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Abstract 
The present study had two main objectives; first, to discover the relationships 

between job satisfaction and life satisfaction in Pakistani army soldiers, second, to find 
out the age, salary, marital status, and education differences on job satisfaction and life 
satisfaction in Pakistani army soldiers. In the present study two questionnaires; Job 
Satisfaction Scale JSS (Macdonald & Maclntyre, 1997) and Satisfaction With Life 
Scale (Diener, et al., 1985); were administered to a sample (N=400) along with a 
demographic sheet. The results of the study revealed a significant positive correlation 
between job satisfaction and life satisfaction of Pakistani army soldiers. The findings of 
the study also showed a significant age, education, salary, and marital status differences 
in job satisfaction and life satisfaction. Age, marital status, and salary variables had 
positive correlation with job satisfaction and life satisfaction but education had a 
negative association with job satisfaction and life satisfaction.   
Keywords: Relationship, Life Satisfaction, Job Satisfaction, Pakistani, Army Soldiers 

INTRODUCTION 

In the last decade a dramatic increase in research on the construct of subjective 
well-being has seen (Diener & Larsen, 1993). This research begun to provide a very 
important complement to one of contemporary psychology's traditional goals: 
understanding mental illness in the form of depression, anxiety, and unpleasant 
emotions. Researches have identified two broad aspects of subjective well-being: 
affective component (usually further divided into unpleasant and pleasant affect 
(Diener, 1990); and a cognitive component (life satisfaction) which generally received 
less attention than subjective well-being component (Andrews & Withey, 1976; Diener, 
Emmons, Larsen, & Griffin, 1985).  

Life satisfaction is defined as a judgmental process in which individuals assess the 
quality of their lives on the basis of their own unique set of criteria (Shin & Johnson, 
1978). Therefore, life satisfaction is a conscious cognitive judgment of one's life in 
which the criteria for judgment are made by the person (Pavot, & Diener, 1993). Life 
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satisfaction explains the difference which emerged after the comparison of individual’s 
expectations with the real situation. Through research it was found that those 
individuals who are satisfied with their lives are also satisfied with their current jobs.  

Job satisfaction is an important criterion for the success of an organization. It has 
a close association with job turnover and life satisfaction. Job satisfaction can also be 
defined as the extent that the working environment meets the needs and values of 
employees and the individual’s response to that environment (Camp, 1994; Lambert, 
2004; Tewksbury & Higgins, 2006). Job satisfaction is a multi-dimensional concept as 
it includes several domains (e.g., satisfaction with pay, fringe benefits, the 
importance/challenge of the job, promotion opportunities, and job security). For the 
organization, job satisfaction of its workers means a work force that is fully motivated 
and committed to high quality performance (Baloch, 2008). Job satisfaction can predict 
how workers feel about their jobs and also predict work behaviors such as 
organizational citizenship, turnover, and absenteeism. 

One common research finding is that job satisfaction is correlated with life 
satisfaction (Rain, Lane, & Steiner, 1991). This correlation is reciprocal because people 
who are satisfied with life tend to be satisfied with their job and vice versa. However, 
some research has found that when other variables such as non-work satisfaction and 
core self-evaluations are taken into account then job satisfaction is not a significantly 
related to life satisfaction (Rode, 2004). Some researchers would even say that this is 
basically all that matters. Thus we find many philosophers, including Nozick (1974) 
and Sumner (1996), taking something as important as happiness to consist largely or 
wholly in being satisfied with one’s life. Sumner (1996) further found by placing life 
satisfaction at the center of his account of well-being as authentic happiness: being 
happy, where one’s happiness is solidly grounded both in reality and in the values that 
are truly one’s own; deceived experience machine users and brainwashing victims thus 
don’t count as flourishing. The life satisfaction component of this theory clearly gets the 
most weight, so that Sumner (1996) actually refers to it as a life satisfaction theory of 
happiness.  

LIFE SATISFACTION  
Life satisfaction implies contentment with the circumstances of life and with the 

satisfaction of one’s wants and needs of one’s life as a whole. It has been defined as a 
person’s subjective and global evaluation of the positivity of her/his life as a whole or 
with specific life domains (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). Recent years have seen 
an increase in overall research on subjective well-being (Diener & Emmons, 1985). Life 
satisfaction Judgments are dependent upon a comparison of one's circumstances with 
the idealized appropriate standard. This judgment of how satisfied people are linked 
with their present state of affairs. It is not externally imposed as it based on a 
comparison with a standard which each individual sets for him or herself. 

Chen and Crewe (2009) said that informed desire theory suggests that life 
satisfaction is contingent upon satisfying the goals that informed people would desire to 
pursue. Variables that have been closely linked to higher life satisfaction for persons 
with disabilities include age (Mehnert, Krauss, Nadler, & Boyd, 1990), employment 
status (Viemero & Krause, 1998), income (Boschen, 1996), marital stress (Mehnert et 
al., 1990), and age at the onset of the disability (Mehnert et al., 1990). Ahlstrom and 
Sjoden (1996) indicated that the prevalence rate of low quality of life in people with 
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muscular dystrophy (MD) could be partially explained with the help of their tendency to 
utilize emotion-focused coping when facing stressful problems. 

Life Satisfaction, Subjective Well-Being and Life Domain Satisfaction 

According to Diener et al., (1999), subjective well-being has both cognitive 
component and affective components. The affective component study how frequently an 
individual report experiencing positive and negative affect. Researchers differentiate 
between life-domain satisfaction and life-as-a- whole (or global) life satisfaction. They 
said that life-domain satisfaction study individual’s life satisfaction with specific areas 
(e.g., work, income, and marriage) but the judgments of global life satisfaction are 
much broader, which comprised on an individual’s comprehensive judgment of her life 
(Sousa & Lyubomirsky, 2001). 

Sources of Life Satisfaction  

Materialistic things never cause life satisfaction, it basically comes from what you 
do and the way you use what you have. Only you can truly answer the question what 
will make you satisfied with your life? According to Perera (2010) some of these needs 
which become the sources of life satisfaction are: Friends, Successful relationships, 
Family (provide a sense of identity and belonging), Feeling that you are needed and 
loved, Purpose in life (a difficult one but so important), having choices and options, 
having achievable goals, doing what you enjoy, having the possibility to express 
yourself creatively and emotionally, feeling that you have a value (this is your self-
esteem), being understood and accepted for who you are. 

Determinants of Life Satisfaction: Personality vs. Environment  
One of the principal questions that researchers are tackling is what causes life 

satisfaction? Most of the research in this area can be counted under two categories, 
namely, evidence implicating personality (i.e., genetics, inborn traits) and evidence 
implicating environment (i.e., life circumstances and life events). A great deal of 
research work investigated that whether life satisfaction is a stable, enduring trait or 
whether it is a variable that is highly influenced by external events and life 
circumstances. For example, will the experience of harassment or discrimination, the 
birth of a child, a divorce, purchasing a house, obtaining an advanced degree, or the 
day-to-day hassles of balancing work and home life greatly influence a woman’s 
satisfaction with her life? On the other side, a woman’s stable characteristic pattern of 
responding to events determine her life satisfaction, such that she remains satisfied (or 
dissatisfied) despite changes in income, social relationships, employment, or other 
significant life events (Sousa & Lyubomirsky, 2001). 

In support of the latter view, research has shown that individuals tend to show 
similar levels of satisfaction across time and many life domains. For example, women 
who are content with their marriages are also likely to be content with their work, their 
children, their financial situation, and even the daily weather. However, this finding 
should not be overstated, as it is possible to be dissatisfied with one’s partner but 
satisfied with one’s job. In support of an alternative point of view, another study found 
that the proportion of positive to negative life events experienced by an individual 
during the previous year predicted his/her life satisfaction during the following year. It 
also suggests that life events, such as a new marriage may indeed significantly boost 
one’s overall life satisfaction (Sousa & Lyubomirsky, 2001). 
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Eunkook Suh and his colleagues found that the occurrence of specific life events 
in students’ lives was related to changes in their well-being but these effects did not 
endure. His study concluded that personality or environmental explanations in isolation 
may not be sufficient to explain the source of people’s life satisfaction judgments. 
However, it might be impossible to entirely discriminate between these two sets of 
components because one’s personality might influence one’s life events. Certainly, 
Robert Plomin and his colleagues provide evidence that genes also have a small 
influence on the actual types of life events people experience. The combined results of 
these findings suggest that life satisfaction is stable over time and consistent across 
situations (as cited in Sousa & Lyubomirsky, 2001). 

Demographic Variables as Predictors of Life Satisfaction 

Studies in the U.S. on life satisfaction found that life satisfaction has positive 
relationships with employment status, marital status, age at the onset of disability, social 
support, and educational attainment (Boschen, 1996; Decker & Schulz, 1985; Krause & 
Dawis, 1992; Mehnert, Krauss, Nadler, & Boyd, 1990). The vast majority of research 
on life satisfaction investigates the extent to which various demographic variables 
predict life satisfaction.  

Culture: Research shows that members of individualist cultures report higher 
level of satisfaction as compared to members of collectivist cultures. Eunkook Suh and 
colleagues found that members of collectivist cultures appear to rely on cultural norms 
to determine their life satisfaction judgments, whereas members of individualist cultures 
appear to rely on emotional experiences as their guide to life satisfaction judgments. 
Similarly cultures with greater acceptance of differences (e.g., gender, sexual 
orientation, age, ethnicity) and those that demand equal treatment of opportunity for 
their citizens, appear to foster greater overall satisfaction (as cited in Sousa & 
Lyubomirsky, 2001). 

Gender: An apparently ironic finding in the literature is that women show higher 
rates of depression as well as higher levels of well-being than men; but at the same time 
majority of studies find no gender differences in life satisfaction. These conflicting 
findings can be resolved by considering the range of affect that men and women 
typically experience. Women report experiencing affect -- both positive and negative 
with greater intensity and frequency than do men, so women tend to experience greater 
joy and deeper sadness and experience these emotions more often than do men (Sousa 
& Lyubomirsky, 2001). Despite similar levels of life satisfaction across gender, women 
and men appear to derive life satisfaction from different sources. For example, Ed 
Diener and Frank Fujita found that though social resources (i.e., friends, family, and 
access to social services) are major predictors of life satisfaction for both genders, but 
these resources are more predictive for women’ life satisfaction (as cited in Sousa & 
Lyubomirsky, 2001). 

Age: Several studies have provided evidence that life satisfaction does not decline 
with age which is contrary with traditional views. For example, Diener and Suh found 
that reported life satisfaction generally remained stable throughout the life span but has 
a slight increasing trend of life satisfaction appear from 20-80 years of age. The 
principal explanation for this surprising lack of difference in life satisfaction levels 
across the life span is that people have an extraordinary capacity to adapt to significant 
life changes (as cited in Sousa & Lyubomirsky, 2001). 
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Income: A strong finding indicates that the greater the economic disparities 
between income levels and classes in a nation, the greater the dissatisfaction expressed 
overall and the greater the disparity between satisfaction levels of the wealthy and the 
poor. So, women who live in poorer or less egalitarian nations and tend to be less 
satisfied with their lives overall than women who live in wealthier nations (Headey & 
Wearing, 1989). Despite significant correlations between life satisfaction and wealth, 
one longitudinal research has shown that increases in people’s incomes do not 
necessarily correlate with increases in life satisfaction (Pinquart & Sorensen, 2000). 

Education: Researchers have found a low correlation between education and life 
satisfaction, which appears to disappear when income and occupation are statistically 
controlled. So the relationship between education and life satisfaction is possibly due to 
the fact that a high level of education is associated with high income. Education also 
provides access to greater occupational and income opportunities which influence life 
satisfaction (Argyle, 1999). Recent studies found that in wealthy nations highly 
educated individuals seem to be slightly dissatisfied with their lives (Veenhoven, 1996). 

Life Satisfaction and Five Factor Model 
Life Satisfaction is a theoretical construct that cannot be observed directly. 

Neugarten, Havighurst, and Tobin’s theoretical framework provided an operational 
definition of the latent variable of life satisfaction which consists of following five 
following variables (as cited in Barrett & Murk 2006): 

Zest vs. Apathy: It is generally relates to enthusiasm of response to life in and not 
related to any specific activity (social or intellectual engagements). Both physical 
energy and intellectual energy are involved pursuits contributed to a high score. 

Resolution and Fortitude: It measures the respondent’s active acceptance of 
personal responsibility for their lives rather than passively accepting or condoning what 
has happened to them. 

Congruence between Desired and Achieved Goals: It measures the relative 
difference between desired and achieved goals cause one to be satisfied or dissatisfied 
with life in this rating. 

Self-concept: It comprises on one’s current physical, emotional, and intellectual 
dimensions. Individuals who do not feel old but concerned with their appearance and 
mostly judge themselves as wise and competent, they rate themselves higher on this 
factor. 

Mood Tone: It deals with happiness, optimism, and other positive affective 
responses. Individuals get fewer score due to sadness, depression, loneliness, 
pessimism, and irritability. 

JOB SATISFACTION  

Job satisfaction is described as the degree of congruence between characteristics 
of a job and the employee’s perceived qualities. Weiss (2002) suggested job satisfaction 
is an attitude but points out that researcher should clearly distinguish the objects of 
cognitive evaluation that influence affects (emotion), beliefs and behaviors. This 
definition shows that we form our attitudes towards our jobs by considering our 
feelings, our beliefs, and our behavior. As far back as the 1960s, scholars pointed to 
confusion about the concept. For example, Vroom (1964) stated that the job satisfaction 
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and job attitude were used interchangeably since both refer to the affective orientation 
of the individuals to the work role he is occupying. Since then, the researcher has tried 
to define the job satisfaction more specifically, through a single, widely held definition 
has proved elusive. Ewen, Smith, Hulin, and Locke, (1966) found that if the presence of 
a variable in the work situation leads to satisfaction, then its absence leads to job 
dissatisfaction.  

One of the most significant developments regarding the concept of job satisfaction 
was the Herzberg’s two-factor theory, which was introduced by some of the earliest 
research in job satisfaction and gained favor as time passed (Herzberg, 1966). Hertzberg 
contended that job satisfaction and job dissatisfaction were two separate concepts. The 
factors which affect job satisfaction is named as intrinsic factors or motivation (e.g., 
work itself, recognitions, responsibilities, achievements, and advancements). Extrinsic 
factors influence the job dissatisfaction (e.g., pay, administration, company policy, 
relationships among colleagues, and working environment). Herzberg proposed that 
intrinsic factors influence job satisfaction and extrinsic factors influence job 
dissatisfaction (as cited in Hussain, 2006). 

The two-factor theory has been widely used in research. Still, it has been 
challenged. The most important criticism of this theory is that it fails to explain the 
different levels of job satisfaction among people with the same job characteristics 
(Kalleberg, 1977). Critics of this theory contend that job satisfaction is actually a 
function of the nature of a job and the characteristics of the job holding individual 
(Kalleberg, 1977; Martin & Hanson, 1985). Martin and Hanson (1985) argued that job 
satisfaction should be understood as the fit between a worker’s need and the work 
requirements on one hand and actual job characteristics on the other hand. Gruenberg 
(1980), and Lahiri and Srivasta (1967) found that the perceived importance of extrinsic 
rewards had a different affect among different occupational groups. He reported that 
unskilled, semiskilled and clerical workers in his research considered pay, job 
conditions and the social environment of the job more important than skilled workers or 
professionals and technical workers.  

Some Previous researches found that monetary compensation is one of the most 
vital variables of job satisfaction (Kalleberg, 1977; Voydanoff, 1980). Similarly Taylor 
and Vest (1992) found that pay level affects job satisfaction. Job characteristics are 
another category of variables that have been found to consistently have an impact on job 
satisfaction level (Hackman & Lawler, 1971). On the other hand, work environment 
characteristics are another category of variables that researcher found to have an effect 
on job satisfaction. Employee’s job satisfaction is linked to supervisor characteristics 
(Harrick, Vanek, & Michlitsch, 1986). Emmert and Taher (1992) said that for public 
professionals’ job related feedback and the social environment are important 
determinants of their job satisfaction. Another set of variables that have attracted the 
attention of the researchers as possible predictors of job satisfaction are the employee’s 
personal characteristics (e.g., educational level, age, and gender) which some 
relationships to the employee’s level of job satisfaction.  

Theories of Job Satisfaction   

Various theories are constructed to explain what makes people satisfied with their 
jobs (Manisera, Dusseldrop, & Kooij, 2005; Staples & Higgins, 1998). The major 
theoretical conceptions of job satisfaction are: 
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Maslow’s Need Hierarchy Theory: Organizational psychologists often cited 
Maslow’s need hierarchy theory as applicable to job satisfaction. This theory theorizes 
five kinds of human needs which arranged from most to least fundamental, they are: 
psychological needs, safety needs, social needs, esteem or ego needs, and self 
actualization need (Haleem, 2001). Maslow stated that only when the more fundamental 
needs are well met than the higher needs become apart. Job satisfaction should be 
determined by how well the job meets the needs that are central for an individual 
(Hussain, 2006).  

Herzberg’s Two Factor Theory: Herzberg (1966) proposed a theory about job 
factors that motivate employees (Gawel, 1997). Herzberg suggests two kinds of needs: 
physical needs and psychological needs, which operate on two different principles: 
Physical needs operate to avoid pain or discomfort (hygiene factors), while 
psychological needs strive for growth and creativity and operate on a pleasure principle 
(motivational factors).  

Expectancy Theory: This theory holds that satisfaction is the result of what 
workers expect to get for their efforts as compared to what they actually get. Factors 
which determine the level of effort based on the utility of the money, motivation, and 
even the fairness of the pay administration system (Weiner, 1980). This theory usually 
regards overall job satisfaction as a function of satisfaction with various elements of the 
job (Greunberg, 1980).  

Social Information Processing Theory: This theory approach to job satisfaction 
holds that satisfaction and dissatisfaction result from comparing oneself with other 
workers. This approach emphasizes the importance of social environment in shaping 
individual behavior (Haleem, 2001).  

Opponent Process Theory: Landy proposed this theory of job satisfaction by 
using central nervous system functions. He said that it could be explained by excitatory 
and inhibitory actions of the brain. In the central nervous system, there are opposing 
processes that move the organism towards equilibrium. For job satisfaction worker 
needs additional excitatory phenomenon (as cited in Lounsbury, Moffitt, Gibson, Drost, 
& Stevenson, 2007). 

Genetic Theory: This theory considers dispositional factors as the major 
determinants of job satisfaction. Work in this area is based on the observation that some 
people are satisfied or dissatisfied with their job regardless of the working situation 
(Levin & Stokes, 1989). 

Locke’s Value Theory: This theory claims that job satisfaction is related to the 
extent to which job outcomes match with the desires of the individual. The closer the 
match, the more people perceive they are receiving outcomes they value and the higher 
the job satisfaction. The key of this approach is the incongruity between aspects of the 
job one has and what one wants. Greater discrepancies create dissatisfaction and vice 
versa (Haleem, 2001). 

Equity Theory: Adams’s equity theory holds a social element in which 
individuals compare their input and outcomes against the outcomes of some other 
relevant person. When these ratios are equal, the workers feel that a fair and equitable 
exchange occurs which contributes to job satisfaction and vice versa (as cited in AL-
Hussami, 2008).  
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Dispositional Theory: This theory suggests that people have innate dispositions 
which cause them to have tendencies toward a certain level of satisfaction, regardless of 
their job. This approach became a prominent explanation of job satisfaction in light of 
evidence that job satisfaction tends to be stable over time and across careers and jobs 
(Wu & Norman, 2006). 

Life Satisfaction and Job Satisfaction 
An emerging area of study is the relationship between job and life satisfaction. 

Researchers found three possible forms of the relationship between job satisfaction and 
life satisfaction; (1) spillover (job experiences spill over into nonworking life and vice 
versa); (2) segmentation (job and life experiences are separated and have little to do 
with one another); and (3) compensation (individual seeks to compensate for a 
dissatisfying job by seeking fulfillment and happiness in his or her nonworking life and 
vice versa). Review of research literature indicated that job and life satisfaction are 
correlated (Tait, Padgett, & Baldwin, 1989).  The researchers suggest that this 
relationship between job and life satisfaction is reciprocal in nature (Judge & Watanabe, 
1994).  

Organizations only have so much control over a person’s job satisfaction; because 
for many people their job satisfaction is a result, in part, of spillover of their life 
satisfaction. Review of theories and research on the relationship between job 
satisfaction and life satisfaction revealed the prediction that causal effects flow in only 
one direction: that is, job satisfaction causes life satisfaction but life satisfaction does 
not cause job satisfaction.  Job satisfaction does not predict life satisfaction when the 
effects of other variables are controlled; similarly life does not satisfy predict job 
satisfaction (Near, 1983). 

The job-satisfaction/life-satisfaction relationship provides an empirical index for 
examining the general issues of work non-work relations. Measures of work 
satisfaction, overall life, and specific facets of non-work life can be thought of as 
outcroppings of activities and sentiments in different realms of life. The strength of this 
empirical relationship between these outcroppings can provide an index of the strength 
with which work and non-work elements of life are related (Rice, Near, & Hunt, 1980). 
In reviewing literature on these issues, it is helpful to discriminate between two 
different forms of life satisfaction measures. Many studies use measures of global life 
satisfaction; which require respondents to integrate their satisfaction with specific facets 
of life into a global judgment of overall life satisfaction (Near, Rice, & Hunt, 1978). In 
the second procedure asks respondents to indicate their satisfaction with specific non-
work facets of life such as marriage, family, leisure, or community. 

Rationale of the Study 

Job satisfaction can be an important indicator of how workers perceive their jobs 
and a predictor of work behaviors such as organizational citizenship, absenteeism, and 
turnover. On the other side, an individual global assessment of one’s life in positive 
terms is the definition of life satisfaction (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). Life 
satisfaction can be assessed specific to a particular domain of life or globally. A wealth 
of material is available on the relationship between job satisfaction and life satisfaction 
(Andrews & Withey, 1974a, 1976; Campbell, Converse, & Rodgers, 1976; Hulin, 1969; 
London, Crandall, & Seals, 1977; Rice, Near, & Hunt, 1979). The present study 
investigates the relationship between life satisfaction and job satisfaction among 
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Pakistani army soldiers to examine whether there is a significant relationship between 
soldier’s job satisfaction and their life satisfaction? The Pakistani military is responsible 
for fighting and winning the nations' wars. Nowadays, the Pakistan army fights against 
terrorist/Alqaida mujahideen in many cities of Pakistan (e.g., Peshawar, Islamabad, 
Sawat, Quetta, DeraIsmael Khan), who are also Pakistani. So, in Pakistan it is a hot 
debate on media as well in the general community that who is right whether mujahideen 
or Pakistani Army? One of the seemingly major contributing factors behind this war is 
differences in religious perceptions of Pakistani army and terrorist/Alqaida mujahideen. 
So, in these circumstances it is very important to know that whether army soldiers are 
satisfied with their job and lives?  

METHOD 

Objectives 
The objectives of the present study are as follows: 

1. To explore the relationship between the level of job satisfaction and life satisfaction 
among Pakistani army soldiers. 

2. To find out the influence of demographic differences (age, marital status, salary, and 
education) on job satisfaction and life satisfaction of Pakistani army soldiers. 

Hypotheses 

The hypotheses of the current study are enlisted below: 

1. Soldiers’ level of job satisfaction will be positively related to their level of life 
satisfaction.  

2. The older Pakistani army soldiers will have a higher level of life satisfaction and job 
satisfaction than younger soldiers. 

3. Low educated Pakistani army soldier will have higher levels of life satisfaction and 
job satisfaction than highly educated soldiers.  

4. Married Pakistani army soldiers will have a higher level of life satisfaction and job 
satisfaction than unmarried soldiers. 

5. Highly paid soldiers will be more satisfied with their lives and job than low paid 
soldiers. 

Operational Definitions of Variables 
The present study based on the investigation of relationships between two 

variables named; life satisfaction and job satisfaction. The operational definitions of 
these variables are given below:  

Life satisfaction: Life satisfaction is defined as one’s positive evaluation of his 
whole life according to the criteria determined by the individual himself (Diener et al., 
1985).  

Job Satisfaction: Locke (1976) defines the job satisfaction as job satisfaction is a 
self reported positive emotional state resulting from the appraisal of one's job or from 
job experience.  

Sample  
In the present study convenient sampling technique was used for sample selection 

from the Pakistani army soldier’s population of Islamabad, Peshawar, Abbottabad, and 
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Lahore. The sample size was N = 400 with an age range of 20-50 years. The present 
sample was divided into two categories on the basis of age i.e., younger = 20-35 years 
(n= 213), older = 35-50 years (n= 187). Similarly this sample was also divided into two 
categories on the basis of marital status, married (n=212), unmarried (n=188). This 
sample was also further divided into two categories on the behalf of employees’ 
educational level; Metric (n=176), above metric (n=224). The sample was further 
divided into two categories; high paid (n=170), low paid (n=230). 

Instrument 
In order to achieve the aforementioned objectives of the study two scales were 

used, The Satisfaction with Life Scale (SWLS) and Rosenberg’s Self Esteem Scale 
(SES). The descriptions of the scales are given below: 

The Satisfaction with Life Scale (SWLS): The Satisfaction with Life Scale 
(Diener, et al., 1985) is a five item scale with scoring on 7-point Likert scale, which is 
designed for an overall judgment of life of respondents in order to measure the concept 
of life satisfaction (Diener et al., 1985). Scores range from 5 to 35 (extremely 
dissatisfied=5–9, dissatisfied=10–14, slightly dissatisfied=15–19, neutral=20, slightly 
satisfied=21–25, satisfied=26–30, and extremely satisfied=35–31). 

Job Satisfaction scale (JSS): Job Satisfaction scale (Macdonald & Maclntyre, 
1997) comprised upon 10 items with scoring on five-point Likert scale. The 
interpretation of this scale is done according to the ranges of scores; 42-50- very high, 
39-41- high, 32-38- average, 27-31-low, 10-26- very low. This scale is most accurate 
for employees between the ages of 25 and 60. 

Procedure 

For the purpose of the present research, the sample of Pakistani army soldiers was 
selected. The questionnaire of the Satisfaction with Life Scale (SWLS) and Job 
Satisfaction scale (JSS) along with The Informed Consent Form and Demographic 
Sheet, were distributed among the sample. So, in order to address the objectives of the 
study and to test the hypotheses of the study, according to the nature of the data 
appropriate statistical analysis was used through the SPSS package.  

FINDINGS  
In this study, the data of 400 Army soldiers have been analyzed. In order to 

address the aforementioned objectives and to test the proposed hypotheses, three 
statistical methods, alpha reliability coefficients, t-test, and Pearson Product Moment 
correlation coefficients have been used. The alpha coefficient for Satisfaction with Life 
Scale (SWLS) and Job satisfaction scale (JSS) are .833, .789, respectively, which 
indicates that these scales are internally consistent and will produce reliable results (see 
Table 1).  

Table 1: Alpha Reliability Coefficients for (JSS), Satisfaction with Life Scale (SWLS, 
N=400) 

S. No  Scale  No. of Items Alpha Coefficients 
I SWLS 5 .833 
II JSS 10 .789 

Job satisfaction scale (JSS) and Satisfaction with Life Scale (SWLS) have good 
construct validity as all its items show significant positive association with the total 
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scores questionnaires (see Table 2 & 3). Table 4 shows significant positive 
relationships, r (398) = 0.825, p <.01, between Job Satisfaction and life satisfaction of 
Pakistani army soldiers. It indicates that the soldiers’ high level of life satisfaction leads 
towards their high level of life job satisfaction and vice versa. 

Table 2: Item Total Correlation of Job Satisfaction Scale (JSS) (N=400) 
Item no. r Item no. r 
JSS 1 .836** JSS 6 .821** 
JSS 2 .816** JSS 7 .613** 
JSS 3 .656** JSS 8 .928** 
JSS 4 .451** JSS 9 .747** 
JSS 5 811** JSS 10 .616** 
**p < .01 

 
Table 3: Item Total Correlation of Satisfaction with Life Scale (SWLS, N= 400) 

Item No. r Item no. r 
OCQ 1  .824** OCQ 4 .840** 
OCQ 2 .760** OCQ 5 .752** 
OCQ 3 .652**   
**p < .01 

Table 4: Correlation coefficient between JSS and SWLS (N=400) 

df=398, **p < .01 
The findings describe significant age differences on JSS, as older soldiers had 

higher scores (M = 46.08, SD = 7.95) than younger soldiers (M = 40.70, SD = 2.381), 
t(398) = 4.03, p = .001, d=0.92 (see Table 5).  

Table 5: Independent T-Test analysis of Old and Young Pakistani Army Soldiers on 
JSS (N=400). 

 N M SD t p Cohen’s d 
Old  Soldiers 187 46.08 7.950 4.031 .001 0.92 Young Soldiers 213 40.70 2.381 
df = 398 

Similarly, the results of Table 6 describe significant age differences on SWLS, as 
older soldiers had higher scores (M = 56.86, SD = 11.22) than younger soldiers (M = 
49.20, SD = 7.02), t(398) = 3.99, p = .001, d=0.82. This difference indicates that the 
level of job satisfaction and life satisfaction increases among soldiers with their ages. 
Significant education differences occur on JSS because low educated soldiers had 
higher scores (M = 44.94, SD = 7.92) than high educated soldiers (M = 39.01, SD = 
4.38), t (398) = 3.00, p = .001, d=0.93 (see Table 7).  

Table 6: Independent T-Test Analysis of Old and Young Pakistani Army Soldiers on 
SWLS (N=400). 

 N M SD t p Cohen’s d 
Old  Soldiers 187 56.86 11.22 3.987 .002 0.82 Young Soldiers 213 49.20 7.021 
df = 398 

Scale JSS 
SWLS .825** 
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Table 7: Independent T-Test Analysis of High and Low Educated Pakistani Army 

Soldiers on JSS (N=400). 
 N M SD t p Cohen’s d 
Low educated 176 44.94 7.924 3.001 .001 0.93 High educated 224 39.01 4.383 
df = 398 

On the other side the findings of Table 8 shows significant differences of 
educational level on SWLS because low educated soldiers had higher scores (M = 
58.36, SD = 79.65) than high educated soldiers (M = 51.34, SD = 7.83), t(398) = 4.02, p 
= .001, d=0.80. So, it shows that lower the academic qualification of soldiers the higher 
will be their level of job satisfaction and life satisfaction. 

Table 8: Independent T-Test Analysis of High and Low Educated Employees on SWLS 
(N=400) 

 N M SD t p Cohen’s d 
Low educated 176 58.36 9.651 4.02 .001 0.80 High educated 224 51.34 7.830 
df = 398 

Significant marital status differences exist on JSS, as married soldiers had higher 
scores (M = 43.21, SD = 3.63) than unmarried soldiers (M = 38.42, SD = 7.68), t (398) 
= 3.03, p = .009, d=0.80 (see Table 9). Significant marital status differences also 
emerged on SWLS, as it found that married soldiers had higher scores (M = 57.28, SD = 
9.84) than unmarried soldiers (M = 49.98, SD = 10.10), t (398) = 2.38, p = .016, d=0.73 
(see Table 10). It reveals that married soldiers have high level of job satisfaction and 
life satisfaction than unmarried soldiers.  

Table 9: Independent T-Test of Married and Unmarried Employees on JSS (N=400) 
 N M SD t p Cohen’s d 
Married  212 43.21 3.63 3.031 .009 0.80 Unmarried  188 38.42 7.68 
df = 398 
 

Table 10: Independent T-Test Analysis of Married and Unmarried Employees on 
SWLS (N=400) 

 N M SD t p Cohen’s d 
Married  212 57.28 9.984 2.38 .016 0.73 Unmarried  188 49.98 10.104 
df = 398 

Table 11 shows significant differences of soldier’s salary on JSS because it 
describes that the highly paid soldiers have a higher scores (M = 43.20, SD = 4.65) than 
low paid soldiers (M = 39.84, SD = 8.51), t (398) = 2.99, p = .003, d=0.49. The results 
of Table 12 also illustrate significant differences of soldiers’ pay level on SWLS. It 
shows that high paid soldiers have a higher scores (M = 55.63, SD = 9.36) than low paid 
soldiers (M = 49.32, SD = 8.32), t (398) = 3.99, p = .001, d=0.71. These results indicate 
that high paid soldiers are more satisfied with their life and jobs than low paid soldiers. 
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Table 11: Independent T-Test Analysis of High and Low Paid Employees on JSS 
(N=400) 

 N M SD t p Cohen’s d 
High Paid 170 43.20 4.654 2.99 .003 0.49 Low Paid  230 39.84 8.514 
df = 398 
 

Table 12: Independent T-Test Analysis of High and Low Paid Employees on SWLS 
(N=400) 

 N M SD t p Cohen’s d 
High Paid 170 55.63 9.364 

3.987 .001 0.71 Low Paid  230 49.32 8.324 

df = 398 

RESULTS and DISCUSSION 
The present research aimed at exploring the relationships between life satisfaction 

and job satisfaction among Pakistani army soldiers as well as exploring the age, 
education, pay, and marital status differences in job satisfaction and life satisfaction of 
Pakistani army soldiers. The first step was to find out the values of alpha coefficients 
for all instruments which were satisfactory; as JSS has .833 and SWLS has .789 (see 
Table 1) alpha coefficients. All the instruments also have good construct validities, as 
indicated by the significant high correlation between the items of the scales and their 
corresponding totals of JSS and SWLS (see Table 2 & 3). 

The data analysis on the first hypothesis, regarding the relationship between job 
satisfaction and satisfaction with life revealed that there is a significant positive 
relationship between job satisfaction and satisfaction with life among Pakistani army 
soldiers (see Table 4). These results are in line with the findings of some previous 
researches (Andrews & Withey, 1974a, 1976; Campbell, Converse, & Rodgers, 1976; 
Hulin, 1969; London, Crandall, & Seals, 1977; Rice, Near, & Hunt, 1979), which 
revealed that job satisfaction and life satisfaction have a strong positive relationship 
with each other. However, some research has found that job satisfaction is not 
significantly related to life satisfaction when other variables such as non-work 
satisfaction and core self-evaluations are taken into account (Rode, 2004). In addition, 
Beehr (1995) proposed that there exists a positive relationship between work and life 
attitude. When people are satisfied with their jobs, they are also satisfied with their non-
work-related lives and attain happiness. Therefore, this study infers from the results that 
those people who are satisfied with their life will also be satisfied with their jobs and 
vice versa situation can also occur.  

 In the present study the differences of four demographic (age, education, marital 
status, and pay) are explored on job satisfaction and life satisfaction. Our data support 
the second hypothesis of the present study that older Pakistani army soldiers are more 
satisfied with their life and job as compared to the young Pakistani soldiers (see Table 5 
& 6). These results are consistent with previous research results (Diener & Eunkook 
Suh as cited in Sousa & Lyubomirsky, 2001) which found that reported life satisfaction 
and job satisfaction generally remained stable throughout the life span, showing just a 
slight increasing trend after the age of 20 years.  
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The findings supported the third hypothesis of the current study that low educated 
Pakistani army soldiers are more satisfied with their jobs and life as compared to the 
highly educated Pakistani army soldiers (see Table 7 & 8). The results of some previous 
studies also support the findings of the current study (Argyle, 1999; Veenhoven, 1996), 
which demonstrate the negative relationship between education level of the respondents 
and their level of job satisfaction and life satisfaction. Poorer persons obtain greater 
satisfaction from education because the achievement surpasses their expectations of 
what is attainable. Education may also provide access to greater occupational and 
income opportunities, which may additionally influence life satisfaction and job 
satisfaction (Argyle, 1999).  

At Pakistan unemployment level is very high and most of the young people join 
jobs which are not in accordance with their educational level. So, when these 
individuals compare their jobs with their salary level and current job status, they 
become depressed or tense. This might be one of the major reasons behind this result 
that low educated soldiers are more satisfied with their jobs and life than high educated 
soldiers. 

Our finding for the fourth hypothesis portrayed significant positive association of 
employees’ job satisfaction and life satisfaction with their marital status which in return 
support our hypothesis that married Pakistani soldiers are more satisfied with their jobs 
and lives as compared to single or unmarried Pakistani army soldiers (see Table 9 & 
10). These results are in line with the results of previous work (Bowen, Radhakrishna, 
& Keyser, 1994; Cabrita & Perista, 2006; Dodd-McCue & Wright, 1996; Du, Song, Liu, 
& Picken, 2007; Mosadeghrad, Ferlie & Rosenberg, 2008; Salami, 2008) that married 
people are more satisfied with their jobs and lives as compared to unmarried people. 
Married persons demonstrated more emotional attachment than single employees. These 
results again indicated the tendency for married employees to be more family oriented 
and see the job as a kind of family provider while single employees are more self-
oriented, may view the employing organization only as a source of income and therefore 
feel less satisfied and less emotionally attached with their organizations.  

The analyses of current study showed that highly paid Pakistani army soldiers are 
more satisfied with their jobs and lives as compared to the Pakistani army soldiers with 
low pay, which in return support the fifth hypothesis of the current study (see Table 11 
& 12). The results of some previous studies (Headey & Wearing, 1989; Pinquart & 
Sorensen, 2000; Stevenson & Wolfers 2008) also supported the current results by 
demonstrating a positive relationship between income of the person and his/her level of 
job satisfaction and life satisfaction. A robust finding in this literature concerns the 
distribution of wealth within a nation that is, the greater the economic disparities 
between income levels and classes in a nation, the greater the dissatisfaction with 
respect to job and life is expressed overall and the greater the disparity between 
satisfaction levels of the wealthy and the poor. Thus, the soldiers who live in poorer, 
less egalitarian nations tend to be less satisfied with their lives and jobs overall than the 
soldiers who live in wealthier nations (Headey & Wearing, 1989). 

In conclusion, it can be said that job satisfaction and life satisfaction of the 
Pakistani army soldiers are significantly positively related with each other. The results 
revealed that older Pakistani army soldiers were more satisfied with their lives and jobs 
than young soldiers. The findings of the current study demonstrated that low qualified 
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Pakistani army soldiers have more job and life satisfaction than highly qualified 
soldiers. It was also found that married Pakistani army soldiers are more satisfied with 
their jobs and lives than single soldiers. With respect to salary of the Pakistani army 
soldiers, the results of data analyses revealed salary of the Pakistani army soldiers, has 
direct relation to their level of job and life satisfaction. 

Limitations and Suggestions 
The present study was conducted only on the Pakistani army soldiers of Taxila 

Cantt and Rawalpindi. Future research should be conducted with Pakistani army 
soldiers of different areas and also take samples from the Navy and Air Force. The 
present study only studied age, salary, marital status, and education differences on job 
and life satisfaction level while neglecting other demographic variables. For future 
research it is suggested that in order to get in-depth understanding of the relationship 
between job satisfaction and life satisfaction, the researcher should study some other 
important demographic variables (e.g., type of the unit, status of the soldier within the 
army, ethnicity, social class, youth cultures, and socioeconomic status) and their impact 
on life satisfaction and job satisfaction of Pakistani army soldiers. 
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Abstract 
 The aim of this study is to reveal the antecedents of extra-role behaviors carried 

out by the soldiers, who serve in the army without having any financial expectation and 
have to stay in the barracks due to their compulsory military service. For this purpose, 
an exploratory research was conducted, in which the detailed interview method was 
applied on 14 soldiers, who had a certificate of appreciation from their commanders and 
said to exhibit extra-role behaviors by their commanders. The findings have indicated 
that exhibited extra-role behaviors were highly related with friendship. Other behaviors 
are tasks in company, training other soldiers, learning new things, and using the 
knowledge and skills from civil life in army. When the reasons of these behaviors are 
examined in detail, it can be seen that the most important factor is friendship, followed 
by personality, being liked and esteemed by commanders, reciprocity, institute’s 
success and patriotism.  
Keywords: Extra-Role Behavior, Soldier, Qualitative Research 

1. INTRODUCTION  
The positive work behaviors of members of an organization is one the most 

important antecedents of job performance, organizational development, efficiency, and 
adaptation to the change in the literature of traditional business. In this context, the 
behaviors, which were most commonly expressed and worked on in the literature, are 
organizational citizenship behavior, pro-social organizational behavior, and extra-role 
behavior (Organ, 1988, p.4; Dyne & Cummings, 1990; Brief & Motowidlo, 1986; Dyne 
et. al., 1994, p.765). Knowing personal characteristics that influence these behaviors to 
be exhibited or elements depending on the environment and relationship or cultural 
factors may contribute to revealing individual and group performance needed in 
business environment and to reduction of organizational dysfunction (Çetin et al., 2012, 
p.198). It was stated that one of the most important functions of managers was to 
overcome the perception of "this is not my job" (Morrison, 1994, p.1563). 
Organizations need not only members acting within their defined job descriptions, but 
also the volunteer members undertaking the tasks that are not compulsory for them and 
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intending to help others needing for help. Employees voluntarily taking part in positive 
activities for the purpose of change and development are the persons, whom an 
organization most wants to have (Morrison & Phelps, 1999, p.403). Extra efforts and 
additional positive behaviors of employees of organizations become a human resource, 
and these all reduce the need for formal mechanisms (Somech & Zahavy, 2000, p.649; 
Katz, 1964, p.131-146). In addition to employees' roles in job descriptions, it's stated 
that helpful and cooperative behaviors are very important from the aspect of increasing 
the efficiency of an organization.  

 According to the social exchange theory, if a group member’s demands are met, 
then he or she wants to be beneficial for the organization. If an employee obtains 
limited output for his/her organization due to his/her ability and capacity, he or she 
wants to do his/her best for organization by giving extra effort (Bateman & Organ, 
1983, p.588). In upper case again, displaying extra role behavior in the context of social 
exchange theory, employees suppose that “they would gain group members and 
supervisors' appreciation since they contribute to achieving group/organization's 
objectives" (Stoner et al., 2011, p.99). Realization of these mutual expectations yields 
the results that will satisfy both of the parties. One important factor apart from this lies 
behind social identity theory. The member, who wants to achieve an identity within 
group's identity and improve relationship with the group, would like to do more for 
group (Kane et. al., 2012, p.26). That is, according to social identity theory and social 
change, those working already can be made more voluntary and willing to do more for 
their organizations. But, expectations of the employees from their organizations must be 
realizable and manageable. Moreover, in order to ensure that result, the employees’ 
requests from their organizations must be manageable and satisfied, and their desire of 
being regarded and recognized as a member of the organization must also be 
established. 

After 1980s, increasing number of studies about the concept of "organizational 
citizenship behavior" brought more increase in interest of extra-role behavior 
(Finkelstein, 2011, p.20). The dimensions and examples of this behavior have been 
mentioned greatly in related literature, on which many studies have been done. In these 
studies, Researches were carried out on usually employees, the people that serve in 
exchange for material elements. Within the scope of social change theory, if a salary is 
paid to someone, then the one paid wants to serve in exchange for this. It will be the 
most important contribution of this study to reveal why the people, who don't serve for 
any price due to their special status but serve due to a compulsory mission such as 
military service, want to do more for their organizations. What are the factors that 
motivate them to display extra role behaviors, when people work without any 
expectation? Answering this question by conducting exploratory qualitative research 
will show business managers and academics in detail "why people display pro-social 
behaviors even in the most difficult situations", and will enrich the organizational 
citizenship behavior literature. 

2. EXTRA-ROLE ORGANIZATIONAL BEHAVIOR  
Behaviors referred as extra-role behavior in related literature were discussed at 

two basic levels as organizational citizenship behavior and counterproductive behavior 
(Chen & Spector, 1992, p.119). However, in many definitions in the literature, it has 
been seen that the extra-role behaviors are considered from the aspect of benefit of 
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organizations and assessed within the scope of organizational citizenship behavior. 
Moreover, it has also been cited with similar terms in many sources (Organ, 1988: 101; 
Morrison, 1994, p.1543; Zhu, 2013, p.23; Davoudi, 2012, p.66). 

Organizational citizenship behaviors are innate, when displayed, it's not specified 
in a formal reward system, and they are directed for the benefit of organization (Organ, 
1988; Bowling, 2009, p.119). Citizenship behaviors are basically the behaviors, which 
employees of an organization display individually (Cetin & Fikirkoca, 2010, p.43). 
Organizational citizenship behaviors were evaluated in 7 different themes (Organ, 1988; 
1990). Here are the themes that Podsakoff et al. (2000, p.516) obtained from the 
literature:  

• Helping behavior: consists of voluntarily helping others with, or preventing the 
occurrence of work-related problems. 

• Sportsmanship: involves willingness to tolerate the inevitable inconveniences and 
impositions of work without complaining and being willing to sacrifice their personal 
interest for the good of the work group, and not taking the rejection of their ideas 
personally. 

• Organizational loyalty: consists of loyal boosterism and organizational loyalty, 
spreading goodwill and protecting the organization and the endorsing, supporting, and 
defending organizational objectives construct. 

• Organizational compliance:  appears to capture a person’s internalization and 
acceptance of the organization’s rules, regulations, and procedures, which results in a 
scrupulous adherence to them, even when no one observes or monitors compliance. 

• Individual Initiative: of all organizational citizenship behavior dimensions, it is the 
most emphasizing dimension that stresses extra-role behavior. Volunteering to take on 
extra individual initiative, extra actions in organization in the cause of creativity and 
innovation, extra incentive for anyone to succeed, extra responsibilities, and 
prompting others for extra effort.  

• Civic Value: a willingness to participate actively in its governance, attending 
meetings, engaging in policy debates, expressing one’s opinion and idea, monitoring 
environmental opportunities and threats, following the most important developments, 
feeling himself as a part of organization, being aware of having more responsibilities 
than defined.   

• Self-development: includes voluntary behaviors that employees engage in to improve 
their knowledge, skills, and abilities, seeking out and taking advantage of advanced 
training courses, keeping abreast of the latest developments in one’s field and area, or 
even learning a new set of skills so as to expand the range of one’s contributions to an 
organization. 

Organizational citizenship behavior was examined in two categories as 
organization-oriented and people-oriented (Zhu, 2013, p.24). In the first dimension, it 
includes conveying useful information to colleagues and the cooperation efforts, as well 
as helping them. The second dimension is related with the organization, and it refers to 
adherence to non-formal norms formed in organization and extra effort for improving 
outcomes (Resick et al., 2013, p.954). These kinds of extra-role behaviors for the good 
of colleagues have been named as "pro-social behaviors” in the literature. Pro-social 
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behaviors, which include matters such as helping, encouraging, consoling, sharing 
information and cooperation mostly, are faces of organizational citizenship behavior 
towards individuals and groups (Dunfield & Kuhlmei, 2013, p.1766). Whereas, those 
defined as "pro-social service behaviors" in the literature are in-role behaviors, extra-
role behaviors and behaviors which individuals exhibit for customer in order to increase 
the effectiveness of the service processes and their colleagues (Bettencourt & Brown, 
1997, p.41). In this study, the organizational citizenship behaviors towards the 
organization, named "extra role behaviors” in the literature, were examined. In this 
behavior form, the members of the organization act in the interest of organization 
without considering their personal interests. This behavior that increases the 
effectiveness of organizations by reducing rifts among organization members has 
similar function to oil for better working of the social wheels in organization 
(Finkelstein: 2011, p.20). 

Given the definitions in studies on extra-role behavior, these have been defined as 
behaviors that attempt to benefit the organization and go beyond existing requirements 
of the job description, that are discretionary and for the benefit of organization, that are 
not directly or clearly recognized by a formal reward system, that don’t require any 
punishment if not performed, and that are positively directed towards individual, group 
or organization in order to achieve the organization's goals and objectives (Dyne & 
Lepine, 1998, p.108; Somech & Zahavy, 1999). It has been stated as behaviors triggered 
by senses of particularly the organizational commitment and personal achievement 
(Organ, 1997, p.86). These have been seen as behaviors that are displayed in a proactive 
manner by members of organization such as helping, seeking help, playing a role in 
orientation of newcomers, giving positive speech about members of group while out of 
organization, taking initiative, making extra duties without complaining, saving 
organization's resources, protecting organization from possible risks, instant 
collaboration, constructive/innovative ideas, making suggestions, gaining more 
knowledge and skill for the benefit of organization (Katz, 1964, p.131-146; Chiaburu et. 
al., 2007, p.2283, Chen et al., 2009, p.120; Bowling, 2010, p.119; Turnipseed & 
Rassuli, 2005; Bateman & Organ, 1983). 

Extra-role organizational behavior was examined in four dimensions as supportive 
(encouragement, stimulating), preventive (not to allow members to give negative 
speech, protecting organization and its members), showing sympathy (altruism, 
establishing, maintaining and managing good relationships) and combative (exchange 
and innovation, making suggestions, fighting against obstacles, not to remain silent). 
Supportive behavior occurs in a proactive way, whereas preventive behavior is 
protective and prohibitive in structure. While impressment (showing sympathy) 
behavior regards humanitarian relations and emphasizes the spirit of collaboration, 
struggle behavior refers to new proposals and actions supporting change (Dyne & 
Lepine, 1998, p.108). As the common characteristic of all these dimensions, in other 
words, it has been stated that, in order for a behavior to be an extra-role behavior, it 
must be acted in a voluntary way, be useful for the organization and, when extra-role 
displayed, there should be no formal reward or punishment (George, 1996, p.78-80). 

Therefore, extra-role behaviors have been reciprocated with salary system, which 
is part of the work of member of organization. Besides, it dissociates clearly from job 
descriptions expressed precisely to individual in organization and shapes in-role 
behaviors (Katz & Kahn, 1978, p.24; Bateman & Organ, 1983). But, behaviors stated as 
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extra-role must be thought as in-role behaviors of employees. Although it has been said 
that it is difficult to make this separation (Dyne et.al., 1994), while differentiating in-
role and extra-role behaviors, whether the job description of employees is identified 
with a broad perspective is very important. That is, the difference between expectations 
and standards is decisive factor. An employee's work should be defined not only in the 
technical sense but also in the social context (other issues he/she can feel himself/herself 
responsible) (Morrison, 1994, p.1544). Manager may incorporate extra voluntary efforts 
of employees into their job descriptions by means of psychological contracts. In this 
case, extra efforts of employees may be transformed into a usual situation (Srikanth & 
Jomon, 2013, p.30).  

3. LITERATURE REVIEW: ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES 
OF EXTRA-ROLE ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 
Making a member of organization to become its citizen ensures him/her 

obedience organization's rules, goals and targets and his/her important role for the 
organization. While obedience is important for employees in order to enhance in-role 
behaviors, commitment and participation bring out actions that are displayed voluntarily 
(such as helping others, discourses for increasing organizational reputation, protecting 
the organization from the hazards, information sharing, new ideas, etc.) (Dyne et al, 
1994, p. 767). In commitment element, while normative and obligation commitment are 
motivating in-role behaviors, it's necessary to increase the emotional commitment in 
order to increase extra-role behaviors (Morisson, 1994, p.1547), because extra-role 
behaviors are displayed as a result of emotions (Bowling, 2010, p.127). In order to 
demonstrate this dedication, employee must feel himself/herself important for his/her 
organization (Karaman & Aylan, 2012, p.47). So the employers and managers can get 
involved. In addition to these, procedural justice in the organization has come to the 
fore as an important encouraging element of extra-role behavior as well (Kim & 
Mauborgne, 1996, p.500). If employees perceive inequality in organization, this 
significantly reduces their extra efforts and makes them indifferent. (Scholl, 1981). 
Managers emphasizing on ethical and moral values and acting in a consistent way 
outline a role model for their employees and play an important role in exhibiting 
positive behaviors of subordinates (Hannah et. al., 2011, p.556-557; Yeşiltaş et.al. 2013, 
p.346). This consistency reinforces the sense of trust in subordinates. With the 
improvement of the justice perception in organization, employees' adherence to given 
decisions increases, and commitment to the decisions is effective in the formation of 
extra effort (Kim & Mauborgne, 1996, p.511). Remarkable organizational support 
perceived has an increasing effect on this effort, as a matter of fact, it is stated that this 
is one of the most important triggering events. Along with justice and support 
perception, job satisfaction of the people, who will much work for their organization, 
must be much as well (Witt & Wilson, 1989, p.248). However, it has been also stated 
that satisfaction alone is not sufficient, employees must have conscientious 
characteristic (Organ, 1997, p.94; Bowling, 2010, p.127). According to this, when it is 
considered from the aspect of social exchange theory, as the quality of reciprocal 
relationship of the employee and manager grows, both of material and spiritual attitudes 
towards each other increase accordingly (Tremblay et. al.., 2010, p.423). For example, 
as the employee's manager shows up the effort for his/her employees to satisfy from 
their works, employees reward the manager by displaying extra-role behavior (Vey & 
Campbell, 2004, p.120). If managers provide good working conditions, and constitute 
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enjoyable and a pleasant working environment, employees’ behavior of helping each 
other, pro-social tendencies in other words, will occur spontaneously (Barbuto & Story, 
2011, p.26). 

As well as organizational factors, the individual factors are also important in 
extra-role behavior of employees. Depending on the differences in employees' 
characteristics, values, attitudes, life experiences, and factors motivating them, there are 
differences in displaying this behavior (Morrison, 1994, p.1564; Penner et. al., 1997, p. 
113). It has been stated that business character and person's own character must be 
compatible. Also the required importance must be given to socialization process in 
order for an employee to take on compatible character with organization. A person's 
self-efficacy and competence that he/she perceives as organization are also important. If 
the person does not believe himself/herself or group, he/she doesn't make an extra effort 
(Somech & Zahavy, 2000, p.657; Çetin & Fikirkoca, 2010, p.41). Internal motivating 
factors are more important than external ones from the aspect of employees' exhibition 
of extra-effort. There are some researches showing that the pro-social behaviors depend 
on the pro-social personalities (person making intense empathy, taking on responsibility 
for others, loving to help (Penn, 2002; Finkelstein, 2011, p.19). Especially in difficult 
times, members of the organization must endeavor much more than usual and take on 
initiative and extra-role in order to sustain the life of organization and to enable it to be 
successful again (Waldman, 1994). 

Exhibited optimistic efforts for the favor of the organization will enable 
group/organization to have a collective structure, and also increase mutual responsibility 
feelings of team members, clinch the senses of cooperation and trust, make members 
feel the identity of group/organization deeper. The commitment of member, who has 
gained group identity rather than corporate identity, will increase. The member having 
increased level of commitment will be more voluntary and display extra-role behavior 
(Kane et. al., 2012, p.27-36; Leung, 2008, p.51). This will provide the social and 
psychological environment in this spiral organization with a positive effect (Organ, 
1997, p.90). Even if the organization members are not in formal expectation of reward, 
the discretions from their colleagues and managers are the factors strongly motivating 
them (Stoner et. al., 2011, p.99).  

4. METHODOLOGY 
This study is in the form of phenomenology aimed to explain the phenomenon of 

extra-role behavior (behaviors, reasons for behavior, and conditions of behavior) in the 
context of qualitative research methods. The fact that study was carried out on soldiers 
doing compulsory military service in army is a critical issue that makes this research 
original. The selection of soldiers creating research sample was given attention in order 
to reveal accurate findings. Therefore, of all purposive sampling methods used in 
qualitative research, criterion sampling method was deemed suitable. This criterion is 
that they are soldiers, who have certificate of appreciation from their commanders 
because of their extra-role behaviors. In fact, meaning of the fact that study was carried 
out on such a sample making is that it is also working with a sampling that is suitable 
for critical state sampling. Critical state sample; based on the form of a judgment such 
as “If that occurs here, it can definitely occur in other similar situations” can be used 
(Yıldırım & Şimşek, 2011, p.110). Enabling soldiers doing their compulsory military 
service, staying away from their families and people they love, having different 
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relationship environment to display voluntary behaviors has been considered to be 
important from the aspect of revealing the issues that will affect the people's working in 
a voluntary way. 

Considering that a scientific research would give less accurate findings through 
assumptions, information from soldiers, who exhibited voluntary behavior previously 
and took certificate of appreciation and were proposed as model by commanders, have 
been seen more appropriate. In this context, 14 soldiers were included in the study. 
These soldiers were informed face-to-face about what the extra-role behavior is and 
which behaviors are referred as extra-role. Then, interviews began in the semi-
structured interview form. There were 3 open-ended questions in the context of research 
focus, besides the demographical variables such as rank, hometown, age and 
educational status. Questions were asked to the soldiers in the atmosphere of chatting.  

Where it makes sense, the questions were asked to get more detailed but in focus 
of interest answers. At this point, it was benefited significantly from flexibility 
characteristic of qualitative research design this research questions are as follows: 

1. Have you ever exhibited extra-role behavior during your military service? If yes, 
could you tell us what these are? 

2. Although it was not your responsibility, why did you voluntarily exhibit this 
behavior? What were the reasons for this kind of behavior you exhibited? 

3. What are the circumstances and conditions that prevent you from exhibiting that 
kind of behaviors or encourage you exhibit voluntary behaviors during your 
military service? 

Although qualitative research cannot reach the findings that can be generalized, 
there will be significant conclusions about what the reasons were, why soldiers chosen 
exhibited extra-role behaviors, under what conditions they performed or stayed away 
from these kinds of behaviors. These interviews were conducted face-to-face with 14 
soldiers (at least 30 minute) upon the permission of their commanders. The soldiers 
were asked for answering without any hesitation. In order to increase the reliability and 
validity of the study, the findings obtained as a result of the study have been shared with 
both of participant soldiers and their commanders, and their approval and 
recommendations have been obtained. From the aspect of the education level of 
soldiers, there were 1 master degree, 5 graduates, and 1 high-school graduate. Soldiers 
aged between 20 and 26 are gendarmerie, infantry corporal and infantry sergeant.   
Interviews were conducted separately with each of them. Interviews were recorded, and 
the audio recordings were then transferred into text after listening several times. 
Qualitative data analysis process was conducted by performing content analysis on texts 
in detail. In this process, words, sentences or paragraphs that have meaningful 
coherence and similarities with each other were examined firstly, and separate coding 
was made for each of the each of questions in survey. Thus, the available data's 
"description" process was completed. Then, the categories were formed by combining 
the codes in the same direction and focus. Another data analysis process, the 
"classification" process was carried out. In this process, descriptive analysis was 
accomplished by calculating percentages of related codes and frequencies. It should be 
emphasized that the description was formed according to codes and categories that have 
not been determined previously but taken out from new data obtained from interview 
texts. In order to ensure the validity of the findings, as far as possible, the codes and 
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categories have been determined and specified by considering their antecedents in 
organizational citizenship literature. The generated codes and categories are presented 
to the reader in a systematic way in the tables below. So the descriptive analysis process 
was completed. Interpretation of these representations was carried out by supporting it 
through quotations directly taken from interviews. Then, confirmation was taken from 
related commanders and soldiers by presenting these conclusions, codes and categories 
to them. 

First, it was tried to determine perceptibly what extra-role behaviors the soldiers 
exhibited during their military services were.  Rather than working based on 
assumptions, researching voluntary behaviors exhibited in the past and the reasons for 
these behaviors were considered to be more scientifically appropriate. Participants, who 
had certificate of appreciation already, expressed what these behaviors were. Table 1 
demonstrates these behaviors and categories obtained from data. 

Table 1: Types of exhibited extra-role behavior 

Behavior Categories Behaviors (Definitions) 
Friendship 
f = 14, 45% 

Being on duty instead of ill/tired friend (K:2, K:3, K:5, 
K:9, K:10, K:13, K:14) 
Being on duty instead of friend, who is fasting in 
Ramadan.(K:9) 
Supporting friend in financial trouble (K:4, K:6, K:9) 
Cleaning the related area instead of ill/tired friend (K:5, 
K:9, K:10)  

Affairs of Institute/Platoon 
 
f = 7, 23% 

Checking position and guard posts (K:3) 
Helping friends in their works. (K:8, K:9) 
Taking on a mission without any knowledge about it 
before. (K:7, K:10) 
Helping civilian officers (K:9) 
Carrying coals another place in order them not to get 
wet. (K:11) 

Improving/Training of 
Soldiers 
f = 4, 13% 

Teaching illiterate soldiers how to read and write (K:11, 
K:12) 
Motivating friends (K:4)  
Improving friends' military knowledge. (K:4) 

Learning new 
information/attitudes 
f = 2, 6% 

Going to armed tasks (K:1, K:14) 

Sharing knowledge/skill 
from civilian life 
f = 4, 13% 

Implementing new applications with computer 
knowledge (K:8) 
Making some sort of repair by means of skills learnt in 
civilian life (K2, K3, K:6, K9) 

Exhibited extra-role behaviors are seen under behavior categories as friendship, 
affairs of institute/platoon, improving/training of soldiers, learning new 
information/attitudes, passing along knowledge/skill from civilian life. These categories 
were extracted from the data determined previously. It has been seen that 45% of the 
resulting behaviors were friendship-oriented behaviors, 23% were ones related to 
institute’s/team's/branch's success, 13% were ones intended for the 
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development/improving of other soldiers, 13% were ones related to  passing along 
knowledge/skill from civilian life, and 6% were ones about learning new information 
and attitudes. It has been seen that majority of the behaviors are those intended to help 
and protect friends and friendship. Among all these behaviors, being on duty for his 
friend behavior has been mostly seen one. It has been observed that the main reason 
behind this behavior was the "sympathy" phenomenon; the most basic social need such 
as "deprivation of liking and being liked”. This inference can be supported through 
direct quotes from participants.  

For example, K5 said “the fact that my friend was ill saddened me, I like him very 
much. So I told my commander that I wanted to be on duty instead of my friend,” K14 
stated that "as I exhibited this kind of behavior, I realized that I was liked and 
appreciated by my friends”. In the same manner, K2 said "those exhibiting such 
behaviors are much loved and regarded by his colleagues ", while K6 said that 
"Although this was not my duty, I repaired the tea machine in order for my friends to 
drink tea, so I became a much-liked person in the institute”. On the other hand, 
supporting the soldiers having poor financial sources is another behavior come to the 
fore. 3 soldiers provided support financial to other soldiers in difficulty. They expressed 
that "I like to share my bread", "I know what the poverty is, because I experienced 
before. So, I organized my other friends to help others". "I know what poverty is since I 
have experienced it. That’s why; I organized my other friends to help my friend". As it 
can be understood here, one of the most important needs of soldiers is sense of liking, 
being liked, helping and gladdening. Strengthening the bonds of friendship of soldiers 
and creating an atmosphere of peace between them can constitute the ground for the 
satisfaction of those needs.  

Another important type of behavior displayed by the soldiers is related with the 
tasks of squad/team.  At this point, the friendship issue has come into prominence again. 
Soldiers help their fellows in order for them to fulfill their missions. For example K8 
stated that " in supervision, in order for the institute not to fail and in order not to leave 
my friend alone, I carried his gun instead of him and I held his arm and took him with 
me.”, K9 told that “I made cleaning for my friend, and that was my friend's 
responsibility. Hence he wasn't rebuked by commanders”. As well as helping their 
fellows, although they didn't have any knowledge about that mission, they took over 
their fellows' responsibility for better. K7 said that “I took over kitchen duties instead of 
my friend, so my friend could go to sick leave", while K10 stated that "Because I liked 
my commander, I told him that I could take on the responsibility of boiler room due to 
absence of anybody in charge". At this point, the strength of the emotion of liking the 
friend and commander is emphasized. The statement given by K9 that "I helped female 
civilian officer because I looked at her as a sister" is an important indicator of how 
effective the both of the senses of liking and being liked in such behaviors. 
 Soldiers also undertook extra-role behaviors for both education and 
improvement of soldiers. They taught their fellows to read and write, and inspired them 
to improve their military knowledge and to motive them in their works. K12 told that "I 
taught three of my friends how to write and read because I wanted to help them", K11 
said that "Being helpful towards my friends, teaching them to read and write and our 
National Anthem made me very happy". Using these expressions, it has been seen that 
these benefits made soldiers, who exhibited these behaviors, happy. A number of 
soldiers took on extra-behaviors in order to learn new information and to experience 
new conditions. During the interviews, K1 stated that "Doing constantly same tasks is 
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boring for me, and I want to learn new things and participate in new tasks." However, it 
should be noted that it is also significantly linked to personality. Because the 
participants (K1, K14) exhibiting this same behavior stated in interview that "I have 
sociable, bouncy personality, I like to help people."  
 Finally, behaviors such as transferring knowledge and skills in civilian life to 
military service were also seen. Four soldiers stated that if the tasks given to them 
would be their favorite works, then they could gladly undertake these tasks. In a 
supporting way of this speech, K9 said that "I know the construction and repair works, 
and I fixed the shower and faucets although nobody ordered me to do so", while K6 
stated that "nobody wants to be responsible for making the tea, because the accounting 
and dish preparation are difficult works. I undertook this task because my fellows would 
drink tea and my commanders would appreciate me". K2 and K3 said that "For better 
inspection results, I told my commander that I could repair the barracks, and I did", 
"Our patrol car broke down, and I noticed that a part of its engine must be replaced. I 
said to my commander that I could change it if he could find spare part, and then I fixed 
it later."   
 The second question of the research was “what the underlying causes of these 
kinds of behaviors were”. Reasons were classified into a variety of codes, and then 
these codes were transformed into categories in a manner of meaningful codes. 
According to designated codes, the personality, to be liked and praised by commanders, 
affection of friendship, success of institute/platoon, mutuality, patriotism categories 
were composed. The frequency of each code and all reasons of each category were 
presented in table 2. 

Table 2. The Antecedents of Extra-Role Behaviors Displayed 

Categories Codes f* Percent 

Personality  

Liking to help 5 

20% 
Being hardworking/enterprising 2 
Being open to learn 2 
Upbringing style 2 
Faith 1 

Being liked and praised by 
Commanders  

Gaining their trust 3 
16% Being appreciated 6 

Not to be scolded  1 

Affection of Friendship 

Making friends happy 3 

33% 

Making friends feel comfortable 2 
Improving friends 3 
Ensuring a peaceful environment 6 
Becoming a beloved person 4 
Not to make himself scorn 2 

Success of Institute/Platoon 
Succeeding in supervision 4 

12% Improving works 1 
Not to embarrass commander 2 

Mutuality 
Previous aid of the friends 4 

13% Previous favor of the 
Commander 

4 

Patriotism Serving for country 4 6% 
*f: The number of expression of behaviors.  
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Knowing the underlying causes of the extra role behaviors exhibited by soldiers is 
necessary in order to prepare a proper ground for them to exhibit these behaviors. 
Therefore, these factors were put forth in detail in this study, and then were categorized 
to form meaningful wholes. In Table 2, the reasons (codes) and categories formed by 
these reasons are presented. It has been seen that the most important reasons seem to be 
the ones related with the friendship (%33). The majority of behaviors (%48) are already 
seen as behaviors intended to protect the bonds of friendship and friends. As mentioned 
previously, the necessity of liking and being liked plays an important role in these 
behaviors. They mostly meet this up with their friends. To make their fellows happy, to 
make them feel comfortable, to protect them from being reprimanded and so, to be a 
respected man and to help create a peaceful setting are the main reasons behind 
voluntary behaviors they exhibited.  
 Another important reason has been found to be the personality of soldiers (20%). 
The majority of the soldiers replied as" I did because of my willingness". This can be 
explained with the personality in most appropriate way. Then, they stated the 
characteristics such as entrepreneur, hardworking, liking to help people and open to 
learning. Besides them, three of soldiers expressed that they behaved in a voluntary way 
because of upbringing style. So, upbringing is important in gaining a personality that 
will exhibit these kinds of behaviors in a voluntary way. Lastly, one of soldiers 
emphasized that he behaved in voluntary way due to his belief. He stated that, according 
to his belief, the military service was very divine, so he was willing to do his best, even 
more."     
 Another category, which has significant proportion (16%), is related with being 
liked and regarded by commanders. Although soldiers meet their needs of being liked 
and regarded thanks to their friends, they significantly want to be liked and regarded by 
their commanders as well. To be appreciated especially by commanders is an important 
factor for displaying voluntary behaviors. To gain commanders' trust, to be liked by 
commanders, and not to be scolded by commanders are motivational conditions for 
these behaviors. However, it should be noted at this point that being liked and regarded 
phenomenon occurs mutually. In other words, soldiers may become more ready to do 
his best in response to a favor or support previously made by the commander. The same 
situation is acceptable for friends. This mutuality behavior has relatively an important 
rate (13%) for voluntary behaviors. From this point, commanders must increase their 
help and kindness, which are investments for the future towards soldiers. Thus, enabling 
the soldiers to develop sense of not being ashamed to commanders and reciprocating, it 
may be made soldiers to perceive their extra-role behaviors as in-role behaviors.    
 Finally, it has been observed that there are behaviors originated from unit's 
success (12%) and the patriotism of soldiers. Soldiers expressed that the reasons for 
why they exhibited voluntary behaviors were that their military unit become successful 
in military supervision, for current tasks to be executed better, and for their commander 
not to be embarrassed to his supervisors. Some soldiers have been performing these 
kinds of behaviors with the consciousness of patriotism. In this point, it has been seen 
that persons who perceived military service from the aspect of his faith and who were 
sent to the army with teachings of their parents related to military service, have this 
awareness much more. In other words, personality elements are effective in terms of 
having this consciousness. However, because it is state of peace, it should be considered 



 
 

A. M. Alparslan – A. Can 7/1 (2015) 26-42 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 37 

normal that the "patriotism" is not mentioned very often. But, it has been seen that there 
is no need to another extra reason for soldiers, who have this awareness.  
 Last question of the study aimed to reveal what circumstances and conditions 
that encourage soldier exhibit voluntary behaviors should be. For this reason, it will be a 
richer assessment to encode circumstances and conditions, which are both encouraging 
extra-role behaviors and preventing them from exhibiting these behaviors, separately.  
Findings together with participants, whom are owner of expressions, are presented in 
Table 3. 

Table 3. Circumstances and Conditions which encourage/prevent extra-role 
behaviors 

Conditions encouraging extra role 
behaviors 

Conditions preventing extra role 
behaviors 

ü Being more clear about the commanders' 
expectation (K:1) 

v Commanders' aggressive manners 
during an event. (K:1, K:4) 

ü Environments with strong relations 
between friends. (K:1: K:4) 

v Friends' impassive manners (K:8, K:9) 

ü Commanders' fairness (K:3, K:8, K12) v The perception of being abused (K:2) 
ü Discrimination between hardworking and 

non-hardworking soldiers by 
commanders.  (K:3, K:8) 

v Commanders' unfair behaviors (K:2, 
K:4, K:12) 

ü The works, which are enjoyed in civilian 
life. (K:5, K:11) 

v Commanders' holding everyone to 
account in case of a fault (K:2) 

ü Commanders' more indulgent attitudes 
towards soldiers. (K:3, K:10) 

v Getting angry of different commanders 
with different situations. (K:2) 

ü Being appreciated by commanders (K:8, 
K:12) 

v Remaining each job on a person who 
did it. (K:4, K:8, K:12) 

 v Negative feedback for an action. (K:6, 
K7) 

 v Nepotism between soldiers in the same 
cohort. (K:12) 

 v Longing for family (K:14) 

 Antecedents, which encourage soldiers to exhibit these behaviors, focus on 
either friendship or commanders' behaviors. When bonds of friendship are strong, 
commanders are fair and do distinguish working person from do-nothing person, or 
display more understanding attitude, soldiers realize that their commanders appreciate 
them, so they are seen as more willing to exhibit extra-role behaviors. Besides, if tasks 
of soldiers in charge are works that they like to do and know how to do in civilian life, 
then they perform these tasks in voluntary way. In order to support these findings, direct 
quotations from interviews with participants can be examined. For example, saying "I 
want my commanders to be more understanding and fair towards us. If they distinguish 
working person from do-nothing person, it would be very good. When I am exposed to 
the same attitude, my desire to do something would be broken down. At least, while they 
use their discretions, the fact that they distinguish working person from do-nothing 
person motivate us" K3 actually talked about the essence of work. Soldiers, who don't 
know what commanders, are angry with or not stay away from exhibiting extra-role 
behaviors (K1). K8 stated that "While my commanders are assigning us our tasks, I 
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want him to be fair". K2, K4 and K12 especially expressed that they lost their 
enthusiasm because of injustice. K4 said that "injustice makes me very sad, and I don't 
have any enthusiasm to do my own tasks". K2 also used the expression of "My 
commander's injustice manner dispirits me. Although I expressed this to my 
commander, his remaining indifferent upsets me much more. In relation to justice, it has 
been also emphasized that works remain on whoever does. K4's statement was "if you 
try to do all tasks or help someone about a duty which is not in charge of you, then this 
tasks remains on you", K12 expressed that "it’s not important how works are carried 
out, but it is important how they end, so the same persons continuously do these works" 
and K8 expressed that "if our commanders assign us in nepotism, then always same 
person works", and these are the proofs of how often justice phenomenon were 
emphasized.  
 While injustice is so important phenomenon, being appreciated may also be a 
very important and positive trigger. K8, by saying that "As my commanders appreciated 
me, my enthusiasm to do more increases much more", emphasized the importance of 
positive feedback. In a supportive way to this finding, K12 said that "My commander 
appreciated me, I became very happy and I wanted to do my best". Before appreciation, 
it was also considered important that commanders demonstrate more understanding 
attitude. K10 said that "As my commander displays good attitudes and behaviors 
towards me, I am ready to do everything in voluntary way", as seen above, while K3 
also stated that fair and understanding attitude would be more effective. Considering the 
reasons preventing soldiers from exhibiting voluntary behaviors, aggressive behavior 
and showing immediate response are seen as major obstacles. In this regard, K1's 
statement "Because I abstain from my commander's aggressive manner, I cannot 
display the behaviors I want to do willingly, K4's expression "When my commander 
shows me rigid stance, I don't feel like doing something" show us that these kinds of 
statements demoralize soldiers, who are already in far away from their families. The 
fact that K6 and K7 were scolded due to behaviors exhibited in a voluntary way 
restrained them from exhibiting these behaviors. 

Not knowing what commanders expect from soldiers (K1) and the fact that two 
different commanders gave different reactions to the same behaviors (K2) are the 
factors that detract soldiers from voluntary behaviors. Soldiers, who got reaction 
because of their behaviors (K6, K7), stated that they will not attempt to exhibit such 
behaviors next time. Besides them, that the military's response to his bad behavior is to 
show everyone, regardless of they are good soldiers, is one of the factors affecting the 
soldiers negatively. Soldiers, who got reaction due to their behaviors, stated that they 
would never attempt to exhibit such behaviors. Apart from these, that commanders 
encumber everybody and get angry just because of a fault caused by one soldier is one 
of the situations that affect soldiers negatively.  

 There are also expectations of soldiers from their fellows, as well as 
commanders. Soldiers stated that when there were strong bonds of friendship, they 
would be more willing. K1's statement that "The fact that bonds of friendship between 
us are weak prevents me from doing voluntary behaviors", and K4's expression of "A 
good friendship environment provides the rise of devotion" are the indicators of the fact 
that this bond is important. If soldiers perceive their fellows as impassive, their 
devotions drop in the same proportion. K8 said that "My friends' impassive attitudes in 
company affect me adversely, I feel myself as if I was a dupe", K9 stated that "Some of 
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my friends remain unresponsive to the orders given by our commanders; I get angry 
and resent this situation. I don't feel like doing something". 

5. DISCUSSION AND CONCLUSION 

In Armies in our date, to work for the good of group by extracting duty from the 
situation and to execute these tasks without any order are the most important factors in 
both functioning administrative activities and in success of battlefields. Even if the 
armies are equipped with the best technology in the world, the element using this 
technology is "human". For this reason, the effectiveness of troops that have no higher 
morale, whose loyalties are weak, of which senses of solidarity are ignored, and that are 
not well-motivated will be low. 
 No study on soldiers has been found in literature. In other studies on public and 
private sector employees, the antecedents emerging frequently are the fairness, 
emotional commitment, trust, being appreciated, being supported by managers and 
colleagues, and job satisfaction (Morisson, 1994, p.1547; Kim & Mauborgne, 1996, 
p.500; Scholl, 1981; Witt & Wilson, 1989, p.248; Vey & Campbell, 2004, p.120). 
Besides them, the character (altruist character, empathy and responsibility 
characteristics) is presented as one of the important antecedents (Penn, 2002; 
Finkelstein, 2011, p.19). Although similar results have been found, it has been observed 
that the friendship, development of other soldiers, learning new information, and 
presenting soldiers' civil life knowledge and skills to the military service are the 
antecedents of extra-role behaviors of the soldiers. As stated in study of Organ (1997), 
the positive and significant effect of social and psychological environment on voluntary 
behaviors are also observed on the soldiers. The one that also comes to the fore within 
the frame of this sample is the sphere of positive friendship. It has been seen that the 
most motivating factor, which enables them to exhibit these kinds of behaviors, is 
friendship. Prior to efficiency of works in institute or unit, friend affection and 
altruist/helpful, hardworking and open-to-learning personality traits are important 
antecedents of these behaviors. Apart from these, being liked and regarded by 
commanders are among the expectations of soldiers as a results of these behaviors. The 
factors that encourage these behaviors are seen as justice perception, commander's 
understanding and appreciative attitude, intimate friendship environment, while the 
hindering factors are injustice, indifferent attitudes of other soldiers, aggressive 
responses and behaviors of commanders. Within the context of these results, the fact 
that commanders strengthen loyalty of soldiers to each other’s, encourage cooperation 
and solidarity, exhibit more fair, empathetic attitudes and behaviors, care about the 
positive and negative feedback are important. These findings accord with “3-factor 
theory” that is required for employees to be more enthusiastic (Sirota et al., 2005). In 
this context, it is possible to ensure soldiers to be volunteers only by reaching their 
hearts. In the context of positive organizational behavior, it may be reached to key 
information with studies which will be executed on this sample on behalf of providers 
of this motivation and soldiers may be ensured to reach a motivation to serve much 
more. In leadership training for commanders, moving from findings of such a research 
may provide more benefit than theoretical approaches do. So, increasing number of 
researches on soldiers must be taken into account seriously and be encouraged for 
development of theories and hypotheses that are specific to military service.  
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Abstract 
 Cloud is the system that maintains common information sharing among the 

information devices. It is known that there are always risks and that hundred per cent 
safety is not available in the environments of information technology. Service providers 
that operate in accounting sector and utilize the cloud technology are responsible for 
keeping and preserving the digital financial data that are vitally important for the 
companies. Service providers need to take all the necessary technical measures, so that 
the digital data are not damaged, lost and possessed by the malicious third parties. The 
establishments that provide service for accounting systems by utilizing the cloud 
computing opportunities in accounting field need to consider the general and country-
specific risks of cloud computing technology. Therefore, they need to build the 
necessary technical infrastructure and models in order to run the system flawlessly and 
to preserve the digital data of the establishments in a secure environment.  
Keywords: Cloud, Cloud Computing, Accounting, Cloud Technology, Data Security 

1. Introduction 
As the Internet has commercialized and become more popular, it is now widely 

used in the communication and information sharing of companies. Today, the fact that a 
vast quantity of information can easily flow through the network reduced the data and 
software hosting burden of personal devices. The users can easily access to the web 
resources via new tools and services thanks to the power of broadband connection 
(Selvi, 2011). But this situation has increased the amount of digital information that has 
to be kept and it is almost impossible for the personal computers to save this data. 
Information sector set off on new quests for the solution of the problem (Hu and Hu, 
2010). 

The most important development that has become prominent in recent years in 
information technologies in accordance with the above-mentioned requirements is cloud 
computing (Koyuncu, 2011). Actually, many people run some services unwittingly 
through the cloud computing infrastructure today. The products of the companies such 
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as Facebook, Google App, iTunes and Yahoo can be shown as the examples of cloud 
products.  

Cloud computing, which is one of the most important concepts that is named as 
the second boomer of web technology and which is expected to lead the business world 
in the future, is the servicing of information technologies as the external source in short. 
Cloud computing creates a suitable environment for the establishments under the 
current economic conditions of competition. Today, business world requires speed and 
agility more than ever before. Besides, establishments need the information systems in 
order to continuously control both their business processes and costs. The popularity of 
cloud computing, which provides the establishments with the opportunity to build an 
information structure that can fulfill all these needs at the same time, in business world 
increases day by day for these reasons.  

All the individual users, small or medium-scale establishments, and large 
companies or establishments can utilize the cloud services. Cloud services can be 
accessed via any device that can connect to Internet. 

Cloud computing, which is used to reduce the traditional information costs in the 
establishments, has become a shining star for the last five years. The researches 
conducted by International Data Center (IDC) have revealed the worldwide growth. In 
information and communication technologies, the portion of cloud computing costs 
grew quickly year by year and reached to 44.2 billion dollars in 2013. The most 
important reason why the information technology providers focus on the cloud model is 
that the sector grows very quickly. In this growth, traditional information technologies 
are five times more than the distribution models (Yapıcı, 2010). The expectation 
towards that most of the business applications will be carried out through the cloud 
services in the future is the indicator that the sector will grow more. The sector that 
adopts and puts into practice the cloud computing services in a short time is the service 
sector which also includes the accounting sector. 

Cloud computing has been widely used in the accounting sector in recent years. 
The establishments that run and market especially web-based accounting software have 
the opportunity to provide their customers with higher-quality and cheaper service by 
utilizing the infrastructure and software services of cloud computing. Although there are 
many web-based accounting software in the market, few of them benefit from the cloud 
computing opportunities. But in ten years, it is foreseen that many applications of the 
web-based accounting software will have a cloud computing-based structure. 

In today's competitive environment, it is the primary goal of the establishments 
to build and manage the accounting systems for a low cost and with advanced 
technological facilities within a secure structure that can be constantly and remotely 
followed. Accounting systems that benefit from the web-based cloud computing 
opportunities have the structure to fulfill these requirements. But the general risks 
contained within the cloud computing technology and the fact that it is a very new 
concept in accounting sector, and that its legal infrastructure has not been thoroughly 
built yet in Turkey and its security concerns raise a question mark in the minds of the 
establishments in terms of the operation of the system. Therefore, many establishments 
remain aloof from the accounting systems that utilize the web-based cloud computing.  

The purpose of this study is to raise awareness in the establishments that operate 
in Turkey by giving information about the properties, types, application areas, 
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advantages and risks of cloud computing and to propose a solution aimed at minimizing 
the possible risks to be created by its use in the accounting field. 

2. Definition and Scope of Cloud Computing 

The fact that Internet has arisen and become widespread has made significant 
developments in data exchange. The data stored in specific centers have been offered to 
a large user group through the web and the data trapped in the data centers have opened 
up to the outside world via Internet. Use of Internet has quickly been popular in office 
and personal computers and then in mobile devices. In accordance with the fast 
consumption by the user, the web standards have begun to be reshaped and new web 
technologies and services have appeared. Between Web 1.0 and Web 2.0, technologies 
such as SOAP and Point-to-Point (P2P) were put into use, and today, between Web 2.0 
and 3.0, rich Internet applications have come up and business applications have begun 
to be prepared (Atay, 2010). 

Within the process, user requests have improved in the direction of using the 
applications independently from time, space and platform. In order to meet these 
requests, a new development called as "cloud computing" has come up (Selvi, 2011). 

It is possible to consider cloud computing as the scalable hardware infrastructure 
that is shared for answering the requests on time. It is also a distribution model that 
serves the purpose of accessing to the information resources and applications on a data 
center through the web at any time and place upon request. Although cloud computing 
is an important technological development, it is not an unusual model that requires a big 
change. The data delivery process, which every establishment has done through the 
limited-scale application and data centers within their body so far, has begun to be 
offered by cloud computing through the large-scale data centers of private institutions 
(Selvi, 2011). 

All the basic information about cloud computing (Types, Modes, Stakeholders, 
Substructure, Benefits and Features) to be detailed later is summarized in Figure 1 
(Kuyucu, 2011). 

 
Figure 1. Key Features of Cloud Computing 
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2.1. Substructure 

Cloud computing is a developing technology and the implementation of this 
information model has been possible with three different technologies that have 
developed recently. These three technologies that enable cloud computing and build its 
infrastructure are web services, virtualization and grid computing (Seyrek, 2011). 

Web services are platform-independent autonomous software that can be accessed 
through Internet. As these services are written according to the open standards, they are 
independent from the programming language and operating system. Thus, the web 
services developed by different people can be used by the software developers, who use 
the other platforms and technologies, and new software can be quickly developed. As 
these services can be used by other software via the standard interfaces and protocols 
(SOAP, XML, etc.) through Internet, low-cost and distributed new applications can be 
quickly developed. With the web services, software developers develop new 
applications by quickly integrating their own software into the other services on the 
Internet, and this achieves economic benefit (Seyrek, 2011). 

The other important development that constitutes the infrastructure of cloud 
computing is the virtualization technology. Lots of virtual computers can be formed on 
a few physical computers and the existing hardware capacity can be used much more 
efficiently thanks to the virtualization technology. There are many host computers and 
storages that launch the web servers, database servers and the other business software in 
today's establishments. With virtualization, lots of virtual servers that run different 
operating systems and applications on a physical server are created. So, the 
establishments reduce their capital investments by using less equipment, and also 
reduce the operational costs related to power consumption and maintenance caused by 
these servers. In addition, various maintenance and management processes such as the 
update, upgrade and back-up of these systems are more easily carried out by the 
information technologies department, and this provides advantage to the establishments 
in terms of the uninterrupted service of these systems which are very important for the 
operations of the establishment (Seyrek, 2011). 

The third technology regarding the cloud computing is grid computing 
technology. Grid computing means that the resources such as calculation, storage and 
memory of computers in different places are gathered and shared through high-speed 
computer networks. So, computers with larger capacity can be built by using the idle 
capacity of the computers in different places (Maqueira-Marin et al., 2009). Grid 
computing not only means the combination of the calculation power of many 
computers. It also means that a program is run in a parallel and distributed way by 
allocating it to lots of computers (Sultan, 2010). 

As it can be seen in Figure 2, the development process of cloud computing starts 
with the formation of the network topology between the intra-computers. And then, this 
continues with Internet sharing in the computers on the network. But this sharing is in 
local scale. The development process goes on with the formation of a worldwide web 
network. The computers connected to each other through the web build the grid system 
by joining their resources. In the last stage of the process, the cloud system, where the 
services and applications are shared, is formed (Bojanova and Samba, 2011). 
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Figure 2. The Evolution of Sharing on the Cloud 

2.2. Service Types 

It represents the layer where the cloud applications are displayed. The applications 
that run on a cloud infrastructure are offered to the service users as a service on this layer. 
The applications can be accessed through any device with Internet connection via the tools 
such as web browser without any limitation on time and space. There are three types of 
cloud computing model.  

a) Software as a Service (SaaS): It is the model offered as service along with its 
required updated web-based versions that address the corporate or end user and that 
may contain the financial and office applications and even the software of e-mail 
service given to the individual users. Here, the software that the establishments need are 
kept in the servers of the institution providing this service, and the work is done by 
running the software through these servers without installing it on their own computers. 
As the software is also used by many customers, it is a service that can be received for a 
very small fee without any license fee and upcoming update problems. The accounting 
software that provide service utilizing the web-based cloud computing can be given as 
an example to this structure. 

b) Platform as a Service (PaaS): In such a cloud model, the environment created 
to develop new applications is offered as a service. You can build a new application of 
your own that runs in the infrastructure of the establishment providing cloud service, 
and you can provide service to the users through the servers of the establishment. These 
services can be development tools, configuration management and deployment 
platforms. The service provider designs and builds the application development, the 
environment where the application will run, the supplementary services and the 
infrastructures. The user develops the application according to this platform. The 
service structure of the establishments that provide accounting software service utilizing 
the web-based cloud computing can be given as an example. 

c) Infrastructure as a Service (IaaS): In this model, the service provider provides 
the user with the processor speed, memory, storage and network services that the user 
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can utilize in full capacity and can install the operating system and other software on. 
Like the other models, the user is unaware of where these computers are, how they are 
configured or how they are maintained. They only request this service within the 
specified quality standards (Armutlu and Akçay, 2013).  

The interaction structure of the cloud computing service types is described in 
Figure 3. Infrastructure as a Service (Iaas) is offered to the application managers that 
provide platform service and to the end users by the cloud computing service provider. 
Platform as a Service (Paas) is offered to the end users as Software as a Service (SaaS) 
through the support of cloud computing infrastructure services with the applications 
built by the establishments. In the software service, the end users can get platform 
service from the application managers. In addition, they can get data storage and 
network services from the infrastructure services. 

 
Figure 3.Types of Cloud Computing Services 

2.3. Models 

Cloud computing service models have three genres in terms of the utilization type. 
Public Cloud, Private Cloud and Hybrid Cloud. These basic service models can be 
offered both separately and with the combination of three or two of them in order to 
create the service structure.  

a) Public Cloud: These are the public domain services over Internet as well as 
belonging to a third party that provides cloud computing service. Here, the user groups 
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access to the services through the web applications. For example, Amazon, Google, 
GoGrid, etc. (Yıldız, 2011). 

b) Private Cloud: This is the cloud model that an establishment builds on the data 
centers within its own body. It is a traditional model that has been applied in the 
information world for a long time. The works such as the building of the infrastructure, 
supplying the software, management and maintenance processes of the system, 
maintaining the continuance of data security and service are completely a burden on the 
establishments. From this aspect, it is criticized as it contradicts with some advantages 
provided by cloud computing (Selvi, 2011).  

It is a model which is preferred in situations when there is a need for the high-
level data security and privacy. Private cloud provides service to the limited number of 
users of the establishment behind a firewall (Selvi, 2011). Web-based accounting 
applications that utilize cloud computing have such a structure.   

c) Hybrid Cloud: It is the combined use of the above-mentioned types. For 
example, an establishment can use outsourcing in addition to the private services of its 
own. Data storage service can be given as an example of this (Yıldız, 2011). Today, 
most of the web-based accounting applications have obtained a hybrid structure by 
integrating the cloud computing facilities to their applications more.  

2.4. Features 

a) Scalability: The use of information infrastructures and the amount of load may 
vary according to the time in the establishments. However, it is not rational to make 
large infrastructure investments for the density that occurs at definite times. It is a 
profitable solution in terms of cost and labor to use the resources when they are needed 
and to release them when the requirements are met. Cloud computing is a scalable 
structure that provides the users with useful solutions in this respect. 

b) Elastic Structure: Cloud computing is a flexible structure that enables the 
effective use of the resources without the necessity of the service recipients to 
intervene in the infrastructure problems. The performance audit of the system, enabling 
new resources in case of need, releasing the unused resources when the needs are 
fulfilled and management of the resources in line with the demands are carried out by 
the service providers. 

c) Reliability and Continuity: In cloud computing, thanks to the back-up systems, 
the possibility of data loss or breakdown in the system operation is minimized and the 
continuity of business is maintained. Additionally, as long as there is no Internet 
connection problem, the cloud computing data centers that work coordinately in 
different geographical locations provide their users with uninterrupted service. The 
continuity of the system is maintained by immediately intervening in the breakdowns 
via the follow-up processes which are regularly performed on the consistently 
reinforced infrastructures. 

3. The Advantages and Risks of Cloud Computing in Accounting Field 

3.1. Benefits 
Today, the traditional accounting software shown at schools have begun to be 

replaced by the web-based accounting software based on cloud computing. In recent 
years, the main objective and endeavor of lots of big establishments have been to build 
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an Internet-based system where they can manage their financial data in any 
environment. Cloud computing provides the infrastructure that can fulfill all these 
requirements.  

The potential advantages of cloud computing in accounting field from the point of 
view of the service providers and service recipients can be described as follows: 

a) Cost Reduction: The establishments that use cloud computing do not have to 
make large amounts of investment on hardware as they use their applications through 
cloud service provider via Internet and as they store their data in the data centers of the 
service provider. These applications can also be used at any place with Internet 
connection without the limitation on time and space (Hu and Hu, 2010). 

No matter what their size is, cloud computing-based accounting applications are a 
low-cost solution compared to the traditional applications. Cloud computing eliminates 
the need for purchasing an accounting software and does not require any extra payment 
and time loss for the updates unlike the traditional accounting software. Upgrade, 
maintenance, system management costs and the problems such as server failures are not 
the issues that the user needs to follow up anymore, and have become the subjects that 
are managed by the cloud accounting service provider. 

b) Easy Access and Use: Cloud accounting applications enable the access to the 
financial data of your company at any time and place without the necessity to download 
and install a program in your computer. All you need is a computer and Internet 
connection. Cloud accounting applications can also be accessed from smart phones 
which are widely used today. 

Besides, cloud computing provides advantage by eliminating the complexity of 
the management in data processing units. The operations of data processing units 
generally have a complex structure for the senior managers of the establishment. 
Because this is the matter that they do not understand very well, but that they are aware 
of the returns of the system, and that they allocate significant budgets with the 
expectations of improving, competing and making more profit. Cloud computing will 
eliminate most of the technical issues in the information operations to be conducted 
within the institution except the basic management problems that the managers can 
understand. This situation will create an uncomplicated and manageable information 
environment for the senior management of the institution. Here, if it is understood how 
much effective the support of the senior management is in the failure of the projects 
related to the information technologies, the advantage of cloud computing will be 
comprehended better (Yıldız, 2011). 

c) Advanced Technical Specifications: Cloud accounting applications can offer 
their users lots of improved features unlike the traditional accounting software. For 
example, it is not an easy job to manage the financial data of multiple interrelated 
companies at the same time. The system can be designed in accordance with the 
necessary mergers and privatizations of the companies. Service providers also offer the 
chance of automatic recognition of bank activities via the agreements that the 
companies make with the banks which they make a transaction at most. This situation 
can be considered as a milestone for transition to the automatic accounting records. 

d) Flexible Total Ownership Costs: Today, all the business processes including 
the information systems are required to be structured so as to immediately change 
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according to the growth and reduction status that may occur in business. Therefore, the 
system must be structured so as to provide flexibility. Due to the fact that it is 
serviceable when requested, that the installation cost is very low and that it can 
immediately respond to the rise or reduction in business, cloud computing will bring a 
more flexible structure to the establishments thanks to these features (Yıldız, 2011). 

Service providers generally charge the cloud accounting applications as a bulk 
service pack. There is no payment except this fee. In addition, the subscription fee of 
the service providers in cloud accounting applications is generally non-fixed and may 
vary according to the company requirements and size. 

e) Increased Business Performance: Cloud accounting applications help the 
accountants create real-time financial reports and clipboards by adapting to the 
changing business conditions in a short time. This situation creates an environment for 
the administrators to make instant and correct financial decisions and contributes to the 
performance increase. 

f) Unlimited Backup: The establishments that use cloud accounting applications 
have the opportunity to back up their financial data at any time and any number. Backup 
data is kept in the servers of the service-providing establishment. So, the possible data 
loss is avoided.  

g) Unrestricted Use of Installation, Support and Training Services: Service 
providers can remotely provide support to the establishments during the installation of 
web-based accounting software. Also, the problems occurred during use can be solved 
in a short time via the support lines. 

h) Legal Updates are synchronously done without Paying Any Fee: Service 
provider allows all the users utilize this service simultaneously for free of charge by 
synchronously transferring the legal regulations to the system.  

The use of cloud computing, which has become popular in information 
technology, has become widespread in accounting sector as well. Especially the 
establishments that provide packaged accounting software service have begun to utilize 
the cloud computing facilities more and more. Today, the traditional accounting 
software have begun to be replaced by the web-based accounting software based on 
cloud computing. In recent years, the main objective and endeavor of lots of big 
establishments have been to build a web-based system where they can manage their 
financial data in any environment. Cloud computing provides the establishments with 
an infrastructure that can fulfill all these requirements.  

The traditional accounting software and cloud computing-based accounting 
software are compared in Table 1 and the differences are put forward. 
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Table 1. Comparison Between Traditional and Cloud Computing-Based 
Accounting Software 

Traditional 

Accounting Software 

Cloud Computing-Based  

Accounting Software 

Data are Entered Manually Data are Entered Automatically 

Remote Access to System is not Available Remote Access to System is Available 

Installation and Update are Done Manually Installation and Update are Done via Remote 
Access 

Independent Working Outside Workplace is 
not Available 

Independent Working Outside Workplace is 
Available 

Back-up is Done at Local Destination Back-up can be Done at Cloud Computing 
System and Local Destination 

Legislative Amendments are Followed 
Individually 

Legislative Amendments are Followed Through 
Cloud Computing System 

Declarations are Filled in and Sent Manually Declarations are Filled in and Sent Automatically 

Time Loss in Transactions No Time Loss in Transactions 

Invoices and Other Official Documents are 
Filled in and Sent Manually 

Invoices and Other Official Documents are Filled 
in and Sent Through Web 

Managers of Establishment Cannot Remotely 
Access to Financial Data at Any Time 

Managers of Establishment Can Remotely Access 
to Financial Data at Any Time 

There is not a Constant Communication with 
Customer Establishments for Financial 
Consultants 

There is a Constant Web-Based Communication 
with Customer Establishments for Financial 
Consultants 

3.2. Risks 

It should be known that there are always risks and that hundred per cent safety is 
not available in the environments of information technology. Therefore, what needs to 
be done in a risky environment by nature is to understand what the risks may be and to 
reduce the possible effects of them to an acceptable level with the precautions to be 
taken (Yıldız, 2011). 

While the establishments perform a risk assessment, it must be remembered that 
each risk is matched to an opportunity, and the assessment of the loss that may be 
encountered as a result of the risk along with the gains of the cloud computing 
opportunities must be done very well considering all the related components beginning 
from the special conditions, dynamics and activity area of each establishment 
(Korkmaz, 2010). 

In cloud computing models, risk levels and the responsible parts are described 
separately. The biggest responsibility in maintaining the system security in Software as 
a Service (SaaS) model belongs to the service provider. In Platform as a Service (PaaS) 



 
 

S. Özdemir – C. Elitaş 7/1 (2015) 43-59 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 53 

model, the system security is shared between the service provider and customer 
establishment. The user is responsible for security in Infrastructure Services (IaaS).  

The general risks of using cloud computing in accounting field have been 
examined under three titles as "Risks Arising from Service Providers", "Contractual 
Risks" and "Risks Arising from Legal Structure". 

3.2.1. Risks Arising from Service Providers 
a) Physical Infrastructure: Due to the deficiencies and weaknesses in the 

computer hardware, network topology and the physical facilities (building, power, back-
up, air conditioner, etc.) equipped by the cloud computing service provider, there is the 
possibility that the stored data may be possessed by the malicious third parties (Molnar 
and Schechter, 2011).  

b) Software Infrastructure: The fact that the software infrastructure or operating 
systems built by the service provider are far from meeting the expectations of customers 
jeopardizes the system. This structure may cause the data to be possessed by the 
malicious third parties (Molnar and Schechter, 2011).  

c) Human Resources: The human resource that will manage and lead the system 
must have the technical knowledge and skill to meet the expectations of the customers. 
Also, there must be a communication center that will actively provide service to the 
customers at all hours of the day and night. The personnel must be selected with direct 
methods, and the necessary measures must be taken in order to prevent the personnel 
from forwarding the customer data to the malicious third parties (Molnar and Schechter, 
2011). 

 Another risk issue is that you cannot control your own data, that you even do 
not know where they are stored and that you cannot fulfill your legal obligations. The 
data that you transfer to the cloud environment have been given up to the expert staff of 
the service provider. In this case, it would be appropriate to certify that the service 
provider has the qualified experts, to follow their actual work and to find the necessary 
certificates if available, and to even insert provisions to the contracts or service level 
agreements (Yıldız, 2011). 

d) Slow-Running Applications and Service Issues in Low Speed: Web-based 
cloud services have been designed to work with the broadband Internet. Therefore, 
upload and download speed of the Internet connection affect the use of cloud services. 
In the environments without broadband Internet, it may take long time to transfer the 
large-size data to the cloud (Henkoğlu and Külcü, 2013). This situation significantly 
affects the service quality. 

e) Cloud Environments Become a Target for Attacks: While there is the risk to 
lose the data on cloud computing system due to the reasons such cyber-attack, it is also 
possible that the data stored on personal computers may get harmed. But just as the 
disappearing of the customer's money in the bank is an unacceptable situation, it is also 
unacceptable to lose the data, which are always considered as priceless for the user, 
from the cloud. As in all the services that use the Internet technology, cloud computing 
services have defenseless sides against traditional Internet attacks (audio surveillance, 
unauthorized access, data modification, etc.) as well. Considering the significant cyber-
attacks and large data losses that occurred in 2011, it is remarkable that the 
environments and systems such as cloud system where large data and personal 
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information are stored are set as target (Henkoğlu and Külcü, 2013). 

3.2.2. Contractual Risks 
a) Risks Arising from Uncovered Costs: The security infrastructure of cloud 

computing built and run by the service providers has been configured to protect the 
customer whenever he/she is online. The cost of protecting the customer from the 
malicious third parties whenever he/she is offline may reach to an amount that the 
customer cannot cover (Molnar and Schechter, 2011).  

b) Deceptive Pricing: The excess demand because of the low prices offered by 
the service providers due to the competition may increase the use amount of the system 
too much. As some systems cannot bear this overload due to the insufficiency of the 
infrastructure, they can be open to threats (Molnar and Schechter, 2011).  

c) Excessive Transition Costs: The customers cannot quit the system sue to the 
high prices given by the service providers, and the customers feel as if they are trapped 
(Molnar and Schechter, 2011). 

d) Bankruptcy: Service providers have the probability to leave the sector after 
going bankrupt. This situation may cause the customers to have difficulty in accessing 
to the stored information (Molnar and Schechter, 2011). Also, while the amendments on 
specifications that may happen in case of the purchase of a cloud computing service 
provider by another one can put the establishments in a difficult position, technical and 
financial difficulties that a service provider may experience can cause the 
establishments to incur great data and prestige losses (Korkmaz, 2010).  

e) Addiction Service Provider: In case of a request to transfer from a cloud 
computing service provider to another one, huge difficulties are encountered in data and 
software transfer due to the reasons such as that the interfaces of software programming 
of cloud computing service providers are not duly standardized and that the data are 
stored in database schemes specific to the service providers. As a result, it is observed 
that the establishments are somehow dependent on the cloud computing service 
providers (Korkmaz, 2010). 

f) Data Security: Another issue is that it cannot be clearly distinguished as the 
data are stored along with the data of the other establishments in a single place. 
Therefore, in case of any disaster (flood, earthquake, fire, etc.), it cannot be always 
possible to ensure the security of the data and to maintain the sustainability of the 
system (Yıldız, 2011). 

In relation to this, the service provider must be able to maintain the sustainability 
of your access in case of any disaster. In this case, it must be examined if the emergency 
and business continuity applications are on site or the certificates regarding the 
independent audits must be requested. In the contracts or service level agreements to be 
issued, it is important to specify the reuse periods of the system and also to conduct 
related tests from time to time (Yıldız, 2011). 

3.2.3. Risks Arising from Legal Structure  
a) Indirect Legal Enforcement: In any illegal processes done by the customers, the 

digital data kept by the service provider can be confiscated in order to check all the data. 
Also, the customer establishment may be restrained from making a transaction for a 
certain time (Molnar and Schechter, 2011). 
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b) Confidential Investigations and Researches: Service providers may have to 
share the customer data without notification in the confidential investigations conducted 
by the related governmental agencies (Molnar and Schechter, 2011). 

c) Direct Judicial Enforcement: Service provider has the opportunity to reveal the 
tax-related or structural problems of the customer company by clandestinely viewing 
the customer data (Molnar and Schechter, 2011). 

4. The Precautions to be Taken Against the Risks of Cloud Computing in 
Accounting Field and The of The Solution Offers 

Despite all the potential benefits, there are some points that the establishments 
must pay attention due to that cloud computing technology is a developing model and 
that is has the above-mentioned risks. In this regard, it is very important to especially 
check thoroughly what kind of guarantee the service-providing establishment offers in 
terms of security and service quality, and to select the service-selling establishment 
accordingly. The establishments must receive detailed information from the service 
providers about the service that they will purchase, must evaluate to what extend these 
services will fulfill their requirements, and must have adequate information about what 
kind of risks this service has. Also, they must pay attention to that the agreement made 
with the service provider must be issued so as to minimize these risks. In this regard, the 
other point is that the standards related to these technologies have not been completely 
formed yet. This situation may require the establishments to wait a little more. 
Additionally, it must be guaranteed that the problems are properly handled in legal 
terms (Seyrek, 2011). 

It is observed that the legal infrastructure in terms of maintaining the information 
security and protecting the personal data has not been formed yet in Turkey, and that the 
users are left alone in terms of taking responsibility and measures regarding the 
information security in cyber environment. Although Turkey signed many works and 
agreements made within the European Union (agreements no: 108 and 185, etc.), it 
cannot be put into practice as the necessary regulations cannot be made in the municipal 
law. Necessary legal regulations must be made as soon as possible in order that the 
security clauses (legal rights of consumers regarding the data transfer) covering the 
users of only specific countries (such as USA, Australia, AEA and Switzerland) that 
take part in these cloud service agreements must be in effect for also the users utilizing 
the cloud services (Henkoğlu and Külcü, 2013). 

The primary measures that need to be taken in order to maintain that cloud 
system, which is the rising value of information and communication technologies 
utilization, can be safely used at maximum level by minimizing the existing risks in 
cloud computing field can be listed as follows (Henkoğlu and Külcü, 2013): 

a) National information security policy must be developed and cloud computing 
issue must be specifically included. 

b) Legal regulations regarding the personal data protection, in which the sensitive 
information are clearly explained, must be issued and put into effect. 

c) It must be obligatory that the service providers, which will provide cloud 
computing service, must meet the necessary preconditions and international standards in 
order to operate in the service area and they must be ranked within a certification 
system. 
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d) The most basic solution to protect the data security and personal information is 
to maintain secure communication and to encrypt the data. Therefore, legal regulations 
and audits must be done in order to allow the cloud computing service providers to take 
the basic security measures as a standard. 

e) Cloud computing service providers must be audited within the scope of the 
specific information security criteria. 

f) Training programs must be scheduled in order to raise awareness, so that the 
users can be informed about the content of the user service agreements and can select 
the cloud service providers from which they will get service. 

g) Legal regulations must be done in order to obligate the use of secure 
communication protocols and top-level identity verification standards, so that the user 
data and privacy can be protected after any possible disasters that may occur. 

h) International-level works (such as European Union agreements) must be 
participated and harmonization processes for developing cooperation must be 
accelerated, so that the cloud system users in Turkey can seek their rights or their rights 
can be protected within the scope of international conflict, cyber-crimes and personal 
data protection. 

The general risks that have arisen with the use of cloud computing and the 
solution offers are effective for all the sectors that use cloud computing and for the 
accounting sector as well. Service providers that operate in accounting sector are 
responsible for keeping and preserving the digital financial data that are vitally 
important for the companies. Service providers need to take all the necessary technical 
measures, so that the digital data are not damaged, lost and possessed by the malicious 
third parties. 

For this purpose, the recommended model for the establishments that provide 
cloud computing-based accounting service is described in Figure 4.  

 
Figure 4. Recommended Working Model of Cloud Computing-Based 

Accounting Systems 
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There are three types of user as “Financial Advisor”, “Company User” and 
“Mobile User” in the system running in the web-based Internet environment. Every user 
can connect and make a transaction at any time and place through a fixed or mobile 
device with Internet connection to the system. Within the scope of these "Secure Socket 
Layer (SSL)" security protocols in this model, the applications such as access 
restriction, identity verification and one time password must be arranged by the service 
provider and the system security standard to be maintained must be adequate. 

All information that are entered in the system through the secure communication 
media by the user reach the cloud service area. The information that reach this area are 
filtered via "Firewall" and "Intrusion Prevention and Detection System" created by the 
service provider, the threats are detected if available, and then a series of security tests 
such as authentication are performed. After that stage, the secure "Private Cloud" area 
of the service provider is accessed. On this area, there are "Web Server", "Application 
Server Park" and "Database Server Park" where the data are stored. On this area, service 
provider must build the sufficient technical infrastructure that will meet the 
requirements of the users in a short time and where the data will be securely stored. 
Service provider must continuously supply the qualified manpower in order to run this 
system to be built. 

5. Conclusion 

Cloud computing, as a popular structure today, created lots of new job contexts. 
This structure is not just a technological improvement, but also a system that fulfills the 
need for real-time remote business follow-up and that provides cost and energy saving 
meanwhile. The terms "cost and energy" are the keywords for a sustainable 
development and a well-functioning economy (Kuyucu, 2011). But the fact that the 
standards related to cloud computing technology have not been formed thoroughly yet 
returns to haunt us. This situation causes the establishments to encounter various risks 
when using the cloud computing technology. Besides, it is seen that there are many 
loopholes regarding the matter. 

Cloud computing is a huge wave that will take hold of all the sectors and 
establishments. There is no doubt that one of the areas that this wave will create the 
biggest movement in the following years will be law. Hence, in the presence of such 
uncontrollable change of technology, the laws need to be harmonized with the required 
standards at the same speed. 

There is a need for well-planned country policies in order that the cloud 
computing technology can grow and can be applied properly in private sector. The 
needs of the sector must be livingly confirmed with the organizations to be arranged and 
the necessary measures must be immediately taken. The authority must shift to the 
active status from passive status. So, the state authority will have minimized the cloud 
computing risks through the existing means. As a result, cloud computing technology 
will be economically benefited at maximum level. 

Turkey is a significant actor in information sector with its growing economy that 
opens to foreign countries. Today, many information companies design various 
applications and put them on market by using the cloud computing infrastructure. 
However, there is not any government incentive policy that will encourage and support 
the investments on cloud computing field. The "European Union Cloud Computing 
Policy Report" that has been issued recently will be able to build the infrastructure that 
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will increase the incentives on this area. Also, it is expected that Turkey, which is in the 
full membership process, will be affected from this development in European Union 
(Kuyucu, 2011). 

Legal regulations must be made in order to protect the data security and privacy of 
the users utilizing the cloud computing services in Turkey on cloud. Cloud computing 
exists within a vast area of legal liability. The context of "Personal Data Protection", 
which is tried to be protected under a federal law in USA and which was framed with 
the Agreement no: 108 and the additional Protocol no: 181, is still being discussed in 
the agenda of the parliament as a law draft in Turkey. The Privacy Act Draft must be 
enacted as soon as possible in order to effectively protect the digital data of the users 
utilizing the cloud computing service and also to reinforce the trust on the cloud 
computing service providers (Henkoğlu and Külcü, 2013). 

The primary sector where cloud computing began to be used is the rapidly-
emerging service sector. Cloud computing offers important opportunities for the 
establishments that try to gain a consistent price advantage in service sector. For the 
establishments that provide accounting software service, developing web-based 
applications that will utilize the cloud computing facilities will provide significant 
advantages in the competition. In today's competitive environment, it is the primary 
goal of the establishments to build and manage the accounting systems for a low cost 
and with advanced technological facilities within a secure structure that can be 
constantly and remotely followed. Accounting systems that benefit from the web-based 
cloud computing opportunities have the structure to fulfill these requirements. The fact 
that cloud computing is a very new concept in accounting sector, and that its legal 
infrastructure has not been thoroughly built yet in Turkey and its natural risks raise a 
question mark in the minds of the establishments in terms of the operation of the 
system.  

The general risks that have arisen with the use of cloud computing and the 
solution offers are effective for all the sectors that use cloud computing and for the 
accounting sector as well. Service providers that operate in accounting sector are 
responsible for keeping and preserving the digital financial data that are vitally 
important for the companies. Service providers need to take all the necessary technical 
measures, so that the digital data are not damaged, lost and possessed by the malicious 
third parties.  

The establishments that provide accounting systems services utilizing the cloud 
computing facilities in accounting sector must build the necessary infrastructure and 
models by foreseeing the general risks of cloud computing technology and the structure 
in the country in order to run the system without failure and to store the digital financial 
data of the establishments in a secure environment.  
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Abstract 

Credit risk is among the foremost risk factors that banks may encounter. Banking 
function is rendering credits. In rendering commercial credits based on fraudulent 
financial statements, credit risk can occur if banks cannot ensure the repayments of 
credits completely or partially. This case lead to an important problem for banks. The 
accuracy and reliability of information provided by financial statements are of crucial 
importance in credit risk management. In this context, main purpose of this study is to 
make it possible to predict fraud risk in financial statements.  By doing so, it is possible 
prevent credit risk that may emerge in banks. In this study, to predict and determine 
fraud risk in financial statements, artificial neural network (ANN) methodology is 
utilized. This research includes commercial and corporate customers of banks. Financial 
data of 289 firms, belonging to the year of 2007, (97 firms were assumed to have 
fraudulent financial statements and 192 firms were in control group) was analyzed, and 
an ANN model is proposal.  The proposal model that was developed is highly 
successful in predicting fraud risk in financial statements with an accuracy ratio of 90%.  
Keywords: Financial Information, Financial Statement Fraud, Prediction of Financial 
Statement Fraud, Artificial Neural Network 

1. Introduction  

Fraud is a deception willfully practiced in order to secure unfair or illegal gain 
(Jackson, 1999, p.163). Two types of fraud have been reported in the literature. The 
former is the faulty allocation of assets and the latter is financial statement fraud. 
(Apostolou et al., 2001, p.49). The faulty allocation of assets involves crimes such as 
obvious theft, embezzlement, unjust loading to expense items, abuse of firm assets etc.  

On the other hand, financial statement fraud is a kind of crime, which does not 
include theft in literal terms, but involves the deliberate distortion of financial 
statements. This type of fraud can be exemplified with sales, pretended sales, the 
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presentation of the subsequent year's profit as belonging to the current year, the 
inappropriate activation of expenditures, or the presentation of current year's 
expenditures as belonging to the subsequent year (Braiotta, 2004, pp.112-115). 

The 1999 COSO (Committee of Sponsoring Organizations) report revealed that 
90% of detected fraud is based on the manipulation of financial information declared to 
the public, and 10% of them occur as a result of abuse of assets (Reazee, 2005, p. 282).   

In the past, a great many financial scandals came up especially concerning fraud 
conducted by the white-collared. Among these are well-known companies such as 
Enron, WorldCom, Tyco, Village, Peregrine Systems, Lucent, Martha Stewart, Imclone, 
Xerox, Parmalat, Barings Bank, BCCI, Rite Aid, Cendant, Sunbeam, Waste 
Management, Global Crossing, Adelphia Communications. It has been stated that Enron 
financial loss its creditors, investors, employees and pensioners by 70 billion dollars 
through financial statement fraud. Similarly the loss that was caused by financial 
statement fraud in WorldCom has been reported to be the biggest loss in the history of 
the US. It has also been stated that the financial loss which Enron, WorldCom, Qwest, 
Tyco and Global Crossing caused in market capitalization by resorting to financial 
statement fraud was approximately 460 billion dollars (Rezaee, 2005, p. 278). 

The total cost of financial statement fraud for market participants (creditors, 
investors, employees, pensioners etc.) was over 500 billion dollars in the past (Ugrin ve 
Odom, 2010, p. 440). Specifically, participants of money and capital markets place 
great importance on effective corporate governance which form trust in terms of the 
quality, accuracy and transparency of financial information. However the scandalous 
events in the past (Enron, WorldCom etc.) created distrust for audited and published 
financial statements on the side of market participants and led to suspicion for even 
externally audited financial statements. Thus, financial statement fraud has come to the 
fore following these events. And recently the business world, accounting experts, 
academics and regulators have stated serious warnings about financial statement fraud.  

The definition of financial statement fraud has varied among academics, relevant 
researchers and auditors. In this context, there is no agreed upon definition of the 
"financial statement fraud" concept. The most important reason for this is that, until 
recent years, this term is not accurately identified and stated. Accounting experts have 
preferred the term "delivered mistakes and irregularities". 

Financial statement fraud is generally conducted by the management or 
employees authorized and/or charged by the management. Therefore, Elliott and 
Willingham (1980) regard financial statement fraud as management fraud. Elliott and 
Willingham (1980) define financial statement fraud as to damage investors and creditors 
using misleading financial statements done by the management (Elliott and Willingham, 
1980, p. 4). 

Financial statement fraud is done with the purpose of manipulating an 
organization's accounts. For example, it presents itself as manipulation of income, 
activation of expenditures, hiding debts that cannot be recovered or doing selective 
practices in accounting principles in order to give a false impression of the financial 
position or performance of an entity for a given period (KPMG, 2004). 

Management fraud and financial statement fraud are frequently used 
interchangeably. Despite differences between the general definition of fraud and the 
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definition financial statement fraud, the common point is that there is a tendency of 
"deliberateness and damage to other parties" in both. Investors, creditors and auditors 
are among loss sufferers and these people suffer not only financial loss (position loss, 
fines etc.) but also prestige loss (Rezaee, 2002, p. 68). 

Rezaee (2005) defines financial statement fraud as deliberate attempts by 
companies to cheat or misguide financial statement users (especially creditors and 
investors) by arranging manipulated financial statements and releasing them to the 
public.  

Financial statement fraud can be more comprehensive and planned when 
conducted by some senior executives or auditors who are successful and knowledgeable 
in this area which possesses the characteristics of deliberateness and fraudulency.  

Wells (2004), by analyzing the Enron scandal, which occurred in the USA, 
categorized those who resort to financial statement fraud as follows: 

• Chief Executive Officers(CEO), 
• Middle and low degree workers (Especially by bribery), 
• Organized Offender (Especially by line your own pockets). 
While there are various factors that cause the manipulation of financial 

statements, those who manipulate financial statements can do this using a lot of 
methods (Madura, 2004, p. 176). 

Reazee(2005) reports that 80% of financial statement fraud and financial 
statement manipulation is done by overstating assets and profits, and 20% of them by 
understating debts and expenditures. Therefore, Reazee (2005) emphasizes the fact that 
"earnings management" and "aggressive accounting practices" are important methods 
used in financial statement fraud (Reazee, 2005, p. 282).    

Wells (2004) states that the methods used in financial statement fraud vary in 
accordance with the size of fraud practices and that there are basically three methods 
that lead to financial statement fraud:  

a- Manipulating the Accounting System: In this method those who do financial 
statement fraud use the accounting system as a developmental tool in line with their 
demands. For instance, financial information users are cheated by enabling the 
overstatement of earnings and assets and understatement of debts and expenditures 
through creative or deceptive accounting practices such as making more or less 
provision then necessary for doubtful receivables, making too low or too high 
provisions, showing unrealized sales as realized sales, making fictive sale entries, 
understating or overstating inventories, not recording borrowings etc.  

b- Deformation of the Accounting System: In this method, those who conduct 
financial statement fraud manipulate financial information presented with reports by 
adding false and imaginary information to the results reported in the accounting system.   

c- Using Means other than the Accounting System: In this method, those who 
conduct financial statement fraud cheat financial information users by falsifying 
documents containing accurate financial information supported with the reports of the 
accounting system or replacing current reports with falsified ones and profit from this.  
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McKee (2005) identifies two basic approaches explaining the purpose of financial 
statement fraud. The former of these approaches points to the fact that manager’s resort 
to financial statement fraud so as to increase their personal power, status and prosperity. 
In this approach, managers do financial statement fraud in order to (1) get high 
incentive bonus, (2) to maintain their efficiency and power in the firm and (3) to get 
promotion (McKee, 2005, p. 23). 

The second approach indicates that managers do financial statement fraud to 
overstate the performance of the firm. In this approach, the basic motives that lead to 
financial statement fraud are the firms' interests rather than personal interests. In this 
framework, manager’s resort to financial statement fraud in order to (1) maximize the 
firm value, (2) minimize the bankruptcy risk, (3) prove appropriateness for the criteria 
and conditions in credit contracts and (4) avoid accusations in the auditing done by 
regulators on the firm (McKee, 2005, p. 23). 

Financial statement fraud both misguides financial information users regarding a 
firm's real financial situation and operating results and leads to the false and ineffective 
use of resources by causing loss of investors related to the firm, shareholders and 
creditors.  

In this context, while the most significant result of financial statement fraud has 
been stated to be the false and ineffective use of economic resources. Kucuksozen and 
Kucukkocaoglu (2004) list the other results caused by financial statement fraud as 
follows (Kucuksozen and Kucukkocaoglu, 2004, p. 10): 

• The decrease in the price of common stocks and the value of firms, 
• The increase in the cost of loan, 
• Damage of a lot of creditors and investors, 
• Distrust of creditors and investors to companies, 
• The decrease in the number of analysts pursuing firms which resort to financial 

statement fraud, 
• The decrease in accuracy of predictions of analysts regarding firms,   
• Corruption roles of monetary and capital markets in the allocation of resources 

to effective areas, 
• Lay-off managers and employees who manipulate financial statement and 
• The withdrawal of external auditing organizations from external auditing.  

2. Prior Research  
Past financial statement fraud cases and loss resulting from these cases have 

brought about the necessity for early warning systems that enable the detection of 
financial statement fraud in advance. A lot of models have been developed for the 
detection of fraudulent financial statements as a result of numerous empirical studies 
(Nigai et al., 2011; Ravisankar et al., 2011; Humpherys et al., 2011; Zhou and Kapoor, 
2011; Perols and Lougee, 2010; Ata and Seyrek, 2009; Kirkos, 2007; Kuçukkocaoglu et 
al., 2007; Kuçuksozen, 2004; Spathis et al., 2004; Spathis, 2002; Beneish, 1999; 
Beneish, 1997) and the relative success of these models have been discussed. 

Beneish (1997) presented a model that will reveal companies with fraudulent 
financial statements through analyses on companies with extraordinary financial 
performance. In the study, the author analyzed the financial statements of 64 listed 
companies whose manipulation of financial statements between the years 1987-1993 
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through violating accounting standards was detected with the auditing of capital market 
boards.  

Beneish (1997) compared the financial ratios of companies which committed 
financial statement fraud with the financial ratios of companies which did not violate 
generally accepted accounting standards. Beneish (1997), in order to detect financial 
statement fraud, used the variables “Days’ sales in receivables index (DSRI)”, “Gross 
profit margin index (GMI)”, “Assets quality index (AQI)”, “Depreciation index (DI)”, 
“Sales growth index (SGI)”, “Sale, general and administrative expenses index (SGAI)” 
and “Total accruals to total assets (TATA)”. In this model, to measure the capacity of 
companies to resort to financial statement fraud  a secondary data set containing the 
variables “Capital structure”, “Prior market performance”, “Ownership structure”, 
“Time listed”, “Sales growth”, “Prior positive accruals decisions” and “Independent 
auditors” was used.  

Beneish (1997) summarizes the characteristic properties of companies who 
conduct financial statement fraud as generally newly founded, with low common stock 
performance, growing with debt-weighted capital structure, with gradually decreasing 
account receivable and inventory turnover ratios, and decreasing asset quality and gross 
profit margin.  

Beneish (1999), unlike the 1997 study, used a bigger sample and tested the model 
on 74 firms who were detected to have conducted financial statement fraud. 2,332 firms 
who were assumed not to have resorted the financial statement fraud were included in 
the analyses as the control group.  

While in the 1997 study, the control group was sampled among companies with 
high unexpected accruals; in the 1999 model they were chosen from companies who 
were assumed not to have conducted financial statement fraud who operate in the same 
industry as the companies who were assumed to have conducted financial statement 
fraud.  

Beneish (1999) used the same model as in their 1997 study. However, Beneish 
(1999), altered the independent variables used in 1997 study and subjected the financial 
data stated below obtained from companies who resorted to financial statement fraud 
and control group to probit analysis: 

• Days’ sales in receivables index (DSRI),  
• Gross profit margin index (GMI),  
• Assets quality index (AQI),   
• Depreciation index (DI), 
• Sale, general and administrative expenses index (SGAI), 
• Total accruals to total assets (TATA), 
• Sales growth index (SGI), 
• Leverage index (LVGI) 
According to findings of the analyses conducted in the framework of Beneish 

(1999), it was found out that an extraordinary increase in accounts receivable, a 
decrease in gross profit margin, a decrease in asset quality, increase in sales and 
accruals may be indicative of whether a company has resorted to financial statement 
fraud.  
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In the study conducted by Beneish (1999), the representativeness of the model 
was stated to be between 31-37 %, whereas its prediction power was assumed to be 
between 38-56%.  

On the other hand Beneish (1999) predicted two errors in the model, which are 
summarized as follows: 

• Error 1: The estimation of companies who resort to financial statement fraud as 
companies who do not.  

• Error 2: The estimation of companies who do not resort to financial statement 
fraud as companies who do.  

Spathis (2002), in the detection of financial statement fraud, founded a logit 
model by using logistic regression analysis. In this study, 76 companies who are quoted 
in Athens Stock Exchange and operate in real sector were taken as the sample. Banks, 
insurance companies and other companies who operate in the financial sector were 
excluded.  

Spathis (2002) used 4 parameters in the detection of companies with fraudulent 
financial statements: 

• An opinion in external auditing reports regarding serious doubts of accounting 
fraud 

• A detection of serious findings by relevant authorities of tax evasion by the 
company  

• The placement of company common stocks in watch list companies market by 
the Capital Markets Board (CMB) or cancelation of company common stocks, 

• The detection by court of violation of laws by the company. 
In this framework, Spathis (2002) sampled 38 companies as firms who conducted 

financial statement fraud and included them in the model. Besides these companies who 
were assumed to have conducted financial statement fraud 38 other companies listed in 
Athens Stock Exchange who were assumed not to have conducted it were taken as the 
control group. In this study, 17 variables were chosen as potential risk indicators from 
the studies of Green and Choi (1997), Hoffman (1997), Hollman and Patton (1997), 
Zimbelman (1997), Beneish (1997), Beasley (1996), Bologna et al. (1996), Arens and 
Loebbecke (1994), Bell et al. (1993), Schilit (1993), Davia et al. (1992), Stice (1991), 
Loebbecke et al. (1989), Palmrose (1987) and Albrecht and Romney (1986) in order to 
identify companies who conducted financial statement fraud. However, Spathis (2002) 
reduced the number of variables to 10 by eliminating financial ratios with high 
correlation among these variables. In this framework, Spathis (2002) identified the 
variables to be used in the detection of companies resorting to financial statement fraud 
as follows: (1) Debt/Equity (D/E), (2) Total Sales/Total Assets (Sales/TA), (3) Net 
Profit/Sales (NP/Sales), (4) Receivables/Sales (Rec/Sales), (5) Net Profit/Total Assets 
(NP/TA), (6) Working Capital/Total Assets (WC/TA), (7) Gross Profit/Total Assets 
(GP/TA), (8) Inventory/Total Assets (INV/TA), (9) Total Debt/Total Assets (TD/TA), 
(10) Altman Z-score. 



 
 

M. Uğurlu – Ş. Sevim 7/1 (2015) 60-89 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 66 

Spathis (2002) analyzed the 2000 data of the companies resorting to fraud and 
control companies to be able to detect financial statement fraud and formed the 
following model:  

FFS = b0 + b1(D/E) + b2(Sales/TA) + b3(NP/Sales) + b4(Rec/Sales) + b5(NP/TA) 
+b6(WC/TA) + b7(GP/TA) + b8(INV/Sales) + b9(TD/TA) + b10 (Altman Z-score) 

Spathis (2002), as a result of the analyses, found out statistically significant 
relationship between financial statement fraud and the following three variables (p<.01): 
(1) Inventory/Total Assets (INV/TA), (2) Total Debt/Total Assets (TD/TA), (3) Altman 
Z-score. 

Kirkos et al. (2007) used the artificial neural network technology in the detection 
of financial statement fraud and used the sample and data set utilized by Spathis (2002). 
In this study, after the first learning took place and one of the alternative designs was 
tested, a typology involving five hidden nodes for each hidden layer was chosen. The 
chosen network was structured by the repeated testing of the training set and its 
application to the whole sample. In this research, the success of the structured model in 
accurate classification of companies who were assumed to have fraudulent financial 
statements was measured to be 100%. Nevertheless, the relative power of the values 
which were going to be used as input in one neuron could not be estimated, because the 
software used by Kirkos et al. (1997) could not calculated the synaptic weight of the 
connection between neurons.  

Ravisankar et al. (2011) comparatively analyzed the predictive success in the 
detection of financial statement fraud of data mining techniques used in the detection of 
financial statement fraud risk. Ravisankar et al. (2011) analyzed the financial statements 
of 202 industrial companies listed in the Chinese Stock Exchange. In this study, 101 
companies who received adverse or qualified opinions in the audits done by external 
auditors were chosen as firms with fraudulent financial statements, whereas the other 
101 companies who were assumed not to have conducted financial statement fraud were 
specified as the control group. Ravisankar et al. (2011) initially determined 38 financial 
ratios in order to identify companies with fraudulent financial statement and subjected 
these 38 financial ratios to T-tests by extracting the data from the financial statements of 
the 202 companies. According to the results of the T-tests, 18 financial ratios presented 
statistically significance differences in the detection of financial statement fraud and 
these variables were taken as independent variables and analyzed for the estimation of 
the fraud risk in financial statements: (1) Net Profit, (2) Gross Profit, (3) Sales, (4) 
Sales/Total Assets, (5) Gross Profit/Total Assets, (6) Net Profit/Total Assets, (7) 
Inventory/Total Assets, (8) Inventory/Short Term Debt, (9) Net Profit/Sales, (10) 
Sales/Fixed Assets, (11) Operating Profit/Closing Year Operating Profit, (12) 
Sales/Closing Year Sales, (13) Fixed Assets/Total Assets, (14) Current Assets/Short 
Term Debt, (15) Equity/Total Debt, (16) Long Term Debt/Equity, (17) Cash Ratio, (18) 
Inventory/Sales. 

Ravisankar et al. (2011), calculating these 18 variables for the 202 companies, 
comparatively analyzed the predictive success in the detection of financial statement 
fraud risk of the neural networks, genetic algorithms and logistic regression models 
which used these variables. According to the result of analyses the most successful 
model was the ANN model with 96% accurate classification, followed by genetic 
algorithms with 93% accurate classification.  
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Ngai et al. (2011) demonstrated that models with multiple variables such as ANN, 
logistic regression, bayes and decision tree are commonly used in the detection of 
financial statement fraud, having analyzed studies in the literature in terms of their 
chronology, methodology, content and objectives. 

In Turkey, Kucukkocaoglu et al. (2007), attempted to distinguish companies who 
did and did not resorted to financial statement fraud using artificial neural network 
model. In the study, the variables used in the studies of Beneish (1997-1999) were 
adopted and the power of the model was tested using ANN model. As a result of this 
study the predictive power of the model in the detection of financial statement fraud 
was determined to be 86.17% and the probability of inaccurate classification to be 
13.82%.  

Moreover, it was stated in the study that the ANN model could be used to predict 
the future states of the companies entering the model, when the variables that can be 
used in the detection of financial statement fraud are known.  

3. Research Methodology  

One of the significant problems creditor companies face is how to prevent the use 
of credits based on fraudulent financial statements that cause bad loans. This study was 
conducted towards the solution of this problem. Therefore, the main purpose of the 
study is to prevent credit use based on fraudulent financial statement by developing a 
model that can predict fraud risk in financial statements and prevent the credit risk for 
banks.  

One of the primary and maybe the most important issues that banks deal with due 
to their activities is the prevention of bad loans. According to the date provided by the 
Banks Association of Turkey, the provision for non-performing loans of the banks 
operating in Turkey for the year 2013 is $13.9 billion and corporate/commercial loans 
had the biggest increase among non-performing loans in 2013 with a rise of $1.03 
billion (BDDK, 2013, p. 29).  

Especially countries with a low propensity to save force the effective and efficient 
use of current savings by the real sector through the banks. This model study which 
forecasts and values the fraud risk in financial statements during the assessment of 
commercial loan demands is of great significance in terms of the effective and efficient 
use of current saving through banks, since it prevents credit use based on fraudulent 
financial statements.  

One of the significant problems of banks is bad loans formed as a result of credit 
use based on fraudulent financial statement. Therefore, this study bears great 
importance in terms of presenting a very important projection for the solution of this 
problem.  

A number of studies on companies which are listed stock exchange are present in 
the literature regarding the detection of fraudulent financial statements. When relevant 
studies (Nigai et al., 2011; Ravisankar et al., 2011; Humpherys et al., 2011; Zhou and 
Kapoor, 2011; Perols and Lougee, 2010; Ata and Seyrek, 2009; Kirkos, 2007; 
Kuçukkocaoglu et al., 2007; Kucuksozen and Kucukkocaoglu, 2004; Spathis, 2004; 
Spathis, 2002; Beneish, 1999; Beneish, 1997) in the literature are examined, it has been 
observed that almost all the studies involve models developed for the prevention of 
manipulations towards common stock investments. 
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However, this study is significantly different from the literature in that the sample 
was chosen from not listed stock exchange commercial and corporate companies which 
are clients to banks, that the study targets the banking sector, and that the model 
developed in the framework of the study aims to detect manipulations conducted against 
creditor institutions.  

The current study that was conducted for the identification of fraud risk in 
financial statements also has some limitations. First, the financial data of not listed stock 
exchange manufacturing firms that used credit from a bank have established while 
generating this model. Therefore, this model cannot produce accurate results in terms of 
fraud risk detection in financial statements of the listed stock exchange companies and 
sectors except manufacturing industry.  

In this study, the sample is formed of corporate and commercial firms whose sales 
exceed 10 million TL and who are clients to banks. Therefore, as regards scale, the 
study may not present successful results for micro and small size companies whose 
sales are below 10 million TL. 

Another limitation of the study is the assumption that no inaccurate credit scoring 
has been carried out based on staff error, inadequate information or other reasons in the 
internal credit scoring realized by expert staff. Therefore, the presence of companies 
with an inaccurate credit scoring caused by staff in the sample may lead to the 
production of inaccurate results by the model developed in the framework of the study.  

In the framework of the study "companies whose internal credit scoring is rather 
credible but whose credit loans have been transferred to bad loan account because they 
could not fulfill their financial obligations in time, thereby being exposed to legal 
proceedings due to their credit loans" were assumed to be companies with financial 
statement fraud. However, no analysis or assessment could be conducted about whether 
the companies classified into the manipulator and control groups actually did or did not 
resorted to financial statement fraud. Therefore, in the context of the present study there 
may be some companies whose financial statements are accurate but who could not 
fulfill their credit obligations because of bank policy, problems cause of sectorial and 
economic conjuncture, new legal regulations towards the operating sector of the 
company etc. among the companies who were assumed to have fraudulent financial 
statements. On the contrary, there may also be some companies who do not experience 
any problems paying their loans back based on some variables independent of financial 
statements (that stockholders of the company have liquid assets which are not reflected 
in their financial data, that the manipulation is done for tax-related purposes etc.), 
although actually they resorted to financial statement fraud. Even though the companies 
in this context have been considered as Type-1 and Type-2 errors in the framework of 
the model the success of the model will be adversely affected by the excessively white 
size of the sample.  

Commercial and corporate clients who used commercial credits from banks make 
up the scope of the study. In this context, ANN methodology has been utilized for the 
purpose of detecting whether the aforementioned companies have conducted financial 
information manipulation. ANN is an information-processing system involving some 
performance futures similar to an inspired by biological neural network (Fausett, 1994, 
p. 3).  
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ANN is an information-processing methodology inspired by the information 
processing technology of the human brain.  

Figure 1: The structure of biological neurons 

 

Figure 1 shows structure of biological neurons. Four important parts called axon, 
dendrite, synapses and soma connect two neurons together (Raol and Mankame, 1996, 
p. 48) 

Ø Axon: It is the projection that senses the cell output. A single cell has one axon 
projection and a number of synaptic connections extended from this projection. 

Ø Dendrites: They are the projection of a neuron that resemble tree roots and 
provide input to the cell.  

Ø Synapse: They are specialized connection points of axons which end on other 
neurons or end on their dendrites. These connection points enable the transfer of 
the electrical message in the axon to the other cells.  

Ø Soma: The body of a neuron is called the soma. The soma involves the cell 
nucleus and performs functions to enable the survival of the cell.  

ANN is likened to a simple biological neural system in its operation. Structured 
neural cells involve neurons and these neurons form the network by connecting to each 
other in various ways. These networks are capable of storing in the memory and 
revealing the relationship between pieces of data (Rud, 2001, p. 16). 

Learning in biological systems occurs with the adjustment of synaptic links 
between neurons that is; human beings enter the process of learning by experience 
beginning with their birth. In this process, the brain constantly develops synaptic links 
are adjusted with experience and even new links can be formed. Learning takes place as 
a result of this. This process displays a similar progression in ANNs. 

Therefore, ANN is an artificial intelligence technology that is used in applications 
where there are multiple variables in interaction with each other and which gives 
successful results in situations where there is mutual interaction (Raol and Mankame, 
1996, pp. 48-52). 

In the structure of an ANN, there are three layers: namely the input layer 
accommodating interconnected neurons, the output layer and the hidden layer (Chen 
and Du, 2009, p. 4076): 
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ü The input layer is the first layer enabling the reception of external signals into 
the ANN. These signals are taken into consideration as independent variables in 
statistical analyses. 

ü The hidden layer that is the second layer is the one which transfers the signals 
taken from the input layer to the output layer and which does not have any links 
to the external environment.  

ü The output layer that is the last layer enables the transfer of the data to outside. 
Output variables are used as dependent variables in statistics.  

Figure 2 shows model of an artificial neuron. One of the most important factors in 
ANN is the links, which enable data transfer between neurons. A link that transfers data 
from a (i) neuron to a (j) neuron also has a weight value (wji). Weight shows the relative 
power of values that are to be used as input in a neuron. All links in ANN have varying 
weight values (Kirkos et al., 2007, pp. 995-1003). 

Figure 2: Model of artificial neuron 

 

Source: J.R. Roal and S.S. Mankame, 1996, p. 48 
The sum function that affects the structure of an ANN is the function that 

calculates the net input entering the neuron, which is formalized as follows (Clarence, 
1997, pp. 28-31): 

               (1) 
In this function;  
X: Inputs, 
W: Weights, 
O: Sum of weights.  

The activation (transfer) function that has a role in the structure of an ANN is the 
function that transforms the data added by weighing to output. While there are some 
types of this function, the most commonly used sigmoid activation function is 
formalized as follows:  

 

                                           (2) 
 

In this function; 
f(x) : the normalized form of x values 
x  : the input value.  
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The reason why the sigmoid activation function is commonly used is that this 
function can produce balanced output in the modeling of both linear and non-linear 
functions. 

After the activation function is calculated, learning takes place; in this respect he 
activation function helps the formation of output values normalized between 0 and 1. 

The most important determinant of ANN architecture to be used in the solution of 
a problem is the learning algorithm and the training and learning of ANN are realized 
with these algorithms. Learning algorithms enables that the ANN can perform the 
desired behavior and produce the desired output.  

For the ANN, which is fed by certain input to produce the desired output, the 
weights of the links in the structure of the network can be altered and weight values that 
will enable the production of output can be determined. For the selected algorithm to 
perform this task sample input is needed. Iteration is performed until the selected 
learning algorithm produces the desired output and learning takes place when the 
desired output is produced. Therefore, the main function of learning algorithms is to 
make adjustment on the weights of an ANN for the production of the desired output 
(Raol and Mankame, 1996, pp. 51-52). 

The main reason why the ANN model is used the current study is that this model 
was relatively more successful compared to other models in the empirical studies 
conducted in this field (Ngai et al., 2011; Ravisankar et al., 2011; Yıldız and Akkoc, 
2009; Kirkos et al., 2007; Kucukkocaoglu et al., 2007).  

The variables used in the Beneish (1999) model are adopted as variables in the 
prediction and assessment of fraud risk in financial statement. There are two basic 
reasons why the Beneish (1999) model in this study:  

• The Beneish (1999) model, unlike the other models, included as independent 
variables some ratios derived from financial statements and assumed to be 
indicators of financial information manipulation together with changes occurring 
in several years in financial statement items formed only with accrual basis.  

• Biannual financial statement data are adequate in the formation of the Beneish 
(1999) model. Therefore, financial statement data of companies for a prolong 
period are not needed in this model.  

In this study, 289 commercial and corporate companies who operate in the real 
sector and who withdrew commercial credits from banks have been chosen as the 
sample. In this framework, companies who operate in sectors outside the real sector 
such as commerce, services, construction and contracting, and finance as well as 
companies who had sales below 10 million TL were excluded from the research.  

In the formation of the research model, the 2007 financial data of the companies 
have been taken into account. The basic reason for this is that 2007 was not directly 
influenced by the financial crises of 2000, 2001, 2008 and 2009 in Turkey. In other 
words, 2007 was a relatively more consistent year. 

97 of companies in the context of the research were assumed to have conducted 
financial statement fraud, and 192 of them were detected not to have done so. 

The distinction between companies who did and did not resort to financial 
statement fraud was based on the following assumption. 
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• Companies whose internal credit scoring is rather credible but whose credit 
loans have been transferred to bad loan account because they could not fulfill 
their financial obligations in time, thereby being exposed to legal proceedings 
due to their credit loans (manipulator-1) 

• On the contrary, companies whose internal credit scoring is rather credible and 
who did not have any problems in the repayments of credits were considered to 
have financial statements with no element of frauds (Control group which is not 
a manipulator-0). 

Of the companies who were assumed not to have resorted to financial statement 
fraud, there may be some companies who did not have any problems in credit 
repayment despite financial information manipulation, but were actually manipulator 
companies. Besides, this condition, as with any model, was taken to be a Type I error in 
this study.  

In addition, of the companies who were assumed to have resorted to financial 
statement fraud, there may be some companies who did not actually manipulate on 
financial information but had some issues in credit repayment. This condition was taken 
to be a Type II error in this study.  

The independent variables in this study are basically the same as those in Beneish 
(1999). However, in these study two variables that yielded significant findings in 
Kucuksozen and Kucukkocaoglu (2004), namely "Inventories to Sales Ratio" and 
"Financing Expenses to Sales Ratio", were added as independent variables and the 
number of independent variables was increased to 10.  

Kucuksozen and Kucukkocaoglu (2004) based the addition of the variables 
"Inventories to Sales Ratio" and "Financing Expenses to Sales Ratio" which did not 
exist in Beneish (1999) into the model on the practices of financial statement fraud. 
Kucuksozen and Kucukkocaoglu (2004) stated that in the examples regarding financial 
statement fraud in Turkey, practices such as:  

• The activation of financing expenses by adding them to inventories, tangible 
assets, financial assets or other assets instead of recording them in income 
statement as current year expenses,  

• The reflection of general manufacturing expenses into the cost of goods sold or 
inventories inaccurately based on the intention of the company administration to 
reveal the profit as lower or higher than it actually is,  

• The application and/or adaptation of valuation methods of inventory (LIFO, 
FIFO, Average Cost) again based on the intention of the administration  

are quite common and that the variables "Inventories to Sales Ratio" and "Financing 
Expenses to Sales Ratio" can be really significant in the detection of fraud risk in 
financial statements and thus integrated into the model.  

In this framework, the independent variables used in the study are stated as: (1) 
Days’ sales in receivables index (DSRI), (2) Gross profit margin index (GMI), (3) 
Assets quality index (AQI), (4) Depreciation index (DI), (5) Sale, general and 
administrative expenses index (SGAI), (6) Total accruals to total assets (TATA), (7) 
Sales growth index (SGI), (8) Leverage index (LVGI), (9) Financing expenses to sales 
ratio (FES), (10) Inventories to sales ratio (IS). 
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The calculation methods for the 10 independent variables in this empirical study 
are presented in the appendices.  

4. Planning of the Research and ANN Architecture  

The following research plan was used in this empirical study: 

• First of all, the above-mentioned variables to be used in the detection of 
financial statement fraud risk have been calculated using the 2007 financial data 
for each company. Those companies in the analyses whose financial statement 
were assumed to be fraudulent were categorized as "1" and those with no sign of 
fraud were classified as "0". The obtained categorical variable group was 
included in the analysis as the target variable.  

• Secondly, the data set was loaded into the package software named “Alyuda 
Neuro Intelligence 2.2” and normalized between 0 and 1.  

• Thirdly, the ANN architecture to be used in the analysis was decided and the 
ANN model was determined. In the study, there is an input layer consisting of 
10 neurons and an output layer distinguishing between fraudulent and non-
fraudulent financial statements. In addition, a hidden layer was formed 
consisting of 15 neurons with the lowest mean of absolute error squares for 
train, validation and test data sets. In this framework, an ANN model with 10 
inputs, a hidden layer containing 15 neurons and an output layer (10-15-1). In 
the study, the data from 68% (197) of 289 companies were determined as the 
train set, 16% (46) as the validation set, and 16% (46) as the test set.  

Table 1. Comparative ANN models and best ANN model 

 



 
 

M. Uğurlu – Ş. Sevim 7/1 (2015) 60-89 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 74 

 

Table 1 shows structure of best ANN model. The structure of the ANN model 
with 10 input, 15 neurons, 1 hidden layer and 1 output layer which yielded the best 
findings as a result of various trials is presented in the table 2.  

Table 2. The structure of ANN model 

 

Table 2 shows that "Logistic" was used as both input and output activation 
functions and "Sum-of-squares" was used as the output error function.  

• Fourthly, the training of the network was conducted in the framework of the 
defined ANN architecture. "Quick Propagation" was chosen as the training 
algorithm since the network structure in which the "Quick Propagation" 
algorithm was used as the training algorithm yielded good results. Afterwards 
5,000 iterations were done for the training of the network. In the mentioned 
algorithm, the learning ratio was taken to be 0.1 and reiterated to decrease error.  



 
 

M. Uğurlu – Ş. Sevim 7/1 (2015) 60-89 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 75 

• Fifthly, the success of the model in predicting fraud risk in financial statements 
was determined by comparing the findings produced by the trained ANN 
architecture and real findings.  

5. Research Findings  

In this part of the study, some financial properties of the companies in the scope 
of the research were presented with respect to manipulator companies and control group 
companies separately.  

Secondly, after comparatively analyzing the distribution of the independent 
variables with respect to manipulator companies and control group companies, whether 
these variables create any difference between groups was determined.  

Thirdly, the success of the ANN model (10-15-1) developed in the framework of 
the research plan presented above in predicting fraudulent financial statements was 
presented.  

The properties of manipulator and control group companies concerning some 
financial indicators are presented in Table 3.  

Table 3. Financial properties of firms 

Mean Median Mean Median
Total Assets (x 000 TL) 28.313 11.752 8.311 3.326
Working Capital/Total Assets 0,18 0,16 -0,05 0,03
Total Debt/Total Assets 0,55 0,49 0,78 0,66
Sales Growth 1,37 1,25 1,42 1,27
Bad Loan (x 000 TL) - - 4.022 2.126
Net Profit/Equity 0,22 0,16 0,17 0,11

Control Group
-192

Manipulator Group
-97

 

When Table 3 is analyzed, it is observed that, as opposed to control group 
companies the companies who were assumed to have conducted financial statement 
fraud have: (1) smaller net assets, (2) lower, or even negative, working capital, (3) high 
leverage ratio and therefore more debts, (4) more rapidly growing sales, (5) bad loans, 
(6) and lower equity profitability. 

In Table 4, it has been shown whether the independent variables used in the 
analysis created a significant difference between manipulator and control group 
companies with a t-test.  
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Table 4. T-test findings regarding the relationship between independent variables and 
fraud risk 

F Sig. t df Sig.(2-‐tailed) Mean S.D. Min. Max.
4,253 0,04 -1,306 287 0,193 -0,213 0,163 -0,534 0,108

-1,168 145,413 0,245 -0,213 0,183 -0,574 0,148

0,028 0,868 -0,732 287 0,465 -0,059 0,08 -0,217 0,099

-0,663 150,271 0,508 -0,059 0,089 -0,234 0,116

5,305 0,022 1,056 287 0,292 0,184 0,174 -0,159 0,526

1,271 286,079 0,205 0,184 0,144 -0,101 0,468

11,351 0,001 -2,569 287 0,011 -0,122 0,047 -0,215 -0,028

-2,296 145,254 0,023 -0,122 0,053 -0,226 -0,017

2,998 0,084 -2,016 287 0,045 -0,105 0,052 -0,207 -0,002

-1,887 162,36 0,061 -0,105 0,055 -0,214 0,005

18,887 0 -1,637 287 0,103 -0,049 0,03 -0,108 0,010

-1,938 282,802 0,054 -0,049 0,025 -0,099 0,001

19,634 0 -5,201 287 0,000 -0,16 0,031 -0,221 -0,100

-6,105 280,05 0,000 -0,16 0,026 -0,212 -0,109

7,639 0,006 -1,384 287 0,167 -69,595 50,274 -168,549 29,358

-0,983 96,047 0,328 -69,595 70,827 -210,185 70,994

19,304 0 -2,16 287 0,032 -4626,978 2141,669 -8842,347 -411,608

-1,533 96 0,129 -4626,978 3018,279 -10618,213 1364,258

1,911 0,168 -0,612 287 0,541 -0,049 0,081 -0,208 0,109

-0,591 175,87 0,555 -0,049 0,083 -0,214 0,115

* p=0,01 **p=0,05 ***p=0,10

SGI

VERIABLES

DI**

SGAI***

LVGI

TATA*

FES

IS

DSRI

GMI

AQ I

Levene'	  s	  Test T-‐Test

 

When Table 4 is analyzed we observe an obvious difference between manipulator 
and control companies in terms of DI and TATA. Therefore we can state that this 
variable is significantly effective in the prediction of fraud risk in financial statement 
fraud (p<.05). The SGAI variable is also significantly influential in the detection of 
fraud risk (p<.10). 

When the findings in Table 4 are evaluated in terms of DI, similar to findings of 
Beneish (1999), it is observed that the manipulator companies resorted to financial 
statement fraud using depreciations in comparison with control companies.  

In terms of TATA, the findings reveal that manipulator companies, in contrast 
with control group companies, conducted financial statement fraud by either increasing 
their income via accruals or decreasing expenses. This finding is parallel to Beneish 
(1999) findings. 

When the findings in the table are analyzed, parallel to Beneish (1999), in terms 
of SGAI variable changes in marketing, sales-distribution and general management 
expenses produced a significant difference between manipulator and control group 
companies regarding whether they have resorted to financial statement fraud.  

As opposed to these findings, no significant difference between manipulator and 
control group companies was detected in terms of DSRI, GMI, AQI, LVGI, FES, IS and 
SGI. 

The success of the ANN model with 10 input, 15 neurons, 1 hidden layer and 1 
output layer (10-15-1) in predicting fraud risk in financial statements as a result of 
analyses of properties of manipulator and control group companies regarding 
independent variables are presented in the following tables.  
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Table 5. Performance of ANN Model 

 
When Table 5 is analyzed the correct classification ratio (CCR) of the train set for 

the developed ANN model was found to be 94%. That is, the developed ANN model 
could correctly predict 62 (90%) of 69 fraudulent financial statements within the train 
set and 123 (96%) of 128 financial statements without fraud findings. When the table is 
analyzed it can be seen that the CCR for the validation set is 83%. This means that the 
ANN model could successfully predict 10 (72%) of 14 fraudulent financial statements 
in the validation set and 28 (88%) of 32 financial statements without fraud findings. 
When the table is analyzed it can be seen that the CCR for the test set is 83%. This 
means that the ANN model could successfully predict 11 (79%) of 14 fraudulent 
financial statements in the test set and 27 (84%) of 32 financial statements without fraud 
findings. When the table is analyzed it can be seen that the CCR for the whole set is 
90%. This means that the ANN model could successfully predict 83 (86%) of 97 
fraudulent financial statements in the whole set and 178 (93%) of 192 financial 
statements without fraud findings.  

To summarize the results presented by the model, the CCR of the detection of 
financial statement fraud of a new company data in the developed model (10-15-1) can 
be stated to be 90%.  

6. Conclusions  
In the management of risks overtaken by banks, the accuracy, reliability and 

quality of information produced in banks gain importance and important investments 
are made in banks to increase the accuracy, reliability and quality of information 
generated during the process of loan decision. Especially in the evaluation of 
commercial loan demands, the primary information sources that banks resort to are 
financial statements and reports produced within the accounting system by firms. 

The financial statements and reports produced in the accounting system can be 
manipulated to serve personal and corporate purposes by some optional arrangements. 
The manipulations of financial statements in this manner can cause damage for 
investors on one hand, employees, creditor companies and public on the other.  

On the side of banks, the manipulation of the financial statements and reports of 
companies who are bank clients due to the fact that these statements and reports cannot 
truly reflect their financial situations and operational results can cause, on one hand, 
damage for banks who give loans based on these financial statements and, on the other 
hand, the ineffective use of limited savings, therefore the occurrence of alternative cost. 

As can be seen from some scandalous events experienced in the past, banks 
suffered billions of dollars of damage because of loans given to companies with 
fraudulent financial statements. Stakeholders in money and capital markets attached a 
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great importance to effective corporate governance which ensure the quality, accuracy 
and transparency of financial information; however the scandalous events in the past 
created distrust in financial statements published after auditing on the side of market 
stakeholders and caused suspicion even for externally audited financial statements.  

As a matter of fact, financial statement fraud has come to be hotly debated 
following these events and recently business world, accounting experts, academics and 
market makers stipulated serious warnings about financial statement fraud.  

The financial statement fraud related events in the past and damages resulting 
from these events have aroused necessity for early warning systems which will enable 
the detection financial statement fraud before they happen and various models have 
been developed towards the prediction of financial statement fraud  (Nigai et al., 2011; 
Ravisankar et al., 2011; Humpherys et al., 2011; Zhou and Kapoor, 2011; Perols and 
Lougee, 2010; Ata and Seyrek, 2009; Kirkos, 2007; Kucukkocaoglu et al., 2007; 
Kucuksozen and Kucukkocaoglu, 2004; Spathis, 2004; Spathis, 2002; Beneish, 1999; 
Beneish, 1997). 

In the current study, to develop an ANN model which can foresee and assess 
fraud risk in financial statements in order to detect fraud risk in financial statements 
during the evaluation of loans and thereby preventing or decreasing loan risk.  

There are a number of studies in the literature conducted on companies which are 
listed stock exchange towards the prediction of fraudulent financial statements. A vast 
majority of these studies focus on the prevention of manipulation towards common 
stock investments. 

Nevertheless, the current study is of great difference since the sample of the study 
was chosen from commercial and corporate bank clients; the analysis was directed at 
the banking sector; and the model developed in the framework of the study aims to 
detect manipulations against creditor companies.  

In the study, the primary reason for the utilization for the ANN model is that this 
model created more successful results when compared to other models (logit, probit, 
UTADIS, decision tree, Bayes etc.) in empirical studies (Ngai et al., 2011; Ravisankar 
et al., 2011;Yıldız and Akkoc, 2009; Kirkos et al., 2007; Kucukkocaoglu et al., 2007) 
conducted in this field. 

10 different variables adopted from Beneish (1999) and Kucuksozen and 
Kucukkocaoglu (2004) were used to detect financial statement fraud risk. 289 firms 
who are bank clients were analyzed in the scope of research. 97 of these firms were 
assumed to have fraudulent financial statements in 2007 fiscal year since they had 
problems in the repayment of loans. 192 of these firms were chosen as the control group 
since they had no problems in the repayment of loans in the year 2007. As a result of the 
statistical analysis, it has been understood that companies with fraudulent financial 
statements have some features in common. These firms have small net assets, low or 
even negative operational capital, high leverage ratio, rapidly growing sales, low equity 
profitability and bad loans. These findings are in line with those of Beneish (1997), 
Beneish (1999) and Kucuksozen and Kucukkocaoglu (2004). 

In manipulation towards banks, total accruals/total assets (TATA) index and 
depreciation index (DI) variables have yielded significant differences in the detection of 
fraudulent financial statements. This finding is partially consistent with the literature.  
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Some other variables which demonstrated significant differences in the detection 
of fraudulent financial statements are accounts receivables turnover ratio, growth in 
receivables and growth in sales (Perols and Lougee, 2010); leverage ratio and return on 
assets (Ata and Seyrek, 2009); Altman z score, total debts/total equity ratio, net 
profit/total assets, total sales/total assets, working capital/total assets and EBIT (Kirkos 
et al., 2007); receivables index, gross profit margin index, depreciation index, financing 
expenses/sales, quality of assets index and inventory/sales (Kucuksozen and 
Kucukkocaoglu, 2004); total debts/total assets, inventory/sales, net profit/net sales and 
inventory/total assets (Spathis et al., 2004); net profit/total assets and financing 
expenses/operating expenses (Kucuksozen and Kucukkocaoglu, 2004); inventory/sales, 
total debts/total assets and Altman z score (Spathis, 2002). 

Therefore based on both the findings in the literature and the results obtained from 
the current study, there is no generally accepted variable set to be used in the detection 
of fraudulent financial statements.  

The reason of the wide variety of variables used in the detection of fraudulent 
financial statements is that the target and aims of the manipulation differs from 
company to company and sector to sector. 

It has been decided that the ANN model developed in order to forecast and assess 
fraud in financial statements has good performance and consistent structure. As a matter 
of fact, the ANN model developed in the framework of the current study has 
successfully predicted fraud risk in 261 of 289 companies sampled for the study and 
achieved a success rate of 90%. Therefore the developed ANN model can be considered 
to have high prediction power.  

This finding obtained from the current study presents fairly similar results to the 
other empirical studies in the literature using ANN models.  To illustrate, Ravisankar et 
al. (2011), Kirkos et al. (2007) and Kucukkocaoglu et al. (2007) predicted fraudulent 
financial statements with rates of 96%, 100% and 86% respectively.  

In the light of the discussion, to provide the following suggestion for bank 
authorities to be used in the assessment of commercial and corporate loan demands: 

ü Banks make their loan decisions by quantitatively analyzing the financial 
statements of companies as they are or following limited “debugging operation” 
based on limited information. However no precautions are taken against fraud 
risk in financial statements, thereby causing bad loans. For this reason, the ANN 
model can provide an effective solution for the prevention of commercial and 
corporate loans based on fraudulent financial statements.  

ü In countries where there is a high rate of off-the-record operations, it is 
extremely difficult to make healthy loan decisions based on financial statements. 
The fiscal information obtained from companies who are highly engaged in off-
the-record operations mostly consist of fiscal data manipulated based on off-the-
record operations. Therefore, banks can used the ANN model also to detect 
companies with a high rate of off-the-record operations.  

ü Banks are institutions who have strong databases because of investments done in 
information processing technologies. Therefore, the ANN model can be an 
efficient method to be used in the prediction of fraud risk in financial statement 
via interfaces and software which will be added on to their credit scoring 
modules. 
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ü Banks will be able to predict fraud risk in financial statements using the 
developed ANN model and used the findings presented by the model in their 
loan decisions. In other words, this model will help the bank authorities in their 
decision not to give loans to a company with fraudulent financial statement and 
prevent any future loan risk. Banks can also use the developed ANN model in 
decisions related to the limit due date and price of loans. 

ü If the ANN model reflects fraud findings in the financial statements of a 
company, the decision makers for loans in a bank can take this finding into 
consideration and decide not to give loans to that company. If there are slight 
indications that there is fraud in the financial statements of the company, the 
decision makers in the bank can offer low limits, short due dates and high prices 
for the loans.  

ü Therefore the developed ANN model will discipline financial statements of 
companies by ensuring the consideration of fraud risk in financial statements by 
banks in their loan decisions. 

ü On the side of banks, the developed ANN model will create a more reliable and 
accurate lending process by highlighting fraud risk in financial statements for 
loan decisions. 

The following suggestion is provided for commercial and corporate companies 
who are bank clients:  

Ø Companies should discipline their financial statements in order to be able to 
acquire loans from banks with high limits, long due dates and low prices and 
avoid practices that may lead to manipulations in financial statements. 

The following are suggestions for further research based on the findings of the 
current study: 

v The sample of the study consists of commercial and corporate clients who are 
not listed in the stock exchange and who have sales over 10 million TL. 
Therefore, this study presents an important projection in that it provides a 
different perspective and guides other researchers who will conduct studies 
concerning the detection of manipulations done by listed bank clients, micro and 
small size companies whose sales is below 10 million TL or who operate in 
sectors other than the manufacturing sector.  

v Besides, further studies can be conducted which will include different and more 
various variables to increase the prediction power and representativeness of 
models which can foresee and assess manipulations towards creditor institutions.  

v This artificial intelligence technology used in the detection of manipulations 
against creditor institutions can be combined with fuzzy logic to obtain more 
comprehensive and healthier results that are based on some assumptions.  
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(DSRI): Days’ sales in receivables index, (GMI); Gross profit margin index, (AQI): Asset quality index, (DI): Depreciation index, 
(SGAI): Sale, general and administrative expenses index, (LVGI): Leverage index, (TATA): Total accrual/total asset rate, (FES): 

Financing Expenses to Sales, (IS): Inventories to Sales, (SGI): Sales growing index 
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	   Output	  of	  ANN	  	  Model	  	   	   	   	  
FIRMS	   DSRI	   GMI	   AQI	   DI	   SGAI	   LVGI	   TATA	   FES	   IS	   SGI	   TAR

GET	  
OUTPU

T	  
PREDICT	   FRAUD	  RISK	  

1	   1,17	   0,82	   0,90	   1,04	   1,12	   0,91	   -‐0,11	   1,24	   0,98	   1,46	   1	   0	  Wrong	   0,344637	  
2	   0,54	   1,34	   1,01	   0,98	   0,82	   1,00	   -‐0,24	   0,39	   1,03	   1,12	   1	   0	  Wrong	   0,175965	  
3	   2,31	   1,40	   -‐0,34	   0,99	   0,84	   1,13	   -‐0,49	   0,57	   2,14	   1,34	   1	   1	  OK	   0,927575	  
4	   1,33	   1,12	   1,28	   0,84	   1,02	   1,03	   0,00	   0,47	   0,89	   1,55	   1	   1	  OK	   0,998854	  
5	   1,26	   0,83	   0,83	   1,43	   1,04	   0,99	   -‐0,03	   1,11	   0,75	   1,07	   1	   1	  OK	   0,992104	  
6	   2,19	   2,04	   0,80	   1,26	   0,12	   0,92	   -‐0,21	   0,12	   0,51	   1,31	   1	   1	  OK	   0,918489	  
7	   1,15	   0,96	   0,98	   1,27	   0,99	   0,86	   -‐0,08	   1,16	   1,23	   1,30	   1	   0	  Wrong	   0,263786	  
8	   1,28	   1,16	   1,18	   0,67	   1,09	   1,02	   -‐0,03	   1,60	   0,72	   1,44	   1	   1	  OK	   0,955624	  
9	   1,27	   0,77	   0,63	   3,55	   1,18	   0,85	   -‐0,05	   1,82	   2,52	   1,23	   1	   1	  OK	   0,999146	  
10	   0,63	   1,09	   1,09	   0,90	   0,33	   0,93	   -‐0,06	   0,49	   0,25	   5,17	   1	   1	  OK	   0,998184	  
11	   0,99	   1,24	   1,12	   1,21	   0,95	   0,85	   -‐0,39	   0,41	   0,30	   1,11	   1	   0	  Wrong	   0,048584	  
12	   0,96	   0,98	   -‐1,84	   1,19	   1,37	   1,04	   -‐0,10	   1,20	   0,97	   1,18	   1	   1	  OK	   0,797169	  
13	   1,13	   0,93	   1,06	   0,96	   0,61	   0,90	   -‐0,08	   0,85	   0,02	   2,29	   1	   1	  OK	   0,942332	  
14	   0,92	   0,98	   1,08	   0,90	   0,98	   0,95	   -‐0,37	   1,33	   1,39	   0,86	   1	   0	  Wrong	   0,091424	  
15	   1,13	   0,90	   1,01	   0,90	   1,87	   1,01	   -‐0,05	   0,78	   0,98	   1,21	   1	   1	  OK	   0,988299	  
16	   0,84	   0,90	   1,08	   0,90	   1,09	   1,00	   -‐0,15	   1,52	   1,47	   1,03	   1	   1	  OK	   0,698955	  
17	   1,19	   1,01	   1,06	   0,63	   0,93	   0,97	   -‐0,01	   1,62	   0,85	   1,28	   1	   1	  OK	   0,927509	  
18	   0,15	   1,47	   0,88	   1,27	   2,18	   1,17	   -‐0,05	   0,60	   3,21	   0,88	   1	   1	  OK	   0,999588	  
19	   1,63	   0,85	   1,14	   0,93	   1,61	   1,03	   -‐0,05	   2,44	   3,04	   0,76	   1	   1	  OK	   0,990852	  
20	   1,02	   1,02	   0,26	   1,60	   1,17	   1,08	   -‐0,04	   1,52	   231678,54	   1,55	   1	   1	  OK	   0,99905	  
21	   1,00	   0,89	   1,03	   0,91	   0,95	   1,00	   -‐0,12	   1,31	   1,18	   1,03	   1	   1	  OK	   0,827115	  
22	   6,78	   1,04	   3,11	   1,10	   0,67	   1,15	   -‐0,01	   0,84	   0,80	   1,61	   1	   1	  OK	   0,946201	  
23	   1,19	   0,41	   0,95	   0,58	   2,04	   0,92	   -‐0,01	   7,94	   3,68	   1,17	   1	   1	  OK	   0,996203	  
24	   3,35	   0,94	   -‐3,62	   0,88	   1,02	   1,09	   -‐0,26	   1,30	   5,48	   1,13	   1	   1	  OK	   1	  
25	   1,31	   0,91	   2,14	   0,61	   1,33	   1,01	   -‐0,05	   2,03	   2,02	   0,82	   1	   1	  OK	   0,913006	  
26	   0,97	   1,39	   0,61	   1,29	   0,23	   0,84	   -‐0,09	   1,26	   0,52	   1,21	   1	   0	  Wrong	   0,126303	  
27	   1,02	   1,17	   0,62	   1,31	   1,05	   1,12	   -‐0,36	   0,89	   0,72	   1,10	   1	   1	  OK	   0,755909	  
28	   1,03	   1,04	   3,04	   0,64	   1,03	   0,58	   -‐0,13	   1,12	   0,81	   1,74	   1	   1	  OK	   0,85608	  
29	   1,17	   1,21	   1,02	   0,96	   0,92	   1,03	   -‐0,03	   1,21	   0,84	   1,27	   1	   1	  OK	   0,937546	  
30	   0,63	   0,90	   1,15	   0,85	   1,64	   0,94	   -‐0,01	   0,65	   2,37	   0,61	   1	   1	  OK	   0,931034	  
31	   0,55	   0,89	   1,09	   0,70	   1,02	   0,87	   -‐0,09	   1,20	   1,61	   1,00	   1	   0	  Wrong	   0,290579	  
32	   1,53	   0,82	   0,54	   1,55	   0,85	   0,89	   -‐0,01	   2,02	   0,75	   0,80	   1	   1	  OK	   0,798206	  
33	   0,87	   1,38	   0,90	   0,97	   0,87	   1,10	   -‐0,53	   1,24	   0,96	   1,14	   1	   1	  OK	   0,905701	  
34	   1,72	   1,32	   1,10	   0,88	   1,05	   0,90	   -‐0,07	   0,54	   0,76	   1,13	   1	   0	  Wrong	   0,297783	  
35	   0,90	   0,62	   0,95	   0,83	   0,91	   1,02	   -‐0,01	   1,26	   0,79	   1,53	   1	   1	  OK	   0,784115	  
36	   10,19	   4,79	   1,12	   2,01	   0,87	   0,91	   0,00	   0,94	   2,18	   1,71	   1	   1	  OK	   0,999809	  
37	   1,37	   0,88	   1,16	   0,96	   1,15	   1,22	   -‐0,30	   1,17	   0,67	   0,96	   1	   1	  OK	   0,843518	  
38	   1,07	   1,19	   1,15	   1,12	   0,86	   1,04	   -‐0,15	   0,82	   1,45	   1,86	   1	   1	  OK	   0,944972	  
39	   1,90	   0,79	   -‐0,27	   1,15	   1,14	   1,23	   -‐0,12	   1,87	   2,61	   1,21	   1	   1	  OK	   1	  
40	   0,50	   0,46	   -‐2,18	   0,92	   1,58	   1,15	   -‐0,09	   2,72	   39039,10	   1,72	   1	   1	  OK	   1	  
41	   0,80	   0,70	   0,97	   1,11	   1,40	   0,96	   -‐0,07	   1,22	   1,15	   1,13	   1	   1	  OK	   0,959963	  
42	   0,56	   0,75	   0,94	   1,84	   1,24	   0,97	   -‐0,02	   4,80	   1,72	   1,56	   1	   1	  OK	   0,99818	  
43	   0,72	   1,18	   0,95	   1,00	   0,92	   1,04	   -‐0,09	   0,84	   1,55	   1,43	   1	   1	  OK	   0,743612	  
44	   1,24	   1,12	   1,22	   0,69	   1,19	   1,10	   -‐0,18	   0,81	   1,12	   1,51	   1	   1	  OK	   0,786309	  
45	   1,14	   0,80	   1,02	   0,91	   1,03	   1,64	   -‐0,03	   1,84	   0,62	   1,26	   1	   1	  OK	   0,976376	  
46	   1,00	   1,09	   1,01	   0,90	   0,97	   1,04	   -‐0,06	   1,79	   1,02	   1,21	   1	   1	  OK	   0,918893	  
47	   1,53	   1,04	   1,15	   1,13	   0,98	   0,99	   -‐0,07	   2,03	   1,21	   1,24	   1	   1	  OK	   0,949978	  
48	   0,92	   0,63	   0,83	   1,50	   1,32	   0,98	   -‐0,10	   2,43	   2,05	   0,90	   1	   1	  OK	   0,994765	  
49	   1,37	   1,12	   1,05	   0,96	   0,67	   0,97	   -‐0,25	   1,93	   0,66	   1,32	   1	   1	  OK	   0,535281	  
50	   1,76	   1,17	   0,90	   0,97	   0,87	   1,13	   -‐0,93	   2,17	   1,91	   0,57	   1	   0	  Wrong	   0	  
51	   0,56	   0,48	   1,49	   0,75	   1,40	   1,07	   -‐0,15	   2,37	   1,37	   1,56	   1	   1	  OK	   0,945687	  
52	   0,78	   0,88	   0,95	   0,89	   0,80	   0,91	   -‐0,03	   1,23	   0,29	   1,75	   1	   1	  OK	   0,623246	  
53	   0,23	   0,82	   1,02	   1,01	   1,32	   1,03	   -‐0,22	   1,86	   1,78	   0,85	   1	   1	  OK	   0,616865	  
54	   0,98	   0,97	   1,06	   0,87	   0,96	   1,46	   -‐0,10	   1,26	   1,19	   1,36	   1	   1	  OK	   1	  
55	   0,92	   0,89	   0,72	   1,55	   0,68	   1,13	   -‐0,03	   2,75	   0,83	   1,59	   1	   0	  Wrong	   0,002363	  
56	   1,15	   1,12	   0,60	   1,40	   0,91	   1,23	   -‐0,20	   1,19	   1,29	   1,35	   1	   1	  OK	   0,991168	  
57	   0,73	   0,56	   0,82	   1,02	   1,42	   1,05	   -‐0,70	   2,92	   0,80	   1,32	   1	   1	  OK	   0,980851	  
58	   0,90	   0,57	   -‐0,96	   0,87	   1,09	   0,97	   -‐0,11	   1,06	   1,56	   0,99	   1	   0	  Wrong	   0,010981	  
59	   1,43	   1,09	   1,64	   1,03	   0,69	   1,04	   -‐0,10	   1,97	   2,60	   1,80	   1	   0	  Wrong	   0,217297	   
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60	   0,65	   1,55	   1,05	   0,97	   0,57	   1,09	   -‐0,27	   0,78	   1,03	   1,56	   1	   1	  OK	   0,902022	  
61	   1,31	   1,30	   1,41	   0,77	   0,94	   0,84	   -‐0,33	   0,14	   0,51	   1,91	   1	   1	  OK	   0,932671	  
62	   0,64	   1,03	   1,02	   0,81	   0,85	   1,00	   -‐0,05	   0,27	   0,54	   1,81	   1	   1	  OK	   0,925365	  
63	   1,08	   1,13	   1,27	   0,84	   0,92	   1,07	   -‐0,14	   0,92	   0,81	   1,25	   1	   1	  OK	   0,973302	  
64	   1,95	   0,90	   0,93	   0,61	   3,20	   1,01	   -‐0,01	   1,26	   1,36	   1,27	   1	   1	  OK	   0,999148	  
65	   0,60	   0,99	   1,05	   0,72	   1,42	   1,05	   -‐0,08	   5,37	   3,56	   1,72	   1	   1	  OK	   0,829024	  
66	   1,70	   0,24	   0,88	   1,30	   1,16	   1,08	   -‐0,07	   7,44	   1,67	   1,01	   1	   1	  OK	   0,949633	  
67	   1,16	   0,86	   0,61	   1,31	   0,67	   0,97	   -‐0,08	   0,95	   0,52	   1,91	   1	   1	  OK	   0,549979	  
68	   1,14	   1,28	   1,05	   1,02	   0,96	   1,02	   -‐0,11	   1,16	   0,85	   1,34	   1	   1	  OK	   0,584564	  
69	   0,96	   0,93	   0,88	   1,04	   2,02	   1,01	   -‐0,04	   5,35	   2,78	   0,56	   1	   1	  OK	   0,910387	  
70	   0,73	   0,95	   0,96	   1,02	   0,98	   1,07	   -‐0,06	   1,95	   0,96	   1,33	   1	   1	  OK	   0,592779	  
71	   1,45	   0,41	   0,91	   0,00	   2,07	   1,03	   0,00	   6871,51	   3,52	   3,20	   1	   1	  OK	   0,799906	  
72	   0,06	   0,70	   -‐1,69	   1,68	   1,24	   0,99	   -‐0,30	   0,70	   1,74	   1,39	   1	   1	  OK	   0,899106	  
73	   0,68	   0,52	   1,52	   0,75	   0,69	   0,98	   -‐0,05	   0,72	   0,75	   1,62	   1	   1	  OK	   0,987564	  
74	   1,67	   1,11	   0,76	   1,75	   0,93	   1,22	   -‐0,08	   1,05	   1,00	   1,24	   1	   1	  OK	   0,999414	  
75	   1,15	   0,86	   0,88	   1,10	   0,83	   1,09	   -‐0,41	   1,38	   0,60	   1,36	   1	   1	  OK	   0,867517	  
76	   1,03	   1,00	   0,14	   1,66	   1,03	   1,35	   -‐0,10	   1,72	   1,00	   1,31	   1	   1	  OK	   1	  
77	   1,06	   0,92	   0,94	   0,96	   1,49	   1,06	   -‐0,02	   1,56	   1,19	   1,12	   1	   1	  OK	   0,840606	  
78	   1,93	   0,77	   0,86	   1,11	   1,02	   0,94	   0,00	   1,49	   1,24	   0,90	   1	   1	  OK	   0,982542	  
79	   0,93	   0,79	   0,92	   0,65	   1,32	   0,90	   -‐0,06	   1,98	   1,37	   1,08	   1	   0	  Wrong	   0,314315	  
80	   1,32	   0,36	   0,51	   2,72	   3,00	   0,91	   -‐0,01	   14,25	   0,71	   1,09	   1	   1	  OK	   0,99958	  
81	   1,08	   0,57	   0,52	   1,05	   0,97	   1,05	   -‐0,50	   2,63	   1,41	   0,94	   1	   1	  OK	   0,916884	  
82	   1,32	   0,95	   1,28	   0,78	   1,42	   1,07	   -‐0,07	   1,78	   1,47	   0,98	   1	   1	  OK	   0,948818	  
83	   1,14	   0,61	   0,98	   0,80	   1,58	   0,85	   0,00	   5,22	   4,55	   0,99	   1	   1	  OK	   0,758543	  
84	   0,36	   0,23	   0,88	   0,00	   1,37	   0,63	   0,00	   44,24	   178075,87	   3,13	   1	   1	  OK	   0,876055	  
85	   1,56	   0,97	   1,58	   0,95	   1,29	   0,98	   -‐0,32	   0,91	   0,62	   1,32	   1	   1	  OK	   0,670214	  
86	   3,25	   0,89	   1,19	   1,22	   1,00	   1,01	   -‐0,32	   1,48	   1,51	   1,63	   1	   1	  OK	   0,884026	  
87	   0,77	   -‐4,50	   -‐0,37	   0,97	   0,58	   1,08	   -‐0,64	   0,24	   0,59	   4,21	   1	   0	  Wrong	   0	  
88	   0,02	   2,47	   0,37	   1,26	   0,48	   1,03	   0,00	   0,28	   0,24	   3,62	   1	   1	  OK	   0,892471	  
89	   0,80	   2,30	   0,40	   1,01	   1,01	   1,42	   -‐0,18	   2,92	   3,25	   0,65	   1	   1	  OK	   0,999973	  
90	   1,35	   1,22	   1,17	   1,45	   1,07	   1,09	   -‐0,09	   1,33	   1,11	   2,06	   1	   1	  OK	   0,877383	  
91	   0,84	   2,05	   1,04	   1,21	   0,53	   1,04	   -‐0,05	   3,75	   1,79	   2,60	   1	   1	  OK	   0,998769	  
92	   2,86	   0,84	   1,56	   0,94	   1,12	   1,11	   -‐0,12	   2,31	   1,09	   1,25	   1	   1	  OK	   0,693863	  
93	   0,58	   1,04	   -‐0,05	   2,53	   0,89	   1,02	   -‐0,09	   1,33	   1,37	   1,22	   1	   1	  OK	   0,984634	  
94	   0,86	   1,05	   1,10	   1,09	   0,49	   1,06	   -‐0,19	   1,86	   1,48	   1,27	   1	   1	  OK	   0,501676	  
95	   2,42	   0,63	   1,04	   1,21	   1,65	   1,18	   -‐0,03	   2,68	   0,91	   1,18	   1	   1	  OK	   0,980148	  
96	   11,63	   0,89	   1,28	   0,79	   1,28	   1,68	   -‐0,05	   2,52	   1,07	   1,20	   1	   1	  OK	   1	  
97	   1,26	   1,01	   0,92	   0,95	   0,85	   1,04	   -‐0,11	   2,61	   0,42	   1,33	   1	   1	  OK	   0,903859	  
98	   0,69	   0,89	   1,07	   1,03	   1,01	   1,07	   -‐0,82	   2,87	   1,79	   1,06	   0	   0	  OK	   0,027636	  
99	   1,25	   0,74	   2,16	   0,96	   0,91	   0,94	   -‐0,90	   3,39	   0,62	   0,99	   0	   0	  OK	   0	  
100	   1,00	   1,07	   0,84	   1,05	   0,96	   0,86	   -‐0,52	   0,19	   0,77	   1,10	   0	   0	  OK	   0,025891	  
101	   0,55	   0,89	   2,30	   0,90	   0,78	   0,89	   -‐0,46	   0,33	   1,16	   1,28	   0	   0	  OK	   0,000567	  
102	   2,28	   0,90	   1,41	   0,96	   2,81	   1,04	   -‐0,13	   2,40	   1,28	   0,60	   0	   1	  Wrong	   0,990337	  
103	   1,14	   1,32	   -‐1,48	   1,21	   1,46	   1,36	   -‐0,54	   1,28	   0,48	   1,14	   0	   0	  OK	   0	  
104	   1,22	   1,41	   1,14	   0,88	   1,01	   0,92	   -‐0,26	   0,90	   0,79	   0,98	   0	   0	  OK	   0,078487	  
105	   1,84	   1,11	   1,13	   1,00	   1,09	   1,00	   -‐0,18	   0,01	   0,71	   1,24	   0	   1	  Wrong	   0,580496	  
106	   0,48	   0,90	   0,87	   1,44	   0,74	   0,84	   -‐0,04	   1,01	   0,94	   1,98	   0	   0	  OK	   0,220983	  
107	   1,42	   1,52	   1,05	   0,95	   1,01	   1,07	   -‐0,34	   0,87	   0,73	   1,02	   0	   0	  OK	   0,172711	  
108	   0,77	   1,04	   1,69	   0,95	   1,07	   1,10	   -‐0,85	   0,89	   2,35	   1,11	   0	   0	  OK	   0	  
109	   0,96	   1,09	   0,74	   1,08	   1,09	   0,92	   -‐0,09	   1,33	   1,79	   1,25	   0	   0	  OK	   0,105083	  
110	   0,95	   1,33	   0,96	   0,83	   1,61	   0,72	   -‐0,03	   0,82	   0,71	   1,01	   0	   0	  OK	   0,017311	  
111	   1,10	   0,98	   1,40	   0,91	   0,89	   1,14	   -‐0,21	   1,07	   1,14	   1,33	   0	   0	  OK	   0,00011	  
112	   1,30	   0,61	   1,25	   0,96	   0,88	   0,95	   -‐0,32	   0,87	   0,93	   1,13	   0	   0	  OK	   0,006461	  
113	   1,26	   0,90	   0,86	   1,04	   1,61	   0,84	   -‐0,49	   0,31	   1,06	   0,90	   0	   0	  OK	   0,005441	  
114	   0,61	   0,92	   1,00	   0,94	   1,21	   0,48	   -‐0,90	   0,00	   1,06	   1,03	   0	   0	  OK	   0,005767	  
115	   0,90	   0,99	   -‐0,30	   1,16	   1,03	   0,96	   -‐1,08	   0,63	   1,24	   1,04	   0	   0	  OK	   0	  
116	   1,19	   0,41	   -‐0,73	   0,93	   1,08	   0,98	   -‐0,25	   1,09	   1,13	   1,39	   0	   0	  OK	   0,102564	  
117	   1,26	   1,32	   -‐4,13	   0,70	   0,92	   0,85	   -‐0,19	   0,86	   0,82	   1,22	   0	   0	  OK	   0,000151	  
118	   1,10	   1,08	   1,28	   1,11	   0,70	   0,85	   -‐0,21	   2,32	   0,88	   1,08	   0	   0	  OK	   0,39021	  
119	   1,26	   1,54	   1,15	   0,87	   1,34	   0,87	   -‐0,46	   3,22	   1,36	   0,75	   0	   0	  OK	   0,004764	  
120	   1,13	   1,22	   0,87	   1,01	   1,07	   0,81	   -‐0,07	   0,71	   1,72	   0,98	   0	   0	  OK	   0,070113	   
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121	   1,35	   1,07	   1,02	   1,11	   1,04	   0,71	   -‐0,09	   1,08	   1,02	   1,11	   0	   0	  OK	   0,08997	  
122	   0,86	   0,70	   2,02	   0,74	   1,79	   1,02	   -‐0,14	   1,97	   0,69	   1,78	   0	   0	  OK	   0,035467	  
123	   0,73	   0,87	   0,84	   0,92	   0,96	   0,91	   -‐0,06	   1,81	   0,64	   1,29	   0	   0	  OK	   0,37019	  
124	   0,88	   1,00	   1,05	   0,94	   1,10	   1,44	   -‐0,16	   3,05	   1,44	   1,30	   0	   1	  Wrong	   1	  
125	   0,95	   0,98	   1,23	   0,96	   0,89	   0,95	   -‐0,23	   0,32	   1,71	   1,20	   0	   0	  OK	   0,415216	  
126	   1,04	   1,46	   0,89	   0,86	   1,05	   0,96	   -‐0,02	   0,96	   1,02	   1,00	   0	   0	  OK	   0,097735	  
127	   1,04	   1,53	   1,05	   0,94	   1,16	   1,03	   -‐0,13	   1,67	   0,68	   1,38	   0	   0	  OK	   0,091768	  
128	   0,62	   2,72	   0,95	   1,27	   0,75	   1,11	   -‐0,07	   0,70	   1,14	   1,55	   0	   0	  OK	   0,00306	  
129	   0,78	   1,33	   0,80	   1,66	   0,42	   0,92	   -‐0,10	   2,42	   2,72	   1,55	   0	   0	  OK	   0,236867	  
130	   0,97	   1,24	   0,49	   0,77	   0,68	   1,20	   -‐0,06	   3,36	   0,34	   1,53	   0	   0	  OK	   0,00042	  
131	   1,28	   0,46	   3,74	   0,64	   0,83	   0,81	   -‐0,07	   7,33	   0,36	   1,31	   0	   0	  OK	   0,118642	  
132	   1,13	   1,65	   1,29	   1,02	   0,85	   1,19	   -‐0,03	   0,86	   5,45	   1,07	   0	   0	  OK	   0,001267	  
133	   0,91	   1,51	   1,23	   0,73	   1,58	   0,86	   -‐0,02	   0,59	   1,33	   1,30	   0	   0	  OK	   0,044306	  
134	   0,95	   1,24	   -‐0,05	   0,78	   1,07	   0,86	   -‐0,29	   0,66	   1,15	   1,47	   0	   0	  OK	   0,002116	  
135	   0,78	   0,56	   0,54	   0,31	   0,68	   0,93	   -‐0,08	   99,39	   0,71	   1,37	   0	   0	  OK	   0,00281	  
136	   1,05	   2,53	   1,22	   0,86	   1,09	   0,85	   -‐0,22	   0,25	   0,86	   1,16	   0	   0	  OK	   0,038689	  
137	   0,64	   0,80	   1,15	   0,93	   0,88	   0,90	   -‐0,18	   0,17	   0,52	   1,47	   0	   0	  OK	   0,087736	  
138	   1,14	   1,22	   0,75	   1,17	   0,82	   1,23	   -‐0,39	   0,94	   0,72	   1,32	   0	   0	  OK	   0,075017	  
139	   4,04	   0,99	   0,99	   1,00	   1,22	   0,97	   -‐0,33	   0,79	   0,87	   0,74	   0	   0	  OK	   0,134074	  
140	   9,29	   0,58	   1,11	   0,93	   1,89	   0,56	   -‐0,19	   1,07	   0,73	   1,16	   0	   0	  OK	   0,431537	  
141	   0,59	   0,69	   -‐0,08	   1,03	   1,70	   0,88	   -‐0,70	   0,72	   1,94	   1,01	   0	   0	  OK	   0,0301	  
142	   1,06	   0,51	   1,96	   0,88	   0,98	   1,04	   -‐0,22	   1,13	   0,75	   1,41	   0	   0	  OK	   0,002355	  
143	   0,73	   0,84	   0,38	   0,99	   1,07	   0,87	   -‐0,66	   0,32	   1,13	   0,95	   0	   0	  OK	   0,01239	  
144	   0,69	   1,29	   1,07	   0,88	   1,18	   0,87	   -‐0,36	   1,28	   0,83	   1,27	   0	   0	  OK	   0,018594	  
145	   0,93	   1,30	   -‐1,66	   0,73	   1,06	   0,93	   -‐0,44	   0,40	   1,53	   1,02	   0	   0	  OK	   0,0327	  
146	   3,22	   1,03	   -‐0,45	   0,94	   0,58	   0,60	   -‐0,15	   4,47	   0,83	   1,42	   0	   0	  OK	   0,01536	  
147	   0,33	   -‐3,12	   -‐0,17	   0,66	   0,50	   0,75	   -‐0,13	   0,05	   0,90	   2,96	   0	   1	  Wrong	   0,999821	  
148	   0,93	   0,90	   1,17	   0,81	   0,70	   1,00	   -‐0,25	   2,37	   1,08	   1,16	   0	   0	  OK	   0,194004	  
149	   0,71	   1,89	   1,21	   0,64	   1,23	   1,00	   -‐0,03	   2,95	   5,01	   1,10	   0	   0	  OK	   0,093648	  
150	   2,08	   -‐0,39	   -‐2,72	   0,62	   0,39	   0,38	   -‐0,06	   35,52	   0,45	   5,43	   0	   0	  OK	   0,002357	  
151	   1,17	   1,42	   0,96	   1,05	   1,10	   1,05	   -‐0,31	   1,06	   0,66	   1,25	   0	   0	  OK	   0,074084	  
152	   1,57	   0,93	   1,05	   1,00	   0,86	   0,96	   -‐0,62	   0,73	   1,00	   0,94	   0	   0	  OK	   0,19505	  
153	   1,00	   1,31	   1,02	   0,93	   0,73	   0,77	   -‐0,42	   0,24	   0,60	   1,03	   0	   0	  OK	   0,059432	  
154	   0,84	   0,97	   0,70	   2,00	   0,86	   0,85	   -‐0,14	   0,44	   1,60	   1,05	   0	   0	  OK	   0,126751	  
155	   0,68	   1,09	   0,78	   0,95	   0,99	   0,50	   -‐0,23	   0,62	   1,08	   0,88	   0	   0	  OK	   0,023884	  
156	   1,01	   1,00	   1,28	   0,87	   1,13	   0,95	   -‐0,13	   0,92	   1,10	   1,18	   0	   1	  Wrong	   0,639999	  
157	   0,80	   0,97	   0,87	   0,97	   1,05	   0,71	   -‐0,25	   0,43	   1,31	   1,05	   0	   0	  OK	   0,032416	  
158	   1,13	   1,41	   0,95	   1,13	   0,81	   1,79	   -‐0,30	   0,55	   0,88	   1,26	   0	   0	  OK	   0	  
159	   0,66	   0,95	   0,26	   1,48	   1,64	   1,19	   -‐0,15	   0,19	   1,18	   1,08	   0	   1	  Wrong	   1	  
160	   0,96	   0,85	   0,85	   0,67	   1,18	   0,91	   -‐0,11	   1,91	   0,45	   0,95	   0	   0	  OK	   0,179898	  
161	   0,65	   1,19	   1,20	   0,87	   1,29	   0,74	   -‐0,50	   0,45	   0,98	   1,13	   0	   0	  OK	   0,018807	  
162	   0,72	   0,87	   1,21	   0,93	   0,94	   0,74	   -‐0,08	   0,80	   0,95	   1,60	   0	   0	  OK	   0,360089	  
163	   0,80	   1,06	   0,80	   1,14	   1,09	   0,90	   -‐0,18	   1,08	   0,76	   1,37	   0	   0	  OK	   0,053863	  
164	   0,51	   1,54	   -‐0,41	   1,76	   0,66	   0,66	   -‐0,03	   1,59	   0,62	   1,22	   0	   0	  OK	   0,01237	  
165	   0,42	   0,88	   0,53	   1,01	   0,68	   0,43	   -‐0,06	   4,07	   1,57	   1,09	   0	   0	  OK	   0,025588	  
166	   1,29	   2,46	   1,09	   0,97	   1,38	   0,96	   0,00	   3,15	   0,76	   1,59	   0	   0	  OK	   0,034679	  
167	   0,52	   0,36	   0,51	   0,06	   1,08	   0,78	   -‐0,28	   0,75	   0,03	   2,64	   0	   0	  OK	   0,000249	  
168	   0,88	   1,14	   1,44	   0,85	   0,78	   0,42	   -‐0,76	   0,75	   0,54	   0,90	   0	   0	  OK	   0,020935	  
169	   0,94	   0,79	   1,20	   0,97	   0,77	   1,09	   -‐0,12	   4,35	   1,31	   1,83	   0	   0	  OK	   0,062422	  
170	   0,92	   0,98	   1,10	   0,99	   1,03	   0,92	   -‐0,76	   1,01	   0,85	   1,05	   0	   0	  OK	   0,032142	  
171	   0,68	   1,20	   0,85	   1,02	   0,98	   0,79	   -‐0,33	   0,35	   0,66	   1,12	   0	   0	  OK	   0,025209	  
172	   0,84	   1,01	   0,02	   1,12	   1,01	   0,89	   -‐0,40	   0,81	   0,66	   1,22	   0	   0	  OK	   0,004815	  
173	   0,91	   0,98	   -‐1,29	   1,00	   0,99	   0,60	   -‐0,22	   3,83	   0,71	   1,18	   0	   0	  OK	   0,001681	  
174	   0,98	   2,30	   1,17	   0,85	   1,01	   1,00	   -‐0,17	   1,06	   0,21	   1,32	   0	   0	  OK	   0,114382	  
175	   0,88	   1,32	   0,86	   1,48	   0,77	   1,07	   -‐0,24	   0,88	   0,57	   1,35	   0	   0	  OK	   0,16187	  
176	   1,04	   1,20	   1,07	   0,87	   0,80	   0,81	   -‐0,34	   1,07	   0,74	   1,09	   0	   0	  OK	   0,085602	  
177	   0,97	   0,92	   1,03	   0,95	   1,13	   0,78	   -‐0,16	   1,29	   0,75	   1,31	   0	   0	  OK	   0,088214	  
178	   1,43	   0,52	   0,70	   0,89	   0,96	   1,00	   -‐0,47	   6,92	   1,05	   1,24	   0	   0	  OK	   0,040513	  
179	   1,48	   0,87	   -‐0,02	   0,94	   0,85	   0,84	   -‐0,56	   1,82	   0,54	   1,23	   0	   0	  OK	   0,007456	  
180	   0,88	   0,86	   0,84	   1,34	   0,93	   0,86	   -‐0,03	   1,15	   0,93	   1,22	   0	   0	  OK	   0,379664	  
181	   0,89	   1,26	   0,30	   0,96	   1,05	   0,97	   -‐1,41	   1,02	   1,02	   1,12	   0	   0	  OK	   0	   
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182	   1,08	   1,46	   0,84	   0,95	   0,61	   0,76	   -‐0,76	   0,92	   0,50	   2,03	   0	   0	  OK	   0,030961	  
183	   0,90	   1,44	   0,50	   1,17	   0,74	   1,24	   -‐0,31	   0,86	   1,10	   1,62	   0	   0	  OK	   0,022536	  
184	   1,20	   1,25	   1,24	   0,95	   0,91	   1,00	   -‐0,45	   1,99	   0,88	   1,17	   0	   0	  OK	   0,310985	  
185	   0,82	   1,69	   1,02	   0,93	   0,81	   0,29	   -‐0,18	   3,49	   0,82	   1,19	   0	   0	  OK	   0,052092	  
186	   0,93	   1,05	   0,80	   1,11	   1,00	   1,01	   -‐0,15	   0,35	   0,83	   1,18	   0	   0	  OK	   0,365092	  
187	   1,08	   1,15	   1,35	   0,89	   0,76	   0,95	   -‐0,56	   1,44	   0,75	   1,13	   0	   0	  OK	   0,426641	  
188	   0,84	   0,93	   1,00	   0,98	   1,00	   1,03	   -‐0,01	   1,03	   1,48	   1,01	   0	   1	  Wrong	   0,988625	  
189	   1,45	   1,08	   0,90	   1,12	   0,64	   1,60	   -‐0,06	   0,74	   0,56	   1,58	   0	   0	  OK	   0	  
190	   0,78	   1,16	   0,59	   1,16	   1,22	   0,96	   -‐0,34	   2,38	   0,91	   0,95	   0	   0	  OK	   0,013303	  
191	   0,20	   1,20	   0,30	   0,76	   1,00	   0,75	   -‐0,24	   0,70	   0,27	   1,42	   0	   0	  OK	   0,006338	  
192	   1,26	   1,24	   1,14	   0,01	   1,03	   1,03	   0,00	   0,58	   0,59	   1,28	   0	   1	  Wrong	   0,968693	  
193	   1,06	   0,79	   1,11	   0,80	   1,12	   0,69	   -‐0,07	   14,23	   2,35	   1,11	   0	   0	  OK	   0,168213	  
194	   0,95	   0,76	   0,75	   1,04	   0,76	   1,07	   -‐0,19	   0,28	   0,89	   1,31	   0	   0	  OK	   0,008985	  
195	   0,55	   1,86	   4,05	   0,50	   0,95	   2,08	   -‐0,07	   0,30	   0,75	   2,30	   0	   0	  OK	   0	  
196	   1,04	   0,62	   -‐1,67	   1,45	   1,00	   0,61	   -‐0,86	   1,16	   1,15	   1,33	   0	   0	  OK	   0,000696	  
197	   1,12	   1,26	   1,15	   0,97	   1,44	   0,88	   -‐0,87	   0,36	   1,02	   0,98	   0	   0	  OK	   0,004067	  
198	   1,77	   0,46	   1,48	   0,89	   0,87	   1,00	   -‐0,53	   1,80	   1,17	   1,05	   0	   0	  OK	   0,002953	  
199	   1,19	   0,68	   2,46	   1,05	   1,72	   1,09	   -‐0,38	   5,06	   0,95	   1,21	   0	   0	  OK	   0,001687	  
200	   1,76	   0,59	   1,57	   1,09	   1,63	   1,16	   -‐0,14	   1,14	   1,24	   1,09	   0	   0	  OK	   0,39487	  
201	   0,94	   -‐0,16	   6,72	   0,93	   2,51	   0,98	   -‐0,70	   0,82	   0,70	   1,42	   0	   0	  OK	   0,000095	  
202	   0,85	   0,83	   2,44	   0,84	   0,72	   0,92	   -‐0,22	   2,00	   1,51	   1,13	   0	   0	  OK	   0,012378	  
203	   0,53	   0,75	   2,14	   1,06	   1,02	   0,68	   -‐0,18	   17,56	   1,39	   1,50	   0	   0	  OK	   0,000225	  
204	   1,11	   0,89	   1,30	   0,85	   0,99	   1,25	   -‐0,04	   0,98	   1,44	   1,72	   0	   0	  OK	   0,068417	  
205	   0,86	   0,13	   1,11	   0,89	   0,78	   1,08	   -‐0,40	   2,19	   0,65	   1,43	   0	   0	  OK	   0,009814	  
206	   1,61	   0,57	   -‐0,57	   0,92	   1,04	   1,67	   -‐0,85	   1,00	   0,39	   1,51	   0	   0	  OK	   0	  
207	   1,56	   0,14	   1,15	   0,96	   1,00	   0,78	   -‐0,06	   1,22	   0,77	   1,26	   0	   0	  OK	   0,028603	  
208	   0,90	   0,84	   1,09	   0,82	   0,99	   1,11	   -‐0,02	   1,07	   0,64	   1,57	   0	   0	  OK	   0,006965	  
209	   1,29	   0,92	   0,98	   1,00	   1,01	   1,10	   -‐0,23	   0,79	   0,72	   1,30	   0	   0	  OK	   0,240514	  
210	   0,87	   -‐1,42	   7,10	   0,88	   0,71	   0,87	   -‐1,26	   1,14	   1,05	   1,46	   0	   0	  OK	   0	  
211	   1,16	   -‐1,28	   1,51	   0,93	   0,18	   1,09	   -‐0,41	   1,01	   0,82	   1,38	   0	   0	  OK	   0,00025	  
212	   0,77	   0,31	   1,92	   0,91	   0,75	   0,73	   -‐0,51	   3,34	   0,56	   1,80	   0	   0	  OK	   0,000029	  
213	   1,19	   0,42	   2,89	   0,99	   0,82	   0,98	   -‐1,27	   2,00	   0,56	   1,42	   0	   0	  OK	   0	  
214	   1,36	   1,06	   0,55	   0,91	   0,72	   1,12	   -‐0,27	   0,28	   1,09	   1,70	   0	   0	  OK	   0,029059	  
215	   1,23	   0,70	   1,06	   1,01	   1,49	   0,90	   -‐0,14	   1,03	   1,42	   1,28	   0	   0	  OK	   0,400972	  
216	   1,75	   0,99	   1,30	   1,05	   0,81	   1,69	   -‐0,27	   3,00	   1,69	   0,89	   0	   0	  OK	   0	  
217	   0,95	   1,02	   1,53	   1,06	   1,22	   1,11	   -‐0,36	   0,40	   1,21	   1,54	   0	   0	  OK	   0,404687	  
218	   1,23	   1,01	   1,09	   0,79	   1,25	   0,79	   -‐0,05	   0,26	   0,87	   1,06	   0	   0	  OK	   0,180072	  
219	   1,27	   0,84	   0,98	   0,94	   1,02	   0,81	   -‐0,11	   1,55	   0,56	   1,56	   0	   0	  OK	   0,20708	  
220	   2,47	   0,81	   1,36	   0,81	   0,69	   1,30	   -‐0,05	   0,97	   0,99	   1,34	   0	   0	  OK	   0,098021	  
221	   1,05	   0,79	   1,40	   0,81	   0,72	   1,09	   -‐0,15	   1,06	   0,49	   1,66	   0	   0	  OK	   0,010587	  
222	   0,83	   1,06	   0,93	   0,95	   0,57	   0,78	   -‐0,37	   3,51	   0,37	   1,50	   0	   0	  OK	   0,1278	  
223	   1,22	   0,82	   2,04	   0,52	   0,99	   0,76	   -‐0,01	   0,32	   4,06	   1,35	   0	   0	  OK	   0,097489	  
224	   1,14	   1,23	   0,89	   1,14	   0,37	   0,97	   -‐0,13	   1,70	   3,39	   0,57	   0	   0	  OK	   0,353619	  
225	   1,03	   1,30	   1,00	   1,05	   0,54	   1,26	   -‐0,08	   1,48	   0,57	   1,46	   0	   1	  Wrong	   0,934464	  
226	   1,00	   0,71	   1,15	   0,89	   1,51	   1,33	   -‐0,12	   3,03	   1,25	   1,69	   0	   1	  Wrong	   0,998555	  
227	   1,07	   0,04	   -‐4,97	   0,73	   0,94	   1,45	   -‐0,05	   0,28	   2,93	   1,35	   0	   0	  OK	   0,009043	  
228	   0,49	   0,74	   -‐0,06	   1,41	   1,09	   0,61	   -‐0,04	   181,57	   0,98	   1,56	   0	   0	  OK	   0,036451	  
229	   0,72	   0,13	   1,11	   0,58	   3,19	   0,56	   -‐0,03	   0,68	   1,13	   1,24	   0	   0	  OK	   0,149441	  
230	   0,73	   0,56	   1,00	   0,57	   1,06	   1,14	   -‐0,01	   1,16	   0,57	   2,07	   0	   0	  OK	   0,000308	  
231	   1,16	   0,51	   0,30	   0,70	   0,15	   1,14	   -‐0,24	   2,02	   1,29	   2,77	   0	   0	  OK	   0	  
232	   0,98	   0,90	   -‐3,59	   0,87	   1,46	   0,99	   -‐0,02	   0,11	   0,82	   1,59	   0	   0	  OK	   0,198852	  
233	   0,88	   0,51	   0,89	   0,99	   1,62	   0,72	   -‐0,19	   5,50	   1,46	   1,15	   0	   0	  OK	   0,091448	  
234	   1,23	   1,47	   2,20	   0,81	   0,82	   1,72	   -‐0,17	   0,46	   1,24	   1,31	   0	   0	  OK	   0	  
235	   0,64	   0,65	   0,78	   0,97	   1,00	   0,60	   -‐0,49	   3,64	   0,67	   1,29	   0	   0	  OK	   0,019893	  
236	   0,39	   0,79	   1,17	   0,97	   0,97	   1,15	   -‐0,32	   1,27	   4,03	   0,83	   0	   0	  OK	   0,000127	  
237	   0,48	   1,09	   1,16	   1,07	   1,22	   1,52	   -‐0,19	   1,25	   1,44	   1,05	   0	   1	  Wrong	   0,99986	  
238	   0,84	   0,25	   0,40	   0,99	   0,77	   0,97	   -‐0,54	   4,13	   0,67	   1,02	   0	   0	  OK	   0,003737	  
239	   2,16	   1,42	   -‐0,82	   0,90	   1,25	   1,21	   -‐0,21	   0,30	   1,16	   1,11	   0	   1	  Wrong	   1	  
240	   1,22	   1,18	   -‐4,62	   0,84	   0,91	   1,16	   -‐0,53	   4,93	   0,96	   1,44	   0	   0	  OK	   0	  
241	   1,13	   0,43	   1,25	   1,02	   1,45	   0,96	   -‐0,28	   0,91	   1,95	   1,18	   0	   0	  OK	   0,104809	  
242	   1,15	   0,22	   0,41	   0,84	   0,72	   1,13	   -‐0,33	   1,58	   0,92	   1,17	   0	   0	  OK	   0,001885	   
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243	   0,96	   0,73	   -‐4,51	   1,75	   1,79	   1,55	   -‐0,18	   1,09	   2,39	   1,29	   0	   0	  OK	   0	  
244	   1,24	   0,97	   1,54	   0,60	   2,03	   0,87	   -‐0,20	   0,38	   0,88	   1,08	   0	   0	  OK	   0,097315	  
245	   0,60	   0,73	   0,97	   0,44	   1,07	   0,99	   -‐0,02	   0,60	   0,23	   2,35	   0	   0	  OK	   0,292214	  
246	   1,06	   0,11	   0,69	   0,99	   0,78	   0,98	   -‐1,33	   1,40	   0,67	   1,21	   0	   0	  OK	   0	  
247	   0,87	   0,86	   1,04	   1,01	   0,62	   1,07	   -‐0,37	   0,73	   0,79	   1,51	   0	   0	  OK	   0,035904	  
248	   1,16	   0,65	   1,14	   1,01	   0,67	   0,95	   -‐0,71	   0,93	   0,92	   1,25	   0	   0	  OK	   0,000996	  
249	   0,74	   0,74	   1,09	   0,90	   1,05	   0,94	   -‐0,34	   3,71	   1,40	   1,18	   0	   0	  OK	   0,083983	  
250	   0,86	   1,34	   -‐0,07	   1,10	   1,05	   1,34	   -‐0,53	   1,27	   1,38	   1,18	   0	   0	  OK	   0	  
251	   1,00	   0,57	   1,09	   0,94	   0,96	   1,06	   -‐0,38	   3,45	   0,51	   1,18	   0	   0	  OK	   0,043771	  
252	   1,58	   0,89	   2,13	   0,72	   0,85	   1,02	   -‐0,17	   1,80	   0,82	   1,18	   0	   0	  OK	   0,027316	  
253	   1,00	   0,93	   0,59	   1,11	   0,94	   0,83	   -‐0,12	   0,41	   0,90	   1,04	   0	   0	  OK	   0,066812	  
254	   1,30	   0,88	   1,09	   1,05	   1,38	   1,08	   -‐0,22	   1,50	   0,76	   1,10	   0	   0	  OK	   0,309764	  
255	   0,87	   0,45	   0,92	   0,96	   1,37	   0,35	   -‐0,37	   1,72	   1,35	   0,98	   0	   0	  OK	   0,035007	  
256	   1,20	   0,71	   1,69	   0,96	   0,69	   0,80	   -‐0,14	   0,47	   1,16	   1,49	   0	   0	  OK	   0,008401	  
257	   1,47	   0,92	   0,82	   0,99	   1,02	   1,17	   -‐0,06	   1,04	   1,57	   1,10	   0	   0	  OK	   0,056954	  
258	   1,37	   0,76	   0,19	   0,85	   1,01	   1,08	   -‐0,38	   1,84	   1,05	   1,36	   0	   0	  OK	   0,04981	  
259	   0,45	   1,27	   0,73	   1,61	   0,84	   0,92	   -‐0,09	   0,96	   0,34	   2,08	   0	   0	  OK	   0,133124	  
260	   1,11	   0,97	   1,56	   0,94	   0,59	   1,23	   -‐0,21	   2,50	   1,35	   1,33	   0	   0	  OK	   0	  
261	   0,64	   1,19	   7,84	   0,00	   0,78	   0,78	   -‐0,05	   0,17	   0,16	   6,32	   0	   0	  OK	   0	  
262	   12,68	   0,36	   1,11	   1,16	   0,47	   0,76	   0,00	   2,81	   0,43	   3,81	   0	   1	  Wrong	   1	  
263	   1,89	   0,66	   0,87	   3,86	   0,69	   1,36	   -‐0,01	   0,67	   0,43	   2,62	   0	   0	  OK	   0,013334	  
264	   3,88	   0,37	   0,50	   0,85	   0,90	   0,90	   -‐0,51	   0,35	   0,34	   1,43	   0	   0	  OK	   0,066465	  
265	   1,38	   0,93	   1,43	   0,85	   1,03	   1,22	   -‐0,18	   0,37	   1,11	   1,32	   0	   0	  OK	   0,000094	  
266	   1,23	   1,41	   0,85	   1,02	   0,98	   1,06	   -‐0,75	   1,78	   1,21	   1,00	   0	   0	  OK	   0,472387	  
267	   1,02	   1,22	   1,10	   1,04	   0,97	   1,22	   -‐0,25	   2,34	   1,47	   1,15	   0	   0	  OK	   0,061663	  
268	   1,64	   0,86	   5,32	   1,03	   0,77	   1,53	   -‐0,37	   1,80	   1,38	   1,02	   0	   0	  OK	   0,372869	  
269	   0,75	   1,19	   -‐0,39	   1,00	   0,90	   1,68	   -‐0,19	   41,81	   2,02	   1,48	   0	   0	  OK	   0	  
270	   0,98	   0,66	   7,96	   0,67	   0,68	   0,94	   -‐0,15	   1,84	   0,72	   1,53	   0	   0	  OK	   0,00001	  
271	   1,60	   0,92	   1,08	   1,01	   1,21	   0,78	   -‐0,46	   0,84	   0,77	   1,14	   0	   0	  OK	   0,030071	  
272	   1,05	   0,96	   1,06	   0,93	   1,18	   1,07	   -‐0,27	   1,36	   0,81	   1,29	   0	   0	  OK	   0,476674	  
273	   1,19	   1,04	   6,15	   0,83	   0,66	   0,94	   -‐0,15	   0,93	   0,90	   1,90	   0	   0	  OK	   0	  
274	   1,03	   0,80	   0,89	   0,90	   0,51	   0,89	   -‐0,45	   3,61	   0,65	   1,42	   0	   0	  OK	   0,034099	  
275	   0,94	   0,64	   0,70	   0,97	   0,90	   0,92	   -‐0,55	   0,97	   0,89	   1,31	   0	   0	  OK	   0,043054	  
276	   1,00	   1,21	   1,02	   1,34	   0,73	   0,96	   -‐0,03	   1,00	   0,85	   1,49	   0	   1	  Wrong	   0,757384	  
277	   1,50	   0,76	   0,44	   1,00	   0,83	   1,01	   -‐1,36	   0,90	   1,06	   1,33	   0	   0	  OK	   0	  
278	   1,56	   0,27	   1,26	   0,92	   0,49	   0,99	   -‐0,53	   4,70	   1,03	   0,98	   0	   0	  OK	   0,012033	  
279	   1,50	   1,73	   -‐1,43	   0,91	   0,38	   1,98	   -‐0,37	   1,32	   1,04	   1,33	   0	   0	  OK	   0	  
280	   1,30	   0,88	   1,25	   1,04	   0,71	   1,11	   -‐0,47	   0,75	   0,90	   1,44	   0	   0	  OK	   0,067661	  
281	   1,24	   0,60	   1,08	   0,95	   0,61	   0,96	   -‐0,16	   7,71	   1,79	   1,08	   0	   0	  OK	   0,026644	  
282	   1,16	   1,02	   1,07	   1,01	   1,21	   1,21	   -‐0,13	   5,71	   1,38	   1,17	   0	   0	  OK	   0,25567	  
283	   1,11	   0,62	   2,88	   0,89	   1,27	   1,13	   -‐0,49	   1,40	   0,85	   1,52	   0	   0	  OK	   0	  
284	   1,53	   0,86	   2,05	   0,08	   0,91	   1,11	   -‐0,01	   0,67	   1,17	   1,10	   0	   0	  OK	   0,001746	  
285	   1,36	   0,83	   1,04	   1,01	   0,86	   0,49	   -‐0,09	   0,87	   1,21	   1,08	   0	   0	  OK	   0,076545	  
286	   0,75	   0,44	   1,68	   0,91	   0,47	   1,46	   -‐0,31	   1,14	   0,49	   3,26	   0	   0	  OK	   0	  
287	   1,07	   0,76	   2,36	   0,85	   1,07	   1,02	   -‐0,16	   0,72	   2,23	   1,06	   0	   0	  OK	   0,032621	  
288	   0,79	   0,97	   0,96	   1,11	   1,13	   0,77	   -‐0,06	   1,65	   1,05	   1,71	   0	   0	  OK	   0,123511	  
289	   0,75	   0,43	   3,97	   0,89	   0,98	   1,26	   -‐0,17	   2,10	   2,22	   1,35	   0	   0	  OK	   0,089176	  
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Abstract 

Organizational resources and capabilities realized by business practitioners and 
researchers have significant importance as they support firm performance and 
competitive advantage. However, what exactly core competence is not clearly 
understood since terms such as resource, capability and competence are used 
interchangeably by researchers. From this point forth, this article provides a framework 
for separating organization's core competencies from resource and capability. We 
propose three empirical determiners such as uniqueness, inimitability and extendibility 
to the research model for separating organization's core competencies from resource and 
capability. Second, the proposed core competence framework serves as a tool for 
assessing the relationship between core competencies and innovation. Finally, the paper 
intended to help leaders and managers about how they can enhance firm performance by 
means of supporting core competencies and innovation. 

Keywords:  Core Competence, Innovation , Performance 
Introduction 

Since innovation is so crucial in sustaining competitive advantage, many studies 
have investigated the innovation process (Maidque, 1980; Damanpour, 1988; Zirger and 
Maidique 1990; Dougherty and Hardy, 1996). Although there are number of innovation 
models, few have examined the relationship between innovation and core competence. 
The majority of studies have examined the significant effects of competences on firm 
performance or competitive advantage (Wernerfelt, 1984; Hitt and Ireland,1983; 
Barney, 1991; Rumelt, 1991; Amit ve Schoemaker, 1993; Peteraf, 1993; Hafeez et al., 
2002). So, it seems that there is a need in the literature on measuring the impact of core 
competence on innovation. We believe that since innovation and also core competence 
is complex subjects and characterized by low levels of understanding, the more 
emprically examined it in different industries and countries, the more easily it can be 
understood and applied by managers in organizations. 

To survive and succeed, firms must innovate. Intensified global competition and 
an emphasis on rapidly changing technogies have only reinforced this long-held notion. 
To remain competitive, firms must develop and introduce new products or services to 
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external markets (Cummings& Oldham, 1997: 22). According to Zamora et al. (2006, 
p.225) innovative companies must adjust their intrinsic and extrinsic functions to 
respond to the demands of the environment and thus maintain and improve business 
performance. Companies struggling to maintain an innovative advantage perceive and 
attract new opportunities that might grant them efficiency and effectiveness. 

The previous empirical studies of organizational innovation have shown that there 
is a positive and direct relationship between  innovation and firm  performance (Hult et 
al., 2004; Kleinschmidt, Cooper , Elko, 2000; Erdil et al., 2004; Lin & Chen, 2007; 
Rubera and Kirca 2012). Regular product introductions can satisfy customer needs, 
generate profits, and enhance long term competitiveness as well as the firm’s ability to 
differentiate itself from the competition (Zahra, 1996, p.297).  Based on this view,  this 
research attempts to determine key antecedents of core competence and integrates them 
into a conceptual framework relating core competence, firm innovativeness and firm 
performance. In other words, we handle the firm innovativeness as a result of core 
competence and try to examine the link between core competence and firm 
innovativeness with the ultimate goal of improving performance. 

Core Competence  

The core competence concept, evolved from the resource based view and 
sometimes called by different names such as organizational competencies, distinctive 
capabilities or dynamic capabilities, has been widely studied by researchers (Selznick 
1957; Andrews, 1971; Barney 1986; Dierickx and Cool 1989; Itami and Numagami, 
1992; Teece et al, 1997 ) especially since the publication of Prahalad and Hamel’s 
(1990) well-known  article, “The Core Competence of the Corporation.” Although 
studied widely by the researchers, there isn’t an agreement among them in a standard 
definition of core competence since it is an umbrella term which covers resources and 
capabilities. However, it is possible to find some key determiners in the literature that 
researchers emphasize in describing the core competencies. For instance, Mooney 
defines core competence as a capability that is central to a firm’s value generating 
activities instead of only ownership of a resource (2007, p.112). Pitt and Clarke define 
core competence as assets and skills that are knowledge based, distinctive, firm specific 
and difficult to imitate and they added that they can be formed by using the tangible and 
intangible value genarating assets and resources (1999, p.302). 

Hamel and Prahalad, suggests the term core competence and defined it as “ the 
collective learning in the organization, especially how to coordinate diverse production 
skills and integrate multiple streams of technologies” (Hamel and Prahalad, 1994: 
1999). These collective learning or coordination skills behind the firm’s product lines 
are the source of its competitive advantage and enable the firm to introduce a new array 
of products and services. By focusing on their core competencies, firms get competitive 
advantage since they do those things at which they are the best (Srivastava, 2005, p.51).  

Organizations have many competencies and capabilities, however only a few of 
them are combined and integrated in such way that they can be considered core 
competences. So  if a business manager mentions 40-50 core competencies of a 
medium-sized enterprise, he probably refers to capabilities rather than core 
competencies (Hamel and Prahalad, 1996, p.262) An other important point is that if the 
competencies do not create products or services that are exceptionally different or if 
they are imitated easily they are most probably not core. Some assume that core 
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competencies are the backbones of competitive advantage which change more slowly 
than products and markets (Hamel and Prahalad 1990; Hafeez et al.;2002, Gupta et al.; 
2009) 

Since the concept is not conceived easily, Hamel and Prahalad suggest three 
criteria that distinguishes a core competence from a competence; a core competence 
must contribute significantly to customer benefit from a product, a core competence 
should be competitively unique, must be difficult for competitors to imitate and finally , 
a core competence should provide potential access to a wide variety of markets 
(Prahalad and Hamel, 1990; Hamel and Prahalad, 1994). Similarly, according to Kak, a 
capability must meet three terms to be estimated as a core competence; customer value, 
competitor differentiation and extendibility (Kak, 2002; 1).  

Accordingly, in this paper, a competence satisfies the above three criteria is taken 
as a core competence. Competitively uniqueness refers to the range to which a 
capability is distinctive among competitors (Hafeez, 2007: 3595). Capabilities 
possessed by many firms or can be imitated easily are doubtfully to be a source of 
competitive advantage. The durability of a firm’s competitive advantage is partly a 
function of how successfully other firms are able to imitate the focal firm’s 
technological competence. Valuable capabilities make possible to develop and 
implement strategies that create value for customers (Thompson and Strickland, 1999: 
99). Hamel and Prahalad suggest that customers are the final judge of whether 
something is a core competence or not (1994: 225). Finally, a core competence should 
give permission to the firm to enter new markets and products developed from this core 
competence could be used to a larger extent in the company (Ljungquist, 2007: 241). 

In conclusion, capabilities are formed by the integration of resources whereas core 
competencies are formed by the integration of capabilities. Core competencies are firm 
specific, built up over time and not subject the sudden change. They should be 
identified with the objective in mind to bring the greatest value to the end customer. In 
order to mention core competences a firm should have unique resources. Having  
unique resources is the first step, unless they are performed repeatedly and effectively to 
create customer value, competitive advantage over others will be very difficult. The 
highly important step is to integrate these unique resources and capabilities among all 
parts of the corporation effectively. Therefore, the combination of above criteria is an 
important means of developing core competences. 

Linking Core Competence and Innovation 
Many researchers have emphasized the relationship between competences and 

innovation and asserts that a firm’s core competences enhances its ability to innovate. 
For instance, Zirger and Maidique who are famous for their efforts on innovation 
research tried to determine the key factors that affect product innovation. According to 
this researh findings, two of the five most important factors affecting product 
innovations are the product's value to the customer and  the synergy of the new product 
with the firm's existing competences (Zirger and Maidique, 1990: 867). There are many 
researches which suggest that innovations with a closer fit to firm competences tended 
to be more succesful (Cooper and De Brentani, 1991; Cooper and Kleinschmidt, 1993; 
Kleinschmidt and Cooper, 1991; Song ve Parry, 1997a; 1997b; Zirger ve Maidique, 
1990). Existing competences may be used as leverage points to add new competences, 
which is indeed having low risk and utilizing slack resource. 
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Since this creates opportunities with low conflicts, Hamel and Prahalad (1994) 
suggested leveraging core competences, too. They argued that in order to leverage core 
competences, managers need to avoid a product-centric view of their firm and examine 
the capabilities on which their main products are established on. According to Hamel 
and Prahalad (1994: 227) ‘. . . in defining core competencies, managers must work very 
hard to abstract away from the particular product configuration in which the competence 
is currently embedded, and imagine how the competence might be applied in new 
product areas.’ They claimed (1994: 227) that one product may comprise several 
competences, and one competence may create different  products. Despite this potential 
and useful interchange, competences are not fully utilized by organizations  and not all 
possible value is extracted from them. 

Knowledge-based theory emphasizes that most innovations are incremental in 
nature, building on already existing knowledge and capabilities of firms. In general, 
innovations are the result of new combinations of existing knowledge and incremental 
learning as Schumpeter (1968) claimed. Firms like individuals may acquire and apply 
the external knowledge relevant to their prior knowledge. A firm is better able to 
recognize and exploit new information relevant to an existing firm knowledge. This 
valuable experience provides the firm with the background necessary both to recognize 
the value of and implement new methods or processes since the growth of knowledge is 
experiential. Therefore, a firm’s absorptive capacity, the learning that occurs through 
absorption of external knowledge is a critical concept in understanding competence 
building and innovation (Cohen & Levinthal, 1990; Kogut & Zander, 1992; Pitt and 
Clarke).  

On the other hand, the scenerio can be reversed, what Leonard-Barton (1992) calls 
“core rigidities.” Core rigidities may result from the institutionalization of knowledge 
and routines in a way that new approaches and information are not supported that leads 
to a gap between current environmental requirements and a corporation's core 
capabilities. Yet, accumulated firm knowledge is the most superior ingredient in 
competence development and innovation, firms may exaggerate the value of their 
competencies and try to develop solutions with inappropriate sets of knowledge. In 
conclusion, innovations with a closer fit to firm core competences tended to be more 
succesful unless these core competences become core rigidities Existing competences 
may be used as leverage points to add new competences, which is indeed having low 
risk and utilizing slack resource. 

Linking Innovation and Firm Performance 
Gopalakrishnan and Damanpour defined innovation as “programs, policies, 

systems, equipment, service, product, behavior or idea which is newly adapted to 
organization” (Shanthi and Fariborz, 2000: 15). According to Hult et al. (2004) 
innovation is the capacity to introduce of some new process, product, or idea in the 
organization. Similarly, Roehrich, (2004) defined innovativeness as the capability of a 
firm to develop new product solutions at a fast rate within a specific time period. On the 
other hand, innovation is a multidimensional construct involving several aspects such as 
product, process, adminstration, market, technological and strategic planning (Wang 
and Ahmed, 2004; Hurley and Hult, 1998; Maravelakis et al, 2006;  Lin and Chen,  
2007).  
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The previous empirical studies of organizational innovation have shown that there 
is a positive and direct relationship between  innovation and firm  performance (Hult et 
al., 2004; Kleinschmidt, Cooper , Elko, 2000; Erdil et al., 2004; Lin & Chen, 2007; 
Rubera and Kirca 2012). For instance, Rubera and Kirca’s (2012) research findings 
suggest that innovativeness has direct positive effects on financial position and firm 
value and it indirectly affects firm value through its effects on market position and 
financial position. An other study by Hurley and Hult (1998) that investigated the 
relationships among organizational innovation, market orientation, and organizational 
learning and showed that all these issues cooperatively influenced the level of 
performance.  

In the large body of literature, new product introduction is associated with an 
increase in sales, market shares and firm growth because it significantly contributes to 
the satisfaction of existing customers as well as attracting new customers (e.g. Wang 
and Wei, 2005; Bayus, Erickson, and Jacobson, 2003; Tung, 2012 ). Product innovation 
also increases the capacity of a firm to adapt to a constantly changing environment and 
increases a firm’s leverage in a highly competitive market (Tung, 2012, p.95 ). A 
striking study including 90,000 enterprises in 16 European countries realized by Hashi 
& Stojcic (2013) revealed that investment in innovation activities positively influences 
the innovation output measured by the proportion of sales attributable to new products 
which in turn contributes to the better productivity of firms. Therefore, it’s wise to say 
that a firm’s performance is muchly dependent on product innovation since it stimulates 
its market share as well as its capacity to cope with competitive market conditions by 
diversifying products that other firms are lacking to create. 

Relatedly, Gunday and his collegues (2011) examined innovativeness, in the 
Turkish manufacturing industry, drawing on a sample of 184 manufacturing firms. 
Their  findings support the fact that innovation strategy is a  major driver of firm 
performance and should be developed and carried out as an essential part of the business 
strategy. An other study by Sookaneknun and Ussahawanitchakit (2012) focused on the 
effect of transformational leadership affecting organizational innovation capability 
which in turn influence firm performance confirmed that organizational innovation 
capability had a positive effect on firm performance. 

In conclusion, the literature provides several explanations why innovation may 
stimulate firm performance. First, studies indicate that innovation leads to improved 
quality of products and services. Second,  it reduces the cost of inputs by establishing 
cheaper raw materials and processes. For example, firms that use innovative energy 
saving production processes are able to lower the cost of production of the same output 
that could be attained at a higher energy cost. Third, it allows product differentiation 
giving consumers an array of products to choose from. Morover, it increases flexibility 
in production and service delivery that is paramount to the success of business. Lastly, it 
increases efficiency in production that allows the firm to apply resources precisely to 
produce the exact output. Maybe more importantly, innovation which are created by  
individuals' non-codified body of expertise and skills accumulated through experience  
and so are highly rare and difficult for competitors to imitate (Wei and Lou, 2005: 
1902). In sum, the vast majority of previous researches agree that innovation is critical 
to achieving a competitive advantage and firm performance (Hult, Hurley and Knight, 
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2004; Han et al., 1998; Kleinschmidt , Cooper , Elko, 2000; Lin & Chen, 2007; Rubera 
and Kirca’s 2012). Thus, consistent with the previous literature we expect a positive 
relationship between innovation and firm performance 

Conceptual Framework and Hypotheses Development 
This paper suggests core competence to be significant determinant of innovation 

and hypothesize core competence as a multi-dimensional construct consisting of three 
dimensions: uniqueness, customer value, and extendibility. We also propose that a 
positive correlation exists between innovation and firm performance. The proposed 
conceptual model guiding this research is depicted in Figure 1. 

 
Fig.1 Research Model 

 
                                   
 
Core Competence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consequently, to examine these relationships we developed four research hypotheses: 
 
H1: A positive correlation exists between uniqueness and innovation 
H2: A positive correlation exists between customer value and innovation. 
H3: A positive correlation exists between extendibility and innovation 
H4: A positive correlation exists between innovation and  firm performance. 
 

Methodology 
Research Goal 

The primary aim of this study is to measure the impact of core competencies on 
innovation. This article doesn’t provide a framework for describing and evaluating an 
organization's core competencies since the difficulty of focusing on different core 
competencies of firms that operate in more than one sector. We mainly try to answer if 
core competencies boost innovation and also if innovation boost firm performance. 

Extendibility 

Uniqueness 

Customer  
Value 

Innovation Firm Performance 
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Scale and Measurement 
In order to empirically investigate the hypotheses, firms operating in Kocaeli were 

surveyed. Using the documents of Kocaeli Chamber of Commerce, 250 firms among 
518 are identified as the target group of the research because of their availableness.  
Tools such as e-mail, letter and face to face interviews are used for gathering data from 
the managers. A total of 138 questionnaires among 86 firms has returned. Of the 
participants, %62 are married, %53 have university educations and %8 have master 
education.  

To test the above hypotheses, multi-item scales adopted from prior studies for the 
measurement of constructs were used. There are 12 questions in core competencies 
scale that are developed from the study of Hamel and Prahalad (1994) and they are 
including three dimensions named as uniqueness, customer value, and extendibility. On 
the other hand, innovation was measured by 10-items developed from the studies of 
Hansen and Birkinshaw (2007) and Hult et al. (2004). Firm performance was measured 
by 9 items adopted from the studies Fuentes, Saez, Montes’s (2004) and Kaynak’s 
(2003). All items were rated using a 5-point scale ranging from 1 (“Very strongly 
disagree”) to 5 (“Very strongly agree”).   

Analysis and results 

We used the partial least squares (PLS-Graph 3.0, Chin, 2001) approach to path 
modeling to estimate the measurement and structural parameters in our structural 
equation model (SEM) (Chin, 1998).The reason for using this technique is that PLS 
method can operate under limited number of observations and more discrete or 
continious variables. Therefore PLS method is an appropriate method for analysing 
operational applications. PLS is also a latent variable modeling technique that 
incorporates multiple dependent constructs and explicitly recognizes measurement error 
(Karimi, 2009). Also PLS is far less restrictive in its distributional assumption and PLS 
applies to situations where knowledge about the distribution of the latent variables is 
limited and requires the estimates to be more closely tied to the data compared to 
covariance structure analysis (Fornell and Cha, 1994).  

Measurement validation 

In this study, following Kleijnen, Ruyter and Wetzels (2007), we used reflective 
indicators for all our constructs (see, Appendix 1). To assess the psychometric 
properties of the measurement instruments, we estimated a null model with no structural 
relationships. We evaluated reliability by means of composite scale reliability (CR) and 
average variance extracted (AVE).  For all measures, PLS-based CR is well above the 
cut-off value of .70, and AVE exceeds the .50 cut-off value. In addition, we evaluated 
convergent validity by inspecting the standardized loadings of the measures on their 
respective constructs and found that all measures exhibit standardized loadings that 
exceed .60. We next assessed the discriminant validity of the measures. As suggested by 
Fornell and Larcker (1981), the AVE for each construct was greater than the squared 
latent factor correlations between pairs of constructs (see Table 1).  
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Hypothesis testing 

According to the correlation results seen in Tablo 2, there is a positive significant 
result among all dimensions of core competence and innovation and also between 
innovation and firm performance. 

Table 2. Correlations of latent variables 

Variables 1 2 3 4 5 

1.Uniqueness 1 .546** .639** .364** .444** 

2.Extendibility  1 .629** .472** .355** 

3.Customer Value   1 .654** .425** 

4.Innovation    1 .562** 

5.Firm performance     1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

As shown in Table 3, the results illustrate that our hypotheses are confirmed. The 
results indicate that uniqueness positively affects innovation (β = .26, p< .05), customer 
value positively affects innovation (β = .54, p< .01), extendibility positively affects 
innovation (β = .47, p< .01). Therefore H1, H2, H3 are supported. With regard to effects 
of innovation on firm performance, we found that innovation positively affects firm 
performance in a very high rate (β = .49, p< .01).Therefore H4 is also supported.  
 

Table 3 Hypothesis Testing Results 
 

Hypothesis Relationship Path coefficient 

(β) 

Results 

H1 uniqueness → innovation                . 26*  Supported 

H2 customer value → innovation .54** Supported 

H3 extendibility → innovation .47** Supported 

H4 innovation → firm  performance  .49** Supported 

Fit measures Endogenous construct  Final model 

R2 innovation  .37 

 firm performance  .28 
Path coefficients are not standardized. **p < .01, *p < .05 
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Conclusion 

The business competitive environment is getting tougher by limited resources, 
local and global competition, fast and intensive technological change. Innovation by 
adding value to the company increases the chance of passing ahead of the competition.. 
For that reason, managers and scholars have been very interested in understanding the 
innovation process in organizations.  

This study provides initial empirical evidence of the relationship between core 
competences, innovation and firm performance. The findings of the many researches 
show that core competences have positive impacts on innovation and its success 
(Cooper and De Brentani, 1991; Cooper and Kleinschmidt, 1993; Kleinschmidt and 
Cooper, 1991; Song ve Parry, 1997a; 1997b; Zirger ve Maidique, 1990). Similarly, in 
this study, it is found that core competences have a positive and significant effect on 
innovation. Therefore, generating and maintaining a good fit between core competences 
and new product development is critic on the success of innovation. 

Research results indicated that all three dimensions of core competence; 
uniqueness, extendibility and customer value; are significant in explaining innovation. 
Therefore, to remain competitive,  managers can try to enhance innovation by managing 
each dimension of core competence; uniqueness, extendibility and customer value. 
Maybe it would be more practical to choose one sector since core competences are 
frequently discussed for one or a few individual companies in which firm-specific lists 
of competences are generated that might be relevant in the context of each individual 
case (Hamel & Heene, 1994). However, a wider group of general indicators of core 
competences seems necessary to improve our understanding of the role that core 
competences play in innovation process. On the other hand, it would be beneficial for a 
future study to investigate the impact of firm-specific competences on innovation, 
organizational performance or competitive advantage. 

An other finding of this study is that innovation has significant effects on firm 
performance.  The company's efforts in developing new products and processes improve 
the performance of the organization including qualitative and quantitative performance. 
The literature review reveals that in line with our findings there are some studies which 
confirm the positive relationship between new product innovation and firm performance 
such as business sales ratio, market share and growth (e.g. Wang and Wei, 2005; Bayus, 
Erickson, and Jacobson, 2003 ; Tung, 2012). This result suggests that the capability of 
the organization in introducing of some new process, product, or idea stimulates market 
share as well as its capacity to cope with competitive market conditions which leads to a 
conclusion that a firm’s performance is muchly dependent on firm innovativeness. 

This study leads us to the conclusion that for stimulating innovation firms need to 
think about their core competences. However, while, performing the questionnaire 
survey on firms to prove our hypothesized research model, we see that managers are not 
fairly clear about the meaning of core competence. More emprical research is needed to 
increase awareness of managers and scholars about core competences that can boost 
innovation. Although it is not a simple task, the firms should determine carefully their 
core competences by considering our suggested determiners; uniqueness, extendibility 
and customer value and manage them leading to innovation that have important effects 
on firm performance. 
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Abstract 

Brand awareness which is considered as one of the most important factor 
affecting the consumer purchasing preferences has been investigated by both academics 
and practitioners in the field of marketing in recent years.  The current study 
investigated brand awareness in Kazakhstan and Kyrgyzstan regarding consumer 
electronic products, such as laptop computers, tablet computers, and cell phones. To 
determine brand awareness, data were obtained by using suitable market analysis 
methods, and then analyzed by using the Spearman correlation and the chi-square test 
for independence. Based on the study results, it was observed that the level brand 
awareness was high for laptop computers and cell phones, while being comparatively 
lower for tablet computers. 

Key words: Brand Awareness, Electronic Consumer Products, Kazakhstan, Kyrgyzstan 
INTRODUCTION 

The collapse of the Eastern Bloc is considered as “one of the greatest 
geopolitical earthquakes of the 20th century” (Caratini, 1992), and although the 
countries of Central Asia declared their independence soon after the dissolution of the 
Soviet Union, these countries encountered many difficulties before reaching any form 
of political stability. These difficulties were mainly related not to geographic or 
economic factors, but rather to the lack of a tradition of independence and self-
sovereignty in the region (Reznikova, 1997, p.56). The absence of such a tradition had 
significant negative effects on the socio-economic structure of these countries. 
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Nevertheless, the transition of these countries from a “centrally-planned economic 
system” to a “market economy” was supported by many developed Western countries 
and international financial institutions. 

We live in a rapidly changing world. In the past, adapting to change was 
sufficient in and of itself for businesses to ensure their survival and their continued 
existence. Nowadays, however, selecting the correct approach when adapting to change 
is equally as important as the willingness and decision to adapt. Many businesses in our 
day consider their environment as an uncontrollable factor, and attempt to adapt by 
displaying a passive approach. However, numerous studies have demonstrated that 
businesses capable of creating brand awareness and corporate identity are more likely to 
be successful. 

The ability of business to produce higher quality goods and services, to develop 
their competitive reflexes, and to continue their existence in the business world depends 
heavily on ensuring that their brand is perceived differently from other brands – and is 
thus preferred over them. The brand is of vital importance for businesses, and is a 
significant factor that affects the purchasing choices of consumers. As such, it is often 
stated that businesses produce “products,” while consumers purchase “brands.” 

BRAND AWARENESS AND ITS CHARACTERISTICS 
Brand awareness refers to the ability of consumers to recall and recognize a 

particular brand. This awareness positively or negatively affects the purchasing 
decisions of consumers. Consequently, organizations with positive brand awareness are 
capable of increasing their market share (Huang and Sarıgöllü, 2012, p.92; Moisescu, 
2009; Bertch and Ostermann, 2011). This awareness facilitates the marketing of 
products and services, and is commonly used as a marketing technique (Macdonald and 
Sharp, 2000). According to Hombur (2010) and Woodward (2000), the increase in the 
market performance or share of organizations and businesses can be considered a 
consequence of their ability to create brand awareness. Oh (2000) similarly emphasized 
the effect of brand awareness on the perception of quality among consumers, and the 
confidence they show towards products or services. Furthermore, Aaker (1996) 
described that the market performance of businesses depends on their brand equity, 
which is one of the four main factors that constitutes brand awareness. The three other 
factors include brand dependence, perceived quality, and brand recall. 

Brand recognition can be ensured by creating awareness among consumers. For 
this reason, developing a brand requires the brand to effectively influence the 
consumers and to take hold in their minds. Brand awareness, on the other hand, is 
created as a result of the information, both positive and negative, that an individual has 
regarding a particular brand (Valkenburg and Buijen, 2005, p.461). 

Consumers show greater preference for the brands they recognize compared to 
the brands they do not. In case a brand is included into the set of brands/products that 
the consumers show interest, the preference of that particular brand over the others will 
depend on brand awareness. Brands that are not recognized, or have lower brand 
awareness, are far less likely to be preferred by customers (Gilbert, 2003: 319). 

A characteristics feature of the brand is its ability to provide additional value to a 
product or service that satisfies certain functional and psychological demands 
(Crimmins, 1992, p.14). The perceived quality and confidence associated with a brand 
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reflects customers’ satisfaction concerning a particular product’s or service’s suitability 
for their needs (Keller, 2003). A high confidence in the quality of a brand associated 
with a particular product or service will allow the marketer to sell this product or service 
at higher prices, and also provide protection against price competition. In addition, 
increasing confidence towards a brand will contribute to facilitating the efforts and 
activities for increasing its market share (Pride and Ferrell, 1997). 

METHOD 

The main purpose of this study was to assess brand awareness in Kazakhstan and 
Kyrgyzstan, which are considered transitional economies, based on electronic consumer 
products. In this context, electronic products were evaluated according to three different 
groups, which were: (1) laptop computers, (2) tablet computers, and (3) cell phones. 
The aim was to determine the brands associated with the highest brand awareness in 
each one of these product groups, and to determine the factors that affected the 
preferences of the customers.  

The study population consisted of consumers aged 18 and above who lived in 
Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, and Almaty, the largest city of Kazakhstan. Based 
on data from the "Annual Demographic Report of the Kyrgyz Republic,” published in 
2012 by the Statistical Committee of the Kyrgyz Republic, the number of consumers 
aged 18 and above living in urban Bishkek was 600,982 in 2011. Based on data from 
the Almaty City Statistics Book published by the Agency on Statistics of the Republic 
of Kazakhstan published in 2011, the number of consumers aged 18 and above living in 
urban Almaty was 1,013,327 in 2009. Based on the 1,614,309 individuals who 
constituted the study population, the sample size for this study was calculated according 
to a 95% confidence interval and 3.22% error margin with the formula provided below 
(which is normally used in circumstances where the population size is above 10,000) 
(Özdamar, 2003, pp. 116-118).  

 
n = Number of individuals to be included into the sample     

P = Frequency (probability) of the event being investigated  P = 0.5 
Q = Probability of not observing the event being investigated (1-p)  Q = 0.5 

Zα = Z score (desired confidence interval)    Zα = 1.96 
d = Acceptable margin of error      d = 0.02755 

Based on the formula provided above, and according to the desired confidence 
interval and the acceptable margin of error, the necessary sample size for the study was 
determined to be 926. Thus, the sample data set was based on 980 subjects (500 from 
Almaty, 480 from Bishkek). 

In the questionnaires used to assess brand awareness, items using both the unaided 
recall and aided recall techniques were included. After developing the initial 
questionnaire form, a total of 50 pilot applications were performed. Questionnaire items 
that were determined to be unclear or difficult to understand during these pilot 
applications were corrected accordingly. Once the necessary corrections were 



 
 

K. Oktay – B. Gülcan – M. Çakır 7/1 (2015) 103-124 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 106 

performed on the relevant items, data collection activities commenced. The collection of 
data was performed between January 14, 2013 and March 2, 2014 over a period of 40 
days. Among the 980 questionnaires that were completed, 51 were not included in the 
study evaluations due to incomplete data. As result, at total of 929 questionnaires were 
evaluated within the context of the study.  

The data collected with the questionnaire forms were analyzed by entering the 
data into a computer and using the SPSS program. Cronbach's alpha test was used in the 
study to determine the level of confidence. Based on the results of the Cronbach's alpha 
test, a value of 0.626 was obtained. This value indicated that the questionnaire was 
within an acceptable confidence interval.  

Cronbach’s Alpha Confidence Test Result 

Cronbach’s Alpha Number of Items 
0.626 43 

 In addition, the sample Kolmogorov-Smirnov test was used to assess the normal 
distribution of the data set. According to the results of this test, the asymptotic 
significance values for all questionnaire items were determined to be less than 0.05. As 
such, since the study data did not demonstrate a normal distribution, non-parametric 
methods instead of parametric methods were used within the context of the study. 

The study data were evaluated, described, and reported by using descriptive 
statistics, such as frequency, percentage distribution, mean value, and standard 
deviation. In addition to this, the significant differences between the demographic 
factors and brand awareness were evaluated by using the chi-square test of 
independence. The relationship between the brands that first came to the mind of the 
subjects and the brands that they actually purchased was examined using Spearman’s 
correlation. 

FINDINGS 

The demographic characteristics of the study subjects are shown in Table 1. 
Table 1: Demographic Information Regarding the Study Subjects 

Gender Frequency Percentage Valid Percentage Cumulative 
Percentage 

Female 500 53.8 53.8 53.8 
Male 429 46.2 46.2 100.0 
Age Frequency Percentage Valid Percentage Cumulative 

Percentage 
18-22 221 23.8 23.8 23.8 
23-25 140 15.1 15.1 38.9 
26-30 140 15.1 15.1 53.9 
31-35 119 12.8 12.8 66.7 
36-40 114 12.3 12.3 79.0 
41-45 89 9.6 9.6 88.6 
46-50 59 6.4 6.4 94.9 
51-55 26 2.8 2.8 97.7 
Above 55  21 2.3 2.3 100.0 
Civil Status Frequency Percentage Valid Percentage Cumulative 

Percentage 
Married 488 52.5 52.5 52.5 
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Single 368 39.6 39.6 92.1 
Divorced 52 5.6 5.6 97.7 
Widowed 21 2.3 2.3 100.0 
Number of Children Frequency Percentage Valid Percentage Cumulative 

Percentage 
None 393 42.3 42.3 42.3 
1 154 16.6 16.6 58.9 
2 142 15.3 15.3 74.2 
3 112 12.1 12.1 86.2 
4  87 9.4 9.4 95.6 
5 24 2.6 2.6 98.2 
6 and above 17 1.8 1.8 100.0 
Occupation Frequency Percentage Valid Percentage Cumulative 

Percentage 
Public sector employee 229 24.7 24.7 24.7 
Student  220 23.7 23.7 48.3 
Private sector employee 215 23.1 23.1 71.5 
Other occupations 68 7.3 7.3 78.8 
Worker 67 7.2 7.2 86.0 
Housewife 66 7.1 7.1 93.1 
Entrepreneur 52 5.6 5.6 98.7 
Farmer 12 1.3 1.3 100.0 
Education Level Frequency Percentage Valid Percentage Cumulative 

Percentage 
Elementary School 7 0.8 0.8 0.8 
Secondary School 153 16.5 16.5 17.3 
University 574 61.8 62.1 79.4 
Graduate 191 20.6 20.6 100.0 
Not answered 4 0.4   
Monthly Income (USD) Frequency Percentage Valid Percentage Cumulative 

Percentage 
Less than 100 122 13.1 14.6 14.6 
100-300 233 25.1 27.8 42.4 
301-500 195 21.0 23.3 65.6 
501-800 99 10.7 11.8 77.4 
801-1000 84 9.0 10.0 87.5 
1001-1500 45 4.8 5.4 92.8 
1501-2000 32 3.4 3.8 96.7 
2001-3000 20 2.2 2.4 99.0 
3001-5000 8 0.9 1.0 100.0 
Not answered 91 9.8   
City of Residence Frequency Percentage Valid Percentage Cumulative 

Percentage 
Almaty 500 53.8 53.8 53.8 
Bishkek 429 46.2 46.2 100.0 
TOTAL 929 100.0 100.0  

During the study, the subjects were first asked to name the laptop computer, 
tablet computer, and cell phone brands that first came to their minds (i.e. that they best 
knew). The subjects were then asked to name the brands of laptop computer, tablet 
computer, and cell phone that they purchased or owned. Spearman’s correlation analysis 
was performed to determine whether there was any relationship between these two 
variables. The results of this analysis are provided in Table 2. Based on the results 
obtained from the analysis, a correlation coefficient of 0.475 was calculated between the 
laptop computer brands that first came to mind and the laptop computer brands that 
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were purchased, which indicated a positive and significant relationship. Similarly, the 
calculated correlation for cell phone brands was 0.107, which also indicated a positive 
and significant relationship between the brands that first came to mind and the brands 
that were purchased. However, for tablet computers, no significant relationship was 
identified between the brands that first came to mind and the brands that were 
purchased.  

With laptop computers, a positive correlation was observed between the brands 
that first came to mind and the brands that were actually purchased. The laptop 
computer brands most frequently described as the first ones to come to mind were: 
Samsung, Acer, Asus, and Sony; while the most frequently purchased brands were 
Acer, Samsung, Sony, and Apple. 

With tablet computers, a positive yet weak correlation was observed between the 
brands that first came to mind and the brands that were actually purchased. The tablet 
computer brands most frequently described as the first ones to come to mind were: 
Samsung, Acer, Asus, and Sony; while the most frequently purchased brands were 
Apple, Samsung, Sony, and Asus.  

Table 2: Results of the Spearman Correlation Analysis 

Spearman Correlation 

Laptop 
Computer 

Brands that 
first came 
to mind 

Tablet 
Computer 

Brands that 
first came 
to mind 

Cell Phone 
Brands that 
first came to 

mind 

Purchased 
Laptop 

Computer 
Brands 

Purchased 
Tablet 

Computer 
Brands 

Purchased 
Cell Phone 

Brands 

Laptop 
Computer 
Brands that first 
came to mind 

Correlation 
Coefficient 1           
Sig. (2-tailed) .           
N 929           

Tablet Computer 
Brands that first 
came to mind 
  

Correlation 
Coefficient 0.065 1         
Sig. (2-tailed) 0.061 .         
N 929 929         

Cell Phone 
Brands that first 
came to mind 
  

Correlation 
Coefficient 0.161(**) 0.170(**) 1       
Sig. (2-tailed) 0 0 .       
N 929 929 929       

Purchased 
Laptop 
Computer 
Brands 
  

Correlation 
Coefficient 0.475(**) 0.126(**) 0.091(*) 1     
Sig. (2-tailed) 0 0.001 0.014 .     
N 929 929 929 929     

Purchased Tablet 
Computer 
Brands 
  
  

Correlation 
Coefficient 

*0.141(**
) 0.04 0.362(**) 0.147(**) 1   

Sig. (2-tailed) 0 0.299 0 0 .   
N 929 929 929 929 929   

Purchased Cell 
Phone Brands 
  
  

Correlation 
Coefficient 0.128(**) 0.06 0.107(**) 0.136(**) 0.112(**) 1 
Sig. (2-tailed) 0 0.105 0.004 0 0.004 . 
N 929 929 929 929 929 929 
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Table 3: The Ratios of the Laptop Computer, Tablet Computers, and Cell Phone 
Brands that First Came to Mind and Which Are Actually Purchased 

Laptop Computer 

Brands that first 

came to mind 

Purchased Laptop 

Computer Brands 

Tablet Computer 

Brands that first 

came to mind 

Purchased Tablet 

Computer Brands 

Cell Phone 

Brands that first 

came to mind 

Purchased Cell 

Phone 

Brands 

  
Ratio 
(%)  

Ratio 
(%)  

Ratio 
(%)  

Ratio 
(%)  Ratio 

(%)  
Ratio 
(%) 

Samsung 17.54 Acer 12.59 Samsung 11.41 Apple 22.39 LG 22.8 Nokia 41.55 

Acer 16.57 Samsung 10.65 Acer 11.09 Samsung 11.63 Samsung 21.3 Samsung 12.70 

Asus 9.25 Sony 10.11 Asus 10.87 Sony 8.29 HTC 7.4 Sony 6.03 

Sony 8.71 Apple 9.47 Sony 9.04 Asus 6.24 Sony 6.6 Apple 4.95 

Apple 7.96 Asus 8.28 Apple 7.97 Acer 5.71 Apple 6.2 LG 4.84 

Dell 7.31 H&P  6.45 Toshiba 7.53 Lenovo 3.66 Blackberry 4.2 Motorola 4.20 

H&P 6.56 Dell 6.35 Dell 6.03 Dell 3.44 Nokia 3.8 HTC 2.69 

Toshiba 5.92 Lenovo 5.48 Lenovo 5.71 Toshiba 2.91 Motorola 3.4 Fly 2.37 

Lenovo 4.84 Toshiba 5.48 H&P 5.27 H&P 2.58 Vertu 2.0 Philips 2.26 

Panasonic 3.65 Compaq 2.26 Panasonic 3.44 Panasonic 2.26 Alcatel 1.8 Alcatel 1.72 

Compaq 1.93 Panasonic 2.04 Fijutsu 2.80 Packard bell 1.72 Fly 1.5 Vertu 1.51 

Fijutsu 1.61 Packard bell 1.29 Compaq 1.61 Compaq 1.18 

Philips 1.4 Blackberr

y 1.40 

LG 0.86 Others 1.18 LG 1.61 Fijutsu 1.18 Acer 1.0 Voxtel 0.75 

Packard bell 0.75 Fijutsu 1.18 Packard bell 1.51 LG 0.43 Voxtel 0.4 Other 0.32 

E-machines 0.53 E-machines 0.43 Eurocom 0.97 Other 0.11 Other 0.3     

Other 0.43 LG 0.32 MSI 0.97 MSI 0.11 Ntc 0.1     

MSI 0.43 MSI 0.21 Other 0.65             

        E-machines 0.43             

Total 94.94 Total 83.85 Total 88.91 Total 73.84 Total 84.93 Total 87.30 

System 5.05 System 16.14 System 11.09 System 26.16 System 15.07 System 12.70 

Final Total 100 Final Total 100 Final Total 100  Final Total 100 Final Total 100 Final Total 100.00 

With cell phones, no positive correlation was observed between the brands that 
first came to mind and the brands that were actually purchased. The brands most 
frequently described as the first ones to come to mind were: LG, Samsung, HTC, and 
Sony; while the most frequently purchased brands were Nokia, Samsung, Sony, and 
Apple. 

Awareness of a product or the ability to bring it to mind has often been 
considered an important determinant of choice. Practitioners and consumer researchers 
alike have been interested in indicators of memorability, since brand recall may play an 
important role in determining whether a product is considered for purchase at all. 
Various standard measures, such as aided and unaided brand name recall and top-of-
mind awareness, rest on the assumption that the ability of the consumer to remember a 
brand or product will strongly affect the probability of its being considered for purchase 
(Nedungadi and Hutchinson, 1985). While our research finding about laptop computers 
and tablets are supporting this suggestion, findings about cell phones show no positive 
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correlation between brand recall and purchasing decision. It may be reason that, other 
factors such as price, trends and durability may influence the purchasing decision of cell 
phones. Thus, beside strengthening brand strategy companies should also put emphasis 
other factors in their marketing activities. 

The chi-square test of independence was used to examine whether there were 
any differences in opinions regarding recognition, reliability, quality, guarantee, 
durability, functionality, and price with respect to different demographic characteristics. 
The results of this test are shown in the tables below, with numbers written in bold 
indicating statistical significance (p ≤ 0.05).  

Table 4: Results of the Chi-Square Test of Independence with Respect to Gender 

  Gender (Pearson’s Chi-Square) 

  Laptop 
Computer 

Tablet 
Computer Cell Phone 

Recognition 0.087 0.134 0.342 

Reliability 0.234 0.870 0.098 

Quality 0.436 0.098 0.037 

Guarantee 0.098 0.067 0.014 

Durability 0.694 0.089 0.546 

Functionality 0.065 0.237 0.647 

Price 0.000 0.000 0.000 

 There was no statistical significance according to gender (i.e. between men and 
women) regarding the views on recognition, reliability, durability, and functionality, 
with more than 50% of participants in both genders considering these characteristics as 
very important. 

 However, while 80% of the male participants considered quality in cell phones 
as very important, 58% of female participants considered it as very important. The ratio 
of female participants who considered quality in cell phones as unimportant was 5%, 
and the ratio of those who were undecided about the importance of quality in cell 
phones was 8%.  

In addition, 63% of male participants considered guarantee in cell phones as 
very important, while 48% of female participants considered it as very important. The 
difference in opinion regarding the price of laptop computers, tablet computers, and cell 
phones with respect to gender was clear and statistically significant. Male participants 
were not as concerned about product price as female participants, which indicated that 
women placed more importance on price than men.  

Males and females want different products and they are likely to have different 
ways of thinking about obtaining these (Mitchell and Walsh, 2004). This diversification 
may vary on different products. Our research findings show that price is the most 
important factor which effects the purchasing decision of different genders in electronic 
consumer goods. It may be the reason men put more emphasis on the quality and 
guarantee. Findings about the relation between gender and quality and gender and 
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guarantee also justify this suggestion. From this point of view retailers of electronic 
goods may offer more reasonable prices to their female prospects in Central Asia. 

Statistically significant differences were observed between the different 
occupational groups regarding their views on recognition in cell phones and tablet 
computers, while the differences regarding recognition in laptop computers were not 
significant. Among all occupational groups, an average of 38% considered recognition 
to be very important for laptop computers. Statistically significant differences were 
identified in recognition with respect to occupation; for instance, while workers, 
farmers, and housewives accorded little importance to recognition in tablet computers, 
other occupational groups considered recognition in tablet computers to be more 
important. Also, while recognition was not considered as very important for cell phones 
among workers, farmers, and entrepreneurs, the other occupational groups considered 
recognition in cell phones to be more important.  

Table 5: Results of the Chi-Square Test of Independence with Respect to 
Occupation 

  Occupation (Pearson’s Chi-Square) 

  Laptop 
Computer 

Tablet 
Computer Cell Phone 

Recognition 0.352 0.014 0.004 

Reliability 0.020 0.048 0.298 

Quality 0.000 0.024 0.000 

Guarantee 0.078 0.096 0.364 

Durability 0.093 0.037 0.108 

Functionality 0.284 0.001 0.079 

Price 0.000 0.001 0.016 

Statistically significant differences were observed between the different 
occupational groups regarding their views on reliability in laptop computers and tablet 
computers, while the differences regarding reliability in cell phones were not 
significant. Workers and housewives accorded little importance to reliability in laptop 
computers; while workers, housewives and private sector employees accorded little 
importance to reliability in tablet computers. On the other hand, the other occupational 
groups accorded considerable importance to reliability in laptop computers and tablet 
computers. In addition, nearly of 59% subjects from all occupational groups considered 
reliability in cell phones as very important.  

Statistically significant differences were observed between the different 
occupational groups regarding their views on quality in all of the products. With respect 
to occupation, entrepreneurs and public sector employees considered quality to be very 
important in laptop computers, tablet computers, and cell phones; while private sector 
employees, workers, and housewives accorded little importance to quality in these 
products.  
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No statistically significant differences were observed between the different 
occupational groups regarding their views on guarantee in all of the products. In all 
occupational groups, the ratio of subjects who considered guarantee to be very 
important in laptop computers, tablet computers, and cell phones was 53%, 54%, and 
66%, respectively. 

Statistically significant differences were observed between the different 
occupational groups regarding their views on durability in tablet computers, while the 
differences regarding durability in laptop computers and cell phones were not 
significant. Public sector workers, students, and workers accorded less importance to 
durability in laptop computers than the other occupational groups. Durability in tablet 
computers had little importance for housewives and workers, while other occupational 
groups considered durability in tablet computers as very important. All occupational 
groups considered durability in cell phones as very important.  

Statistically significant differences were observed between the different 
occupational groups regarding their views on functionality in tablet computers, while 
differences regarding functionality in laptop computers and cell phones were not 
significant. Public sector workers, students and workers accorded less importance to 
functionality in laptop computers than the other occupational groups. Functionality in 
tablet computers had little importance for housewives and workers, while other 
occupational groups considered functionality in tablet computers as very important. All 
occupational groups considered functionality in cell phones as very important.  

Statistically significant differences were observed between the different 
occupational groups regarding their views on price in all of the product groups. Farmers 
and housewives considered price to be very important in all three product groups; while 
entrepreneurs, public sector workers, students, and private sector workers accorded less 
importance to price in these products. 

A person’s occupation affects the goods and services bought. Marketers try to 
identify the occupational groups that have an above-average interest in their products 
and services. A company can even specialize in making products needed by a given 
occupational group (Durmaz and Jablonsk, 2012).Occupation may be a more 
meaningful criterion than income in segmenting some markets. Truck drivers and auto 
mechanics may earn as much as young retailing executives or college professors. But, 
the buying patterns of the first two are likely to be different from the second two 
because of attitudes and interests. Education, occupation and income tend to be closely 
correlated in almost a cause-effect relationship. High-level occupations that produce 
high incomes  usually require advanced educational training (Madhavan and Kumar, 
2014). According to our research findings it is obvious that the occupation is one of the 
main demographic factor which influences the buying decision of consumers. 
Especially, factors effecting the purchasing decision of consumers in tablet computers 
have a significant diversification in different occupation groups. The aim of using these 
devices may vary according to occupation and it may cause this result. Hence 
companies should develop and offer different features and benefits for different 
occupation groups.  
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Table 6: Results of the Chi-Square Test of Independence with Respect to Age 

  Age (Pearson’s Chi-Square) 

  Laptop 
Computer 

Tablet 
Computer Cell Phone 

Recognition 0.175 0.143 0.160 

Reliability 0.068 0.043 0.015 

Quality 0.208 0.386 0.249 

Guarantee 0.375 0.736 0.358 

Durability 0.005 0.083 0.469 

Functionality 0.000 0.000 0.312 

Price 0.763 0.295 0.163 

With respect to recognition in all of the product groups, no significant 
differences were observed between the different age groups. In all age groups, the ratio 
of subjects who considered recognition to be very important in laptop computers, tablet 
computers, and cell phones was 43%, 41%, and 42%, respectively. 

Statistically significant differences were observed between the different age 
groups regarding their views on reliability in cell phones, while the differences 
regarding reliability in laptop computers and tablet computers were not significant. For 
cell phones, 45% of subjects between the ages of 51-55 considered reliability to be very 
important, while more than 60% of subjects in all the other age groups considered 
reliability to be very important. No significant differences were observed between 
different age groups with regards to the importance accorded to reliability in laptop 
computers and tablet computers. As such, 54% of subjects from all age groups 
described reliability as being important for laptop computers, while 53% described it as 
being important for tablet computers. 

With respect to quality in all of the product groups, no significant differences 
were observed between the different age groups. In all age groups, the ratios of the 
subjects who considered quality to be very important in laptop computers, tablet 
computers, and cell phones were 74%, 70%, and 72% respectively. 

With respect to guarantee, no significant differences were observed between the 
different age groups. In all age groups, the ratio of the subjects who considered 
guarantee to be important in laptop computers, tablet computers, and cell phones was 
53%, 50%, and 54%, respectively. 

Statistically significant differences were observed between the different age 
groups regarding their views on durability in laptop computers, while the differences 
regarding durability in tablet computers and cell phones were not significant. For laptop 
computers, 55% of subjects between the ages of 36-40, 51% of subjects between the 
ages of 40-45, and more than 70% of subjects in all of the other age groups considered 
durability to be very important. No significant differences were observed between 
different age groups regarding the importance accorded to durability in tablet computers 
and cell phones. As such, 61% of subjects from all age groups described durability as 
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being important for tablet computers, while 65% described it as being important for cell 
phones. 

Statistically significant differences were observed between the groups regarding 
their views on functionality in laptop computers and tablet computers, while the 
differences regarding functionality in cell phones were not significant. For laptop 
computers, 72% of subjects between the ages of 23-25 considered functionality to be 
very important. A decrease was observed in this ratio with increasing age, which 
reached 42% for subjects aged 50 years and above. For tablet computers, functionality 
was important for 69% of subjects between the ages of 18-20. A decrease was observed 
in this ratio with increasing age, which reached 39% for subjects aged 50 years and 
above. No significant differences were observed between different age groups with 
respect to the importance accorded to functionality in cell phones. As such, 65% of 
subjects from all age groups described functionality as being important for cell phones. 

With respect to price, no significant differences were observed between the 
different age groups. In all age groups, the ratio of subjects who considered price to be 
very important in laptop computers, tablet computers, and cell phones was 40%, 42%, 
and 45%, respectively. 

With respect to recognition, no significant differences were observed between 
the groups with different civil status. In all civil status groups, the ratios of subjects who 
considered recognition to be very important in laptop computers, tablet computers, and 
cell phones were 43%, 43%, and 51% respectively. 

Statistically significant differences were observed between the groups with 
different civil status regarding their views on reliability in laptop computers, while the 
differences regarding reliability in tablet computers and cell phones were not 
significant. For laptop computers, 53% of married subjects considered reliability to be 
very important, while nearly 35% of subjects from the other civil status groups 
considered reliability to be very important. No significant difference was observed 
between the groups with respect to the importance accorded to reliability in tablet 
computers and cell phones. As such, 53% of subjects from all civil status groups 
described reliability as being important for tablet computers, while 59% described it as 
being important for cell phones. 

Age and life-cycle have potential impact on the consumer buying behavior. It is 
obvious that the consumers change the purchase of goods and services with the passage 
of time. Family life-cycle consists of different stages such young singles, married 
couples, unmarried couples etc which help marketers to develop appropriate products 
for each stage (Shah, 2010). In our research we didn’t find many differences between 
age groups and factors influencing purchasing decision of electronic goods. 
Functionality has different importance for different age groups for laptop and tablet 
computers. Especially young age groups see functionality as a very important factor. 
This may be the because of they need more function to use their devices performing 
different functions.   Retailers may highlight different functions of electronic devices for 
different age groups in order to attract them. 
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Table 7: Results of the Chi-Square Test of Independence with Respect to Civil 
Status 

  Civil Status (Pearson’s Chi-Square) 

  Laptop 
Computer 

Tablet 
Computer Cell Phone 

Recognition 0.245 0.321 0.165 

Reliability 0.001 0.465 0.478 

Quality 0.084 0.365 0.002 

Guarantee 0.038 0.089 0.073 

Durability 0.290 0.278 0.476 

Functionality 0.000 0.001 0.759 

Price 0.475 0.639 0.238 

Statistically significant differences were observed between the different groups 
regarding their views on quality in cell phones, while the differences regarding quality 
in laptop computers and tablet computers were not significant. For cell phones, 35% of 
single subjects considered quality to be very important, while nearly 72% of subjects 
from the other civil status groups considered quality to be very important. No 
significant difference was observed between the different groups with respect to the 
importance accorded to quality in laptop computers and tablet computers. As such, 74% 
of subjects from all age groups described quality as being important for laptop 
computers, while 70% described it as being important for tablet computers. 

Statistically significant differences were observed between the groups with 
different civil status regarding their views on guarantee in laptop computers, while the 
differences regarding guarantee in tablet computers and cell phones were not 
significant. For laptop computers, 56% of married and single subjects considered 
guarantee to be very important, while nearly 42% of subjects from the other civil status 
groups considered guarantee to be very important. No significant difference was 
observed between the different groups with respect to the importance accorded to 
guarantee in tablet computers and cell phones. As such, 53% of subjects from all civil 
status groups described warranty as being important for tablet computers, while 60% 
described it as being important for tablet computers. 

With respect to durability, no significant differences were observed between the 
groups with different civil status. In all civil status groups, the ratios of subjects who 
considered durability to be very important in laptop computers, tablet computers and 
cell phones were 63%, 60%, and 65%, respectively. 

Statistically significant differences were observed between the groups with 
different civil status regarding their views on functionality in laptop computers and 
tablet computers, while the differences regarding functionality in cell phones were not 
significant. For laptop computers, 65% of married and single subjects considered 
functionality to be very important, while nearly 40% of subjects from the other civil 
status groups considered functionality to be very important. For tablet computers, 68% 
of single subjects considered functionality to be very important, while nearly 45% of 
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subjects from the other civil status groups considered functionality to be very important. 
No significant difference was observed between the groups with different civil status 
with respect to the importance accorded to functionality in cell phones. As such, 67% of 
subjects from all civil status groups described functionality as being important for cell 
phones. 

With respect to price, no statistically significant differences were observed 
between the groups with different civil status. In all civil status groups, the ratios of the 
subjects who considered price to be very important in laptop computers, tablet 
computers, and cell phones was 40%, 42%, and 48%, respectively. 

Consumer behaviour is influenced not only by consumer personalities and 
motivations, but also by the relationships within families (family is a familiar social 
unit). In a family, members must satisfy their individual and shared needs by drawing 
on a common and shared, relatively fixed supply of sources. The individual family is a 
strong, most immediate and most pervasive influence on decision-making. The husband, 
wife and children influence each other and are influenced by others (Durmaz and 
Jablonsk, 2012). Our research findings show that, functionality of laptop and tablets 
computers have the most variable results for different civil status groups.  Different civil 
status groups may seek for various functions of laptop and tablet computers and it may 
cause this result. Generally other factors influencing purchasing decisions of electronic 
goods do not vary too much depending on the civil status of the consumers. Hence 
manufacturers and retailers of electronic goods should consider the civil status of their 
prospects especially regarding functionality of their devices. 

Table 8: Results of the Chi-Square Test of Independence with Respect to the 
Number of Children 

  Number of Children (Pearson’s Chi-Square) 

  Laptop 
Computer 

Tablet 
Computer Cell Phone 

Recognition 0.000 0.000 0.008 

Reliability 0.001 0.001 0.389 

Quality 0.000 0.007 0.016 

Guarantee 0.026 0.084 0.482 

Durability 0.254 0.307 0.093 

Functionality 0.000 0.000 0.001 

Price 0.017 0.000 0.011 

Statistically significant differences were observed between the groups with 
different numbers of children regarding their views on recognition in all of the product 
groups. The importance accorded to recognition in laptop computers, tablet computers, 
and cell phones decreased, parallel to an increase in the number of children. 

Statistically significant differences were observed between the groups regarding 
their views on reliability in laptop computers and tablet computers, while the 
differences in reliability and guarantee in cell phones were not significant. For laptop 
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computers, reliability became less important, parallel to an increase in the number of 
children. For tablet computers, reliability also became less important parallel to an 
increase in the number of children. No significant difference was observed between 
groups with different numbers of children with respect to the importance accorded to 
reliability in cell phones. As such, 55% of subjects from all groups described reliability 
as being important for cell phones. 

Statistically significant differences were observed between the groups with 
different numbers of children regarding their views on quality in all of the product 
groups. The importance accorded to quality in laptop computers, tablet computers, and 
cell phones decreased parallel to an increase in the number of children. 

Statistically significant differences were observed between the groups with 
different numbers of children regarding their views on guarantee in laptop computers, 
while the differences regarding guarantee in tablet computers and cell phones were not 
significant. For laptop computers, the importance of guarantee decreased in families 
with four or more children. No significant difference was observed between the 
different groups with respect to the importance they accorded to guarantee in tablet 
computers and cell phones. As such, 53% of subjects in all of the groups with different 
numbers of children described guarantee as being important for tablet computers, while 
60% described it as being important for cell phones. 

With respect to durability, no significant differences were observed between the 
different groups. In all groups with different numbers of children, subjects who 
considered durability to be very important in laptop computers, tablet computers, and 
cell phones was 63%, 60%, and 65% respectively. 

Statistically significant differences were observed between the groups regarding 
their views on functionality in all of the product groups. The importance accorded to 
functionality in laptop computers, tablet computers, and cell phones decreased parallel 
to an increase in the number of children. 

Statistically significant differences were observed between the groups regarding 
their views on price in all of the product groups. The importance accorded to price in 
laptop computers, tablet computers and cell phones increased parallel to an increase in 
the number of children. 

Children also play a huge role in influencing the family buying decisions. There 
are number of research findings that indicate children have significant influence in 
purchasing the products for which there are the primary consumers such as toys, food, 
clothes and school supplies (Nagarkoti, 2009). In our research we also saw that the 
number of children plays an important role on the buying decision of consumers. This 
may be the result that, families consider their children’s needs and choices when 
purchasing these kinds of electronic goods. Because children are also considered as one 
of the main users of these products.  
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Table 9: Results of the Chi-Square Test of Independence with Respect to Monthly 
Income 

  Monthly Income (Pearson’s Chi-Square) 

  Laptop 
Computer 

Tablet 
Computer Cell Phone 

Recognition 0.653 0.523 0.004 

Reliability 0.005 0.016 0.000 

Quality 0.000 0.000 0.000 

Guarantee 0.000 0.000 0.000 

Durability 0.000 0.000 0.000 

Functionality 0.000 0.000 0.000 

Price 0.000 0.000 0.000 

Statistically significant differences were observed between the groups with 
different income levels regarding their views on recognition in cell phones, while the 
differences regarding recognition in laptop computers and tablet computers were not 
significant. For cell phones, the importance accorded to recognition decreased parallel 
to an increase in the level of monthly income. No significant difference was observed 
between the groups with different income levels with respect to the importance 
accorded to quality for laptop computers and tablet computers. As such, 38% of subjects 
from all of the groups described quality as being very important for laptop computers, 
while 42% described it as being very important for tablet computers. 

Statistically significant differences were observed between the groups regarding 
their views on reliability in all of the three product groups. For laptop computers, the 
importance accorded to reliability gradually decreased in groups with monthly incomes 
between $100 and $1000, while the importance accorded to reliability gradually 
increased in groups with monthly incomes between $1000 and $5000. For tablet 
computers, the importance accorded to reliability gradually decreased in groups with 
monthly incomes between $100 and $1000, while the importance accorded to reliability 
gradually increased in groups with monthly incomes between $1000 and $5000. For 
cells phones, the importance accorded to reliability gradually decreased in groups with 
monthly incomes between $100 and $1000, while the importance accorded to reliability 
gradually increased in groups with monthly incomes between $1000 and $5000. 

Statistically significant differences were observed between the groups with 
different income levels regarding their views on quality in all of the three product 
groups. For laptop computers, the importance accorded to quality gradually decreased in 
groups with monthly incomes between $100 and $1000, while the importance accorded 
to quality gradually increased in groups with monthly incomes between $1000 and 
$5000. For tablet computers, the importance accorded to quality gradually decreased in 
groups with monthly incomes between $100 and $1000, while the importance accorded 
to quality gradually increased in groups with monthly incomes between $1000 and 
$5000. For cell phones, the importance accorded to quality gradually decreased in 
groups with monthly incomes between $100 and $1000, while the importance accorded 
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to quality gradually increased in groups with monthly incomes between $1000 and 
$5000.  

Statistically significant differences were observed between groups with different 
income levels regarding their views on guarantee in all of the three product groups. For 
laptop computers, the importance accorded to guarantee gradually decreased in groups 
with monthly incomes between $100 and $1000; gradually increased in groups with 
monthly incomes between $1000 and $3000; and suddenly decreased in groups with 
monthly incomes between $3000 and $5000. For tablet computers, the importance 
accorded to guarantee gradually decreased in groups with monthly incomes between 
$100 and $1000; gradually increased in groups with monthly incomes between $1000 
and $3000; and suddenly decreased in groups with monthly incomes between $3000 
and $5000. For tablet computers, the importance accorded to quality gradually 
decreased in groups with monthly incomes between $100 and $1000; gradually 
increased in groups with monthly incomes between $1000 and $3000; and suddenly 
decreased in groups with monthly incomes between $3000 and $5000. 

Statistically significant differences were observed between the groups with 
different income levels regarding their views on durability in all of the three product 
groups. For laptop computers, tablet computers, and cell phones, the importance 
accorded to durability gradually decreased in groups with monthly incomes between 
$100 and $1000, while the importance accorded to durability gradually increased in 
groups with monthly incomes above $1000.  

Statistically significant differences were observed between the groups with 
different income levels regarding their views on functionality in all of the three product 
groups. For laptop computers, tablet computers, and cell phones, the importance 
accorded to functionality gradually decreased in groups with monthly incomes between 
$100 and $1000, while the importance accorded to functionality gradually increased in 
groups with monthly incomes above $1000.  

With respect to price, statistically significant differences were identified between 
the different income groups in all of the three product groups. The importance accorded 
to price in laptop computers, tablet computers, and cell phones decreased parallel to the 
increase in monthly income. 

The economic theory is of the view that the consumers’ behavior is significantly 
driven by the level of income. While making a purchase the purchasing power is taken 
as a significant element. In contrast to this attribution the Marketing philosophy argues 
that the level of income cannot be treated as a single factor while explaining the 
consumer buying behavior and response toward a specific category. The marketing 
theory suggests that there might be many other potential determinants of consumer 
behavior toward buying different products (Wahed and others, 2014). Our survey results 
indicate that the income level is one of the most important variable in which its groups 
diverse from in each other. While price is important for low income level groups, the 
importance of other factor increase for high income level groups. These result can easily 
be explained by the income elasticity demand theory in economics.    Thus, while high 
income groups should be attracted by factors such as quality and functionality, lower 
income groups can be attracted by price. 

Statistically significant differences were observed between the groups with 
different education levels regarding their views on recognition in all of the three product 
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types. The importance accorded to recognition in laptop computers, tablet computers, 
and cell phones decreased parallel to an increase in the level of education.  

Statistically significant differences were observed between the groups regarding 
their views on reliability in laptop computers and tablet computers, while the 
differences regarding reliability in cell phones were not significant. For laptop 
computers, the importance accorded to reliability decreased from 85% to 44% parallel 
to the increase in the education level. For tablet computers, the importance accorded to 
reliability increased from 16% to 61% parallel to the increase in the education level. No 
significant differences were observed between the groups with different education levels 
with respect to the importance accorded to reliability in cell phones. As such, 59% of 
subjects from all groups described reliability as being important for cell phones. 

Table 10: Results of the Chi-Square Test of Independence with Respect to 
Education Level 

  Education Level  (Pearson’s Chi-Square) 

  Laptop 
Computer 

Tablet 
Computer Cell Phone 

Recognition 0.040 0.040 0.016 

Reliability 0.034 0.019 0.367 

Quality 0.043 0.000 0.006 

Guarantee 0.231 0.001 0.038 

Durability 0.432 0.183 0.472 

Functionality 0.000 0.000 0.026 

Price 0.067 0.265 0.011 

Statistically significant differences were observed between the groups with 
different education levels regarding their views on quality in all of the three product 
types. The importance accorded to quality in laptop computers, tablet computers, and 
cell phones increased parallel to an increase in the level of education.  

Statistically significant differences were observed between the groups with 
different education levels regarding their views on guarantee in laptop computers, while 
the differences regarding guarantee in tablet computers and cell phones were not 
significant. For laptop computers, 55% of subjects from all education levels considered 
guarantee to be very important. For tablet computers and cell phones, a significant 
difference was observed between the groups with respect to guarantee. For these two 
types of products, the importance accorded to guarantee increased parallel to an 
increased in the education level. 

With respect to durability, no significant differences were observed between the 
different education level groups. In all groups with different education levels, the ratio 
of subjects who considered durability to be very important in laptop computers, tablet 
computers and cell phones was 63%, 60%, and 65%, respectively. 

Statistically significant differences were observed between the groups with 
different education levels regarding their views on functionality in all of the three 
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product types. The importance accorded to functionality in laptop computers decreased 
parallel to an increase in education level; while the importance accorded to functionality 
in tablet computers and cell phones increased parallel to an increase in the level of 
education of the subjects.  

With regards to price, statistically significant differences were observed between 
groups of different education levels regarding their views on cell phones, while the 
differences regarding price in laptop computers and tablet computers were not 
significant. It was observed that the importance accorded to cell phones increased 
parallel to an increase in education level. No significant difference was observed 
between the different education level groups with respect to the importance accorded to 
price for laptop computers and tablet computers. As such, 40% of subjects from all 
education levels described price as being very important for laptop computers, while 
53% described it as being very important for laptop computers. 

Level of education indirectly affects consumer’s perspective in choosing and 
purchasing the goods or services. The higher a person's level of education, the level of 
consumption is even higher. Because when someone had a high level of education, they 
are no longer obliged to not only meet food and drinking needs but also meet the needs 
of information, better social interaction and also the recognition from others about their 
existence. Often the costs required to meet this need is far greater than the cost of 
meeting the needs to eat and drink. People, with high level of education, tend to be more 
selective in their purchases. That is because the higher a person's education level, the 
more needs that must be fulfilled and the higher the costs required to meet these needs, 
which causes consumers should choose the goods or services which must be fulfilled 
first . In addition, most people who have a high level of education are very concerned 
about the quality and price before making a purchase decision. A society with a low 
level of education, tend to not really concerned about quality when purchase goods or 
services, but they tend to look for goods or services at the lowest price so they can meet 
all the needs that they have. Another case with, for those whit high level of education, 
are usually  concerned about the quality  of goods or services  and will compare the 
price with the quality obtained. That is because they also think about the long term use 
of goods or services (Astari and others, 2015). In our research findings we see that, 
except price and durability the importance of all factors increase for higher education 
level groups. This can be explained that, generally higher education level groups seek 
for more attributes in their purchasing decision of different products besides price and 
durability. Here we can suggest that manufacturers and retailers should also consider 
their costumer`s level of education because of significant differences observed for 
different level of education of consumers.   

CONCLUSION 
Based on the results of the Pearson’s correlation test and the chi-square test from 

the questionnaire study performed in Kazakhstan and Kyrgyzstan, the following 
observations were made:  

The correlation coefficient between the laptop computer brands that first came to 
mind and the laptop computers that were purchased was calculated to be 0.475, which 
indicated a positive, significant, and relatively high relationship between these two 
variables. It was thus determined that with regards to laptop computers, the participating 
subjects had strong and pronounced reactions based on brand perception. This 
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illustrated that the brand-related activities of the relevant companies had, from their 
standpoint, produced the desirable results in terms of marketing. However, no 
significant relationship was identified between the tablet computers that first came to 
the mind of the study subjects and the tablet computers that were purchased. 

The correlation coefficient between the cell phone brands that first came to mind 
and the cell phone brands that were purchased was calculated as 0.107, which indicated 
a positive and significant relationship between these two variables. In cell phones, the 
reactions to the perception of brands were pronounced. This also illustrated that the 
brand-related activities of the relevant companies had produced desirable results in 
terms of marketing 

While the level of brand awareness was high for laptop computers and cell 
phones, the level of brand awareness was comparatively lower for tablet computers. The 
reason for this might be associated with the fact that tablet computers are relatively new 
products, and that these electronic devices do not currently have a sufficiently wide area 
of use for many consumers. 

In the second part of the study, the researchers statistically evaluated the 
relationship between the demographic characteristics of the subjects and their opinions 
regarding the recognition, reliability, quality, guarantee, durability, functionality, and 
price of brands by using the chi-square test of independence. This was performed in 
order to identify statistically significant relationships. The results of the tests are 
provided in detail in the results section, along with the relevant comments and data 
interpretation. According to these test results, it was determined that men generally 
placed greater importance on quality than women, while women were more sensitive 
regarding the price of products.  

In this study, the researchers also determined that recognition and quality were 
considered to be highly important by groups of all age, and that the importance 
accorded to functionality gradually decreased with increasing age.  

The current study also indicated that an increase in the number of children was 
associated with a greater importance being placed on the product price. Another 
observation regarding the study was that an increase in the monthly income of the study 
subjects led to a parallel increase in the importance they accorded to quality, durability, 
functionality, and confidence. However, the increase in monthly income was also 
determined to reduce the importance accorded to the price factor. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, algılanan örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ve yönetici 

etik davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda çalışma, Türkiye’de 
kurumsal ve akademik performansı yüksek farklı kamu üniversitelerinde çalışan 300 
araştırma görevlisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, algılanan 
örgütsel destek ve örgütsel özdeşleşme arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğu, 
algılanan örgütsel destek ve yönetici etik davranışları arasında olumlu ve anlamlı bir 
ilişki olduğu, örgütsel özdeşleşme ve yönetici etik davranışları arasında olumlu ve 
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşleşme, Yönetici Etik 
Davranışları 

Abstract 
The aim of this research is to study the relationships between perceived 

organizational support, organizational identification and manager’s ethical behaviors. In 
this context, study was performed on 300 research assistants who work in different 
public universities which are institutionalized and demonstrate high academic 
performance in Turkey. According to the findings, there is a positive and significant 
relationship between perceived organizational behavior and organizational 
identification; there is a positive and significant relationship between perceived 
organizational behavior and manager’s ethical behaviors and there is a positive and 
significant relationship between organizational identification and manager’s ethical 
behaviors. 
Keywords: Perceived Organizational Support, Organizational Identification, 
Manager’s Ethical Behaviors  
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Giriş 

Algılanan örgütsel destek (AÖD) üzerine 1990’ların ortasına kadar az sayıda 
araştırma yapılmış olsa da, son yıllarda bu konudaki çalışmalarda anlamlı derecede bir 
artış görülmektedir (Fu ve Diğ.,2013; Rhoades ve Eisenberger, 2002; Lee ve Peccei, 
2007). Algılanan örgütsel desteğin, çalışanların örgüte duygusal bağlılığını arttırdığı ve 
örgütsel hedeflere ulaşmada yüksek çaba gösteren çalışanların beklentilerinin 
karşılanacağı varsayılmaktadır (Eisenberger ve Diğ., 1986, s.500; Turunç ve Çelik, 
2010, s.185). Algılanan örgütsel destek, çalışanların örgütlerinin varlığını ya da gücünü 
arkalarında hissetmeleri ve buna bağlı olarak kendilerini güvende hissetmeleridir 
(Özdevecioğlu,2003). Çalışanların kendi örgütlerinden desteklendiklerine yönelik 
algıları, daha yüksek iş performansına, yüksek iş tatminine, işe geç kalmamalarına, işten 
ayrılmayı düşünmemelerine, işi yavaşlatmamalarını sağlayabilmektedir (Turgut, 2014, 
s.30). Yapılan araştırmalar sonucunda da algılanan örgütsel desteğin örgütsel bağlılık, iş 
tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı, iş performansı, işten ayrılma niyeti gibi birçok 
iş/işgören çıktısıyla ilişkili olduğuyla ilgili kanıtlar bulunmuştur (Rhoades ve 
Eisenberger, 2002;Wayne, Shore ve Liden, 1997; Moorman, Blakely ve Niehoff , 1998; 
Settoon, Bennett ve Liden, 1996). Bu bağlamda algılanan örgütsel destek, iş ve örgüt ile 
ilgili olumsuzlukların azaltılmasını sağlayabilecek bir değişken olarak 
görülebilmektedir (Turgut, 2014, s.30). 

Sosyal kimlik teorisine dayanan bir kavram olan örgütsel özdeşleşme (ÖÖ) ise, 
bireyin kendini örgütün bir parçasıymış gibi hissedip, kendi amaçlarıyla örgütün 
amaçlarını uyumlaştırma süreci olarak tanımlanabilmektedir (Mael ve Ashforth, 1992). 
Örgütsel özdeşleşmenin, performans, örgütsel vatandaşlık davranışı, işten ayrılma niyeti 
gibi birçok değişkenle ilişkili olduğu (Kreiner ve Ashforth, 2004; Van Knippenberg, 
Martin ve Tyler, 2006), aynı zamanda algılanan örgütsel destek ile örgütsel özdeşleşme 
arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu, farklı araştırmalarda ortaya konulmaktadır 
(Edwards, 2009; Sluss, Klimchak ve Holmes, 2008; Edwards ve Peccei, 2010).  

Etik ise, insanlar için neyin doğru ve iyi olduğunu ortaya koyan davranışsal 
kurallar ve ilkeler bütünüdür (Karalar, 2001). Yönetsel anlamda etik, yöneticilerin 
rüşvet, yolsuzluk, zimmet, taciz, hakaret, ayrımcılık gibi ahlak dışı davranışlarda 
bulunmamaları ve karşılaşabilecekleri çıkar çatışmalarına bağlı olarak karşı karşıya 
kalabilecekleri ikilemlerin çözümünde onlara yardımcı olacak ilke ve standartları ifade 
etmektedir.   

 Yukarıda da ifade edildiği gibi bazı araştırmalar, algılanan örgütsel destek ile 
örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkiyi ortaya koysalar da, algılanan örgütsel desteğin, 
yönetici etik davranışlarıyla ilişkisi ya da örgütsel özdeşleşmeyle yönetici etik 
davranışları (YED) ilişkisi, alan yazınında sistematik olarak incelenmemiştir. Bu 
kapsamda gerçekleştirilen araştırmada algılanan örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşme 
ile olan ilişkisinin yanı sıra, yönetici etik davranışları ile algılanan örgütsel destek ve 
örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın 
hem literatüre önemli katkılar sağlayabileceği, hem de bu özelliği sebebiyle örgütsel 
davranış araştırmacılarına yapacakları araştırmalarda farklı bir perspektif imkânı 
sunabileceği düşünülmektedir.  

Kavramsal Çerçeve 
Algılanan örgütsel destek, örgütün çalışanın refahıyla ne kadar ilgilendiği ve 

çalışanın katkısına ne kadar değer verdiğiyle ilgili bir kavramdır (Eisenberger ve 
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Diğ.,1986, s.500; Rhoades ve Eisenberger, 2002: 698; Rhoades, Eisenberger ve Armeli, 
2001; Zagenczyk ve Diğ., 2011, s.255; Tüzün, Çetin ve Basım, 2013, s.345). 
Eisenberger ve Diğ. (1986)’ne göre algılanan örgütsel destek, “çalışanların, 
örgütlerinin onların katkılarına değer verdiği ve refahlarıyla ilgilendikleriyle ilgili 
genel inançlarıdır.” Bu bağlamda çalışanlar örgüt tarafından desteklendiklerini 
algıladıklarında, örgüte karşı pozitif davranışlar yansıtacaklardır (Liu ve Ding, 2012, 
s.2716).       

Algılanan örgütsel destek kavramının açıklanmasında, Blau (1964)’nın öne 
sürdüğü “Sosyal Değişim Teorisi (Social Exchange Theory)” ön plana çıkmaktadır 
(Eisenberger ve Diğ., 1986; Rhoades ve Eisenberger, 2002; Armeli ve Diğ., 1998). 
Sosyal değişim teorisi, etkileşimde olan iki birey arasındaki değerli kaynakların 
karşılıklı değişimi açısından, kişilerarası ilişkilerin oluşumunu açıklar (Chen, Aryee ve 
Lee, 2005). Teoriye göre, çalışanlar, kendi örgüt veya çalışma arkadaşlarıyla farklı 
sosyal değişim ilişkileri oluşturabilir (Cropanzano ve Mitchell, 2005; Hekman ve Diğ., 
2009). Karşılıklılık normuna göre, sosyal değişim kurulduğunda, sosyal değişimi 
gerçekleştiren her iki tarafta sosyo-duygusal yararların değişimini içeren uzun dönemli 
ilişkiler sürdürürler (Loi, Ao ve Xu, 2014, s.24). Örgütün kendilerine değer verip onları 
desteklediğini algılayan çalışanlar; örgüte daha güçlü bir psikolojik bağlılık geliştirirler 
(Edwards ve Peccei, 2010), örgütün çalışanların göstermiş oldukları yüksek performansı 
ödüllendirmeye hazır olduğuna, ihtiyaçları olduğunda onlara yardım edeceğine, yapmış 
oldukları katkıların takdir edileceğine, onay, güven ve saygı gibi temel sosyo-duygusal 
ihtiyaçların karşılanacağına ve onların refahını dikkate alacağının inancına sahiptirler 
(Rhoades ve Eisenberger, 2002; Loi, Ao ve Xu, 2014, s.24). Karşılıklılık normuna bağlı 
olarak örgütünden daha fazla destek alan çalışanlar, örgütün desteğini arkalarında 
hissettikçe, işlerine daha güçlü bağlanacak, örgütün kendilerine vermiş oldukları destek 
için, işlerinden ayrılmayarak yani örgütte kalarak karşılık verecekler (Armstrong-
Stassen ve Ursel, 2009; Özdevecioğlu, 2003) ve örgütün hedeflerine ulaşmasına yardım 
etmekle kendilerini yükümlü hissedeceklerdir  (Loi, Ao ve Xu,2014, s.24; Armeli ve 
Diğ.,1998; Wayne, Shore ve Liden, 1997; Yılmaz ve Görmüş, 2012 ; Erdaş, 2010).  

Örgütsel özdeşleşme ise, örgütsel davranış literatüründe çalışanların örgütlerine 
psikolojik bağlılıklarını açıklamak, birey ve örgüt arasındaki ilişkiyi anlamak ve analiz 
etmek, çalışanların örgüte ve kendilerine sağlayacağı faydaları ortaya koymak için 
kullanılan temel kavramlardan birisidir (Edwards ve Peccei,2010,s.17; Edwards ve 
Peccei, 2007, s.25-26; Ashforth ve Mael, 1989; Dutton, Dukerich ve Harquail, 1994; 
Van Knippenberg ve Sleebos, 2006; Van Knippenberg, Martin ve Tyler, 2006; 
Wiesenfeld, Raghuram ve Garud, 1999; Kreiner ve Ashforth, 2004; Taşdan, 2010). 
Örgütsel özdeşleşmenin temelinde ise sosyal kimlik teorisi yer almaktadır (Smidts, 
Pruyn ve Van Riel, 2001; Van Knippenberg ve Sleebos, 2006). Sosyal kimlik, bir gruba 
olan üyeliğin bilinmesi ve bu üyeliğe yüklenen değer ve duygusal anlamdır (Smidts, 
Pruyn ve Van Riel, 2001). Bu teoriye göre, bireyin üyesi olduğu her grup üyeliği, 
kişinin kendisini tanımlamasında aynı katkıyı sağlamaz (Smidts, Pruyn ve Van Riel, 
2001; Dukerich, Golden ve Shortell, 2002; Ashforth ve Mael, 1989). Ayrıca, bireyin 
kendini geliştirme ihtiyacından dolayı, grup üyeliğinin ödüllendirici olması gerekir 
(Smidts, Pruyn ve Van Riel, 2001; Dukerich, Golden ve Shortell, 2002). Sosyal kimlik 
teorisinin gelişimiyle birlikte özdeşleşme, bütünsel bir kavram olarak ele alınmıştır 
(Taşdan, 2010, s.255; Sezici,2010, s.169). Buna göre örgütsel özdeşleşme, bireyin 
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sosyal kimliğinin özel bir biçimi olup örgüte ait olup olmamayla ilgilidir (Ashforth ve 
Mael, 1989). 

Örgütsel özdeşleşme, bireyin amaçlarının örgütün amaçlarıyla uyumlaşma süreci 
ve bireyin kendini örgütün bir parçasıymış gibi hissetmesidir (Mael ve Ashforth, 1992). 
Özdeşleşmenin birey, grup ve örgütsel düzeyde önemli etkileri olup, tutum ve 
davranışlar kapsamında pozitif çıktılara sebep olduğu (Kreiner ve Ashforth, 2004), bu 
bağlamda özellikle örgütsel özdeşleşmenin performans, örgütsel vatandaşlık 
davranışıyla pozitif ilişkili olduğu, işten ayrılma niyetiyle negatif ilişkili olduğu 
görülmüştür (Kreiner ve Ashforth,2004; Van Knippenberg, Martin ve Tyler, 2006).  

Etik ise, “bireylerin doğru olarak nasıl davranacağını açıklayan ve tanımlayan 
ilkeler, değerler ve standartlar sistemidir” (Schlegelmilch, 1998). Bir başka ifadeyle 
etik, kişi ya da grubun davranışlarına rehberlik eden doğru ya da yanlışın, iyi ya da 
kötünün standartlarını oluşturan moral ilkelerin kodudur (Negahandy,1987). Mesleki 
etiğin bir alt bölümü olan yönetsel etik ise, yöneticilerin ahlak dışı davranışlarda 
bulunmamaları ve karşılaşabilecekleri çıkar çatışmaları ve yaşayabilecekleri ikilemlerin 
çözümüne onlara yardımcı olacak ilke ve standartları ifade etmektedir (Sökmen ve 
Tarakçıoğlu, 2013). Çalışanların önemli bir kısmı yöneticilerin tutumlarını, eylemlerini 
taklit etme eğiliminde ve işyerinde biçimlenen idealleri, tutumları ve inançları bir 
şekilde aile, arkadaşları ve diğer bireylerle etkileşime girerek topluma taşımaktadır 
(Sökmen ve Ekmekçioğlu,2013).  

Yöneticilerin göstermiş oldukları etik ya da etik olmayan davranışlar bireyin 
kendi ahlaki gelişimine, bireysel özelliklerine, örgüt kültürüne, yapısal değişkenlere ve 
konunun önemine göre değişebilmektedir (Robbins ve Coulter, 2012). Etik dışı 
davranış, birey, grup veya örgüt, toplum veya mesleğin iyi ve doğru olarak ifade ettiği 
etik ilke ve kuralların terk edilerek bu ilkelere aykırı davranış göstermektir (Sökmen ve 
Boylu, 2009). Bireylerin doğru ya da yanlış davranışı tanımlama konusundaki 
yönelimlerini içeren etik çıkmazlar, eğitim, kültür ve aile yapısına bağlı olarak gelişen 
etik standartlardaki farklılıklar, kendi çıkarını herkesinkinden üstün tutarak bencillik 
gösterme, mesleki bilgi ve yetkinliklerindeki noksanlık ve etik davranışları farklı 
algılama gibi bireysel nedenler ile haksız rekabet ve karşılıklı güvensizlik, 
ücretlendirme, etik davranışların esnetilmesi, yasaların ve geleneklerin etkisi gibi 
çevresel nedenler, etik dışı davranışlara sebep olabilmektedir (Sökmen ve Tarakçıoğlu, 
2013).  Yöneticiler görevlerini yerine getirirken rüşvet, kayırma, ayrımcılık, yolsuzluk, 
sahte ve yanıltıcı belge düzenleme, zimmet, hakaret, küfür, taciz, bezdiri, korkutma ve 
dogmatik davranış gibi etik dışı davranışlardan kaçınmalı; verdikleri kararlarda tutarlı, 
tarafsız, dürüst, adil ve eşit olmalı, tarafsızlığı, açıklığı, hoşgörü gösterme gibi evrensel 
değerleri temel alan davranış ilkelerini benimsemelidir (Yılmazer ve Çevik,2011; 
Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013; Sökmen ve Ekmekçioğlu,2013). Buna bağlı olarak 
örgütlerde görülen adil davranışlar, üst yönetici desteği, örgütsel ödüller veya iş 
koşulları, algılanan örgütsel desteği arttırabilmektedir (Cheng ve Diğ., 2013).  

Literatür incelendiğinde; Edwards ve Peccei (2010) yapmış oldukları 
araştırmada algılanan örgütsel destek ile örgütsel özdeşleşme arasında, örgütsel 
özdeşleşme ile örgütsel katılım arasında pozitif, örgütsel özdeşleme ile işten ayrılma 
niyeti arasında ise negatif yönlü bir ilişki bulmuşlardır. Armstrong-Stassen ve Ursel 
(2009)’in araştırmasında, algılanan örgütsel desteğin, çalışanların örgütte kalma niyeti 
ve kariyer tatminlerini olumlu yönde etkilediklerini, Akkoç, Çalışkan ve Turunç   
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(2012), algılanan örgütsel desteğin, iş performansı, iş tatmini ve çalışanların güven 
algısını anlamlı ve pozitif olarak etkilediğini tespit etmişlerdir. Turunç ve Çelik (2010), 
Ankara’da faaliyet gösteren küçük ölçekli savunma sektörü çalışanlarına yönelik 
yaptıkları araştırmada; algılanan örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşme düzeyini anlamlı 
ve pozitif olarak etkilediği, iş stresinin çalışanları örgütsel özdeşleşme seviyelerini 
negatif ve anlamlı olarak etkilediği, örgütsel özdeşleşmenin çalışanların iş 
performansını pozitif ve anlamlı olarak etkilediği ve yine örgütsel özdeşleşmenin, 
algılanan örgütsel desteğin iş performansını arttırmasında aracılık rolü üstlendiği 
görülmüştür. Özdevecioğlu’nun (2003) Kayseri’de faaliyet gösteren beş büyük mobilya 
firması çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada; algılanan örgütsel desteğin çalışanların 
normatif bağlılık, duygusal bağlılık ve devam bağlılığı düzeylerini pozitif olarak 
etkilediği belirtilmiştir.  

Wayne, Shore ve Liden (1997), çalışanları geliştirici tecrübeler ve yapılan 
terfiler ile algılanan örgütsel desteğin pozitif ve anlamlı olarak ilişkili olduğunu, 
algılanan örgütsel destek ile lider-üye değişimi arasında karşılıklı pozitif yönlü bir 
ilişkinin görüldüğünü ve algılanan örgütsel desteğin duygusal bağlılık ve örgütsel 
vatandaşlık davranışını pozitif yönlü etkilediğini, işten ayrılma niyetiyle ise negatif 
yönlü ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Van Knippenberg ve Sleebos (2006) 
araştırmalarında; algılanan örgütsel desteğin, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme 
ile ilişkili olduğunu ancak örgütsel bağlılığın, örgütsel özdeşleşmeye göre algılanan 
örgütsel destekle daha yakından ilişkili olduğu sonucuna varmıştır. Chen, Aryee ve Lee 
(2005)’nin yaptığı araştırma algılanan örgütsel desteğin, örgütlerde güven ve örgütsel 
tabanlı özsaygı ile pozitif yönlü ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Sluss, Klimchak ve 
Holmes (2008)’un ABD’deki çok uluslu bir organizasyondaki çalışanlara yönelik 
araştırmalarında; algılanan örgütsel desteğin, örgütsel özdeşleşme ve lider-üye 
değişimiyle anlamlı ve pozitif yönlü ilişkili olduğu belirtilmiştir.  Aynı zamanda 
araştırmada algılanan örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşme ve lider-üye değişimine 
kısmen aracılık ettiği de ortaya çıkmıştır.  

Panaccio ve Vanderberghe (2009)’in araştırmasında, algılanan örgütsel desteğin 
duygusal ve normatif bağlılıkla pozitif yönlü ilişkili olduğu görülmüştür. Fu ve Diğ. 
(2013)’nin araştırmasında algılanan örgütsel desteğin iş tatminini pozitif olarak 
etkilediği saptanmıştır. Riggle, Edmondson ve Hansen (2009) tarafından algılanan 
örgütsel destekle iş çıktıları arasındaki ilişkinin meta analizinin yapıldığı araştırmada, 
algılanan örgütsel desteğin örgütsel bağlılık ve iş tatmini arasında güçlü ve pozitif yönlü 
bir ilişki olduğu, görev performansıyla ise düşük seviyede pozitif yönlü bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir. Araştırmada algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık, iş tatmini, 
performans ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki, sınır birim çalışanlara kıyasla diğer 
çalışanlarda daha güçlü olarak bulunmuştur. Deconinck (2011)’in araştırmasında, 
sorumluluk/güven, etik normlar ve satış uygulamaları gibi etik iklim boyutları, örgütsel 
özdeşleşmeyle pozitif yönlü ilişkili olup, örgütsel özdeşleşme satış personelinin örgütsel 
bağlılığıyla pozitif yönlü ilişkilidir. Satış personelinin yöneticilerine olan güven 
düzeyinin, örgütsel özdeşleşmeyle pozitif yönlü ilişkili olduğu görülmüştür.  

Shore ve Wayne (1993) algılanan örgütsel destekle, iş performans düzeyi ve 
örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur.  Eisenberger, Fasolo 
ve Davis-LaMastro (1990), Rhoades ve Eisenberger (2002), Rigle, Edmonson ve 
Hansen (2009) araştırmalarında algılanan örgütsel destek ile iş performansı arasında 
pozitif yönlü ilişki bulmuşlardır. Guzzo, Noonan ve Elron (1994), Rigle, Edmonson ve 
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Hansen (2009), Wayne, Shore ve Liden (1997), Rhoades ve Eisenberger (2002)’in 
araştırmaları algılanan örgütsel destekle, işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü bir 
ilişki olduğunu ortaya koymuştur.  Shen ve Diğ. (2014)’nin araştırmasında algılanan 
örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ve performansla pozitif yönlü, işten ayrılma 
niyetiyle ise negatif yönlü ilişkili bulunmuştur. Uçar ve Ötken (2010)’in 148 beyaz 
yakalı çalışan üzerine yapmış oldukları araştırmada algılanan örgütsel destek ile 
normatif ve duygusal bağlılık arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin olduğu, devam 
bağlılığıyla ise negatif bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Örgüt temelli özsaygının 
algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılık arasında kısmi, algılanan örgütsel destek 
ve devam bağlılığı arasında tam olarak aracı değişken rolü olduğu, normatif bağlılık 
açısından ise herhangi bir aracı değişken rolü olmadığı tespit edilmiştir. Chiang ve 
Hsieh (2012)’in yaptığı araştırmada, algılanan örgütsel desteğin örgütsel vatandaşlık 
davranışını pozitif olarak etkilediği ancak iş performansını pozitif olarak etkilemediği 
tespit edilmiştir. Cheng ve Diğ. (2013)’nin araştırmasında algılanan örgütsel desteğin, 
örgütsel etiğin iş tatmini üzerindeki etkisine kısmen aracılık ettiği; yine algılanan 
örgütsel desteğin örgütsel etiğin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine tam olarak 
aracılık etmekte olduğu görülmüştür.  

Celep ve Yılmaztürk (2012), algılanan örgütsel destekle örgütsel bağlılık 
arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulmuşlardır. Arshadi ve Hayavi (2013)’nin 
araştırmasında algılanan örgütsel desteğin örgüt temelli özsaygıyla anlamlı derecede 
ilişkili olduğu, iş performansı ve duygusal bağlılığı anlamlı derecede etkilediği 
görülmüştür. Rhoades, Eisenberger ve Armeli (2001)’nin araştırmasında, algılanan 
örgütsel desteğin, duygusal bağlılık, örgütsel ödüller, prosedürel adalet ve üst yönetim 
desteğiyle ilişkili olduğu görülmüştür. Edwards (2009), algılanan örgütsel desteğin 
örgütsel özdeşleşmeyle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. He, Zhu ve Zheng  
(2014)’in, araştırmalarında algılanan örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşmeyle pozitif 
olarak ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmışlardır. Qi ve Ming-Xia (2014) araştırmalarında, 
örgütsel özdeşleşmenin etik liderlik ve çalışan sesliliği davranışı ilişkisinde aracılık 
ettiği ve çalışanların örgüte olan güveni yüksek olduğunda, örgüte güvenin düşük 
olmasına göre, örgütsel özdeşleşmeyle işgören sesliliği davranışıyla daha pozitif ilişki 
içinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Moorman, Blakely ve Niehoff (1998)’un 
araştırmalarına göre,  algılanan örgütsel destekle prosedürel adaletin pozitif olarak 
ilişkili olduğu ve algılanan örgütsel desteğin prosedürel adalet ve örgütsel vatandaşlık 
davranışı arasındaki ilişkiye aracılık ettiği tespit edilmiştir. Lee ve Peccei (2007)’nin 
araştırmasında, algılanan örgütsel desteğin örgüt temelli özsaygıyla anlamlı derecede 
pozitif ilişkiye sahip olduğu, örgütsel bağlılığı ise doğrudan olarak etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. Ngo ve Diğ. (2013)’nin araştırmasında algılanan örgütsel desteğin duygusal 
bağlılık ve iş tatminiyle pozitif ilişkili olduğu, işten ayrılma niyetiyle negatif ilişkili 
olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık ve iş tatminiyle pozitif 
ilişkili olduğu, işten ayrılma niyetiyle ise negatif ilişkili olduğu görülmüştür. Örgütsel 
özdeşleşmenin aracılık etkisi, algılanan örgütsel destek ve çeşitli iş çıktıları arasındaki 
ilişkilerde görülmüştür. Wang ve Diğ. (2014) algılanan örgütsel desteğin iş güvencesi 
ve iş çıktıları arasında aracı rolü olduğu sonucuna ulaşmıştır. Randall ve Diğ. (1999) 
yaptıkları araştırmada algılanan örgütsel desteğin duygusal bağlılık, iş tatmini, 
performans ve örgütsel vatandaşlık davranışıyla pozitif, işten ayrılma niyetiyle negatif 
ilişkili olarak tespit etmişlerdir.  
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Cropanzano ve Diğ. (1997)’ne göre algılanan örgütsel destek, iş tatmini ve 
örgütsel bağlılıkla pozitif ilişkili olup, işten ayrılma niyetiyle negatif ilişkilidir. Gakovic 
ve Tetrick (2003) araştırmalarında yarı zamanlı çalışanların, tam zamanlı çalışanlara 
göre algılanan örgütsel destek düzeyinin daha yüksek olduğunu, ayrıca algılanan 
örgütsel desteğin, duygusal bağlılık ve normatif bağlılıkla pozitif olarak ilişkili olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Nye ve Witt (1993) algılanan örgütsel destekle, iş tatmini ve 
örgütsel bağlılık arasında pozitif ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Farh, Hackett ve 
Liang (2007)’ın araştırmasında algılanan örgütsel desteğin örgütsel bağlılıkla anlamlı ve 
pozitif bir ilişki içinde olduğu bulunmuştur. Takeuchi ve Diğ. (2009)’nin 
araştırmalarında da, algılanan örgütsel desteğin, işe uyum ve genel uyumla anlamlı 
derecede ilişkili olduğuna yönelik sonuçlar yer almaktadır. Hekman ve Diğ. (2009)’nin 
araştırmasında algılanan örgütsel destekle performans arasında en yüksek düzeyde 
olumlu ilişki; örgütsel özdeşleşmenin yüksek, profesyonel özdeşleşmenin düşük olduğu 
zamanlarda ortaya çıkarken; en düşük ilişkinin örgütsel özdeşleşmenin düşük, 
profesyonel özdeşleşmenin yüksek olduğu zamanlarda ortaya çıktığı tespit edilmiştir.   

Araştırmanın Yöntemi 
 Bu çalışmada, Türkiye genelinde hem kurumsal anlamda, hem de akademik 

performansa (üretmiş oldukları makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman 
sayısı gibi) dayalı olarak kendini kanıtlamış 8 kamu üniversitesinde görev yapan 
araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları, örgütsel özdeşleşme ve yönetici etik 
davranış algıları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışanların örgütleri tarafından 
desteklendiklerine yönelik algılarının artmasıyla, daha yüksek iş performansı 
gösterecekleri, örgütsel, işten ayrılma niyetlerinin azalacağı, işlerinden daha yüksek 
oranda tatmin olacağı ve örgütsel özdeşleşmelerinin artacağı yapılan birçok araştırma 
bulgusuyla desteklenmektedir. Ancak literatür kısmında da belirtildiği üzere yönetici 
etik davranışlarının, algılanan örgütsel destek ve örgütsel özdeşleşmeyle olan ilişkisi 
sistematik olarak incelenmemiştir. Bu kapsamda araştırmanın modeli ve bu modele 
bağlı olarak geliştirilen hipotezler aşağıda yer almaktadır.  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 
H1: Katılımcıların algılanan örgütsel destek ile örgütsel özdeşleşme algıları arasında 
pozitif yönde bir ilişki vardır. 
H2: Katılımcıların algılanan örgütsel destek ile yönetici etik davranış algıları arasında 
pozitif yönde bir ilişki vardır. 

Yönetici Etik/Etik Dışı Davranış 
Algısı 

Algılanan Örgütsel Destek Örgütsel Özdeşleşme H1 

+(+) 

H2 H3 
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H3: Katılımcıların örgütsel özdeşleşme ile yönetici etik davranışları algısı arasında 
pozitif yönde bir ilişki vardır.   

Araştırmanın hedef kitlesini hem kurumsal anlamda hem de akademik 
performans açısından Türkiye’deki önde gelen üniversitelerinde çalışan araştırma 
görevlileri oluşturmaktadır. Söz konusu araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları, 
örgütsel özdeşleşmeleri ve yönetici etik davranış algıları arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
Araştırmada olasılıklı olmayan örnekleme (keyfi örnekleme) yöntemlerinden amaçlı 
örnekleme tekniği kullanılmıştır. Amaçlı örneklemede araştırmacı tarafından kendi 
kişisel gözlemlerinden yola çıkarak araştırma sorunsalına en uygun olduğunu 
düşündüğü özellikleri taşıyan denekler seçilmekte, yani araştırmanın amacına en uygun 
birimler örnekleme dahil edilmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2014, s.128). Buna bağlı 
olarak toplam 1200 anket formu, kurumsallaşma düzeyi ve akademik performans 
kriterlerine göre daha önceden belirlenen 8 kamu üniversitesinde (Boğaziçi Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta 
Doğu ve Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesi) çalışan araştırma görevlilerine elektronik posta ve elden dağıtılması 
yoluyla ulaştırılmıştır. Ulaştırılan anketlerden 323’ünden cevap alınabilmiş ve 
araştırmacılar bu anketleri incelemeye almıştır. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde çalışan araştırma görevlilerine gönderilen 
anketlere geri dönüş olmamıştır. Gelen anketlerden 23 tanesi eksik doldurulduğu için 
araştırmadan çıkarılmış ve analize tabi tutulan anket sayısı 300 olarak tespit edilmiştir.  
Araştırma 2014 yılı Ekim ve 2015 yılı Şubat ayları arasında (beş aylık dönem) 
gerçekleştirilmiştir.  

Mevcut araştırmada verileri toplamak için kullanılan anket formu algılanan 
örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme, yönetici etik davranışları ve demografik bilgiler 
sorularının yer aldığı toplam dört bölümden oluşmaktadır. Araştırma da veriler hem 
elektronik posta yoluyla, hem de elden dağıtılarak iki farklı şekilde toplanmıştır. 
Araştırma görevlilerinin bazı bilgileri vermekten kaçınması ve/veya sosyal beğenilirlik 
etkisi altında kalarak soruları cevaplama olasılığını azaltabilmek için, isimlerinin ve 
bölümlerinin anket formuna kesinlikle yazılmayacağı ifade edilmiştir.   

Anketin ilk bölümünde örgütsel destek algısını ölçmeye yönelik olarak 
Eisenberger vd. (1986) tarafından geliştirilen ve orijinali 36 maddeden oluşan 
(Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı: 0,97) algılanan örgütsel destek ölçeğinin, 8 
maddeden oluşan kısa versiyonu kullanılmış, cevaplar 5’li Likert ölçeği ile alınmıştır 
(1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum). Ankette, “Çalıştığım kurum 
şikayetlerimi görmezlikten gelir”, “İşimi mümkün olan en iyi şekilde yapsam bile 
çalıştığım kurum bunu fark etmez”, “Çalıştığım kurum işteki başarılarımla gurur duyar” 
şeklinde ifadeler yer almaktadır. İki, üç, beş ve yedi nolu sorular ters kodlu sorulardır. 
Mevcut araştırmada kullanılan algılanan örgütsel destek ölçeğinin cronbach alfa 
güvenirlik katsayısı 0,895’tir ve buna göre kullanılan ölçek oldukça güvenilir 
düzeydedir.  

İkinci bölümde ise Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen ve 6 
maddeden oluşan (Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı:0,87) örgütsel özdeşleşme 
ölçeği kullanılmıştır. Cevaplar 5’li Likert ölçeği ile alınmıştır (1=Kesinlikle 
Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum). Ankette, “Başka biri çalıştığım kurumu 
eleştirirse, bunu kişisel hakaret olarak algılarım”, “Çalıştığım kurum hakkında 
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konuştuğumda, “onlar” yerine “biz” kelimesini kullanırım”, “Medyada çalıştığım 
kurumla ilgili eleştiriler yer alırsa, bu eleştirilerden rahatsızlık hissederim” şeklinde 
ifadeler yer almaktadır. Mevcut araştırmada kullanılan örgütsel özdeşleşme ölçeğinin 
cronbach alfa katsayısı 0,860’tır ve buna göre kullanılan ölçeğin güvenilir düzeyde 
olduğu söylenebilir.  

Yönetici etik davranışları ise Berghofer ve Schwartz (2008) tarafından 
geliştirilen iş etiği ölçeğinin çalışanlarla ilişkiler (relationships with the workforce) 
faktör boyutunda yer alan 6 maddeyle ölçülmüştür. Cevaplar 5’li Likert ölçeği ile 
alınmıştır (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum). Ankette, 
“Yöneticiler, çalışanlara karşı saygılı ve itibarlı davranır”, “Yöneticiler, çalışanların 
yükselmesinde etnik köken, cinsiyet, yaş veya diğer başka ayrımları dikkate almadan 
onlara adil ve eşit fırsatlar sağlar” şeklinde ifadeler yer almaktadır. Mevcut araştırmada 
kullanılan etik davranışları ölçeğinin cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,919’dur. Bu 
sonuca göre kullanılan ölçek, yüksek derecede güvenilir düzeydedir. Bu çalışmada elde 
edilen cronbach alfa güvenirlik katsayıları Tablo1’de gösterilmektedir.  

Tablo 1.Güvenilirlik analizi sonuçları 
Ölçekler Madde Sayısı Cronbach Alfa Katsayıları 

Algılanan Örgütsel Destek 8 .895 
Örgütsel Özdeşleşme 6 .860 

Etik Davranışlar 6 .919  

Tablo 2’de görüldüğü üzere mevcut çalışmaya katılan araştırma görevlilerinin % 
54,3’ü kadın, % 45,7’si erkektir.  Bu durum cinsiyet değişkenine göre yakın bir 
dağılımın olduğu anlaşılmaktadır. Aynı şekilde eğitim durumunda da dengeli bir 
dağılım tespit edilmiştir. Katılımcıların % 46,3’ü yüksek lisans, % 53,7’si doktorasını 
tamamlamıştır. Yaş değişkeni göz önüne alındığında; 22-26, 27-31 ve 32 ve üstü 
şeklinde bir ayrıma gidilmiştir. Bunun nedeni özellikle yüksek lisans ve doktora eğitimi 
alan araştırma görevlilerinin genel olarak bu yaşlar arasında yoğunlaşmasından 
dolayıdır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun 27-31 yaşları arasında (%55) olduğu 
görülmektedir.   

Tablo 2. Katılımcılarla İlgili Tanıtıcı Bilgiler 
  Frekans Yüzde (%) 
Cinsiyet Kadın 163 % 54,3 
 Erkek 137 % 45,7 
Yaş 22-26  78 % 26 
 27-31 165 % 55 
 32 ve üstü 57 % 19 
Eğitim Durumu Yüksek Lisans 139 % 46,3 
 Doktora 161 % 53,7 

Bu araştırmada kurulan hipotezleri test etmek için önce pearson korelasyon 
analizi ve daha sonra çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Örgütsel destek algısı yüksek 
olan bir çalışanın örgütsel özdeşleşmesinin de yüksek olabileceği, böylece işten ayrılma 
niyetinin ve işten kaytarmaların azalacağı, örgütsel bağlılık düzeyinin ise artacağına 
yönelik olarak olumlu ve arzu edilen iş çıktıları söz konusu olabilecektir.     

Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan Pearson korelasyon 
analizi sonucunda, Tablo 3’de görüldüğü gibi algılanan örgütsel destek ile etik 
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davranışlar arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki (r = 0,72, p< 0.01); 
algılanan örgütsel destekle, örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönde ve anlamlı 
düzeyde bir ilişki (r = 0,31, p< 0.01); yönetici etik davranışları ile örgütsel özdeşleşme 
arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki mevcuttur (r = 0,35, p< 0.01). Bu 
bulgular ışığında H1,H2 ve H3 kabul edilmiştir.  

Tablo 3.  Korelasyon Analizi 
 Algılanan  Örgütsel 

Destek 
Örgütsel 

Özdeşleşme 
Yönetici Etik 
Davranışları 

    

Algılanan Örgütsel Destek 1     

Örgütsel Özdeşleşme ,318** 1    

Yönetici Etik Davranışları ,721** ,351** 1   
** p< 0.01 

Tablo 3’de görüldüğü üzere algılanan örgütsel desteğin hem örgütsel 
özdeşleşme, hem de yönetici etik davranışlarıyla; örgütsel özdeşleşmenin de yönetici 
etik davranışlarıyla anlamlı düzeyde bir ilişkisi bulunmaktadır.  Bu ilişkilere bağlı 
olarak yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, Tablo 4’de görüldüğü gibi 
yönetici etik davranışları değişkeni ile algılanan örgütsel destek ve örgütsel özdeşleşme 
değişkenleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki (R=0,733, R2 = 0,537) olduğu 
söylenebilir (F(2-297)=172,083, p< 0.01). Algılanan örgütsel destek ve örgütsel 
özdeşleşme değişkenleri birlikte, yönetici etik davranışlarındaki değişimin % 53,7’sini 
açıklamaktadır. Standartlaştırılmış regresyon kayıtlarına göre yordayıcı değişkenlerin 
yönetici etik davranışları üzerindeki göreli önem sırası, algılanan örgütsel destek 
(β=0,678), örgütsel özdeşleşme (β=0,136)’dır. Buna bağlı olarak, yönetici etik 
davranışları değişkeni YED =-0,125+0,145 ÖÖ+0,785 AÖD denklemi yardımı ile  
%53,7 oranında açıklanabilmektedir.  

Tablo 4. Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Özdeşleşmenin, Yönetici Etik 
Davranışlarındaki Değişimi Açıklama Düzeyi 

Değişken B Standart 
Hata 

β t p 

Sabit -0,125 0,173 - -0,723 0,470 

Algılanan Örgütsel Destek 0,785 0,048 0,678 16,278 0,000 

Örgütsel Özdeşleşme 0,145 0,045 0,136 3,254 0,001 

R=0,733              R2 = 0,537 
F(2-297)=172,083   p = 0.000 

Tablo 5’de görüldüğü üzere, örgütsel özdeşleşme ve yönetici etik davranışları 
değişkenleri, birlikte, algılanan örgütsel destekteki değişimin % 52,5’sini 
açıklamaktadır. Algılanan örgütsel destek değişkeni ile örgütsel özdeşleşme ve yönetici 
etik davranışları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki (R=0,725, R2=0,525) 
bulunmaktadır (F(2-297)=164,176, p< 0.01). Standartlaştırılmış regresyon kayıtlarına göre 
yordayıcı değişkenlerin algılanan örgütsel destek üzerindeki göreli önem sırası, yönetici 
etik davranışları  (β=0,695), örgütsel özdeşleşme (β=0,074)’tür. Buna bağlı olarak, 
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algılanan örgütsel destek değişkeni, AÖD = +1,315+0,068 OÖ+0,600 YED denklemi 
yardımı ile  %52,5 oranında açıklanabilmektedir.  

Tablo 5. Örgütsel Özdeşleşme ve Yönetici Etik Davranışlarının, Algılanan 
Örgütsel Destekteki Değişimi Açıklama Düzeyi 

Değişken B Standart 
Hata 

β t p 

Sabit 1,315 0,131 - 10,041 0,000 

Yönetici Etik Davranışı 0,600 0,037 0,695 16,278 0,000 

Örgütsel Özdeşleşme 0,068 0,039 0,074 1,732 0,084 

R=0,725              R2=0,525 
F(2-297)=164,176   p = 0.000 

Tablo 6‘da görüldüğü gibi örgütsel özdeşleşme değişkeni ile algılanan örgütsel 
destek ve yönetici etik davranışları değişkenleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir 
ilişki (R=0,364, R2 = 0,132) olduğu söylenebilir (F(2-297)=22,637, p< 0.01). Algılanan 
örgütsel destek ve yönetici etik davranışları değişkenleri birlikte, örgütsel 
özdeşleşmedeki değişimin % 13,2’sini açıklamaktadır. Standartlaştırılmış regresyon 
kayıtlarına göre yordayıcı değişkenlerin örgütsel özdeşleşme üzerindeki göreli önem 
sırası, yönetici etik davranışları (β=0,254), algılanan örgütsel destek (β=0,135)’tir. Buna 
bağlı olarak, örgütsel özdeşleşme değişkeni, ÖÖ = +1,812 +0,237 YED+0,146 AÖD 
denklemi yardımı ile  %13,2 oranında açıklanabilmektedir.  

Tablo 6. Yönetici Etik Davranışları ve Algılanan Örgütsel Desteğin, Örgütsel 
Özdeşleşmedeki Değişimi Açıklama Düzeyi 

Değişken B Standart 
Hata 

β t p 

Sabit 1,812 0,195 - 9,270 0,000 

Yönetici Etik Davranışı 0,237 0,073 0,254 3,254 0,001 

Algılanan Örgütsel Destek 0,146 0,085  0,135  1,732 0,084 

R=0,364              R2 = 0,132 
F(2-297)=22,637     p = 0.000 

Tartışma ve Sonuç  

Gerçekleştirilen araştırma ile söz konusu üniversitelerde algılanan örgütsel 
destek, örgütsel özdeşleşme ve yönetici etik davranışları arasındaki ilişkiler, etkileri ve 
bu değişkenlerin birbirlerini açıklama düzeyleri incelenmiştir. Mevcut araştırma 
Türkiye’nin önde gelen kamu üniversitelerinde çalışan araştırma görevlilerine yönelik 
olarak yapılmış olup algılanan örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ve yönetici etik 
davranışları değişkenlerinin birbirleri üzerindeki etkileri oluşturulan bir araştırma 
modeli yardımıyla açıklanmıştır. 

Yapılan analizler incelendiğinde, algılanan örgütsel destek ve örgütsel 
özdeşleşme arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiş ve kurulan 
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hipotez 1 (H1) kabul edilmiştir. Elde edilen bu bulgu, literatürdeki konuyla ilgili benzer 
çalışmaların sonuçlarıyla uyum göstermektedir (Edwards ve Peccei, 2010; Turunç ve 
Çelik, 2010; Van Knippenberg ve Sleebos, 2006; Sluss, Klimchak ve Holmes,2008; 
Shen ve Diğ., 2014; Edwards, 2009; He, Zhu ve Zheng, 2014). Benzer şekilde algılanan 
örgütsel destek ve yönetici etik davranış algısı arasında da olumlu ve anlamlı bir ilişki 
olduğu tespit edilmiş ve hipotez 2 (H2) kabul edilmiştir. Literatürde algılanan örgütsel 
destek ile yönetici etik davranışları arasındaki ilişkiye yönelik sistematik bir çalışmaya 
rastlanmaması, öncüllüğü nedeniyle bu bulgunun önem derecesini arttırmaktadır.  

Benzer şekilde, örgütsel özdeşleşme ile yönetici etik davranışları algısı arasında 
da olumlu ve anlamlı bir ilişki bulunmuş ve hipotez 3 (H3)  de kabul edilmiştir. Bu 
bulguya yönelik belirtilmesi gereken önemli bir husus, etik davranış yerine, etik iklim 
ve etik liderlik ile örgütsel özdeşleşme ilişkisinin literatürde incelenmiş olmasıdır. 
Nitekim Deconninck (2011), çalışmasında etik iklim boyutlarıyla örgütsel özdeşleşme 
arasında pozitif yönlü bir ilişki elde etmiş; Qi ve Ming-Xia (2014) örgütsel 
özdeşleşmenin etil liderlik ve çalışan sesliliği davranışıyla ilişkisinde aracı değişken 
olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre en dikkat çeken unsur, araştırma 
görevlilerinin örgütsel destek algılarıyla, yönetici etik davranış algıları arasında diğer 
değişkenlerin birbirleriyle ilişkilerine göre çok daha kuvvetli bir ilişkinin olduğu 
gözlemlenmiştir.  

Yapılan çoklu regresyon analizine göre, yönetici etik davranışı algısı, algılanan 
örgütsel destekteki değişimi açıklamada, örgütsel özdeşleşmeye göre daha yüksek 
düzeyde etkiye sahiptir.  Yine algılanan örgütse destek, yönetici etik davranışları 
algısındaki değişimi açıklamakta, örgütsel özdeşleşmeye göre daha etkilidir. Aynı 
şekilde, yönetici etik davranışlarının, örgütsel özdeşleşmedeki değişimi açıklamada, 
örgütsel destek algısına göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir.  

Mevcut araştırmanın birtakım sınırlılıkları da bulunmaktadır. Araştırmanın 
sadece Türkiye’nin kurumsallaşma düzeyi ve akademik performansı yüksek kamu 
üniversitelerinde çalışan araştırma görevlileri üzerinde yapılması en önemli kısıtlılıktır. 
Özel üniversitelerde görev yapan ve/veya yeni kurulan kamu üniversitelerinde çalışan 
araştırma görevlileri üzerinde veya farklı sektör ve alanlarda çalışanlar üzerinde bu 
model paralelinde çalışmaların yapılmasıyla daha farklı sonuçlar ortaya koyabilecektir.   

Sonuç olarak algılanan örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ve yönetici etik 
davranışlar algısı arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki mevcuttur.  Yapılan çalışmada 
sadece bu üç değişken üzerinde durulmuş olup, bu alanda yapılacak diğer çalışmalarda 
araştırmacılar; iş tatmini, işten ayrılma niyeti, örgütsel katılım, iş performansı, 
çalışanların güven algısı, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel bağlılık, lider-üye 
değişimi, örgütsel tabanlı özsaygı ve etik iklim değişkenlerini kullanarak, çalışanların 
örgütsel destek algıları ve örgütsel özdeşleşmelerini açıklamaya yönelik girişimlerde 
bulunabilir ve alan yazınına anlamlı katkılarda bulunabilirler.     
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                                           Extensive Summary 

Although there were few studies on perceived organizational support (POS) until 
the mid of the 1990’s, studies on POS has increased significantly (Fu et al.,2013; 
Rhoades and Eisenberger, 2002; Lee and Peccei, 2007). POS refers to “employee’s 
general belief concerning with the extent to which the organization values their 
contributions and cares about their well-being” (Eisenberger et al.,1986, p. 500). In this 
context, when employees perceive that they are supported by their organization, they 
will respond positive behaviors toward the organization. Based on the results of some 
researches, evidence were found that the relationship between POS and organizational 
commitment, job satisfaction, organizational citizenship behavior, job performance, 
intention to leave the job (Rhoades and Eisenberger, 2002; Wayne, Shore and Liden, 
1997; Moorman, Blakely and Niehoff , 1998; Settoon, Bennett and Liden, 1996).  
 Organizational identification (OI) is one of the basic concepts which is used in 
organizational behavior literature in order to explain the psychological attachment of the 
employees to their organization, to understand and analyze the relationship between the 
individual and the organization (Edwards and Peccei,2010, p.17; Edwards and Peccei, 
2007, p.25-26; Ashforth and Mael, 1989; Dutton, Dukerich and Harquail, 1994; Van 
Knippenberg and Sleebos, 2006; Van Knippenberg, Martin and Tyler, 2006; 
Wiesenfeld, Raghuram and Garud, 1999; Kreiner and Ashforth, 2004; Taşdan, 2010). 
OI “is the perception of oneness with or belongingness to an organizations, where the 
individuals  defines him or herself in terms of organization(s) in which he or she is a 
member” (Mael and Ashforth, 1992).  According to the major researches in the 
literature, there is a relationship between OI and POS (Edwards, 2009; Sluss et al., 
2008; Edwards and Peccei, 2010), performance, organizational citizenship behavior, 
intention to leave (Kreiner and Ashforth, 2004; Van Knippenberg, Martin and Tyler, 
2006).  
 Ethics (also moral philosophy) is the branch of philosophy that involves 
systematizing, defending, and recommending concepts of right and wrong conduct. The 
term ethics derives from the Ancient Greek words, which is derived from the word 
ethos (habit, “custom”). Business ethics (also corporate ethics) is a form of applied 
ethics or professional ethics that examines ethical principles and moral or ethical 
problems that arise in a business environment, including fields like Medical ethics. It 
applies to all aspects of business conduct and is relevant to the conduct of individuals 
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and entire organizations. Managerial ethics includes some behavioral principals such as 
justice and equality, honesty, responsibility, openness and tolerance and so on, not to 
exhibit some unethical behaviors, such as, discrimination, negligence, selfishness, 
corruption, embezzlement, sexual harassment, mobbing and so on. Managerial ethics, 
represents the principles and standards to assist them in solving the dilemmas depending 
on the conflicts of interest that they may face.  

As stated before, there are researches which explain the relationship between 
POS and OI. But, the relationship between POS and manager’s ethical behaviors (MEB) 
and the relationship between OI and MEB has not been systematically studied in the 
literature. Accordingly, it is aimed to study not only the relationship between POS and 
OI, but also the relationship between POS and MEB and the relationship between MEB 
and OI in this research. By that way, this study may provide an important contribution 
to the OB literature.   

 In this study, the relationship between POS and OI, the relationship between 
POS and MEB and the relationship between OI and MEB were examined on research 
assistants who work in eight public universities (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu ve Teknik 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi) that prove 
itself in terms of both institutional and academic performance in Turkey. In this context, 
the research model and hypotheses developed accordingly are listed below.    
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 

  Figure 1. The research Model 
H1: There is a positive relationship between perceived organizational support 

and organizational identification.  
H2: There is a positive relationship between perceived organizational support 

and manager’s ethical behaviors.  
H3: There is a positive relationship between organizational identification and 

manager’s ethical behaviors.  
  Purposive sampling is used in this study and 1200 questionnaires were sent to 

research assistants via e-mail and also distributed by hand. 300 questionnaires were 
subjected to analysis. Research was carried out between October 2015 and February 
2014 (five months). Questionnaire consists of four sections which included the question 

Manager’s Ethical Behaviors 

Perceived Organizational 
Support 

Organizational Identification  H1 

+(+) 

H2 H3 
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of POS, OI, MEB and demographic information. According to Table 1, the scale which 
is used for research is highly reliable.  

Table 1. Reliability Analysis Results 

Scale Number of Items Cronbach Alfa Coefficients 
POS 8 .895 
OI 6 .860 

MEB 6 .919  

As a result of correlation analysis (Table 2), there is a positive and significant 
relationship between perceived organizational support and organizational identification 
(r = 0,31, p< 0.01) (H1). There is a positive and significant relationship between 
perceived organizational support and manager’s ethical behaviors (r = 0,72, p< 0.01) 
(H2). There is a positive and significant relationship between organizational 
identification and manager’s ethical behaviors (r = 0,35, p< 0.01) (H3). According to 
these findings, H1, H2 and H3 was accepted.  

Table 2. Pearson Correlation Analysis 

      POS            OI MEB     
POS         1     
OI      ,318**              1    
MEB      ,721**           ,351**             1   
** p< 0.01 

       
As a result, there is a positive and significant relationship between POS and OI, 

POS and MEB, OI and MEB. This study focuses only on these three variables. In other 
researches, other variables (job satisfaction, intention to leave the job, job performance, 
organizational citizenship behavior, organizational commitment, organizational based 
self-esteem....) can be used by other researchers to explain OI and POS and they may 
yield significant contributions to the related literature. 
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Özet 

 İnsanoğlunun yaşam kurgusu günümüzde yoğun olarak ev ve iş ikilemine 
odaklanmıştır. Daima korunmaya çalışılan bu iki kurumun doyumsuz beklentileri 
bireyin aklında hep dönüp durmaktadır. Birbirine rakip beklentiler arasında uyum 
sağlanamadığında ise iş-aile/aile-iş çatışması doğmaktadır. İş ve aile arasındaki 
gerilimin diğer insanlarla iyi ilişkiler kurma becerisini güçlü kılan sosyal zeka ile idare 
edilip  edilemeyeceği ise merak konusudur. Araştırmanın amacı, sosyal zekayı örgütsel 
bağlamda ele almak ve sosyal zekanın iş-aile/aile-iş çatışmasını azaltıcı bir rol üstlenip 
üstlenmediğini ortaya koymaktır. Elde edilen bulgularda sosyal zekanın ve sosyal 
zekayı oluşturan tüm boyutların aile-iş çatışması ile negatif yönlü ve anlamlı ilişkili 
olduğu ve sosyal zekanın aile-iş çatışmasını azaltıcı rol sergilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Sosyal zeka, iş-aile çatışması, aile-iş çatışması.      
Abstract 

 In today, life fiction of humanbeing has intensively focused on work and home 
dilemma. Greedy expectations of these two institution (which are always tried to be 
protected) are always in the mind of the individual. If harmony between competing 
expectations cannot be achieved, work-family/family-work conflict arises. It is 
wondered that whether or not the tension between work and family can be managed 
with social intelligence, in which it makes strong the ability of establishing good 
relations with other people. The aim of this study is examining social intelligence in 
organizational context and exhibiting whether or not social intelligence takes a 
reducing role for work-family/family-work conflict. Findings of the study suggest that 
social intelligence and its all dimensions have negatively and significantly related with 
family-work conflict and social intelligence takes a role in reducing family-work 
conflict. 

Keywords: Social intelligence, work-family conflict, family-work conflict.  



 
 

A. Kanbur 7/1 (2015) 145-167 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 146 

 1. GİRİŞ 

 İş dünyasında artan uluslararası rekabetin “iş” olgusunu yoğun hale getirdiğine ve 
bu nedenle aile için ayrılan zaman ve enerjinin azaldığına inanılmaktadır. İş ve özel 
yaşam arasında artan gerilim ise, iş ve yaşam arasındaki çatışmayı düşündürmektedir 
(Gallie ve Russell, 2009, s. 446). Bireyler yaşamlarında eş olmak, ebeveyn olmak, 
çalışan olmak gibi farklı roller üstlenmektedir. Yaşamda üstlenilen bu roller bireyleri 
zenginleştirirken çatışmalara da neden olabilir (Makela ve Suutari, 2011, s. 366). 
Bireyler kaçınılmaz olarak işten aileye veya aileden işe yönelik çatışmalar içinde 
kendilerini iş ve özel yaşam arasında sürüklenirken bulabilirler. O halde çatışmalardan 
kaçılamayacağı gerçeği, çatışma durumlarının nasıl idare edilebileceği, iş ile aile 
arasındaki dengenin nasıl kurulabileceği, bireyin sahip olduğu becerilerin karşılaşacağı 
çatışmaları azaltmada ona ne derece yardımcı olabileceği ve çatışmaları azaltacak ve 
yaşamı dengeli kılacak güçlerin neler olabileceği sorularını akla getirmektedir. 

 Birçok kişi tarafından dengeli ve başarılı bir yaşam için zekanın önkoşul olduğuna 
inanılmaktadır (Kumar ve Iyer, 2012, s. 22). Bir bireyin zekasının göstergelerinin neler 
olabileceği ise, yıllarca araştırmalara konu olmuştur. İnsanlar genellikle bilişsel, 
akademik ya da matematiksel zekanın ölçümü olan zeka ile ilgilenmektedir (Rahim, 
2014, s. 44). Oysa, zeka için birçok tanımlama bulunmaktadır ve bunun da ötesinde 
zaman içinde yeni zeka türleri konuşulur olmuştur (Kinga ve Istvan, 2012, s. 42). 
Zekanın farklı yönleri araştırıldığında Gardner’ın (1983; 1993) çoklu zeka kuramında da 
kendine yer bulan sosyal zeka, çatışma olgusu açısından incelenmeyi gerektirmektedir. 
Herhangi bir çatışma durumu bireyler arasında ilişkileri gerekli kılmaktadır ve bu da 
sosyal zeka ile ilişkili olabilir. Nitekim sosyal zeka bireyin diğer insanlarla uyumlu 
ilişkiler kurma yeteneğine dayanmaktadır. Dolayısıyla sosyal zeka; iletişim ve işbirliği 
becerileri, çatışma yönetimi, uzlaşma becerileri ile ilgili bir kavram olarak dikkat 
çekmektedir (Başaran, 2004, s. 11). Ancak yazında sosyal zekanın çatışma ile ilişkisinin 
incelenmesinde bir boşluk olduğu gözlenmektedir. Sosyal zekanın örgütsel bağlamda 
ele alındığı araştırmalara da ihtiyaç duyulduğu açıktır. 
 Bu araştırmanın amacı, zeka olgusunda gömülü bir zeka türü olarak dikkat çeken 
ve sosyal insan ilişkilerine odaklanan sosyal zekayı örgütsel bağlamda ele alarak, sosyal 
zekanın iş-aile/aile-iş çatışmasını azaltıcı bir rol üstlenip üstlenmediğinin ortaya 
konulmasıdır. Araştırmada öncelikle teorik çerçeve sunulacak, daha sonra yöntem ve 
bulgular ele alınacak ve son olarak da sonuç üzerinde durulacaktır. 

 2. TEORİK ÇERÇEVE 
 2.1. Sosyal Zeka 

 İnsanoğlunun varlığı sosyalleşmeye dayalı olarak tasarlanmıştır, bireyler 
birbirlerine karşılıklı olarak bağlıdır ve en temel yaşamsal ihtiyaçlar sosyalleşmeye 
dayanmaktadır. Bu noktada etkileyici çeşitli konulara dikkat çekilse de en temel iki 
konu insan olmanın özünün kaçınılmaz olarak ilişkiler olduğu ve böyle bir durumun 
bizim kontrolümüzün dışında gerçekleştiğidir (Hernez-Broome, 2012, s. 76). Söz 
konusu bireyler arasındaki ilişkiler olduğunda, bir bireyin diğer insanlarla sağlıklı bir 
biçimde uyum içerisinde birarada yaşamasına “sosyal zeka”nın yardımcı olduğu ifade 
edilebilir. Bunun yanı sıra, toplumda sosyal zeka olmadan başarılı bir yaşamı idare 
etmenin zor olacağı da yazında belirtilmektedir (Saxena ve Jain, 2013, s. 1). 
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 Sosyal zeka kavramı 1920 yılında ilk kez psikolog Edward Thorndike tarafından 
keşfedilmiş ve diğer insanları düşünme, anlama, idare etme ve sosyal insan ilişkilerinde 
uygun biçimde davranma olarak tanımlanmıştır (Njoroge ve Yazdanifard, 2014, s. 166). 
Sosyal zekanın tanımlanmasında Thorndike’in sosyal zekanın bilişsel ve davranışsal iki 
yönü üzerinde durduğu görülmektedir (Kinga ve Istvan, 2012, s. 42). Kavramın yazında 
genellikle Thorndike tarafından tanımlandığı üzerinde durulmasının yanı sıra John 
Dewey tarafından da ele alındığı vurgulanmakta ve psikolog Dewey’in 1909’da “sosyal 
zekanın sosyal durumları gözlemleme ve anlama gücü” olduğunu ileri sürdüğü 
belirtilmektedir (Rahim, 2014, s. 45). Sosyal zeka bazen unutulan bazen ilgi çeken bir 
araştırma konusu olmasına rağmen 1920’li yıllardan günümüze kadar kavramın 
tanımlanması yönünde bir uzlaşma sağlanamadığı ifade edilebilir (Doğan ve Çetin, 
2008, s. 3).  Sosyal zeka, sosyal bir iç görü ve derinlemesine bir bakıştır (Chapin, 1939, 
s. 166). Sosyal zeka ne kadar etkin biçimde kendimizi anladığımızı ve açıkladığımızı, 
diğerlerini anladığımızı ve sosyal bağlamda diğerleri ile etkileşimimizi ve günlük 
istekler ile uğraşabilme durumumuza yönelik becerileri ve kolaylaştırıcı faktörleri 
açıklamaktadır (Yeh, 2013, s. 527). Sosyal zeka mevcut durumla gerçekçi ve esnek 
biçimde uğraşarak, problemleri çözerek ve ihtiyaç oldukça kararlar alarak bireysel, 
sosyal ve çevresel değişimi etkin biçimde idare etmeyi sağlamaktadır (Kumar ve Iyer, 
2012, s. 23). Albrecht (2005), sosyal zekayı, diğer insanların işbirliğini kazanırken 
onlarla iyi ilişkiler kuma becerisi olarak açıklamıştır (Thakur vd., 2013, s. 161). İlişki 
temelli bir yapıda liderliği değerlendirmek de sosyal zekadır ki, sosyal zeka, diğerlerini 
etkin kılmak üzere canlandıran özel sinirsel döngülere (endokrin sistem ile ilgili) 
dayanan bireysel bir yeterlilikler dizisi olarak ele alınabilir (Goleman ve Boyatzis, 2008, 
s. 76).  
 Sosyal zekanın tanımlanmasında uzlaşmaya varılamaması hangi bireysel 
farklılıkların sosyal zeka kapsamında ele alınabileceği konusundaki kararsızlık ile de 
ilişkili olabilir (Doğan ve Çetin, 2008, s. 5). Sosyal açıdan yeterli görülen bireyler 
diğerleri ile etkin bir biçimde etkileşimi geliştirebilen bireylerdir (Kinga ve Ibolya, 
2013, s. 260). Sosyal zekası yüksek olan bireyler düşük olan bireylere göre diğerlerinin 
sosyal tepkilerini daha doğru olarak tahmin ederler ve tüm insanlar bu beceriye ihtiyaç 
duymaktadır (Neuringer, 2001, s. 549; Shelton, 2012, s. 32). Sosyal zeka düzeyi güçlü 
olan bireylerin diğerlerinin duygularına, korkularına, meraklarına ve inançlarına empati 
ile yaklaşma, onları yargılamadan dinleme ve performanslarını arttırmalarılarında 
yardımcı olma isteği içinde bulundukları düşünülmektedir (Başaran, 2004, s. 11). 
Sosyal zekanın işleme süreci; düşünmeden oluşan davranışsal cevapları engellemeyi, 
duyguların farkındalığını ve düzenlenmesini, diğerlerinin bakış açılarını doğru 
algılamayı ve problem çözümleri ve amaçlar konusunda bilgilendirilmeyi içermektedir 
(Yeh, 2013, s. 527). Sosyal zekaya ilişkin farklı tanımlamalar bulunuyor olsa da 
araştırmalar bu tanımlarda ortak noktalar olduğunu belirtmektedir ki bunlar; diğerlerinin 
farkına varma, diğerleriyle uyum sağlama ve karşılık verme, sosyal durumlar olarak 
sıralanabilir (Dong vd., 2008: s. 172).    

 Nöroloji bilimindeki araştırmalar “sosyal zeka”nın psikolojik temelleri olduğunu 
da ileri sürmektedir (Sigmar vd., 2012, s. 304). Dolayısıyla, psikologlar tarafından 
ortaya atılan “sosyal nöroloji bilimi” kavramı da sosyal zeka kavramı açısından dikkat 
çekmektedir. Kavramı ilk kullanan Cacioppo ve Berntson’a göre (1992); nöroloji 
bilimine sosyopsikolojik bir bakış açısından yaklaşıldığında, nörokimyasal olayların 
sosyal süreçleri ve sosyal süreçlerin nörokimyasal olayları etkilediği ifade edilebilir.  
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Goleman (2006, s. 10); sosyal beynin, insanlar ve ilişkilerimiz konusundaki 
düşüncelerimiz ve duygularımızın yanı sıra etkileşimlerimizi bir orkestrayı idare eder 
gibi düzenleyen nöral mekanizmaların toplamı olduğunu ifade ederken, Cacioppo’nun 
beynin sosyal davranışı nasıl yönlendirdiği ve sosyal dünyamızın sırayla beynimizi ve 
biyolojimizi nasıl etkilediğini anlamamız gerektiğini belirttiğini de vurgulamaktadır. 
Sosyal nöroloji bilimindeki son araştırmalar sosyal zekanın, genel olarak, insanların 
karşı karşıya gelmesinde ödüllendirmenin temeli olduğunu belirtirken, bireyleri 
karşılıklı olarak ödüllendiren ve karşılıklı fayda sağlayan iletişimi kurmada sözsüz 
iletişim ve duygular oldukça önem kazanmaktadır (Wawra, 2009, s. 164). 

 Sosyal zeka yazında genel zekadan ayrı ve çok boyutlu bir kavram olarak ele 
alınmaktadır. Zeka genel olarak bilişsel problem çözme becerileri olarak 
tanımlanmaktadır (Eshghi vd., 2013, s. 2177). Tarihsel süreçte merak konusu olan 
zekayı tanımlama çabalarında ilk zeka testini geliştiren Alfred Binet’ten, oldukça 
yaygın kullanılan zeka testi Wechler Ölçekleri’ni geliştiren David Wechler’e ve 
çocukların zihinsel gelişimi üzerine araştırmalarını ortaya koyan gelişim psikoloğu Jean 
Piaget’e kadar uzanan açıklamalarda zekanın düşünme, algılama ve uyum sağlama gibi 
yeteneklerle ilişkili olduğunun vurgulandığı görülmektedir (Gürel ve Tat, 2010, s. 339). 
Zeka ile ilgili çalışmalarda bir dönüm noktası sunan Howard Gardner ise zekanın tekil 
olduğuna, mantık ile dil becerilerinden oluştuğuna ve niceliksel olarak ölçülebileceğine 
odaklanan geleneksel zeka anlayışından uzaklaşarak Çoklu Zeka Kuramı’nı ortaya 
koymuştur (Epçaçan, 2013, s. 1339). Gardner çalışmalarında (1983; 1993); insanların 
farklı becerileri olduğunu ve bunların zekayı oluşturacağını vurgulayarak zekanın tek 
bir türü olmadığı üzerinde durmuştur. Sözel ve matemetiksel yeteneklere odaklanan 
zekanın insan beyninin tüm süreçlerini ortaya koymada yetersiz olduğunu düşünen 
Gardner tarafından Çoklu Zeka Kuramı temelinde ileri sürülen zeka türleri 
‘sözel/dilbilimsel zeka’, ‘mantıksal/matematiksel zeka’, ‘görsel/uzamsal zeka’, 
‘müzikal/ritmik zeka’, ‘bedensel/duyudevinimsel zeka’, ‘kişilerarası/sosyal zeka’, 
‘özedönük/kişisel zeka’, ‘doğa zekâsı’ ve ‘varoluşçu zeka’ olarak sıralanabilir (Gürel ve 
Tat, 2010, s. 346). Bu bağlamda sosyal zeka Gardner’ın kuramında da yer bulmuştur. 
Yönetim ile ilgili yazında genel olarak herhangi birinin yaşamda başarı içinde 
olmasında da bilişsel zekanın bir belirleyici olarak yetersiz olduğu kabul edilmektedir 
(Rahim, 2014, s. 44). Dolayısıyla çoklu zeka kuramı temelinde ele alınan zeka türlerinin 
incelenmesi ihtiyacı açıktır. Bunun yanı sıra sosyal zeka, duygusal zeka ile de birlikte 
ele alınan bir kavramdır. Birbirleriyle örtüşen yönleri olmasına rağmen sosyal zeka 
duygusal zekadan farklıdır (Rahim, 2014, s. 45). Duygusal zeka yeterlilikleri arzu edilen 
sonuçlara ulaşmada bireyin kendisini idare edebilme becerisi ile ilgilidir. Sosyal zeka 
yerterlilikleri ise arzu edilen sonuçlara ulaşmada bireyin diğerlerini idare edebilme ve 
yönlendirebilme becerisini açıklamaktadır (Williams, 2008, s. 46). Etkin liderlik de 
bireysel psikoloji teorileri bağlamında temelini oluşturduğumuz duygusal zekayı 
genişletmeye yol açarak beyinde güçlü bir sosyal döngüye sahip olmak ile ilgilidir 
(Goleman ve Boyatzis, 2008, s. 76). Duygusal zeka, sosyal zeka ve bilişsel zeka insan 
yeteneğinin altında yatan duygusal ve sosyal bileşenlere dikkat çeken kavramlardır 
(Boyatzis, 2011, s. 93). Bilişsel zeka yeteneği olarak sistemli düşünme, duygusal zeka 
yeteneği olarak uyum gibi içe dönük yetenekler ve sosyal zeka yeteneği olarak da 
iletişim ağı kurma gibi bireylerarası yetenekler düşünülebilir (Boyatzis ve Saatcioğlu, 
2008, s. 93). Başarıya ulaşmada da duygusal ve sosyal yeterlilikler farklılaşan 
faktörlerdir (Williams, 2008, s. 39). 
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 Sosyal zekayı oluşturan boyutların neler olduğu konusunda farklı araştırmacıların 
farklı bakış açıları bulunmaktadır (İlhan ve Çetin, 2014, s. 6). Marlowe (1986) sosyal 
zekanın i) olumlu sosyal davranış, ii) sosyal beceriler, iii) empati becerileri, iv) duygusal 
anlamlılık ve v) sosyal kaygı olarak adlandırılan beş boyutlu bir yapıya sahip olduğunu 
ileri sürmüştür. Kosmitzki ve John (1993), sosyal zekâyı i) diğer insanların içsel 
durumlarını ve ruh hallerini algılama, ii) insanlarla ilişki kurmada genel beceri, iii) 
sosyal kurallar ve sosyal yaşam konusunda bilgi, iv) karmaşık sosyal durumlarda sezgi 
ve duyarlılık, v) diğer insanları yönlendirmede sosyal teknikleri kullanma, vi) empati ve 
vii) sosyal uyum şeklinde yedi boyutlu bir yapı ile açıklamıştır. Silvera, Martinussen ve 
Dahl (2001), sosyal zekânın i) sosyal bilgi süreci (diğer insanların davranışlarını ve 
duygularını anlama ve tahmin etme), ii) sosyal beceri (davranışsal boyutta yeni sosyal 
durumlara girebilme) ve iii) sosyal farkındalık (sosyal durumlardaki olaylar karşısında 
şaşırma ya da farkında olma eğilimi) olmak üzere üç boyutlu bir yapıya sahip olduğunu 
belirtmiştir. Goleman (2006) sosyal zekanın sosyal farkındalık ve sosyal beceri olarak 
iki yönünü vurgulamıştır. Heggestad Goleman’ın sosyal zeka ile ilgili kitabını analiz 
ettiği çalışmasında; sosyal farkındalığın diğerlerinin duygularını, düşüncelerini, 
niyetlerini içeren önemli sosyal bağları hissetmek ve algılamakla, sosyal becerinin ise 
bireyin diğerleri ile etkin biçimde ilgilenmesine izin veren davranışlar ile ilgili olduğunu 
belirtirken bu iki boyutun Thorndike’in sosyal zeka tanımlaması ile uyuştuğunu ve 
sosyal farkındalığın diğer insanları anlama ve idare etmeye sosyal becerinin ise insan 
ilişkilerinde uygun biçimde davranmaya karşılık geldiği üzerinde durmaktadır 
(Heggestad, 2008, s. 103). 
 Sosyal zekanın çok boyutlu yapısı sosyal zekanın farklı ölçüm yolları ile 
incelenmesini de beraberinde getirmiştir. Sosyal zekanın ölçümü ile ilgili birçok 
problem bulunmaktadır (Kinga ve Istvan, 2012, s. 42). Sosyal zekanın ölçümünü 
zorlaştıran en temel problemler sosyal zekanın altında yatan yapının soyut olması ve 
performans ya da davranışa kolayca dönüştürülememesi ile sosyal zekanın bireysel 
farklılıklar göstermemesi olarak ifade edilebilir (Habib vd., 2013, s. 66). Yazında farklı 
karakteristiklere sahip sosyal zeka ölçekleri görülmektedir. Başarı odaklı ölçekler klasik 
zeka testleriyle eşdeğer olup ölçümü sosyal çerçevede yapan testlerdir. Kendini 
değerlendirme (self-report) özelliğindeki ölçekler taraf tutma riskiyle beraber 
kullanılabilmektedir. Bunların yanı sıra daha çok çocuklar için kullanılan ve çocukların 
sosyal zekalarının başkaları tarafından (anne, baba, öğretmen vb.) değerlendirildiği 
testler ile davranışların değerlendirilmesine dayanan testler de bulunmaktadır (Doğan ve 
Çetin, 2008, s. 7). Ölçeklerin farklı yapılarına örnek verilecek olursa, örneğin, 
Magdeburg sosyal zeka testi (The Magdeburg Test of Social Intelligence-MTSI) sosyal 
zekanın sosyal anlama, sosyal algı ve sosyal hafıza boyutlarına odaklanarak her bir 
boyutun yazılı ve sözlü dil, resimler ve video kayıtları ile ölçülmesine ve bu sayede 
gerçek yaşamda karşılaşılan gerçek sosyal durumların tanımlanmasına dayanmaktadır 
(Hampel vd., 2011, s. 547). Silvera, Martinussen ve Dahl diğer araçların uygulaması zor 
ve zaman harcayıcı olduğunu düşünerek sosyal zekayı daha kolay bir yolla ölçtüğüne 
inandıkları Tromso Sosyal Zeka Ölçeği (Tromso Social Intelligence Scale)’ni 
geliştirmişlerdir (Kinga ve Ibolya, 2013, s. 262). Bu ölçek sosyal zekayı sadece ruhsal 
bir yaklaşım olarak ele almayan bir metodolojiyle birlikte, sosyal zekayı bir performans 
özelliği olarak da ortaya koymaktadır (Birknerova vd., 2013, s. 12). 
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 2.2. İş-Aile Çatışması ve Aile-İş Çatışması  

 Birçok birey için iş ve aile tümüyle çok iyi korunması gereken ve birbirini 
tamamlayan iki temel öğedir (Wan Rashid vd., 2012, s. 564). İş ve aile her ikisi de 
doyumsuz kurumlardır (Fox vd., 2011, s. 716). Günümüzde, iş yaşamı ve aile yaşamının 
rekabet halindeki taleplerinin birbirleri ile nasıl uyumlu hale getirilebileceği ise artan bir 
problem olarak devam etmektedir (Kinnunen vd., 2010, s. 119). Neoliberal bir dönemde 
artmış olan iş baskıları, mali kısıtlamalar, artan düzeyde hesap verebilirlik ve kaynak 
bulma arayışı içinde olan iş çevresi pek de sürpriz olmayan bir biçimde iş ve aile 
arasındaki çatışmayı beraberinde getirmiştir (Kalliath ve Kalliath, 2014, s. 122). Diğer 
yandan çift kariyerli eşler, yalnız ebeveynler ve hem çocuk hem de yaşlı bakımı ile 
sorumlu aileler de araştırmaları iş ve aile çatışmasına yöneltmeye başlamıştır (Gareis 
vd., 2009, s. 696). Aile sosyolojisi, iş sosyolojisi, ekonomi ve örgütsel psikoloji gibi 
farklı alanlarda yürütülen araştırmalar iş ve aile çatışmasının birey, örgüt ve toplum için 
önemini açıklamaya çalışmıştır (Law, 2011, s. 591).  
 Greenhaus ve Beutell (1985) iş ve aile çatışmasını, “iş ve aile temelli beklentiler 
ve baskılar birbirleriyle uyumsuz olduğunda karşılaşılan durum” olarak tanımlamıştır. 
Bununla birlikte, iş ve aile çatışmasını, işten aileye yönelik ve aileden işe yönelik olmak 
üzere çift yönlü olarak tanımlamıştır. İş ve aile çatışmasının bu çift yönlü doğasına göre, 
iş aile ile çatışmakta (iş-aile çatışması) ve ona müdahale etmekte, tam tersi olarak, aile 
de iş ile çatışmakta (aile-iş çatışması) ve ona müdahale etmektedir (Parayitam & Kalra, 
2008). Birbirinden farklı iki yöndeki bu çatışma durumları sonucunda yazında iş-aile 
çatışması ve aile-iş çatışması kavramları üzerinde durulmaya başlanmıştır. 
 İş-aile çatışması ve aile-iş çatışması rol çatışması ile de ilişkilidir (Greenhaus ve 
Beutell, 1985). Bireyin üstlendiği bir rolün artan beklenti ve baskıları üstlenilen diğer 
bir rolün artan beklenti ve baskıları ile uyumsuz ise roller arasında çatışma ortaya 
çıkmaktadır (Ohta vd., 2011, s. 938). Roller arasındaki çatışma açısından ele alınacak 
olursa iş ve aile arasındaki çatışmada, iş (aile) ile ilgili beklentiler aile (iş) kaynaklı 
beklentiler ile uyumsuzdur ve çatışma içindedir (Lu vd., 2012). Greenhaus ve Beutell 
(1985) roller arasında oluşan çatışmayı üç farklı türde ele almıştır. Bunlar; zaman 
temelli çatışma (örneğin, iş için harcanan zaman ailenin taleplerini yerine getirmeyi 
engeller), gerginlik temelli çatışma (örneğin, iş kaynaklı baskılar aile için başarılı bir 
performans göstermeyi engeller), davranış temelli çatışma (örneğin, iş için etkin olan 
davranışlar aile taleplerini karşılamak için gerekli olan davranışlar ile uyumlu değildir) 
(Greenhaus and Beutell, 1985; Boyar vd., 2006, s. 35). Bunun yanı sıra, insanların 
belirli miktarda zamana ve enerjiye sahip olduğunu varsayan kıtlık kuramı da iş ve aile 
çatışmasında açıklayıcı olabilir. Kıtlık kuramı bağlamında iş ve aile ile ilgili esasında 
birbirine rakip olabilecek talepleri korumak ve devam ettirmek isteyen bireyler 
kaynaklarını doğru kullanamadıklarında büyük bir ihtimalle çatışma yaşayabilir 
(Camgoz, 2014, s. 177). Kaynakların korunması kuramı da kaynakların kaybedilmesi ve 
kazanılmasına odaklanarak iş ve aile arasındaki ilişkiyi açıklayıcı olabilir (Innstrand vd., 
2008, s. 2). Kuram bireylerin kaynakları elde tutma, koruma ve biriktirmeye çabaladığı 
ancak bu değerli kaynakları gerçekten kaybetme ihtimalinin bireyleri tehdit ettiği 
varsayımına dayanmaktadır (Hobfoll, 1989, s. 513). İş-aile ve aile-iş çatışmalarında bu 
kuram çerçevesinde çatışma ile birlikte bireyin sahip olduğu kaynaklara yönelik tehdit 
oluşacağı ve bireylerin her iki yöndeki çatışma durumlarından olumsuz etkileneceği 
düşünülebilir. 
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 İş ve aile çatışmasının öncülleri ve sonuçları da araştırmacıların son derece ilgisini 
çeken bir alandır (Mathis vd., 2009, s. 14). Farklı iki yöndeki etkileşimi ifade etmeleri 
nedeniyle yazında, iş-aile çatışması ve aile-iş çatışmasının farklı öncülleri ve sonuçları 
ele alındığı gibi her iki çatışma durumunu etkileyen aynı olgular üzerinde durulduğu da 
gözlenmektedir. İş-aile çatışmasının sonuçları ele alınacak olursa; iş tatmini (Hsu, 
2011), tükenmişlik (Tayfur ve Arslan, 2012), stres (Vercruyssen ve Van de Putte, 2013), 
sağlık (van Veldhoven ve Beijer, 2012), örgütsel vatandaşlık davranışı (Bragger vd., 
2005), duygusal tükenme (Smith, 2011), iş stresi ve işten ayrılma niyeti (Ahmad ve 
Omar, 2013), iş tatmini ve örgütsel bağlılık (Haar, 2008) gibi pek çok bireysel ve 
örgütsel düzeydeki çıktı ile ilişkili olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte aile-iş 
çatışmasının sonuçları ele alınacak olursa; örgütsel bağlılık (Li vd., 2013), duygusal 
tükenme ve sinizm (Wang vd., 2012), depresyon ve uzun vadede bireylerin sağlığı 
(Kinnunen vd., 2010), örgütsel vatandaşlık davranışı (Beham, 2011), duygusal tükenme 
(Yu vd., 2010) gibi çıktılarla ilişkili olduğu belirtilebilir. Ayrıca, genel olarak, iş-aile 
çatışması zayıf aile ilişkileri, aile-iş çatışması düşük iş performansı oluşturacak ve her 
iki çatışma durumu da bireyin iyi olma düzeyini düşürecektir (Gareis vd., 2009, s. 697). 
İş ve aile arasındaki çatışmanın negatif yönlü örgütsel çıktılarla sürekli olarak 
gözlemlenen ilişkisi, araştırmacılar tarafından iş ve aile çatışmasının açık ve 
derinlemesine anlaşılması ihtiyacını doğurmaktadır (Maertz ve Boyar, 2011, s. 69). 
Dolayısıyla yazında çatışmanın nasıl ortaya çıktığı üzerinde de durulmaktadır. İş ile 
ilgili değişkenler iş-aile çatışmasının, aile ile ilgili değişkenler ise aile-iş çatışmasının 
güçlü belirleyicileri olmaktadır (Burke vd., 2013, s. 43). Çocuk bakımı, düzenli ev 
işleri, ağır yaşlı bakımı, davranışsal problemleri olan bir çocuk yetiştirmek (Gareis vd., 
2009, s. 697; Breevaart ve Bakker, 2011, s. 250; Kalliath ve Kalliath, 2014, s. 117) ale-
iş çatışmasının kaynağı olabilir. İş, özel yaşamda belirli zorluklara yol açtığında ise iş-
aile çatışması oluşabilir. Bu durumda, iş-aile çatışmasının kaynağı uzun çalışma saatleri, 
evde harcanan az zaman ve esnek olmayan çalışma takvimi olabilir (Erdamar ve 
Demirel, 2014, s. 4920). Özellikle kariyer kavramının da küreselleştiği bir dönemde, iş 
ile ev arasındaki mesafenin uzaklığı ve bulunulan bölgenin aile için işin olduğu 
bölgeden daha cazip olması da iş ve aile arasında çatışmaya neden olabilir (Makela ve 
Suutari, 2011). Yazında iş ve aile çatışmasının örgütsel çıktılar üzerinde ortaya konulan 
etkileri ve çatışmaya neden olan faktörler, gerek iş-aile gerekse aile-iş olmak üzere her 
iki yöndeki çatışmanın hem bireysel hem de örgütsel açıdan olumlu değer yaratmak 
üzere nasıl yönetilebileceğinin sorgulanması ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu 
noktada çalışanların algıladıkları örgütsel desteğin iş-aile ve aile-iş yönlü çatışma 
düzeylerini anlamlı olarak etkilediği ve çatışma düzeylerini azalttığı ifade edilebilir 
(Turunç ve Çelik, 2010, s. 224). İşyerinden alınan destek iş-aile çatışmasını azaltırken 
aileden alınan destek ise aile-iş çatışmasını azaltacaktır (Burke vd., 2013, s. 43). Ayrıca, 
yüksek duygusal zekaya sahip olmak da iş ve aile arasındaki çatışmaları azaltıcı olabilir 
(Biggart vd., 2010, s. 915). 
 2.3. Sosyal Zeka ve İş-Aile / Aile-İş Çatışması 

 Örgütler pozitif iş çıktıları oluşturmak, çalışanların daha verimli yönetilmesini 
sağlamak ve arzu ettikleri sonuçlara ulaşmak için kendilerine yardımcı olacak olan 
sosyal zeka, duygusal zeka ve kültürel zeka gibi zeka odaklı kavramları ve bu kavramlar 
arasındaki ilişkileri anlamalıdır (Crowne, 2009, s. 149). Özellikle, duygusal zeka ve 
sosyal zeka kavramlarını yazında birlikte ele alan birçok çalışma bulunmaktadır (Seal 
vd., 2006; Hopkins ve Bilimoria, 2008; Emmerling ve Boyatzis, 2012). Nitekim bu iki 
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kavramı birlikte inceleyen çalışmalarda yararlanılan duygusal ve sosyal zeka yetkinlik 
envanteri (emotional and social competency inventory) duygusal ve sosyal zeka 
yetkinliklerinin birlikte değerlendirilmesini de sağlamaktadır (Boyatzis vd., 2012). 
Birlikte incelendikleri çalışmalara rağmen sosyal zeka ve duygusal zeka arasındaki ilişki 
karmaşık görünmektedir. Çünkü bazı araştırmacılar sosyal zekanın duygusal zekayı 
kapsadığını ve bazıları da sosyal zeka ve duygusal zekanın tek bir yapı olduğunu ileri 
sürerken diğer bazıları duygusal zekanın sosyal bilişi içeren şemsiye bir terim olduğuna 
inanmakta ve bazıları ise hala sosyal zekanın kısmen duygusal zeka ile örtüştüğünü 
belirtmektedir (Crowne, 2009, s. 152). Aralarındaki ilişkinin bu kadar tartışılıyor olması 
yazında örgütsel bağlamda daha sık ele alındığı gözlemlenen duygusal zeka ile ilgili 
araştırma tasarımlarının sosyal zeka ile ilgili olarak da oluşturulabileceğini 
düşündürmektedir.  
 Duygusal zeka ile ilgili araştırmalarda duygusal zekanın çalışanların iş-aile ve 
aile-iş çatışmasını dengeleyen önemli bir faktör olduğu kabul edilmektedir. Nitekim, 
Kappagoda (2014), çalışanlar duygularını anladıkça ve iyi idare edebildikçe iş ve aile 
sorumluluklarının da dengelenebileceğini ve diğerlerin duygularını anladıkça pozitif 
ilişkiler kurulabileceğini belirtmektedir. Ayrıca araştırması sonucunda duygusal zekanın 
hem iş-aile hem de aile-iş çatışması ile anlamlı ve negatif yönlü ilişkisi olduğu üzerinde 
durmaktadır. Suliman ve Al-Shaikh (2007), negatif yönlü korelasyonla birlikte duygusal 
zeka düzeyi yükseldikçe iş-aile çatışmasının azaldığını belirtmektedir. Laneghan vd. 
(2007); duygusal zekanın geliştirilebileceğini ve örgütlerin çalışanlarına bu konuda 
yardım edebileceğini belirtirken, yüksek duygusal zeka ile düşük iş-aile çatışması 
durumlarının yüksek öznel iyi olma durumları ve düşük duygusal zeka ile yüksek iş-aile 
çatışması durumlarının düşük öznel iyi olma durumları gösterdiğini açıklamaktadır. 
Dolayısıyla iş-aile çatışması karşısında yüksek duygusal zekaya sahip olmak öznel iyi 
olma durumunu da korumayı sağlayacaktır. Araştırmalar duygusal zekanın çatışmaları 
çözümleme yöntemleri üzerinde de etkili olduğunu göstermektedir (Aslan, 2008). 
Carmeli (2003), aralarındaki negatif yönlü korelasyonu işaret ederek duygusal zekası 
yüksek çalışanların düşük ve orta düzeyde olanlar ile karşılaştırıldıklarında aile-iş 
çatışmasını daha etkin kontrol edebildiklerini vurgulamaktadır. 
 Duygusal zeka ve sosyal zeka kavramları aralarındaki ilişki bağlamında yazında 
duygusal zeka ve iş-aile/aile-iş çatışması arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik 
araştırmalar olması sosyal zeka ve iş-aile/aile-iş çatışması arasındaki ilişkinin 
irdelendiği araştırmalara duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda 
araştırmada ileri sürülen hipotezler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 H1: Sosyal zeka iş-aile çatışmasını anlamlı ve negatif yönde etkiler. 
 H2: Sosyal zeka aile-iş çatışmasını anlamlı ve negatif yönde etkiler. 

 Bunların yanı sıra iş-aile ve aile-iş çatışması stres gibi negatif yönlü davranışsal 
çıktıları da beraberinde getirmektedir. Sosyal zeka ise öznel psikolojik iyi olma 
durumunu doğrudan sağladığından kronik hastalıklar ve stresle mücadele etmeyi 
kolaylaştırabilir (Yeh, 2013, s. 527). Sosyal zekanın iş-ile ve aile-iş çatışmasını 
dengeleyici rolü bu mücadeleyi daha etkin hale de getirebilir. Dolayısıyla sosyal 
zekanın farklı davranışsal çıktılarla olan ilişkisi de irdelenmeye değer görülebilir.  
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 3. YÖNTEM 

 Bu araştırmanın amacı bireylerin sosyal zeka düzeylerinin iş-aile/aile-iş 
çatışmasını azaltıcı bir rol üstlenip üstlenmediğinin ortaya konulmasıdır. Günümüz 
insanı yoğun çalışma temposu içinde evden işe işten eve gidip gelmeye odaklanmış bir 
yaşam kurgusu içinde sosyalleşme ihtiyacını yoğun olarak ev ve iş çevresinde yer alan 
kişilerle kurduğu ilişkilerle anlamlandırmaya başlamıştır. İşyerinden ve işyeri 
çevresinde yer alan bireylerden alınan tepkiler ve bunun karşısında aileden alınan 
tepkiler bireyleri etkilerken iş-aile/aile-iş çatışmalarına da yol açmaktadır. Bir taraftan 
diğer tarafa sürüklenip durulan bu ilişki düzleminde iyi ilişkiler arzu edilmesine rağmen 
kontrol edilemeyen ve/veya kötü ilişkiler iş-aile/aile-iş çatışmalarına zemin 
hazırlamaktadır. İşte bu noktada zeka kavramında gömülü bir zeka türü olarak dikkat 
çeken ve sosyal insan ilişkilerine odaklanan sosyal zekanın iş-aile/aile-iş çatışmasını 
azaltıp azaltmayacağının açığa kavuşturulması ve yazında sosyal zekanın çatışma 
yönetimindeki öneminin vurgulanmasına duyulan ihtiyaç bu araştırmanın önemini 
ortaya koymaktadır. Araştırmanın hizmet işletmelerinde yürütülmesi düşünülmüştür. Bu 
doğrultuda hem bireyler arasındaki ilişkilerin hem de çalışma saatlerinin yoğun olarak 
kabul edildiği düşüncesinden hareketle hizmet sektörü çalışanları ile araştırmanın 
yürütülmesi sağlanmıştır. Araştırmaya 348 kişi katılmış ancak hatalı ve eksik 
doldurulan anketler çıkartıldıktan sonra istatistiki açıdan da araştırma evrenini yeterli 
düzeyde temsil eden 321 anket değerlendirmeye alınmıştır.  
 Araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Bu 
kapsamda katılımcıların sosyal zeka düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Silvera, 
Martinussen ve Dahl (2001) tarafından geliştirilen Tromso Sosyal Zeka Ölçeği (Tromso 
Social Intelligence Scale) kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması Doğan ve 
Çetin (2009) tarafından yapılmış ve sosyal zeka düzeyini ölçmede yararlanılabilecek 
geçerli ve güvenilir bir araç olduğu tespit edilmiştir. 7’li Likert tipi cevaplama 
anahtarına sahip olan ölçek sosyal zeka düzeyini ortaya koymak üzere kendini 
tanımlama türünde (self-report) bir ölçme aracı olarak hazırlanmış olup toplam 21 
maddeden oluşmaktadır. Ölçek, sosyal bilgi süreci, sosyal beceri ve sosyal farkındalık 
olmak üzere üç alt boyutlu bir yapı göstermektedir. Ölçeğin sekiz maddeden oluşan 
sosyal bilgi süreci alt boyutu ile insan ilişkilerine yönelik olarak sözlü ya da sözsüz 
mesajları anlama, empati kurabilme, açık mesajların ötesinde gizli mesajları da 
okuyabilme becerileri ölçülmektedir (Örnek madde: Diğer insanların yüz ifadelerinden, 
beden dillerinden vs. gerçekte ne demek istediklerini çoğunlukla anlarım.). Ölçeğin altı 
maddeden oluşan sosyal beceri alt boyutu ile etkin dinleme, atılgan davranışta bulunma, 
bir ilişkiyi başlatma, sürdürme ve sonlandırma gibi temel iletişim becerileri 
ölçülmektedir (Örnek madde: Yeni tanıştığım insanlarla iyi ilişkiler kurmada 
başarılıyımdır.). Ölçeğin yedi maddeden oluşan sosyal farkındalık alt boyutu ise 
ortama, yere ve zamana uygun olarak etkili bir şekilde davranma becerisini ölçmeye 
yöneliktir (Örnek madde: Çoğunlukla başkalarının seçimlerini anlamanın zor olduğunu 
hissederim.). Tromso Sosyal Zeka Ölçeği’nin sosyal zeka düzeyini belirlemeye ilişkin 
araştırmalarda geçerli ve güvenilir olarak kabul gördüğü ve yaygın biçimde kullanıldığı 
belirtilebilir (Delic vd., 2011; Kinga ve Istvan, 2012; Nebioğlu vd., 2012; Kinga ve 
Ibolya, 2013; İlhan ve Çetin, 2014). 
 Araştırma kapsamında iş-aile çatışması ve aile-iş çatışmasının ölçülmesinde 
Netemeyer, Boles ve McMurrian (1996) tarafından geliştirilen iş-aile çatışması ölçeği 
(work-family conflict/WFC scale) ve aile-iş çatışması ölçeği (family-work 
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conflict/FWC scale) kullanılmıştır. Geçerliliği ve güvenilirliği Efeoğlu (2006) 
tarafından tespit edilerek Türkçe’ye uyarlanan ölçeklerin her biri 5 maddeden oluşmakta 
olup 5’li Likert tipi cevaplama anahtarına sahiptir. İş-aile çatışması ölçeği işin aileye ne 
dereceye kadar engel olduğuna ilişkin algıyı ölçmeye yöneli iken aile-iş çatışması ölçeği 
ise ailenin işe ne dereceye kadar engel olduğuna ilişkin algıyı ölçmeye yöneliktir. iş-aile 
çatışması ölçeğinde yer alan maddelere “İşime ayırmam gereken zaman, aile 
sorumluluklarımı yerine getirmemi zorlaştırıyor.” ifadesi, aile-iş çatışması ölçeğinde 
yer alan maddelere ise “Evdeki işlere zaman ayırabilmek için işimle ilgili şeyleri bir 
kenara itmek durumunda kalıyorum.” ifadesi örnek verilebilir. Yazında oldukça geniş 
bir biçimde kullanılan ölçeklerin gerek birlikte kullanıldığı gerekse ayrı ayrı kullanıldığı 
araştırmalar bulunmaktadır (Frye ve Breaugh, 2004; Howard vd., 2004; Özdevecioğlu 
ve Çakmak-Doruk, 2009; Hsu, 2011; Çelik ve Turunç, 2011; Lee vd., 2013; Tayfur ve 
Arslan, 2013; Stewart, 2013).   

Tablo 1. Ölçeklere İlişkin Bilgiler 

Ölçek Madde  
Sayısı 

Cronbach Alpha 
Katsayısı 

İş-aile çatışması 5 ,879 

Aile-iş çatışması 5 ,890 

Sosyal zeka 19 ,813 

     Sosyal bilgi süreci 7 ,746 

     Sosyal beceri 6 ,624 

     Sosyal farkındalık 6 ,795 

 Araştırmada yararlanılan ve daha önceki araştırmalarda geçerli ve güvenilir 
oldukları kabul edilen ölçeklerin bu araştırmada da geçerli ve güvenilir olduklarını 
tespit etmek amacıyla ölçeklere ilişkin faktör analizi yürütülmüş ve Cronbach alfa 
güvenilirlik katsayıları incelenmiştir. Ancak bu süreçte sosyal zeka ölçeği için yapılan 
faktör analizinde ilk önce sosyal bilgi süreci boyutunda yer alan maddelerden biri 
(Diğer insanların duygularını anlayabilirim.) farklı faktörde tek kaldığı için ölçekten 
çıkartılmıştır, daha sonra faktör analizi tekrarlandığında ise sosyal farkındalık 
boyutunda yer alan maddelerden biri (Diğer insanların yaptıklarıma verdikleri tepkiler 
beni çoğunlukla şaşırtır.) farklı bir faktörde tek kaldığı için ölçekten çıkartılmıştır, 
faktör analizi bir kez daha tekrarlandığında ölçeğin yazındaki araştırmalarda kullanılan 
üç faktörlü yapı sergilediği ortaya çıkmıştır. Araştırmada kullanılan iş-aile çatışması ve 
aile-iş çatışmasına ilişkin ölçeklerin ise, faktör analizi sonucunda ortaya çıkan tek 
boyutlu yapıları yazında ölçeklerin kullanıldığı diğer araştırmalarla benzerlik 
göstermiştir. Faktör analizi bulguları doğrultusunda elde edilen uygun KMO ve Barlett 
testi sonuçları ile yeterli düzeydeki açıklayıcı toplam varyanslar araştırmada kullanılan 
ölçeklerin yapısal geçerliliğinin tespit edilmesini sağlamıştır. Diğer yandan Tablo 1’de 
de yer alan Cronbach alfa güvenilirlik katsayıları ölçeklerin içsel tutarlılığının 
değerlendirilmesine olanak sağlarken gerek ölçeklerin tümü için gerekse sosyal zeka 
ölçeğinin alt boyutları için ayrı ayrı istatistiki açıdan anlamlı güvenilirlik düzeylerini 
ortaya koymuştur. 
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 4. BULGULAR 

 Araştırmada sosyal zeka ile alt boyutları ve iş-aile/aile-iş çatışması arasındaki 
ilişkiyi ve söz konusu ilişkilerin yönünü tespit edebilmek amacıyla korelasyon 
analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular aşağıdaki Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Sosyal Zeka ve İş-Aile/Aile-İş Çatışması Arasındaki                                        
Korelasyon Analizi Bulguları 

Değişkenler Ortalama Std. 
Sapma 1 2 3 4 5 6 

1 İş-aile çatışması 3,1389 ,70108 1      

2 Aile-iş çatışması 2,8212 ,77220 ,404* 1     
3 Sosyal zeka 3,3038 ,43485 ,045 -,313* 1    
4  Sosyal bilgi süreci 3,3209 ,52583 ,168* -,228* ,585* 1   
5 Sosyal beceri 3,3255 ,53313 ,000 -,183* ,882* ,296* 1  

6 Sosyal farkındalık 3,2622 ,68431 -,060 -,283* ,801* ,049 ,729* 1 

*p<0.01; **p<0.05 

 Korelasyon analizinden elde edilen bulgulara göre, sosyal zeka ile iş-aile 
çatışması arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Sosyal zeka ile aile-iş çatışması 
arasında ise negatif yönlü ve istatistiki açıdan anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur (r = -
0,313). Bu anlamlı ilişki sosyal zekanın boyutları açısından da incelenebilir. Böyle bir 
inceleme, sosyal zekanın sosyal bilgi süreci (r = -0,228), sosyal beceri (r = -0,183) ve 
sosyal farkındalık (r = -0,283) olmak üzere tüm alt boyutlarının aile-iş çatışması ile 
negatif yönlü ve istatistiki açıdan anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu göstermektedir.  
 Araştırma sürecinde sosyal zekanın iş-aile çatışmasını ve aile-iş çatışmasını 
anlamlı ve negatif yönde etkileyeceği öngörüleri ise araştırmaya konu olan 
değişkenlerden sosyal zeka bağımsız değişken ve iş-aile/aile-iş çatışması bağımlı 
değişken alınarak yürütülen basit doğrusal regresyon analizleri ile tespit edilmiştir. 
Korelasyon analizinin bulguları ile de desteklenen bulgular aşağıdaki Tablo 3 ve             
Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 3. Sosyal Zeka ve İş-Aile Çatışması İçin Regresyon Analizi Bulguları 

Bağımsız değişkenler B Std. 
Hata Beta t Anlamlılık  

(Sabit) 2,899 ,300 - 9,647 ,000 

Sosyal zeka ,073 ,090 ,045 ,806 ,421 

F  
R  
R2  
Düzeltilmiş R2  
Bağımlı değişken  

645 
,045 
,002 
-,001 
İş-aile çatışması 

*p<0.01; **p<0.05 
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Tablo 4. Sosyal Zeka ve Aile-İş Çatışması İçin Regresyon Analizi Bulguları 

Bağımsız değişkenler B Std. Hata Beta t Anlamlılık 
(Sabit) 4,659 ,315 - 14,809 ,000 
Sosyal zeka -,556 ,094 -,313 -5,892 ,000* 
F  
R  
R2  
Düzeltilmiş R2  
Bağımlı değişken  

34,721* 
313 
,098 
,095 
Aile-iş çatışması 

*p<0.01; **p<0.05 

 Regresyon analizinden elde edilen Tablo 3’teki bulgular incelendiğinde, 
oluşturulan regresyon modelinin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı (F=645; p>0.05), 
dolayısıyla, sosyal zekanın iş-aile çatışması üzerinde anlamlı bir etkisinin tespit 
edilmediği görülmektedir. Bu bulgular ışığında, araştırmanın, “Sosyal zeka iş-aile 
çatışmasını anlamlı ve negatif yönde etkiler.” şeklinde ifade edilmiş olan birinci 
hipotezi reddedilmektedir.  

 Regresyon analizi doğrultusunda Tablo 4’te yer alan bulgular ele alındığında, 
oluşturulan regresyon modelinin istatistiksel açıdan anlamlı (F=34,721; p<0.01) olduğu 
bulunmuştur. Oluşturulan regresyon modelinin açıklayıcılık gücüne bakıldığında sosyal 
zeka aile-iş çatışmasındaki değişimin %9,8’lik kısmını açıklamaktadır (R2=,098). Beta 
katsayısı ise -,313 değeri ile sosyal zeka ile aile-iş çatışması arasındaki ilişkinin negatif 
yönlü olduğuna işaret etmektedir. Elde edilen bulgular sosyal zekanın aile-iş çatışmasını 
anlamlı ve negatif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla, araştırmanın, 
“Sosyal zeka aile-iş çatışmasını anlamlı ve negatif yönde etkiler.” yargısı ile ifade 
edilen ikinci hipotezi kabul edilmektedir. 
 Yürütülen regresyon analizlerinde sosyal zeka genel olarak değerlendirilmiştir. 
Ancak sosyal zekayı oluşturan boyutlar da merak edilmektedir. Bu noktada sosyal 
zekayı oluşturan boyutlar bağımsız değişkenler olarak alınıp çoklu regresyon analizleri 
yürütülmüştür. Sosyal zekayı oluşturan boyutlar için de regresyon modeli iş-aile 
çatışmasında anlamsız bulunmuş ve sosyal zeka genel olarak incelendiğindeki bulguları 
tekrar etmemek için bu bulgulara yer verilmemiştir. Sosyal zekayı oluşturan boyutların 
aile-iş çatışması üzerindeki etkisi ise aşağıdaki Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5. Sosyal Zeka Boyutları ve Aile-İş Çatışması İçin Regresyon Analizi Bulguları 

Bağımsız değişkenler B Std. Hata Beta t Anlamlılık 
(Sabit) 4,693 ,322 -   
Sosyal bilgi süreci -,392 ,083 -,267 -4,736 ,000* 
Sosyal beceri -,288 ,080 -,199 -3,325 ,016** 
Sosyal farkındalık -,468 ,089 -,415 -5,276 ,000* 
F  
R  
R2  
Düzeltilmiş R2  
Bağımlı değişken  

17,498* 
377 
,142 
,134 
Aile-iş çatışması 

*p<0.01; **p<0.05 
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 Regresyon analizinden elde edilen bulgulara göre, Tablo 5’te de görüleceği gibi, 
oluşturulan regresyon modeli istatistiksel açıdan anlamlıdır (F=17,498; p<0.01). 
Oluşturulan regresyon modelinin açıklayıcılık gücü sosyal zekayı oluşturan boyutların 
aile-iş çatışmasındaki değişimin %14,2’lik kısmını açıkladığını göstermektedir 
(R2=,142). Sosyal bilgi süreci (β= -,267; p<0.01), sosyal beceri (β= -,199; p<0.05) ve 
sosyal farkındalık (β= -,415; p<0.01) olmak üzere sosyal zekayı oluşturan tüm 
boyutların aile-iş çatışması üzerinde anlamlı ve negatif yönlü etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. Bu bulgular da araştırmanın ikinci hipotezini destekler niteliktedir. 
 5. SONUÇ 

 Bireylerin yaşam sahnesinde sergiledikleri farklı rollerden üzerlerine yüklenen 
farklı arzu ve talepler onların davranışlarına yön vermektedir. Bu roller arasında 
özellikle bireylerin iki değer verdiği kurum olan iş ve aile içinde üstlendikleri roller her 
gün geçip giden yaşamın büyük bir bölümünde bulunması temelinde oldukça önemlidir. 
Ne aileden ne de işten kaynaklanan istekler ise hiç azalmamaktadır. Bu nedenle bireyler 
çoğu zaman kendilerini işten aileye ya da aileden işe yönelik çatışmalar içinde 
sürüklenirken bulmaktadır. Bireylerin iş odaklı beklentileri ile aile odaklı beklentilerinin 
uyumlu hale getirilmesi karşılaşacakları iş ve aile eksenli çatışmaları azaltacaktır. Gerek 
işten aileye gerekse aileden işe herhangi bir çatışma durumu esasında bireyin zihnindeki 
yarışta dönüp durup birbirini kovalayan birbirine rakip beklentiler yumağıdır. Bu 
beklentilerin hangisinin kazanacağı ve bu yarışın sonunda kazanmayan tarafın bireyi 
çatışmanın merkezi haline getireceği düşünülürse çatışmaların nasıl idare edilebileceği 
üzerinde durmak gerektiği açıktır.  
 İş ve aile ikileminde oluşacak çatışmalar bireyler arasındaki ilişkilere 
dayanmaktadır. Söz konusu bireyler arasındaki ilişkiler olduğunda ise sosyal zeka akla 
gelmektedir. Günümüzde zeka algısı sadece matematiksel zekayı zeka olarak görmenin 
ötesine geçmiş olup farklı zeka türleri araştırmalarda incelenmeye başlanmıştır. Sosyal 
zeka sosyal insan ilişkilerinde uygun davranış biçimleri sergilemeye odaklanması 
yönüyle dikkat çekmektedir. Sosyal zekanın bireylerarası ilişkilere dönük vurgusu iş ve 
aile ikilemindeki çatışmaları etkileyici rolünün sorgulanması gereğini doğurmaktadır. 
Yazında sosyal zeka ile ilişkisi sürekli ele alınan duygusal zekanın iş ve aile arasındaki 
çatışmaları azaltıcı yönü üzerinde duran araştırmaların varlığı bu araştırmanın 
sorunsalını da güçlendirmiştir. Araştırmada bu doğrultuda sosyal zekanın iş-aile/aile-iş 
çatışmasını azaltıcı bir rol üstlenip üstlenmediği irdelenmiş ve sosyal zeka örgütsel 
bağlamda vurgulanmaya çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular sosyal zeka 
düzeyi yükseldikçe iş-aile çatışmasının değil ancak aile-iş çatışmasının azaldığını ortaya 
koymaktadır. Araştırmanın ulaştığı sonuç sosyal zekayı oluşturan boyutlar açısından da 
incelenmiştir. Bu noktada en çok sosyal farkındalık, daha sonra sosyal bilgi süreci ve 
son olarak da sosyal beceri olmak üzere sosyal zekayı oluşturan tüm boyutların aile-iş 
çatışmasını azaltıcı bir rol üstlendiği tespit edilmiştir.  

 Günümüz iş dünyası yoğun ve uzun çalışma saatlerini gerekli kılmaktadır. İşgücü 
piyasasında oluşan rekabet ise sahip olunan işin gereklerini yerine getirmenin önemini 
ortaya koymaktadır. Bireyler için böyle bir ortamda iş zorunluluk olarak da 
algılanabilir. Ayrıca işyerindeki ilişkileri iyi idare ediliyor olsa dahi bireyler işin 
kendilerine yüklediği görev ve sorumluluklardan kaçamayacaktır. Tüm bunlar 
araştırmadaki, sosyal zekanın iş-aile çatışmasını azaltıcı rol üstlenmediği bulgusunu 
açıklayıcı olabilir.  
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 Diğer yandan iş merkezli yaşamlar iş odaklı düşünüldüğünde iyi olmasının aksine 
aile bireyleri için çatışma durumlarına zemin hazırlamaktadır. Böyle bir durum aile-iş 
çatışmalarının kaçınılmaz doğasıdır. Ancak sosyal zeka bu yöndeki çatışmaları azaltıcı 
rol üstlenebilir. Sosyal farkındalık açısından duruma bakılacak olursa birey aile bireyleri 
veya aile ile ilgili yeni durumları ya da sorunları fark edip bunu ifade ettiğinde aile 
bireyleri kendilerini de önemli görebilir ve iş karşısında gözden düşmediklerini 
hissedebilir. Kısacası aile bireyleri iş ile olan rekabette kendilerine değer atfedildiğini 
düşünecektir. Bu durumun aile-iş çatışmasını azaltacağı açıktır. Sosyal bilgi süreci 
açısından ele alındığında birey aile bireylerinin hangi durumlara nasıl tepkiler verdiğini 
bilerek hareket ettiğinde aile bireylerini çatışma odaklı davranmaktan uzaklaştırıcı 
davranışlara yönelebilir. Ayrıca insan en iyi aile bireylerine nazını geçirmektedir. 
Bunun için yine aile bireylerine nasıl yaklaşacağını bilerek iş önceliği konusunda onları 
ikna edici olabilir. Böylece aile-iş çatışması da azalacaktır. Sosyal beceri açısından 
duruma bakıldığında ise birey aile bireylerinin sorunları karşısında çözümler üretmeye 
odaklandığı ve yeni karşılaştığı durumlarda yeni sosyal ilişki biçimlerini geliştirebildiği 
sürece aile-iş çatışmasını sosyal zeka ile azaltabilecektir. Kısacası bireyler çatışma ile 
mücadelede sosyal zekayı bu boyutlar ekseninde kullanmaya kendilerini alıştırmalıdır. 
Ayrıca sosyal zekayı geliştirmeye dönük uygulamaların iş ve aile ikilemindeki 
çatışmaları azaltmada yararlı olacağı ifade edilebilir. Bu yöndeki uygulamalar ise gerek 
bireyin kendisi gerekse çalıştığı kurumun çabaları ile oluşturulabilir. Birey kendi 
mutluluğu için böyle bir çabaya çalışılan kurum ise daha mutlu çalışanların daha verimli 
çalışanlar olacağını düşünerek böyle bir çabaya yönelebilir. 
 Çoklu zeka kuramının kabul görmeye başlaması ile birlikte zeka olgusunun farklı 
yönleri üzerine araştırmalar yürütülmeye başlanmıştır. Öyleki bu tür araştırmaların 
örgütsel bağlamda da yazında kabul göreceğine inanılmaktadır. Nitekim duygusal zeka 
örgütsel yazında oldukça farklı yönleri ile irdelenmiştir. O halde duygusal zeka ile 
ilişkisi birçok araştırmada vurgulanan sosyal zeka üzerine yürütülecek araştırmalar da 
duygusal zeka ile ilgili araştırmalar incelenerek tasarlanabilir. Bu araştırma zekanın 
sosyal zeka yönünü vurgulamayı hedeflemiştir. Ancak zekanın çok boyutlu yapısındaki 
diğer yönlerini ele alacak araştırmalar ve bu araştırmaların örgüt yazınına 
kazandırılmasına da ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer yandan sosyal zeka ile iş-aile/aile-iş 
çatışması arasındaki ilişkiye odaklanmayı amaçlayan ilerideki araştırmalar farklı 
örneklem grupları alınarak yürütülebilir. Araştırmada vurgulanmaya çalışılan sosyal 
zeka kavramının örgütsel davranış alanının odağındaki farklı konular ile birlikte ele 
alınacağı araştırma problemlerinin incelenmesinin de yazına katkı sağlayıcı olacağına 
inanılmaktadır.  
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Extensive Summary 
  

 1. INTRODUCTION 
 Individuals inevitably find themselves dragging between work and home under 
the effects of conflicts from work to family or family to work. The fact that people 
cannot be escaped from conflicts brings some questions to the mind, such as, how 
conflict cases can be managed, how the balance between work and family can be 
established, to what extent the skills possessed by individuals may help them for 
reducing conflicts they will meet, what are the strengths that reduce conflicts and make 
the life in balance. Any conflict case required relationships between individuals and this 
state may be associated with social intelligence. Indeed, social intelligence is based on 
individual’s ability of establishing harmonious relationships with other people. 
However, it is observed that there is a lack in the literature to examine the relationship 
between social intelligence and conflict. It is also clear that researches are necessary 
which discussed social intelligence in the organizational context. 
 Relationships between emotional intelligence and social intelligence concepts are 
emphasized in the literature. At this juncture, researches which are trying to explain the 
relationships between emotional intelligence and work-family/family-work conflict are 
manifested the necessity of the researches which are going to analyze the relationships 
between social intelligence and work-family or family-work conflicts. Therefore, 
hypotheses suggested in this research can be defined as follows: 

H1:Social intelligence has a significant and negative effect on work-family conflict. 
H2:Social intelligence has a significant and negative effect on family-work conflict. 

 The purpose of this study is to evaluate social intelligence (which is a type of 
intelligence that takes attention as focusing social human relations and being embedded 
in the general intelligence scenery) in organizational context and to demonstrate 
whether or not social intelligence take a role in reducing work-family/family-work 
conflict. In the life fiction focusing on going and returning work to home under the 
work pressure, today's people began to give meaning to the need of socializing, with his 
relationships which is intensively established with the people in work and home.  
Responses received from organizations and people from the workplace environment and 
opposing to this responses received from family members cause work-family / family-
work conflict while they are affecting individuals. In this relationship platform in which 
one is dragged along one side to another, good relations are desired while 
uncontrollable or poor relations are triggering work-family/family-work conflicts. At 
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this point, whether or not social intelligence is going to reduce work-family/family-
work conflict will be clarified. Moreover, the importance of social intelligence in 
conflict management should be emphasized. These are revealing the importance of this 
research. 
 2. METHODOLOGY 

 The data of this study were gathered in terms of a self-completion questionnaire. 
The research is conducted with the employees of service organizations due to intensive 
working hours and intensive relations between individuals in these organizations. 348 
employees attended the research. But, after the preassessment for the data some of the 
questionnaires removed from the whole data because of missing responses. Thus, after 
the elimination process of the responses, the final sample is consisted of 321 
questionnaires. This sample is statistically significant for the research. The 
questionnaire of the research is composed of some scales. Social intelligence is was 
measured by Tromso Social Intelligence Scale which is developed by Silvera, 
Martinussen and Dahl (2001) as a self-report scale for measuring social intelligence 
levels of people. This scale is composed of three subscales which are named as social 
information processing, social skills and social awareness. It should be stated that, 
Tromso Social Intelligence Scale is generally used as a valid and reliable scale in the 
researches which are aimed to determine the level of social intelligence. Work-family 
conflict and family-work conflict were measured sequentially using the Work-Family 
Conflict Scale and Family-Work Conflict Scale both of which are employed by 
Netemeyer, Boles ve McMurrian (1996). These scales are also used as valid and reliable 
scales in the literature both separately and together. In this study, factor analyze is 
utilized for the scales and findings demonstrated that each of the scales has same 
structure as in the other researches in the literature. Cronbach alpha coefficients are also 
examined for the scales and each of the scales has an acceptable Cronbach alpha 
coefficient as in the researches conducted before in the literature. 

 3. FINDINGS 
 In the study, correlation analyze was utilized for discovering the relationship 
between social intelligence and work-family/family-work conflict and the direction of 
any relationship. Findings showed that there isn’t any relationship found between social 
intelligence (with its dimensions) and work-family conflict. On the other side the 
significant and negative relationship found between social intelligence (as a whole 
concept) and family-work conflict (r = -0,313). This relationship also examined in terms 
of the dimensions of social intelligence. Such an examination demonstrated that being 
as dimensions of social intelligence, social information processing (r = -0,228), social 
skills (r = -0,183) and social awareness (r = -0,283) have significant and negative 
relationship between social intelligence and family-work conflict. 
 Afterwards, for confirming the hypotheses of the research, assuming social 
intelligence has a significant and negative effect on work-family or family-work 
conflict, regression analyze was utilized in the study. Findings presented that social 
intelligence hasn’t got any significant effect on work-family conflict. Depending on 
this, the first hypothesis of the research is rejected. In contrast to this, findings exhibited 
that both social intelligence as a whole variable and its dimensions separately have a 
significant and negative effect on family-work conflict. Therefore, the second 
hypothesis of the research is supported. 
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 4. CONCLUSION 

 Conflicts which will occur in work and family dilemma based on relationships 
between individuals. Emphasis of social intelligence which has turned to interpersonal 
relationships required to questionize the effective role of social intelligence on work and 
family dilemma. The findings of the research exhibits that, not work-family conflict, but 
family-work conflict will reduce when social intelligence level becomes higher. 

 Today’s business life requires intensive and long working hours. Competition 
consists in the labor market reveals the importance of meeting the requirements of the 
job anyone has. In such an environment business may be perceived as an obligation by 
individuals. Even if individuals are directing their workplace relationships well enough, 
it is not possible for them to escape from the duties and responsibilities of their work. 
All of these explanations present the clues for why social intelligence doesn't take any 
role for reducing work-family conflict. On the other hand, a work-centered life may be 
better in the aspect of business-oriented thought, but on the contrary, it will establish a 
ground for conflict cases. However, social intelligence can be take role for reducing 
conflicts in this direction. When individuals become aware of new states or problems 
related to family members or family and speak about this awareness, family members 
thought that they are not falling from grace in the face of work. When individuals act as 
knowing reactions of their family members to situations, family members may tend to 
become far from conflict behaviors. Work-family conflicts will be reduced with social 
intelligence as soon as individuals are focusing on creating solutions for problems of 
family members and are improving new forms of social relationships in front of the new 
situations they met. In brief, individuals should accustom themselves to use social 
intelligence in the context of its dimensions for struggling against conflicts. Moreover, 
implementations for developing social intelligence with the efforts of both the 
individuals and organizations may be useful for reducing conflicts in work and family 
dilemma. 

 



                                                                           

 

Personel Güçlendirmesi ve Yönetici Desteğinin İş Memnuniyeti 
Üzerindeki Etkisi: Enerji Sektöründe Bir Uygulama 

The İmpact of Personel Empowerment and Supervisor Support on Job 
Satisfaction: An Application in the Energy Sector 

 

Ali Kemal CEYLAN 
Batman Üniversitesi, 

Meslek Yüksekokulu, Batman, Türkiye 
alikemal.ceylan@batman.edu.tr 

 

Gaye MAT ÇELİK 
Türkiye İstatistik Kurumu 

Nevşehir, Türkiye 
gayemt@hotmail.com 

 
Abdurrahim EMHAN 

Selahaddin Eyyubi Üniversitesi 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Diyarbakır, Turkiye 

aemhan@gmail.com 
 

Özet 

Bu çalışmada iş memnuniyetinde yönetici desteği ve personel güçlendirmesinin 
Sosyal Değişim Teorisine dayalı Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak incelenmesi 
amaçlanmıştır. Modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 20 soruluk 
bir ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekler, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’ ya 
ve Turkish Petroleum International Company (TPIC)’in Batman Bölge Müdürlüğü’nde 
çalışan personele dağıtılmıştır. Bu ölçeklerden rastgele 750 form dağıtılmış, 250 ölçek 
geri dönmüş ve16 ölçek eksik bilgilerden dolayı analiz dışı bırakılarak, analizler için 
toplam 234 ölçek kullanılmıştır. İş memnuniyeti, yönetici desteği ve personel 
güçlendirmesi arasında güçlü pozitif doğrusal bir ilişki tespit edilmiş olup, bazı 
demografik değişkenler arasında çeşitli farklar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Personel Güçlendirme, Yönetici Desteği, İş Memnuniyeti, Enerji 
Sektörü. 

Abstract 
Study aimed to figure out the relationship between job satisfaction, supervisor 

support and personnel empowerment based on Social Exchange theory by using the 
Structural Equation Model. To test the model, 20 questions survey and demographic 
variables were used in this study. Survey was delivered the Turkish Petroleum 
Corporation (TPAO) and Turkish Petroleum International Company (TPIC) employees, 
and 234 returned survey were appropriate to use in this study. There was a positive 
relationship found between job satisfaction, supervisor support and personnel 
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empowerment. On the other hand, there was found various differences among some 
demographic variable. 
Keywords: Personnel Empowerment, Supervisor Support, Job Satisfaction, Energy 
Sector. 

1. Giriş   

Örgütlerin, küreselleşen dünya pazarındaki rekabet mücadelesinde başarılı 
olabilmelerinde sahip oldukları iş gücünün büyük bir faktör olduğu kabul edilen bir 
gerçektir. Sahip oldukları bilgi, yetenek ve tecrübelerini örgütün amaçlarına ulaşması 
için en etkili şekilde aktaran örgüt personeli, örgütün performansına yaptıkları katkıyla 
onun rekabet gücünü oluşturmaktadır. Buna karşılık işveren ise personelin katkısını hem 
ücret hem de diğer hakları sağlayarak karşılamaya çalışmaktadır. Sosyal Değişim 
Teorisi, işveren ve personel arasında gerçekleşen karşılıklı değişimi, her iki tarafında 
kendilerine sağlamış olduğu yarar ve maliyet açısından değerlendireceklerini ifade 
etmektedir. Bu değişim sürecinin sonunda hem personel hem de işveren, kendi vermiş 
oldukları katkılara karşılık elde etmiş oldukları yararları değerlendireceklerdir. Yapılan 
değerlendirme sonucunda, çalışan açısından bakıldığında elde ettikleri kendini tatmin 
etmiyorsa, bu değişimde vermesi gerekenleri eksik verecek ya da değişim ilişkisini 
sonlandırabilecektir. Her iki durumunda gösterdiği gibi hem personelin hem de 
işverenin kaybının olduğudur (Zafirovski, 2005). Buradan hareketle yapılan 
çalışmalarda, işveren ve personel arasındaki karşılıklı değişimin daha sağlam bir temele 
oturması için çalışanların beklentileri iş memnuniyeti kavramı adı altında toplanması 
amaçlanmıştır (Hackman ve Oldham, 1976; Herzberg ve Diğ., 1959). Bu çalışmalar, 
işverenin beklediği örgütsel kazanımı artıracak şekildeki, personel katkılarının 
gerçekleşebilmesi için nelerin gerektiği konusunda yararlı bilgilerin elde edilmesine 
yardımcı olmuştur. Personel katılımı ve örgütsel bağlılık gibi önemli bilgiler elde 
edilmiş ve bu unsurların temelde iş memnuniyeti olmadan gerçekleşemeyeceği bilgisini 
göstermiştir. İş memnuniyetinin, personel katılımı gibi davranışların güçlü bir şekilde 
örgüt içinde devamlı sergilenmesinde temel aktör konumunda olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmamızda, hem devlet hem de özel sektörde birbiri ile dış tedarik 
çerçevesinde ilişkisi olan TPAO ve TPIC kurum çalışanları ele alınmıştır. Türkiye’nin 
milli petrol şirketi olan TPAO, 1954 yılında, 6327 sayılı kanunla, kamu adına 
hidrokarbon arama, sondaj, üretim, rafineri ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek 
amacıyla kurulmuştur. TPAO, arama, sondaj, kuyu tamamlama ve üretim, doğal gaz 
depolama, petrol ticareti ve taşımacılığı (bağlı ortaklık-TPIC), ham petrol ve doğal gaz 
boru hattı alanlarında ortaklık faaliyetler göstermektedir. Bakanlar Kurulu tarafından 
TPAO’ya; Türkiye’nin petrol ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak, uluslararası 
ticaret alanında konuları ile ilgili olarak faaliyetlerde bulunmasını temin etmek ve yurt 
dışı petrol ameliyeleri ve ticaretini, icabında kuracağı bir şirket vasıtasıyla yürütmek 
amacıyla yurt dışında yabancı devlet mevzuatına göre faaliyet gösterecek bir şirket 
kurma izni verilmiştir. Bu kapsamda TPIC firması kurulmuştur. TPIC; petrol ve 
doğalgaz arama, sondaj, kuyu tamamlama, saha geliştirme, üretim, petrol sahası yüzey 
tesisleri, taşıma, rafineri, ham petrol ve petrol ürünleri ticareti ve petrol dağıtımı 
konularında faaliyet göstermektedir. 

Bu çalışmanın amacı Sosyal Değişim Teorisi çerçevesinde, enerji sektöründe iş 
memnuniyeti, yönetici desteği ve personel güçlendirmesi unsurlarını aynı anda beraber 
incelemektir. Araştırmanın verileri Batman ilinde faaliyet gösteren TPAO ve TPIC 
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çalışanlarına uygulanan iş memnuniyeti, yönetici desteği ve personel güçlendirmesi 
ölçeği vasıtasıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde parametrik (t-testi, ANNOVA), 
korelasyon ve regresyon testleri kullanılmıştır. Çalışmanın hipotezi ise, “iş 
memnuniyeti, yönetici desteği ve personel güçlendirmesi arasında pozitif doğrusal bir 
ilişkinin var olduğu düşüncesidir.” Bu çalışmada, kurum birimleri arasında çalışanların; 
iş memnuniyeti, yönetici desteği ve personel güçlendirme düzeyleri arasında herhangi 
bir farklılık var mıdır? Sorusuna cevap aranmıştır.  

2. Kavramsal Çerçeve 
2.1. İş Memnuniyeti 

Sanayi Devrimi’nin başlamasıyla toplumsal alanda meydana gelen değişiklikler 
yönetim ve ekonomi alanında da farklılıklara neden olmuş, böylece işlerin yapısında 
meydana gelen değişiklikler çalışanlarda memnuniyetsizliğe yol açmış ve bunun 
paralelinde memnuniyet ile işin yapısal özelliklerini konu alan birçok çalışma 
gerçekleştirilmiştir (Işın, 2009, s. 52). Yönetim alanında önemli inceleme konularından 
birisi olan iş memnuniyeti, Hawthorne araştırmalarına dayanmaktadır. Teorik olarak iş 
memnuniyeti kavramını açıklayan birçok araştırma, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi 
teorisi (1954) ile Herzberg’in motive ediciler-hijyen faktörleri teorisine (1966) 
dayanmaktadır (Burnard ve Diğ., 1999, s. 9).  İş memnuniyeti basitçe, insanların 
kendiişleri hakkında ve o işin çeşitli yönleri bakımından ne hissettikleri ile ilgilidir 
(Spector, 1997, s. 2). Locke’a göre ise iş memnuniyeti, bireyin kendi işi veya iş 
deneyiminin değerlendirilmesi neticesinde duyulan memnunluk hissi olarak 
tanımlanmıştır (Weiss, 2002, s. 174).  Böylece iş memnuniyeti, bir çalışanın işine karşı 
duygusal bir tepkisi olarak ele alınmaya başlanmıştır (Brief ve Weiss, 2002, s. 283). 
Luthans’a göre iş memnuniyetinin üç boyutu bulunmaktadır: 

-İş memnuniyeti, bir iş durumuna duygusal yanıttır. Bu yüzden görülmez, sadece 
ifade edilebilir. 

-İş memnuniyeti, genellikle çıktıların beklentileri ne derece karşıladığıyla 
ifadelendirilebilir. 

-İş memnuniyeti, birbiriyle ilgili birçok tutumu da beraberinde getirir. Bunlar 
genelde iş, ücret, terfi olanakları, yönetim tarzı, çalışma arkadaşları ve benzerleri ile 
ilgilidir (Yazıcıoğlu, 2010, s.  244). 

İş memnuniyeti, çalışanların beklentileriyle iş özellikleri arasındaki uyuma işaret 
eden bir olgudur. Bu olgu tatmin edici ve adil ücret, sosyal güvenlik, çalışma güvenliği, 
iş güvenliği, iş-beceri-bilgi dengesi, işten doğan gurur, işletme politikaları, yükselme 
olanağının bulunması ve sosyal iklim gibi değişik unsurlardan oluşmaktadır (Şahin, 
2007, s. 42). İş memnuniyeti yüksek olan çalışanın, örgüte katkısının yüksek olduğu 
görüşü hâkimdir. Örgütsel yapı içinde iş memnuniyetinin sağlanması, günümüz 
yönetimin anlayışının en önemli görevlerinden biridir. Çalışanlarının beklentilerini 
karşılayabilen örgütler, personel bulmakta zorlanmamaktadır. Bu durum iş 
memnuniyetinin örgütler açısından ne kadar önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. 
Bu suretle, iş memnuniyetini sağlayan örgütlerin amaçlarına ulaşması daha kolay 
olmaktadır.  
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2.2. Yönetici Desteği  

Örgütler, çalışanlarının iş memnuniyetini sağlamak ve verimliliklerini artırmak 
için maddi ve sosyo-duygusal faktörleri karşılamak zorundadırlar. Maddi ve sosyo-
duygusal unsurların karşılanmasında personelin, yönetici ve örgütsel destek algısı 
önemlidir.  Örgütsel Destek Teorisi, sosyo-duygusal ihtiyaçları karşılamak ve artan 
çalışma gayretini ödüllendirmek adına örgütün istekliliğini göstermek için, çalışanların 
kendi katkılarının, örgütte nasıl değerlendirildiğine dair genel inanışlar geliştirdiğini ve 
kendi çıkarlarını (iyiliklerini) düşündüklerini varsaymıştır (Eisenberger ve Diğ., 2002, s. 
565).  

Çalışanlar işleriyle ilgili gönüllü çabalarını ve performanslarını örgütün gelecekte 
onlara sağlamasını bekledikleri maddi ve manevi ödüllere bağlı olarak biçimlendirirler 
(Üren, 2011, s. 1). Bu sosyal alış-veriş yaklaşımı; ödeme, ek ödeme gibi somut teşvikler 
ayrıca; saygı, onay, önemsenme gibi sosyo-duygusal faydalar, işçilerin çalışma 
gayretini ve örgütlerine bağlılığını artırır (Shanock ve Eisenberger, 2006, s. 689). 
Örgütsel bağlılığın ayrıntılı bir sosyal alış-veriş yorumunda, daha fazla çaba ve sadakat 
gösterilebilmesi için çalışmanın maddi veya sosyal ödüllerden bahsedilmiştir 
(Eisenberger ve Diğ., 1986, s. 500). Çalışanların beklentilerinin karşılanmaması 
durumunda insanlar öfkelenir; buna karşılık, beklentileri yerine gelmesi veya 
beklentilerinden daha fazlası ile karşılanması durumunda memnun olurlar (Wallace ve 
Wolf, 2012, s.  427).  

Çalışanlar, örgütlerinin kendi memnuniyetlerini önemsediği ile ilgili olarak 
değerlendirmelerde bulundukları gibi, yöneticilerinin de onların katkılarını 
önemsediğiyle ilgili olarak düşüncelere sahiptirler. Astlar, algılanmış destek görüşünü, 
örgütün olumlu ya da olumsuz temsilcisi olarak yöneticilerinden almakta ve astların, 
yönetici desteği algısı daha büyük örgütsel destek algısına sahip olmalarına öncülük 
etmektedir (Shanock ve Eisenberger, 2006, s. 690). Örgütsel destek teorisi, algılanmış 
yönetici desteğinin, algılanmış örgütsel desteğe öncülük ettiğini varsayar (Eisenberger 
ve Diğ., 2002, s. 566). Bu nedenle yöneticilerin önemli bir konum ve rolü vardır. 
Yöneticiler, aldıkları kararlarla çalışanlarının performanslarını etkileyecek güce 
sahiptirler. Bu anlamda yönetici, çalışanların daha üstün bir performansa ulaşmaları ve 
sahip oldukları yetenekleri tam olarak ortaya koyabilmeleri için gerekli ortamın 
oluşturulmasına yardımcı olma rolünü üstlenmiştir (Koçel, 2001, s. 21). İş 
memnuniyetinin sağlanmasında ve performansın artmasında yönetici konumundakilerin 
etkisi önemlidir. Çünkü astlar yöneticilerinin daha çok kişilik özellikleri ve kendi 
ihtiyaçlarına ne oranda duyarlı davrandıklarına ağırlık vererek, organizasyon hedeflerini 
dikkate almadan değerlendirme yapmaktadırlar (Uyargil, 2008, s. 40).  

Sosyal psikolojideki lider-üye takası görüşü şunu belirtir. Lider ile üye arasındaki 
karşılıklı ilişkiler resmi iş sözleşmesinin ötesine geçer: yöneticiler astlara daha fazla 
özerklik ve sorumluluk verir, onları etkiler ve desteklerler. Yüksek nitelikli ilişkiler 
astları grubun ve liderin hedeflerini içselleştirmeye motive eder (Hogg ve Vaughan, 
2007, s. 356). Bu bakımdan yönetici desteği ve örgütsel destek, iş memnuniyetine sebep 
olmakta ve memnun çalışanlarda örgütsel hedeflerin gerçekleştirilmesinde daha etkin 
olmaktadır. Bu karşılıklı alış-veriş dengesinde iki tarafında beklentilerinin karşılanması 
gerekir.  
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2.3. Personel Güçlendirmesi   
Günümüzde örgütler, pazar yapısının, teknolojinin ve müşteri isteklerinin hızla 

değiştiği bir ortamda faaliyette bulunmaktadırlar. Bu ortamda geleneksel örgüt yapısının 
yerine, çalışanların daha fazla sorumluluk aldığı ve yaptıkları işi sahiplendikleri bir 
örgüt yapısı anlayışına terk etmektedir. Güçlendirme (Empowerment) İngilizcede 
“yetkilendirmek ve imkân vermek” olarak tanımlanmaktadır. Birçok akademisyen 
güçlendirmeyi, astlarına, aynı anlama gelebilen gücün devredilmesi ya da paylaşılması 
diye kabul etmişlerdir (Conger ve Kanungo, 1988, s. 471). Güçlendirme kavramı, 
katılımcı yönetim ve çalışanların katılımı teorilerinden türetilmiştir (Spreitzer ve Diğ., 
1997, s. 680). Bir yönetim kavramı olarak güçlendirme, yardımlaşma, paylaşma, 
yetiştirme ve ekip çalışması yolu ile kişilerin karar verme haklarını (yetkilerini) artırma 
ve kişileri geliştirme süreci olarak tanımlanabilir (Koçel, 2001, s. 337). Güçlendirilmiş 
bireyler, çalışma ortamında emri gerçekleştirmek için pasif olarak beklemez; bunun 
yerine, çalışma ortamını şekillendiren ve etkilemeye yönelik bir proaktif yaklaşım 
gösterirler (Spreitzer ve Diğ., 1999, s. 513). Personel güçlendirme kavramının boyutları 
“anlam, yetkinlik, otonomi ve etki” kavramlarıyla dört kategoride sınıflandırılabilir 
(Spreitzer, 1995, s. 1443): 

-Anlam: Çalışanın yerine getirdiği iş rolünün gerekleriyle; sahip olduğu değer ve 
davranışlar arasındaki uyumu göstermektedir. 

-Yetkinlik: Çalışanın iş ile iş ortamına müdahale etmek isteği ve bu yetkinliğe 
sahip olmasıdır.  

-Otonomi: Otonomi çalışanın eylemi başlatma, devam ettirme ve düzeltmeyle 
ilgili konularda karar verme yetkisine sahip olmasıdır. 

-Etki: Çalışanın işin yöntem veya sonuçları üzerindeki etkiye sahip olma 
derecesidir.  

Bu boyutlardan birisinin eksikliği, güçlendirmenin de eksikliğine neden olur. 
Katılımcı yönetim teorileri, iş memnuniyetinin ve performansının artırılmasında 
çalışanlar ile yöneticiler arasında karar verme gücünün paylaşılması taraftarıdır 
(Spreitzer ve Diğ., 1997, s. 680). Yönetime katılma astın kendi benliğinin doyumu 
(tatmini) için önemli olanaklar sağlar, onun örgütle kaynaşmasını sağlar, örgütsel 
amaçlara doğru teşvik eder (Eren, 2010, s. 410). Güçlendirme faaliyeti sonucu, çalışan 
işini sahiplenecek ve işindeki sorumluluğunun bilinciyle daha fazla çaba sarf edecektir 
(Pelit, 2011, s. 212). Bazı çalışmalarda, güçlendirmenin sağladığı çalışan katılımı, daha 
düşük organizasyon düzeylerinde iletişim, işin gerekleriyle ilgili bilgilerin 
sağlanmasındaki elverişlilik, özendirme imkânları ve örgütün değerleri, vizyonu ve 
stratejileri hakkındaki bilgilerin elverişliliği ile iş tatmini düzeyinin arttığını 
göstermektedir (Ökten, 2008, s. 22).  

2.4. İş memnuniyeti, Yönetici Desteği ve Personel Güçlendirmesi Arasındaki 
İlişki 

İş memnuniyeti, gerek işletmeler gerekse araştırmacılar açısından üzerinde 
durulan önemli konulardan biridir. Bu doğrultuda, farklı araştırmacılar tarafından 
konuyla ilgili olarak çok sayıda araştırma yapılmıştır. Kuşkusuz bu araştırmalar, 
çalışanların sadece iş memnuniyeti durumunu değil, kimlerin hangi konularda ve niçin 
memnuniyetsiz olduğunu öğrenme amaçlarını da taşımakta ve örgüt yöneticilerini de bu 
konuyla ilgili tedbirler almaya yönlendirmektedir.  
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Literatürde, sınırlı sayıda da olsa yönetici desteğinin ve personel güçlendirmesinin 
iş memnuniyeti üzerine etkisini ele alan çalışmalar mevcuttur. Personel güçlendirmesine 
yönelik olarak, personelin güçlendirilmesinin, personelin iş memnuniyeti düzeylerini 
artıracağına yönelik çalışmalar (Janssen ve Diğ., 1997; Kuo ve Diğ., 2007; Nelson ve 
Diğ., 2001) mevcuttur. Liden ve diğerlerine (2000) göre tarafından yapılan araştırma 
sonucunda; güçlendirmenin dört boyutundan biri olan “anlam”, iş memnuniyeti ile en 
fazla ilişkili olan boyut olarak ortaya çıkmıştır. Personel güçlendirmenin bir boyutunu 
oluşturan “psikolojik güçlendirme” ile iş memnuniyeti arasında bir ilişkinin olduğuna 
yönelik yapılan araştırmalarda (Kuo ve Diğ., 2007; Laschienger ve Diğ., 2004; Spreitzer 
ve Diğ., 1997), söz konusu bu kavramlar arasındaki ilişkilere vurgu yapılmaktadır. 
Personel güçlendirmenin diğer bir boyutunu oluşturan “davranışsal güçlendirme” ile 
ilgili olarak, yöneticilerin personele sağladığı uygun iletişim ve güven ortamı; uygun 
motivasyon kaynakları sağlayarak onları motive etme, onlara yetki ve sorumluluk 
verme gibi uygulamaların, personelin iş memnuniyetinde olumlu yönde bir etki 
meydana getirdiği, yapılan araştırmalarla (Babin ve Boles, 1996; Yoon ve Diğ., 2001) 
ortaya konmuştur. Menon’a (1995) göre, personel güçlendirmesinin personelin 
motivasyon, iş memnuniyeti ve örgütsel bağlılığını artırdığı, buna karşın iş streslerini 
azalttığı hususuna vurgu yapmıştır. Benzer şekilde, personel güçlendirmesi, iş 
memnuniyeti ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla 
gerçekleştirdikleri çalışmalarında, personelin güçlendirilmesiyle, iş memnuniyetinde 
artış olduğu sonucuna ulaşmışlardır  (Pekdemir ve Diğ., 2006). 

Yönetici desteğine yönelik olarak, yönetici desteğinin iş memnuniyet düzeyini 
artıracağına yönelik çalışmalar mevcuttur. Griffin ve arkadaşları, çalışmalarında 
“yöneticilerin tutum, davranış ve personele verdiği destek, personelin iş doyumunun 
sağlanmasında etkili olmaktadır” bulgusuna ulaşmışlardır (Griffin ve Diğ., 2001, s. 
541). Personelin gösterdiği performans sonucunda, yönetim tarafından desteklenmesi, 
cesaretlendirilmesi ve ödüllendirilmesi iş memnuniyetine yol açmaktadır (Northcraft ve 
Neale, 1990, s. 59). İş memnuniyeti ve performans arasındaki ilişki, başarılı 
performansın ödüllendirildiği örgütlerde daha güçlü olmaktadır (Lyman ve Diğ., 1975, 
s. 343). Yüksek performans sonrasında elde edilen ödüller sayesinde iş memnuniyeti 
gerçekleşmektedir. Yüksel’e (2002) göre tarafından, iş memnuniyet düzeyini etkileyen, 
iş memnuniyet öğelerinin saptanması konulu araştırma sonucunda; iş memnuniyet 
düzeyini en fazla etkileyen unsurların; işyerindeki yönetimin tutumu, yöneticiden 
görülen destek ve rehberlik, işin yapılması sırasında hissedilen takdir edilme duygusu, 
yöneticinin gösterdiği adil davranış ve saygı derecesi olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan literatür taraması sonucunda elde edilen bilgilerden personel 
güçlendirmesi ve yönetici desteğinin iş memnuniyeti üzerindeki etkisine ilişkin şu 
hipotez geliştirilebilir: “İş memnuniyeti, yönetici desteği ve personel güçlendirmesi 
arasında pozitif doğrusal bir ilişki vardır.” 

3. Araştırmanın Yöntemi 
3.1. Araştırmanın Amacı  
Bu araştırmanın amacı Sosyal Değişim Teorisi esas alınarak, enerji sektöründe iş 

memnuniyeti, yönetici desteği ve personel güçlendirmesi faktörlerini aynı anda 
incelemektir. Çalışmanın hipotezi “iş memnuniyeti, yönetici desteği ve personel 
güçlendirmesi arasında pozitif doğrusal bir ilişkinin var olduğu düşüncesidir.” Bunun 
yanında bu çalışmada, örgütün farklı birimlerinde çalışanların; iş memnuniyeti, yönetici 
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desteği ve personel güçlendirme düzeyleri arasında herhangi bir fark var mıdır? 
Sorusuna da cevap aranmıştır. 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Modeli test emek amacıyla demografik değişkenler dışında 20 soruluk bir ölçek 

kullanılmıştır. Bu ölçekler, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Batman Bölge 
Müdürlüğündeki TPAO ve TPIC’in, kuyu tamamlama hizmetleri, sondaj, üretim ve 
jeoloji bölümlerinde çalışan personeline uygulanmıştır. TPAO personeli üretim, kuyu 
tamamlama hizmetleri ve jeoloji bölümlerinde, TPIC personeli de sondaj bölümlerinde 
çalışmaktadır. Bu ölçeklerden rastgele 750 form dağıtılmış, 250 ölçek geri dönmüş ve 
16 ölçek eksik bilgilerden dolayı analiz dışı bırakılmıştır; analizler için toplam 234 
ölçek kullanılmıştır. 

3.3. Veri Toplama Araçları 
Verilerin toplanmasında, demografik bilgiler formu dışında, çalışanların iş 

memnuniyeti, yönetici desteği ve personel güçlendirme düzeylerini belirlemek amacıyla 
üç ayrı ölçekten yararlanılmıştır: 

a) Demografik Bilgiler Formu: Kurum çalışanlarına ait demografik bilgileri 
toplamaya yönelik olan bu formda; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, iş 
tecrübesi, çalışılan firma, aylık gelir düzeyi, çalışılan birim, görev ve çalışma periyodu 
gibi özellikler yer almaktadır.  

b) İş Memnuniyeti ölçeği: Bu ölçek çalışanların iş memnuniyet düzeylerini 
belirlemek için Spector (1985) tarafından geliştirilmiştir. Türkçe’ye Kula (2011) 
tarafından uyarlanan 9 soruluk bu ölçeğin derecelendirilmesinde beş’ li Likert tipi 
ölçekleme kullanılmıştır. Bu ölçekteki sorulara verilen cevaplar 1’den 5’e kadar değişen 
puanlarla değerlendirilmiş olup (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) 
kısmen katılıyorum, (4) katılıyorum ve (5) tamamen katılıyorum şeklinde 
düzenlenmiştir. Anket için yapılan güvenilirlik analizinde Croncbach Alpha katsayısı 
0.78 olarak bulunmuştur. Normal dağılım için Skewness ve Kurtosis değerleri -2 ve +2 
arasında bulunmuş olup, dağılım normaldir.  

c) Yönetici desteği: Bu ölçek çalışanların yöneticilerinden gördükleri desteklerin 
düzeylerini belirlemek için Karasek (1985) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe ’ye Kula 
(2011) tarafından uyarlanmıştır. 7 soruluk bu ölçeğin derecelendirilmesinde beşli Likert 
tipi ölçeklem kullanılmıştır. Bu ölçekteki sorulara verilen cevaplar 1’den 5’e kadar 
değişen puanlarla değerlendirilmiş olup (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, 
(3) kısmen katılıyorum, (4) katılıyorum ve (5) tamamen katılıyorum şeklinde 
düzenlenmiştir. Anket için yapılan güvenilirlik analizinde Croncbach Alpha katsayısı 
0.89 olarak bulunmuştur. Normal dağılım için Skewness ve Kurtosis değerleri -1 ve +1 
arasında bulunmuş olup, dağılım normaldir.  

d) Personelin güçlendirilmesi: Bu ölçek personel güçlendirme düzeylerini 
belirlemek için Nyhan (2000) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe ’ye uyarlanmıştır. 4 
soruluk bu ölçeğin derecelendirilmesinde beşli Likert tipi ölçeklem kullanılmıştır. Bu 
ölçekteki sorulara verilen cevaplar 1’den 5’e kadar değişen puanlarla değerlendirilmiş 
olup (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) kısmen katılıyorum, (4) 
katılıyorum ve (5) tamamen katılıyorum şeklinde düzenlenmiştir. Anket için yapılan 
güvenilirlik analizinde Croncbach Alpha katsayısı 0.60 olarak bulunmuştur. Kullanılan 
bu ölçekte bir soru ölçüm modelinde istatistiksel olarak anlamsız olduğu için modelden 
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çıkarılmış olup, personel güçlendirmesi 3 soruyla ölçülmüştür. Normal dağılım için 
Skewness ve Kurtosis değerleri -1 ve +1 arasında bulunmuş olup, dağılım normaldir. 

3.4. Verilerin Analizi 
Araştırmanın verileri Batman ilinde faaliyet gösteren TPAO ve TPIC çalışanlarına 

uygulanan iş memnuniyeti, yönetici desteği ve personel güçlendirmesi ölçekleri 
vasıtasıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde parametrik (t-testi, ANNOVA), korelasyon 
ve regresyon testleri kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 18.0 istatistik 
programı kullanılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesi, katılımcıların her bir soruya verdikleri cevapların 
toplam puanları üzerinden yapılmıştır. İstatistiki anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul 
edilmiştir.  

5. Bulgular 
Araştırma hipotezlerini test etmek için demografik değişkenler, (Tablo 1); 

korelasyon testi (Tablo 2) ve regresyon analizi (Tablo 3) kullanılmıştır.  
Araştırmanın bazı demografik bilgileri Tablo 1’de gösterilmiştir. Araştırmaya 234 

kişi katılmış olup, erkeklerin oranı anketin uygulandığı sektör ve uygulama alanı gereği 
%100'dür. Personelin %82’si TPAO ve %18’i ise TPIC firmasında çalışmaktadır. 

Tablo 1: Demografik Değişkenler (N=234) 
Yaş  Frekans % Çalışılan Firma Frekans % 
20-30 37 16 TPAO 193 83 
31-40 70 30 TPIC 41 18 
41-50 84 36 Aylık Gelir Düzeyi   
50 ve üzeri 43 18 1000 ve altı 11 4,7 
Cinsiyet Frekans % 1000-2000 169 72 
Bayan 0 0 2000-3000 51 22 
Erkek 234 100 3000-4000 2 0,9 
Eğitim   4000-5000 1 0,4 
İlköğretim 38 16 5000 ve üzeri 0 0 
Lise 147 63 Çalışılan Birim Frekans % 
Üniversite 49 21 Sondaj 118 50 
Medeni Durum Frekans % Kuyu Tamamlama. 32 14 
Evli 205 88 Üretim 67 29 
Bekâr 26 11 Jeoloji 15 6,4 
Dul 3 1,3 Diğer 2 0,9 
İş Tecrübesi Frekans % Göreviniz Frekans % 
1-5 yıl 74 32 Şef 1 0,4 
6-10 yıl 19 8,1 Ustabaşı 19 8,1 
11-15 yıl 27 12 Teknisyen 32 14 
16-20 yıl 27 12 Operatör 37 16 
20 ve üzeri 87 37 İşçi 116 50 
   Diğer 29 12 
   Çalışma Periyodu Frekans % 
   Vardiyalı 105 45 
   Vardiyasız 114 49 
   Karma 15 6,4 
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Tablo 2’de ise görüldüğü gibi, personel güçlendirmesi, iş memnuniyeti ve yönetici 
desteği ile güçlü bir pozitif doğrusal ilişki içindedir (p<0.001). Dolayısıyla araştırma 
hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 2: İş Memnuniyeti, Yönetici Desteği ve Personel Güçlendirmesi İlişkisi 

        1         2 3 SS Ortalama 
 1. Personel Güçlendirilme        1 ,560** ,646** 3,3 12,3 
 2.  İş Memnuniyeti          1 640** 6,3 27 
 3. Yönetici Desteği   1 6,1 22 
**P< 0.01  

Tablo 3’te görüldüğü gibi (iş memnuniyetinde), yönetici desteği ve personel 
güçlendirmesi değişkenleri toplam varyansın %43’ünü açıklamaktadır. 

Tablo 3: İş Memnuniyeti, Yönetici Desteği ve Personel Güçlendirmesi Regresyon 
Analiz Sonuçları 

Bağımlı Değişken R2 Bağımsız 
Değişken B β t p VIF 

İş Memnuniyeti 0.428 
Yönetici desteği .518 .501 7,57 0.000 1.77 

Personel 
güçlendirmesi .391 .204 3,08 0.002 1.77 

Regrasyon modelinin anlamlı olup olmadığını gösteren ANOVAb tablosundaki 
p<0.001 (p=0.000) olduğundan model anlamlı ve geçerlidir.  Durbin Watson: 
1,5<d=1.81>4 olduğu için otokorelasyon sorunu yoktur ayrıca VIF<10 olduğu için 
çoklu bağlantı (collinearity) yoktur. 

İş memnuniyeti üzerinde en fazla etkiye sahip faktörün yönetici desteği olduğu 
görülmektedir. 

• Aylık gelir düzeylerine göre yönetici desteği düzey ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0,05; F:1,492).İş memnuniyeti (p<0,05; 
F:2,994) ve personel güçlendirilmesi (p<0,05; F:3,197)  düzeyleri ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Aylık gelir düzeyi 4000-5000 TL aralığında 
olanların iş memnuniyeti ve personel güçlendirmesi skorları diğer gelir düzeyi 
gruplarından daha yüksektir. 

• TPIC firması çalışanlarının iş memnuniyet skorları TPAO firmasında çalışanlara 
göre daha yüksektir (t:4,627;p<0,001). 

• TPIC firması çalışanlarının yönetici desteği skorları TPAO firmasında 
çalışanlara göre daha yüksektir (t:5,152; p<0,001). 

• TPIC firması çalışanlarının personel güçlendirme skorları TPAO firmasında 
çalışanlara göre daha yüksektir (t:4,373; p<0,05). 

• Çalışılan birimlerine göre iş memnuniyeti (p<0,05; F:6,712), yönetici desteği 
(p<0,05; F:9,284) ve personel güçlendirilmesi (p<0,05; F:4,739)  düzeyleri ortalamaları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Diğer (sondaj, kuyu tamamlama, 
üretim, jeoloji birimleri haricindeki birimler) kategorisine ait birimlerde çalışanların iş 
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memnuniyeti, üretim biriminde çalışanların yönetici desteği ve sondaj biriminde 
çalışanların ise, güçlendirme skorları daha yüksektir. 

• Çalışanların yaş gruplarına göre yönetici desteği düzey ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0,05; F:2,379 ).İş memnuniyeti (p<0,05; 
F:4,534) ve çalışanların güçlendirilmesi (p<0,05; F:6,515)  ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. 51 yaş ve üzerindekilerin iş memnuniyeti ve 
personel güçlendirilmesi skorları diğer yaş gruplarından daha yüksektir. 

• Çalışanların eğitim durumlarına göre iş memnuniyeti (p<0,05; F:2,956),yönetici 
desteği (p<0,05; F:4,369) ve personel güçlendirilmesi (p<0,05; F:2,943)  düzey 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. İlköğretim mezunu 
olanların iş memnuniyeti, yönetici desteği ve personel güçlendirmesi skorları diğer 
eğitim durumu gruplarından daha yüksektir. 

• Çalışanların medeni durumlarına göre iş memnuniyeti (p>0,05; F:0,240), 
yönetici desteği (p>0,05; F:0,034 ) ve personel güçlendirilmesi (p>0,05; F:0,280) 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

• Çalışanların iş tecrübelerine göre yönetici desteği düzey ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0,05; F:1,367).İş memnuniyeti (p<0,05; 
F:3,897) ve personel güçlendirilmesi (p<0,05; F:4,819)  düzey ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. İş tecrübesi 21 yıl ve üzeri olanların iş 
memnuniyeti ve personel güçlendirme skorları diğer iş tecrübesi gruplarından daha 
yüksektir. 

• Görev faktörüne göre iş memnuniyeti (p>0,05; F:1,325), yönetici desteği 
(p>0,05; F:1,174) ve personel güçlendirilmesi (p>0,05; F:1,553) ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

• Çalışma periyoduna göre iş memnuniyeti düzey ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0,05; F:1,798).Yönetici desteği (p<0,05; 
F:6,482) ve personel güçlendirilmesi (p<0,05; F:4,630)  ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Vardiyasız çalışanların yönetici desteği ve 
personel güçlendirmesi skorları diğer çalışma periyodu gruplarından daha yüksektir.  

6. Sonuçlar 
• Yapılan korelasyon analizinde iş memnuniyeti, yönetici desteği ve personel 

güçlendirmesinin pozitif yönde bağıntı içinde olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar ilgili 
literatürden elde edilen, yönetici desteği ile iş memnuniyeti arasında pozitif doğrusal bir 
ilişki olduğunu öne süren çalışmalarla paralellik göstermektedir(Emhan vd., 2014; 
Akçakaya, 2010; Low vd., 2001). Bu durum şu şekilde yorumlanabilir: Yöneticiler, 
desteklerini ve iş memnuniyetini sağlayacak imkânları sağladığı takdirde personelin 
güçlendirilmesinde olumlu bir değişim olması beklenebilir.  

• Regresyon analizi sonuçlarına göre, personel güçlendirmesinin iş memnuniyeti 
ve yönetici desteğine bağlı olduğu ve personel güçlendirme üzerinde yönetici desteğinin 
daha fazla etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgumuz güçlendirme 
uygulamalarında yöneticilerin önemli bir rol oynadığını belirten yayınlarla da 
örtüşmektedir. Güçlendirme çalışmalarının başarısı için yöneticilerin çalışanlar 
tarafından olumlu değerlendirilecek pek çok davranışsal özelliğe sahip olması 
önerilmektedir (Bordin vd., 2007; Laschinger ve Finegan, 2005). Güçlendirme, 
çalışanların motivasyonunu, iş tatminini ve işletmeye olan güvenini artırarak, alt düzey 
çalışanlara önemli yararlar sağlamaktadır (Doğan, 2006, sf. 183; Kitapçı vd., 2013).  
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• Çalışmamızda aylık gelir düzeyine göre iş memnuniyeti ve personel güçlendirme 
arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Güçlendirmeyi destekleyen tarzda insan 
kaynakları yönetimi çalışanların objektif ücret ve primlerle desteklenmesinden çok daha 
geniş bir bakış açısıyla onları bir değer olarak görüp onların sürekli değişen ve gelişen 
ihtiyaçlarına cevap verebilir bir yaklaşımı gerektirir. Çalışmamızda aylık gelir düzeyi ve 
iş memnuniyeti arasında bağlantı olmasının yanı sıra personelin aylık geliri düştükçe, 
yaptığı iş karşılığında aldığı ücretten tatmin olmadığı sonucu da bulunmuştur. Bu 
bulgumuz ücretin, iş memnuniyeti ve iş tatmininde etkili olduğunu ileri süren çalışmalar 
ile örtüşmektedir. Friday’in (2003) iş tatminine etki eden faktörlerin belirlenmesi 
amacıyla yaptığı çalışmalar sonucunda; ücretin iş tatmini üzerinde önemli etkileri 
olduğu ortaya çıkmıştır. Yüksek iş tatmini örgütün iyi yönetildiğinin bir göstergesi 
olarak kabul edilirken, örgüt koşullarının bozulduğunun en önemli belirtisi de 
personelin tatmininde düşüş olmasıdır. Çalışanların iş memnuniyeti ve tatmin düzeyi 
işletmeler tarafından dikkatle takip edilmesi gereken bir konudur. Öte yandan ücretin 
personel tatmini üzerindeki etkisi dolaylıdır ve personel açısından ücret genellikle bir 
tatminsizlik kaynağı olarak görülmektedir. Bu anlamda verilen ücretin personel 
tarafından adil olarak algılanıp algılanmadığı da iş memnuniyeti ve iş tatmini açısından 
önem kazanmaktadır. 

• Çalışılan firmaya ve çalışılan birime göre iş memnuniyeti, yönetici desteği ve 
personel güçlendirilmesi açısından anlamlı bir fark tespit edilmiş olması yönetim 
tarzının tüm birimlerde benzer yapıda olmadığını ve firmalar arasındaki farklılıkların 
personel üzerindeki etkileri üzerine daha detaylı bir çalışma yapılması gerektiğini de 
düşündürmektedir. 

• Çalışmamızda 51 ve üzeri yaştaki personelin iş memnuniyeti ve personel 
güçlendirilmesi skorları diğer yaş aralıklarına göre daha yüksek bulunmuştur. Bu 
bulgumuz yaş ilerledikçe, personel güçlendirilmesine, dolayısıyla personele kendi 
işleriyle ilgili daha fazla karar verme imkânı sunulmasına ve bununda iş memnuniyetine 
olumlu yansımaları olduğuna dikkat çekmektedir. Bulgumuz yaş ilerledikçe iş 
memnuniyetinin arttığını ileri süren araştırmalarla da örtüşmektedir. Önceki 
çalışmalarda yaş ilerledikçe kişinin beklentilerinin azalması ve geçmiş deneyimlerinin 
karşılaştığı olaylar karşısında daha olgun davranmasına sebep olduğu belirtilmektedir 
(Barutçu ve Serinkan, 2008). Yaşı ileri olanların personel güçlendirme skorlarının daha 
yüksek olması iş memnuniyetini olumlu etkilediği şeklinde yorumlanabilir.  

• Personelin eğitim düzeyi ile iş memnuniyeti, yönetici desteği ve personel 
güçlendirilmesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çalışanların eğitim düzeyi 
azaldıkça iş memnuniyeti, yönetici desteği ve personel güçlendirilmesi skorları da 
artmaktadır. Eğitim düzeyi yükselen bireylerin beklentilerinin de yükseleceğini 
söylemek mümkündür.  

• İş tecrübesine göre personelin iş memnuniyeti ve personel güçlendirilmesi 
arasında ilişki bulunmuştur. Yirmi yıl ve üzerinde çalışanların iş memnuniyeti ve 
personel güçlendirilmesi skorları daha yüksektir. İşteki çalışma süresi 20 yıldan fazla 
olanların iş memnuniyeti ve personel güçlendirilmesi skorlarının yüksek olması 
tecrübenin etkisiyle personele kendiişleriyle ilgili daha fazla karar verme imkânı 
sunulması ve bunun iş memnuniyetini artırmasıyla açıklanabilir. Çalışma periyodu ile 
yönetici desteği ve personelin güçlendirilmesi arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. 
Vardiyasız çalışanlarda bu skorların daha yüksek olması vardiyalı ve diğer periyodlarda 
çalışanlara uygulanan yönetim tarzı, iş yükü ile açıklanabilir. 
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Extensive Summary 
 

1. Introduction 
It is an undeniable fact that the employees of an organization are the most 

important strength the organizations have to be successful in the competition of the 
globalizing world market. Employees, who use their knowledge, experience and skills 
at the highest level according to the objectives of the organization, constitute this power 
through their contributions. Employers try to respond their employee’s contributions 
with a good salary and other rights. The Social Change Theory defines the change 
between the employee and employer as gains for both sides’ in benefit and costs. This 
means that the employees can gain for their own benefit when they use their knowledge, 
experience and skills at the highest level for to the objectives of the organization. In 
result, the employee will inadequate performance or terminate the relations of change if 
the things that are obtained don’t give satisfaction. If this occurs, both the employee and 
the employer will lose (Zafirovski, 2005). Starting from this point, it has been the aimed 
to collect the expectations of the employee under the name of job satisfaction in the 
studies which aimed to build strong basis for the change between the employee and the 
employer (Hackman and Oldham 1976; Herzberg et al., 1959).  

In our studies, we discussed the employees of TPAO and TPIC who have 
relationships with each other in a frame of external supply in both public and private 
organization. The Council of ministers gave permission to TPAO to contribute to 
meeting the need for oil, to operate in the international trade field, and to conduct 
foreign oil with the help of another company that can be found if there is necessity, 
according to foreign company legislation. In this context TPIC was founded. TPIC has 
activities in the fields of oil and natural gas exploration, drilling, well completion, site 
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development, production, oil field surface facilities, transportation, refinering crude oil, 
sale of petroleum products, and petroleum distribution. 

2. Methodology 
2.1. Aim of the Research  

 The Aim of this study is to examine the factors of job satisfaction, supervisor support, 
and personnel empowerment in the energy sector, while at the same time using mainly The 
Social Change Theory. The hypothesis of the study is that there is a linear positive 
relationship between job satisfaction, supervisor support and personnel empowerment. In 
this study we searched for the answer of the question; is there any difference between job 
satisfaction, supervisor support, and the level of employee empowerment among the 
employees who work in the departments of these companies?   

2.1. Population and Sample of the Research  

To test the model, a 20 question survey was used in which demographic variables 
were withheld. These surveys were given to the staffs who work in well completion 
services, drilling, producing, and the geology department of Turkey Petroleum Corporation, 
and TPIC in TPAO Batman District Office. The staff of TPAO works in production, well 
completion services, and geology departments, while the staff of TPIC work in drilling 
services. From the surveys; 750 surveys were delivered randomly, 250 surveys returned in 
which 16 of them were excluded from analysis because of incomplete parts, and therefore 
234 surveys were used for analysis in total.  

2.2. Data Collection Tools    
In collection the data, except for the demographic information form, in order to 

determine the level of job satisfaction of employees’, supervisor support, and personnel 
empowerment, three different measure were used. 

a. Demographic information form:  This form is used to get demographic 
information about the corporate employees. Employee’s age, sex, education, marital status, 
job experience, firm and department the employee work in, monthly income, duty, and 
working periods are taken in this form. 

b. Job satisfaction scale: This scale was developed by Spector (1985) in order to the 
determine job satisfaction levels of the employees. The 9- question scale translated in 
Turkish by Kula (2011). A Likert – type scale with a 5 points scale was used.  

c. Supervisor Support: This scale was developed by Karasek (1985) in order to 
determine the level of support that employees see from their supervisors, this scale was 
adapted in to Turkish by Kula (2011). The 7-question scale, a Likert – type scale with 5 
points was used.  

d. Personnel Empowerment: This scale was developed and adapted in to Turkish by 
Nyhan (2000) in order to determine the level of personnel empowerment. In evaluation of 
the 4-question scale, a Likert-type scale with 5 points was used.  

e. Analysis of Data:  

 In analyzing the data the statistic program SPSS 18.0 was used. In analyzing the 
obtained data, parametric (t-test ANNOVA), correlation, and regression tests were used. 
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Datas’ analysis were used according to participants’ answers for each question. The level of 
statistical significance was accepted as P<0.05.  

3. Findings 

In order to test the accuracy of our hypothesis, demographic variables (chart 1), 
correlation test (chart 2), and regression analysis (chart 3) were used. As seen in this 
research, supervisor support is more effective on job satisfaction.  

• Job satisfaction scores of employees who work in TPIC are higher than the 
employees who work in TPAO (t:4.627;P<0.001) 

• Supervisor support scores of employees who work in TPIC are higher than the 
employees who work in TPAO (t:5.152:P<0.001) 

• Personnel empowerment scores of employees who work in TPIC are higher than 
the employees who work in TPAO (t: 4.373; P<0.05). 

•  According to working units there is a statistically significant difference among 
the average levels of job satisfaction (P<0.05;F:6.712), supervisor support 
(P<0.05;F:9.284), and personnel empowerment (P<0.05;F:4.739). 

•  The Job satisfaction, supervisor support, and empowerment scores of the 
employees who work in drilling are higher than those who work in production units, 
(except for the units of drilling, well completion, production, and geology). 

4. Discussion 

From the results of the correlation analysis, it was concluded that there is a 
positive linear positive relationship between job satisfaction, supervisor support, and 
personnel empowerment. This situation can be interpreted like this; if the supervisors 
provide facilities which provide job satisfaction, there can be a positive change in 
personnel empowerment. According to the results of the regression analysis it is clear 
that personnel empowerment is connected to job satisfaction and supervisor support. It 
is also been obvious that supervisor support has the most influence on personnel 
empowerment. These findings overlap with earlier studies, in which it was proved that 
the supervisors have an important role in strengthening applications. It is suggested, that 
for the success of strengthening studies, supervisors showed have behavior that is 
evaluated positively by the employees (Bordin et al., 2007; Lashinger and Finegan, 
2005). In our studies, according to monthly income, a significant difference has been 
found between job satisfaction and personnel empowerment. Human resources, who 
support strengthening, not only support the employees with objective fees and 
promotions, but also see them as a value with a good perspective to respond to the rapid 
changes and developments.  

These findings overlap with the studies in which it was proved that the fees have 
an effect on job satisfaction. The level of income has a great effect on job satisfaction. 
This has been shown in the results of the studies done by Friday (2003). This study 
aimed to determine the factors that affect satisfaction. While high job satisfaction is 
accepted as an indicator of a well-managed organization, low personnel satisfaction is 
the most important indicator of the deterioration of the organization’s conditions. Job 
satisfaction and the level of employees’ satisfaction are a subject that businesses have to 
follow carefully. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı iş yaşamındaki kuşaklar arasındaki yönetim algısı farkını 

saptayarak, bu algı üzerinden uygun  liderlik tarzı beklentilerini açığa çıkartmaktır. 
Araştırmanan amacı doğrultusunda 20 ifadeden oluşan bir soru formu oluşturulmuş ve 
Marmara  bölgesinde  farklı sektörlerde çalışan 964 işgörene  tesadüfi yöntemle 
seçilerek uygulanmıştır. Anket SPPS 21 istatistik paket programında  analize tabi 
tutulmuştur. Ankette iki grup sorularla kuşakların işletme koşulları beklentileriyle 
kişilik özellikleri saptanmaya çalışılmıştır. Öncelikle ANOVA testiyle kuşakların her 
bir ifadeye verdiği cevapların aralarında anlamlı fark oluşturup oluşturmadığı  tespit 
edilmiştir. Ardından ölçek sorulara kuşakların verdiği cevapların departmanlara göre 
dağılım analizi yapılarak, kuşak ve departman bağımsız değişkeninin ölçekteki her bir 
ifadeye göre nasıl değişkenlik gösterdiği ve aralarında anlamlı bir fark olup olmadığı ve   
bu farklılıkların hangi ifadeler olduğu iki Yönlü MANOVA testiyle  analiz edilmiştir. 
Analiz sonucunda yaş ve deneyimden bağımsız olarak tüm kuşakların yönetim algıları 
ve liderlik tarzı beklentileri literatürde  Y kuşağı için saptanan özelliklerle benzerlik 
göstermiştir. Bu açıdan Türkiye’de kuşaklar arası yönetim algısı ve çalışma hayatı 
düzeninin Batı toplumları ile paralellik göstermediği  sonucuna  ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Y kuşağı, Yönetim Algısı, Liderlik Tarzı , ANOVA-MANOVA 

Abstract 
This study is intended to determine difference in perception of management 

between generations in business life and reveal expectations regarding to proper 
leadership styles based on such perception. The survey prepared under the study has 
been applied to 964 people in the Marmara Region and analyzed in SPPS 21 statistical 
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packaged software. The survey is designed to determine generations’ expectations of 
business conditions and personality traits with two question groups. First, with ANOVA 
testing, it has been determined whether answers given to each item by generations have 
a significant difference in between. Then, answers given to scaling questions by 
generations have been subjected to distribution analysis by departments, and Two-Way 
MANOVE test has been used to analyze how the variables of generation and department 
vary by each item in the scale and whether or not there is a significant difference 
between them. As the result of the analysis, management perceptions and expectations 
for leadership styles of all generations have been similar to characteristics determined 
for Generation Y irrespective of age or experience. It has been concluded that 
management perception among generations and work life order in Turkey is not 
parallel with the Western societies in this respect.  
Keywords: Generation Y, Management Perception, Leadership Type, ANOVA-
MANOVA 

1. Giriş 

Türk Dil Kurumu “kuşak” kelimesini “yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı 
çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaymış, benzer 
ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” olarak tanımlamaktadır 
(http://www.tdk.gov.tr/). 1830-1840 yılları arasında kuşak çalışmaları ile ilgili bilimsel 
araştırmaları başlatan ilk kişi Auguste Comte olmuştur. Comte (1974),  kuşaksal 
değişikliklerin tarihsel süreç içerisinde hareket eden kuvvetler olduğunu ortaya koyarak, 
sosyal ilerlemenin ancak bir kuşağın bir sonraki kuşağa aşılayacağı birikimler ile 
mümkün olduğunu belirtmiştir. Birbirlerine yakın dönemlerde dünyaya gelen insanların 
benzer özelliklerinin olması, kuşak kavramını ortaya çıkarmıştır. Her bir kuşağın farklı 
özellikleri olduğundan, kurumlar da sistemlerini yeni kuşaklara göre güncellemek 
durumundadır  (İşçimen, 2012, s.2). 

Kuşaklararası beklenti ve algı farklılıkları kişilerin örgütsel davranışlarını 
dolayısıyla iş dünyasını etkilemiştir. Kuşaklar arasındaki farklı özellikler, yöneten ve 
yönetilen olarak yönetim tarzını ve liderliği etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı iş 
yaşamındaki kuşaklar arasındaki yönetim algısı farkını saptayarak, bu algı üzerinden 
uygun  liderlik tarzı beklentilerini açığa çıkartmaktır. Bu amaçla öncellikle kuşak 
kavramı ve kuşak kategorileri irdelenmiştir. Kuşakların  sosyal ve mesleki özelliklerine 
değinilerek çeşitli kriterlere göre birbirileriyle karşılaştırılması yapılmıştır. 

Bu çalışmada anket yöntemi ile bilgi toplanmıştır. Anket Marmara bölgesinde  
çeşitli sektörlerde çalışan 1248 kişiye uygulanmış ve eksik-hatalı  anketler 
arındırıldıktan sonra 964 adet anket SPPS 21 istatistik paket programında  analize tabii 
tutulmuştur. Ankette iki grup sorularla kuşakların işletme koşulları beklentileriyle 
kişilik özellikleri saptanmaya çalışılmıştır. Öncelikle anket katılımcılarının demografik 
özellikleri sınıflandırılmış, ardından ANOVA testiyle kuşakların her bir ifadeye verdiği 
cevapların aralarında anlamlı fark oluşturup oluşturmadığı  tespit edilmiştir. Ardından 
ölçek sorulara kuşakların verdiği cevapların departmanlara göre dağılım analizi 
yapılarak, kuşak ve departman bağımsız değişkeninin ölçekteki her bir ifadeye göre 
nasıl değişkenlik gösterdiği ve aralarında anlamlı bir fark olup olmadığı varsa  bunların 
hangi ifadeler olduğu İki Yönlü MANOVA testiyle  analiz edilmiştir.  
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2. Kavramsal Çerçeve 

Uygarlık tarihine geçişle birlikte insanlık nesnel koşulların etkisinde sürekli 
değişime uğramış, bunun  neticesinde algı ve tutum dönüşümü geçirerek  kuşakları 
oluşturmuştur. Yirmi ve yirmi birinci yüzyılda yaşanan hızlı toplumsal değişmelerin 
sonucu olarak, kuşaklar arasındaki farklar daha belirginleşmektedir (İzmirlioğlu, 2008, 
s.42 ).  

Kuşak kavramı sosyolojik teoride güçlü bir temele sahiptir ama iş değerlerinde 
kuşaksal farklılıkların akademik ve ampirik kanıtları karışıktır. Birçok çalışma kuşaksal 
değerlerdeki tahmini farkları bulamamaktadır ve gözlenen farklılıklar “nesil” ve “yaş” 
arasındaki ayrımda başarısız olmaktadır. Buna ek olarak ampirik literatürün birçok 
kesitsel araştırma tasarımında kuşak yerine jenerasyon tanımlamasındaki karışıklık 
ulusal bağlamda farklılıkların göz önünde bulundurulmaması, cinsiyet ve etnisite gibi 
metodolojik sınırlamalarla doludur (Pary, 2010, s. 79). 

Literatür incelendiğinde kuşak kategorileri şu şekilde sıralanabilir. 
2.1.Sessiz (Lost) Kuşak (1925-1945) 

Savaş kuşağı adı da verilen bu kuşak 1925-1945 yılları arasında dünyaya 
gelenlerin oluşturduğu kuşaktır. Bu dönemin dünya çapındaki en önemli olayları İkinci 
Dünya Savası ve ekonomik buhranlardır. Bu yıllar Türkiye’de ise Cumhuriyet 
Dönemi’nin tek partili olduğu yıllara denk gelmektedir (Toruntay, 2011, s.69). 

Sessiz Kuşak, yirminci yüzyılda dünyaya gelen en küçük kuşaktır. Tüm dünyada 
bu dönemde yaşanan işsizlikler, insanların tasarruf ederek sade bir yasam sürmelerine 
neden olmuştur (http://www.capital.com.tr/yasam-egrisihaberler/ ). Çağımızın büyükleri 
olarak bu kuşak üyeleri tartışma, çıkarım ve süreç odaklı olmakla birlikte karar 
vermekte oldukça sıkıntı çeken bireylerdir. Bu kuşağın üyeleri otoriteye karşı sadıktırlar 
ve direktif beklerler. Denge ve düzeni tercih ederler. Liderlerine yüksek saygı gösterir 
ve gelenekçidirler. Teknolojiye yavaş uyum gösterirler ve kıdemi yasla ilişkilendirirler 
(http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi /13504186.asp). 

2.2. Bebek Patlaması -Baby Boomers  Kuşağı  (1946-1964) 
Tolbize (2008, s.2)’e göre, İkinci Dünya Savaşından sonra azalan nüfusun hızlıca 

toparlanmasını sağlama, ekonomik buhranın etkilerinin azalması sonucunda ertelenen 
çocuk isteğinin yansıması ve daha iyimser bir döneme başlama hissi bebek patlamasının 
nedenleri arasında gösterilebilir. CQ Press tarafından 2007 yılında yayınlanan yazıda 
bebek patlaması kuşağının kronolojik olarak etkileri özetlenmektedir. Buna göre, 1940-
50’lerde yüksek doğum oranları ile şehrin çevresindeki yerleşim alanlarının 
gelişmesinde, 1960’larda kolej eğitiminin yaygınlaşmasında, uyuşturucu kullanımının 
artmasında, savaş karşıtı söylemlerin çoğalmasında, 1980’lerde politikada ve mal varlığı 
konusunda öncü olmakta ve son olarak 1990‟larde emeklilik sistemlerinin ve fonlarının 
oluşturulmasında bu kuşak etkin rol oynamıştır. Harris Interactive Poll adlı kuruluşun 
yaptığı farklı nesillerin birbirine bakış açısı ve toplumdaki algılanışlarını sorgulayan bir 
kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre Bebek Patlaması neslinin, topluma  olumlu 
etkisi en fazla olan, toplumsal bilinci en yüksek olan ve en üretken nesil olarak 
görüldüğü ortaya çıkmaktadır (İzmirlioğlu 2008, s.6). 
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2.3. X Kuşağı (1965-1979) 

X Kuşağı 1965 ile 1979 yılları arasında doğanları kapsamaktadır. Bebek 
Patlaması kuşağının gölgesinde yetiştikleri için bu kuşağın da özelliklerini 
yansıtmaktadırlar. Terim olarak X Kuşağı  Kanadalı yazar Douglas Coupland 1991 
yılında “Generation X: Tales for an Accelerated Culture” adlı bir kitap yayınlanmasının 
ardından yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. X Kuşağı, eski “Boomer”ların 
çocukları, finans, aile ve toplum açısından güvensiz bir ortamda yetiştiler. Ailelerinin 
işten atılmalarına ve Amerika’nın global gücünün azalmasına şahit oldular. Durgun iç 
pazar, kurumların küçülmesi ve sınırlı iş gücü hareketliliği ile büyüdüler; anne-
babalarından daha az kazanan ilk kuşak oldular. Her iki ebeveynin çalıştığı ya da 
yüksek boşanma oranları ile tek bir ebeveyn ile yaşayan bu kuşak, kilitli kapıların 
ardında kendilerini korumaları gereken çocuklar oldular (Karp ve Diğ. 2002, s.3). 
Coupland (1989, s.83)’a göre X kuşağı kendini topluma zıt olmakla  ifade 
edebilmektedir. Örneğin sert politik çıkışlar, değişik giyim  ve  sert müzik türleri, farklı 
yaşayış biçimleri (punk vs.) gibi. Bu kişiler saygın bir statüye sahip olma, para ve 
yüksek oranda sosyalleşme ile varoluşlarını açıklamaya çabalamışlardır. 

2.4. Y Kuşağı (1980-2000) 

Türkiye’de  Gezi Parkı olaylarıyla kendinden söz ettiren   bu kuşağa aynı 
zamanda ‘Milenyum Kuşağı, Gelecek Kuşağı, www Kuşağı, Dijital Kuşak, Patlama 
Kopyası, Net kuşağı ve  İndigolar da denmektedir. Notter (2005)’a göre çeşitlilik 
(diversity) ile büyüyen bu kuşak, neredeyse fark edilmeyecek kadar insanlar arasındaki 
etnik ayrımcılığı dikkate almamaktadır. 

University of Iowa School of Social Work’ün (2008) yürüttüğü çalıştay raporunda 
ise bu kuşağın özellikleri şu şekilde sıralanmıştır: 

-Global odaklı, 
- Sağlık, spor ve bedenleri ile ilgili, 
- Eğitimi yüksek kuşak, ama soğuk savaşı hatırlamayan bir kuşak, 
- Geleceğe yönelik oldukça iyimser, 
- Özgüven sahibi, 
- Ahlaki konularda güçlü bir duruş sergileyen, 
- Her türlü bilgiye ve kaynağa ulaşılabileceğini düşünen, 
- Farklılığa sadece değer vermeyip aynı zamanda  farklılığı arayan. 
Gün (2013) Y kuşağı için, “İndigoların enerjileri öyle saf ve duru ki, etraflarına 

hızlı bir sinerji oluşturuyorlar. Çekim güçleri yüksek. Öylesine birleştiriciler ki tüm 
ideolojiler ve yaş grupları onların harika enerji potasında eriyor ve birleşiyor” 
belirlemesini yapmıştır. Bununla birlikte Y kuşağının olumsuz özelliklerine de vurgu 
yapmakta yarar vardır. Örneğin  Y kuşağı beklemeyi bilmemektedir. Varlıkla büyüyen 
Y kuşağı fazla sabırlı olamamaktadır; çünkü yokluğu neredeyse hiç yaşamamıştır. Bu 
da Y kuşağının en büyük dezavantajı olarak göze çarpmaktadır (İzmirlioğlu, 2008, 
s.46). 

2.5. Z Kuşağı  (2000 ve sonrası) 

Şu an henüz en olgunu lise çağında bulunan, internet kuşağı olarak da anılan 
bireylerdir. Yeni teknolojik olanaklarla iletişim ve ulaşım kolaylıkları ile hep bir arada 
olan Z kuşağı  uzakta olsalar bile cebe sığan teknolojik araçlarla her an sözel hatta 
görsel iletişim  kurarak, birbirleriyle bağlantı kurabilmektedirler. İnsanlık tarihinin el, 
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göz, kulak  v.b. motor beceri senkronizasyonu en yüksek nesli olarak 
tanımlanmaktadırlar (Mengi, 2009 ). Bununla birlikte gelişen teknolojinin yoğunluğu, 
bilgiye ulaşımda  sınırsız kaynaklar ve de küresel çağın kültürel alt yapısı olan 
postmodernizmin etkisi göz önüne alındığında, kuşaklar arası yaş farkının 4-5 yıla kadar  
ineceğini tahmin etmek zor olmayacaktır.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 2013 yılındaki  adrese dayalı nüfus kayıt 
bilgi verilerine  göre kuşakların nüfus sayısı ve dağılım grafiği aşağıda gösterilmiştir. 

 

Grafik1:  Nüfus Piramidi, 2013 
 

 
 
3. Kuşakların İş ve Sosyal Hayat Özellikleri ve  Yönetim Politikası 

Beklentileri 
Kuşak kavramları günümüzde pazarlama ve reklam dünyası, işletme yönetimi ve 

çalışan eğitimi ve yüksek öğretim alanında olmak üzere, genellikle üç farklı bakış açısı 
ile ele alınmaktadır (Donnison, 2007, s.2).   

Kuşaklar arasında gerek karakter, gerek çalışma yöntemleri  ve gerekse işyerinden 
beklentilerde  önemli farklılıklar gözlenebilmektedir. Farklı yaş gruplarının bir arada 

Kuşak Nüfus Yüzde 
Z 17 412 268 23% 
y 25 546 267 33% 
x 16 075 110 21% 
B.bomers 12 840 537 17% 
Lost 4 607 667 6% 
Toplam 76 481 849 100% 
Kaynak:http://www.tuik. gov.tr (Erişim 27.06. 2014). 
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çalıştığı  günümüz iş yerlerinde  yaşanan sorunların önemli bir kısmı kuşaklararası algı, 
yöntem, uygulama ve iletişim farklılıklarından kaynaklanmaktadır (Keleş, 2011, s.129). 
Farklı  kuşakların yönetimi bir sanat işidir. Genç kuşaklar çabuk etki yaratmak  isterken 
orta kuşaklar işletmenin amacına inanmak isterler. Yaşlı kuşaklar ise değişimden  ve 
belirsizlikten hoşlanmazlar (UNJSPF, 2013).  Bu nedenle işletmeler ya da örgütler 
yönetim politikalarını bu farklılıklara göre  daima güncelleştirerek, etkin ve verimli iş 
ortamını gerçekleştirebilirler. 

İşletme yönetiminin kritik iki unsuru vardır.  Bunlardan birincisi yöneticiler, 
ikincisi ise yönetim kültürüne ilişkin yaklaşımlardır. Yöneticiler belirlenen, işletmede 
oluşan, oluşturulan yönetim kültürüne göre  işletmenin kaynaklarına nüfuz ederek 
işletme amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırlar. Üst yönetimce tespit edilen yönetim 
kültürüne  göre işletmelerdeki yöneticilerin benimsedikleri liderlik yaklaşımları  
otokratik, katılımcı ya da extrem demokratik olabilmektedir (Akdemir, 2014, s.25). 
Otakratik liderlik yaklaşımında tüm kararlar, planlar, kontroller  yöneticiler tarafından 
alınır ve uygulanır. Astların, üstlerin belirlediği ilkelere, kurallara uymaları zorunluluk 
halindedir. Katılımcı liderlik yaklaşımında ise planlama, uygulama ve kontrole ilişkin 
tüm çalışmalar astlarla   üstler tarafından birlikte yürütülür. Astların yönetim kararlarına 
katılımı özendirirlir. Extrem demokratik liderlik yaklaşımında ise tüm kararlar astlara 
bırakılır ve astların saptadığı planlara ve  uygulama standartlarına göre işletmeler 
yönetilir. Eski sosyalist ülkelerde ve demokrasinin yerleşmiş olduğu ülkelerde 
uygulama olanağı bulan bu yaklaşımda, oluşturulan  otonom çalışma gruplarıyla 
çalışanların işletme yönetimine ekstrem noktalarda katılımı sağlanmış olur. 

İçinde yaşadığımız rekabet ortamında  her alanda olduğu gibi yöneticilerin 
davranışlarında da değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Yöneticilerin değişimlere ayak 
uydurabilen, sürekli gelişen ve kendini yenileyen, vizyon sahibi, çalışanları ve çevresi 
ile iyi iletişim kurabilen lider özelliklerine sahip kişiler olması beklenmektedir (Bakan, 
Büyükbeşe, 2010, s.82). Bu beklentiden hareketle, bu çalışmada kuşakların tanımlanan 
liderlik yaklaşımından hangisini benimsediklerini analizi yapılmaktadır. 

3.1. Kuşakların İş Alanı Özellikleri 

Global ekonominin sınırsız hareket kabiliyeti sayesinde gelişen yoğun rekabet 
koşullarında, birbirinden farklı dünyaları olan kuşakların bir arada yönetimi de en 
önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır. Bu nedenle kuşakların iş alanı özelliklerinin 
tespiti önem arz etmektedir.  Kuşakların iş alan özellikleri aşağıda sunulmuştur. 

3.1.1. Sessiz (Lost)  Kuşak 
Sessiz Kuşak üyeleri günümüzde is yaşamında yaklaşık olarak %5’lik bir oranı 

oluşturmakla birlikte danışmanlık ya da üst düzey yöneticilik gibi görevlerde 
bulunmaktadırlar. Ekonomik ve politik belirsizlikler, bu kuşağın çalışkan, tutumlu ve 
temkinli olması sonucunu doğurmuştur. Kurumsal sadakate önem verirken, otoriteye ve 
çalışkanlığa saygı duymaktadırlar (Zemke ve Diğ. 2000, s. 5). 

Değişimi sevmeme ve riskten kaçınma, yine bu kuşağın özellikleri arasında yer 
almaktadır. Bu tutumları, komuta ve kontrol edici bir liderlik tarzını ortaya 
çıkarmaktadır. Kendileri kural koyucudurlar, ancak koydukları kurallara kendileri de 
uyarlar (Burnett 2010). 
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3.1.2. Bebek Patlaması -Baby Boomers   

Amerikalı ekonomist Macunovich, bu kuşağın hayatları boyunca ekonomiyi, 
finansal dengeleri, iş hayatını, kültürel değişimleri; emekli olurken de sosyal güvenlik 
kurumları, sağlık kuruluşları gibi sistemleri etkileyen bir role sahip olduklarını belirtir. 
Bu dönemin insanları da, bir önceki kuşak gibi çalışkandırlar ve kurumlarına sadıktırlar. 
Bu kuşak için üretkenlik ve kalite önemlidir (Mitcell 2005). Çalışkanlık ve fedakârlığı 
da  başarı için ödenmesi gereken bedel olarak gören bu kuşak, işkoliklik akımını 
başlatmıştır (Zemke ve Diğ. 2000, s. 5). Takım çalışması, İşbirliği yapma ve birlikte 
karar almayı severler. Sonuç odaklı olmalarına rağmen süreç odaklılığı da ihmal 
etmezler (Tolbize 2008, s.2) 

3.1.3. X  Kuşağı 

Önceki kuşaklar ile kıyaslandığında, iş-yaşam dengesini koruyabilen; daha 
bağımsız, özerk ve kendine güvenen bir kuşaktır  (Zemke ve Diğ. 2000, s. 5).  Para bu 
kuşağı motive etme araçlarından biri değildir; ancak eksikliği motivasyon kaybına 
neden olur (Karp vd. 2002). Geribildirim almaktan hoşlanırlar, değişimlere uyum 
sağlama konusunda iyidirler, esnek planları tercih ederler ve işe ancak eğlenceli 
olduklarında katlanabilirler. Girişimci, pragmatist ve yaratıcı özellikleri ile eski 
kuşaklardan bir adım daha öndedirler (Tolbize, 2008, s.2). İş yaşam dengesine önem 
verirler. Bebek patlaması kuşağının “çalışmak için yaşamak” sloganı, bu kuşakta 
“yaşamak için çalışmak” şeklinde değişmiştir. Bu dönemin önemli olayları Soğuk 
Savaş, Vietnam savaşı, Watergate skandalı sayılabilir. Önceki kuşaklar gibi sıcak 
savaşın içinde yer almamış, ancak uzakta hep bir tehdit olarak algıladıklarından şüpheci 
ve güvensiz bir yapıya sahip olmuşlardır. MTV, AIDS, bilgisayar oyunları dönemin 
diğer önemli etkenleri arasında yer almaktadır. 

3.1.4. Y Kuşağı  

Nüfus içinde oran olarak X kuşağından daha büyüktür. Genç nüfus yoğunluğuna  
sahip bir ülke olarak Türkiye’de  Y kuşağı oldukça büyük oranda yer tutmaktadır ve 
gelecek 5-10 yıl içinde iş hayatında en çok paya sahip olan kuşak olacaktır. Deloitte 
tarafından 2007 yılında yürütülen bir araştırmada Y kuşağının kendilerini özgüveni 
oldukça yüksek ve hırslı olarak tanımladıkları görülmektedir. Sosyal ağlardan ve 
iletişimden vazgeçmeme yönleri ön plana çıkan bu kuşağın, bu ortamları iş hayatında da 
bulma beklentileri vardır. Talepkar, kendine güveni yüksek ve girişim ruhu olan bir 
kuşaktır (Tolbize, 2008, s.3). 

Y Kuşağı, doğduğu andan itibaren maruz kaldığı bilgi bombardımanı sayesinde  
farklı kaynaklardan bilgi toplayarak ve topladığı bilgileri filtreleyerek problemlerin 
çözümünde kullanabilmek gibi doğal bir yeteneğe sahiptir. Y Kuşağı üyeleri 
onumuzdaki senelerde başarılı yöneticiler oldukları zaman, kurumsal hiyerarşide yer 
alan klasik yöneticilerin yaptığı gibi bilgiyi saklamak yerine ihtiyacı olan çalışanlarına 
verecekleri öngörülmektedir (Buckley, ve Diğ 2001, s.81). 

3.1.5. Z Kuşağı  
Henüz iş yaşamına giriş yapmayan bu kuşağın önümüzdeki on yıl içerisinde 

özellikle sanal dünyada birbirinden ilginç buluşlar ve çalışma yöntemleri bulacağı 
tahmin ediliyor. 
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Aşağıdaki tabloda tüm kuşakların belli değerlere bakış açıları gösterilmektedir. 
Tablo2: Kuşakların özellikleri ve Değerleri 

 Baby Boomers  X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı 
 
 
 
 
 
 
 
Özellikler  
ve  
Değerleri 

Sadakat 
duyguları 
yüksek 
 
Çalışmasına 
önem veren 
 
Kanaatkar 
 
Kaygılı 
 
Rekabetçi 
 
Teknolojiye 
uzak 
 

Sadakat 
duyguları 
değişken 
 
Otoriteye 
saygılı 
 
Topluma 
duyarlı 
İş motivasyonu 
yüksek 
 
Kanaatkar 
 
Kaygılı 
 
Rekabetçi, 
Teknolojiyle 
ilişkisi düşük 
 

Sadakat 
duyguları az 
 
Otoriteyi zor 
kabullenen 
 
Bağımsızlığına 
düşkün 
 
Çok sık iş 
değiştiren 
 
Bireyci 
 
Teknolojiyle 
büyüyen 

İşbirlikçi 
 
 
Yaratıcı 
 
 
Teknolojiyle 
doğan 

Kaynak; Deneçli, www.iku.edu.tr (ErişimTarihi 10/05/2013) 
Tablo 2, kuşakların değer yargılarını anlamada ve farklılıklarının tespitinde 

önemli noktaları vurgulamaktadır.  
4. Yöntem 
Araştırmanın amacı, kuşakların  yönetim algıları  ve liderlik tarzı  beklentileri ile  

ilgili görüşlerini inceleyerek  aralarında anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit etmek; 
bununla birlikte kuşakların çalıştığı departmanlardaki kişilik ve yönetim algı 
farklılıklarını ortaya koymaktır. Elde edilen sonuçların kuşakların yönetim politikasına 
uygun organizasyonel düzenlemeler yapmada ve liderlik tarzları belirlemede yol 
gösterici olacağı değerlendirilmektedir. 

Bu araştırmada iş yaşamındaki kuşaklar arasındaki yönetim algısı farkını 
saptayarak, bu algı üzerinden uygun  liderlik tarzı beklentilerini açığa çıkartmak için  
yurt içi ve yurtdışı literatür tarandıktan sonra, uzman görüşlerine de başvurarak, bir 
anket formu hazırlanmıştır. Kocaeli ve İstanbul illerinde çeşitli sektörlerde çalışan 1248 
kişiye uygulanmış ve eksik-hatalı  anketler arındırıldıktan sonra 964 adet anket SPPS 21 
istatistik paket programında  analize tabi tutulmuştur. Ana kütlenin tamamına 
ulaşılamaması nedeniyle basit tesadüfi örneklem tespiti yöntemiyle rastsal olarak 
çalışılmıştır. Ankette ilk tur sorular demografik özellikleri tanımlarken, ikinci bölüm de  
20 adet beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. Dereceleme biçimi ifadelerde yer alan 
davranışlara ne derece  katılma sıklığını ölçmeye yönelik olarak ” (5)  Hiç 
Katılmıyorum, (4) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (2) Katılıyorum, (1) Tamamen 
Katılıyorum” şeklinde sıralanmıştır. 
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20 soruluk ölçek  Cronbach Alpha testine tabi tutularak güvenirliği test edilmiştir. 
Ölçeğin güvenirliği, aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı  ölçütlerin  kullanılması ile aynı 
sonuçların alınmasıdır. (Karasar, 2003). Uyguladığımız  ölçeğin  Cronbach Alpha 
katsayısı 0,785 bulunmuştur. Buna göre çalışmanın yeterli güvenirlik derecesine sahip 
olduğu kabul edilebilir.  

Araştırmada tesadüfi örneklem tespiti çalışması yapıldığı için, katılımda  kuşak 
dağılımı homojen olamamıştır. Katılım daha çok X ve Y kuşakları üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Bunun nedeni üst kuşakların istihdam içindeki oranın azlığı ve anket 
katılımına olan isteksizliğidir.   

5. Bulgular 
Ankete katılan kişilerin, 15’i Lost (%2) , 55’i Baby Boomers (%6), 314’ü X 

(%32), 580’i Y (% 60) kuşaklarından oluşmaktadır. Her kuşağın ayrıntılı dağılımı ve 
yüzdelik oranı Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3 : Demografik Özellikler 

Kuşakların yönetim algılarına dair  tutumlarının  0.05 önemlilik düzeyinde 
istatistiksel olarak  anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği  One-Way  ANOVA testi 
ile analiz edilmiştir. 

 

	   KUŞAKLAR	  
Lost	   B.	  

Boomer	  
X	   Y	   Toplam	   Yüzde	  

Sayı	  	  (N)	  
	  

Sayı	  	  (N)	  
	  

Sayı	  	  (N)	  
	  

Sayı	  	  (N)	  
	  

Sayı	  	  (N)	   %	  

Cinsiyet	   Erkek	   7	   8	   114	   265	   394	   %41	  
Kadın	   8	   47	   200	   315	   570	   %59	  
Toplam	   15	   55	   314	   580	   964	   %100	  

	  
	  

Sektör	  

Hizmet	   9	   32	   186	   416	   643	   %67	  
Tarım	   4	   6	   16	   15	   41	   %4	  
Sanayi	   2	   17	   112	   149	   280	   %29	  
Toplam	   15	   55	   314	   580	   964	   %100	  

	  
	  

Öğrenim	  
Durum	  

ilköğrtm	   5	   11	   36	   18	   70	   %7	  
Lise	   2	   14	   98	   116	   230	   %24	  
Önlisans	   2	   12	   61	   188	   263	   %27	  
Lisans	   6	   12	   88	   219	   325	   %34	  
L.üstü	   0	   6	   31	   39	   76	   %8	  
Toplam	   15	   55	   314	   580	   964	   %100	  

	  
	  
	  

Çalışılan	  
	  

Deprtmn	  

İns.	  Kyn	   2	   4	   39	   67	   112	   %12	  
Üretim	   7	   17	   71	   87	   182	   %19	  
Ar-‐Ge	   0	   3	   20	   47	   70	   %7	  
Bil-‐Tek	   2	   1	   16	   60	   79	   %8	  
Pazarlm	   1	   8	   40	   88	   137	   %14	  
Muh-‐Fins	   0	   12	   56	   131	   199	   %20	  
Halk	  İlşk	   2	   2	   40	   85	   129	   %13	  
Üst	  Yönt.	   1	   8	   32	   15	   56	   %5	  
Toplam	   15	   55	   314	   580	   964	   %100	  
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Tablo 4 : Kuşakların İş Hayatı ve Kişilik Özelliklerine Yönelik Ölçek 
Sorularına Verilen Cevapların ANOVA  Dağılımı 

	  
İş	  hayatıyla	  ilgili	  sorular	  

Lost	  
N=15	  

B.Bomer	  
N=55	  

X	  
N=314	  

Y	  
N=580	  

Sonuç	  
	  
α	  <0,05	  	   	   	   	  

1-‐İş	   hayatında	   	   otoriter	   nitelikli	  
yöneticilerden	  	  hoşlanmıyorum.	  

2,20 1,56	   2,05 1,53	   2,31 1,28	   2,30 1,32	   0,581	  
Fark	  yok	  

2-‐	   İş	   hayatında	   	   sorumluluk	   bende	  
olmak	   şartıyla	   inisiyatif	   kullanmak	  
isterim	  

1,86 1,06	   2,12 1,01	   2,21 1,17	   2,19 1,44	   0,771	  
Fark	  yok	  

3-‐	   İş	   hayatında	   	   küçük-‐	   büyük	  
başarılarımda	  takdir	  edilmek	  isterim	  

1,86 0,83	   1,45 0,66	   1,72 1,00	   1,67 1,03	   0,263	  
Fark	  yok	  

4-‐	   İş	   hayatında	   	   denetlendiğimi	  
hissetmekten	  bile	  rahatsız	  olurum	  

2,40 1,18	   2,54 1,39	   2,67 1,33	   2,73 1,30	   0,585	  
Fark	  yok	  

5-‐	   İş	   hayatında	   	   takım	   çalışması	   olsa	  
bile	   takım	   üyeleri	   arasında	   rekabet	  
olmalıdır.	  

2,26 1,03	   2,00 1,26	   2,32 1,25	   2,44 1,32	   0,072	  
Fark	  yok	  

6-‐	   -‐İş	   hayatında	   	   başarılı	   olduğumda	  
hızlı	  terfi	  etmek	  isterim.	  

1,93 1,03	   2,01 1,07	   2,04 1,07	   2,04 1,08	   0,980	  
Fark	  yok	  

7-‐	   İş	   hayatında	   	   ekip	   çalışmasında	  
takım	  lideri	  olmak	  isterim.	  

2,26 1,33	   1,96 0,98	   2,05 1,12	   2,15 1,18	   0,409	  
Fark	  yok	  

8-‐	   İş	   hayatında	   	   yönetici	   ve	   çalışan	  
arasında	   resmiyet	   ve	   mesafeden	  
ziyade	  ,	  yakınlık	  	  ve	  samimiyet	  ararım.	  

1,86 1,18	   2,29 1,22	   2,29 1,30	   2,50 1,27	   0,034	  
Fark	  
anlamlı	  

9	   -‐İş	   hayatında	   kariyerimin	   ilk	  
evresinde	   ücretten	   ziyade	   eğitim,	  
yükselme	   	   ve	   deneyim	   olanaklarına	  
önem	  veririm.	  

2,26 1,27	   2,03 1,08	   2,01 1,09	   2,04 1,14	   0,860	  
Fark	  yok	  

10-‐İş	   hayatında	   	   bana	   güvenilmesi	  
motivasyonumu	  arttırır.	  

2,06 1,33	   1,47 0,71	   1,55 0,89	   1,55 0,98	   0,189	  
Fark	  yok	  

	  
Karekter	  özellikleri	  	  ilgili	  sorular	  
	  

	   	   	   	  
	  

11-‐	  Kişilik	  olarak	   	   	  home-‐ofis	  çalışmayı	  
ve	  esnek	  çalışmayı	  tercih	  ederim.	  

2,80 1,20	   2,49 1,34	   2,49 1,28	   2,55 1,34	   0,803	  
Fark	  yok	  

12-‐	   Kişilik	   olarak	   	   iş	   yaşamı	   kadar	  
sosyal	  yaşam	  da	  benim	  için	  önemlidir.	  

1,93 0,88	   1,78 0,87	   1,68 0,90	   1,65 0,99	   0,537	  
Fark	  yok	  

13-‐	  Kişilik	  olarak	  	  her	  konuda	  kendime	  
güvenirim.	  

1,93 1,16	   1,54 0,68	   1,67 0,87	   1,75 1,00	   0,237	  
Fark	  yok	  

14-‐	  Kişilik	  olarak	  online	  kaynaklardan	  
yararlandığım	   gibi	   iş	   yaşamımda	   da	  	  
bilgi	   ve	   iletişim	   teknolojilerinden	  
faydalanırım.	  

2,60 1,50	   1,87 1,03	   1,82 1,04	   1,66 0,92	   0,001	  
Fark	  
anlamlı	  

15-‐	   Kişilik	   olarak	   	   gerektiğinde	   iş	  
değiştirmekten	  çekinmem.	  

3,33 1,54	   2,30 1,21	   2,39 1,22	   2,44 1,27	   0,038	  
Fark	  
anlamlı	  

16-‐	  -‐	  Kişilik	  olarak	  	  emir	  almaya	  yatkın	  
değilim.	  

2,53 1,18	   2,07 1,15	   2,58 1,22	   2,58 1,26	   0,032	  
Fark	  
anlamlı	  

17-‐	   	   Kişilik	   olarak	   yakın	   gelecekte	   bir	  
gün	  kendi	  işimi	  kurmak	  isterim.	  

2,33 1,34	   2,18 1,32	   2,30 1,28	   2,18 1,21	   0,538	  
Fark	  yok	  

18-‐	  Kişilik	  olarak	   	   iş	  hayatının	  yanı	  sıra	  
bir	  STK’da	  görev	  almak	  isterim.	  

2,73 1,22	   2,40 1,18	   2,43 1,17	   2,45 1,16	   0,789	  
Fark	  yok	  

19	   -‐	   Kişilik	   olarak	   uzun	   ve	   yorucu	  
çalışma	  saatlerinden	  hoşlanmam	  

2,46 1,35	   1,92 1,23	   2,10 1,20	   2,12 1,21	   0,451	  
Fark	  yok	  

20-‐	   Kişilik	   olarak	   	   uzun	   yıllar	   sonra	  
faydası	   ortaya	   çıkacak	   tutkuyla	   bağlı	  
olduğum	  vizyon	  hedeflerim	  vardır.	  

2,46 0,99	   1,90 0,92	   1,93 1,05	   1,98 1,08	   0,270	  
Fark	  yok	  
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Yapılan analizler sonucunda ölçeği oluşturan 20 ifadeye verilen cevaplar 
arasından sadece 4 tanesinde anlamlı fark saptanmıştır. Bunlar ifade 8, 14, 15 ve 16’dır.  
Bu ifadelerin her birine ayrı ayrı Tukey testi uygulandığında farklılığa neden olan 
grubun çoğunlukla Lost kuşağı olduğu, sadece 16. İfadedeki emir almaya yatkın 
olmama özelliği bakımından Baby  Boomers’ların daha kararlı olduğu, bunun dışında 
diğer üç kuşağın (Lost, X, Y kuşakları) yönelimlerinin birbirine benzer olduğu sonucu 
ortaya çıkmaktadır.  Geri kalan ifadelere verilen cevaplar tüm kuşaklar için aynı 
yorumlanmıştır. Genel bir değerlendirme yapıldığında, verilen cevapların özellik 
bakımından neredeyse Y kuşağına atfedilen özelliklerle uyuştuğu görülmektedir. 
Özellikle Baby Boomerslar ve X kuşağının, iş yaşamı ve kişilik özellikleri açısından 
verdikleri cevapların  literatüre denk düşen bir ortalamaya sahip olmadığı ve bu şekliyle 
ülkemizdeki kuşakların  algı ve tutumlarıyla  diğer ülkelerdeki (özellikle batı 
toplumları) kuşaktaşları arasında anlamlı bir benzerlik görülmediği saptanmıştır. Bunda 
en önemli etkenler olarak toplumlar arası değer yargıları ve ekonomik gelişmişlik 
farklılıkları sayılabilir.  

Bu bölümde ölçek sorulara kuşakların verdiği cevapların departmanlara göre 
dağılım analizi yapılarak, kuşak ve departman bağımsız değişkeninin ölçekteki her bir 
ifadeye göre nasıl değişkenlik gösterdiğini ve aralarında anlamlı bir fark olup 
olmadığını ve de  bunların hangi ifadeler olduğunu iki Yönlü MANOVA testiyle  analiz 
edilmiştir. Geçerli bir karşılaştırma yapabilmek için her bir departmanda katılımcı kuşak  
sayısı en az 8 olarak belirlenmiştir. Bu sayıdan az olan kuşaklar değerlendirmeye  
alınmamıştır. 
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Tablo 5: Departmanlara göre Kuşakların İş Hayatı ve Kişilik Özelliklerine 
Yönelik Ölçek Sorularına Verilen Cevapların MANOVA Dağılımı 

 
 

  İnsan Kaynakları   Üretim Ar-Ge Bilgi İşlem 

İfade Ls(2) B.B.(4) 
 
X(39) Y(67) Ls(7) BB(17) X(71) Y(87) Ls(0) B.B.(3) X(20) Y(47) Ls(2) B.B.(1) X(16) Y(60) 

m1 1,50 1,00 2,33 2,41 1,85 2,11 2,06 2,08 - 1,00 2,15 2,19 2,50 3,00 2,43 2,26 

m2 1,50 2,75 2,46 2,11 1,85 2,05 2,26 2,25 - 2,00 2,00 1,78 1,50 1,00 2,12 1,90 

m3 2,50 1,25 1,82 1,77 1,57 1,47 1,81 1,87 - 1,33 1,35 1,53 2,00 1,00 1,93 1,70 

m4 3,50 1,50 3,02 2,94 1,57 2,35 2,60 2,64 - 2,00 2,90 2,65 2,50 1,00 2,06 2,58 

m5 2,00 2,25 2,35 2,31 2,71 1,82 2,36 2,52 - 2,66 2,10 2,21 2,00 5,00 2,18 2,55 

m6 1,50 2,00 2,41 2,28 2,57 1,64 1,87 2,09 - 1,33 1,95 1,80 1,50 1,00 2,06 2,03 

m7 2,50 2,25 2,10 2,16 2,85 2,00 2,15 2,14 - 2,33 2,00 1,93 2,00 1,00 1,81 2,01 

m8 1,00 1,00 1,92 2,49 2,14 2,17 2,57 2,44 - 3,66 2,65 2,53 2,50 4,00 2,00 2,31 

m9 3,00 1,75 1,94 2,02 2,28 1,82 2,26 2,04 - 3,33 2,00 1,93 2,50 3,00 2,06 1,83 

m10 2,50 1,00 1,64 1,55 2,14 1,88 1,70 1,78 - 2,00 1,55 1,36 1,50 1,00 1,87 1,45 

m11 4,00 2,00 2,48 2,71 2,28 2,05 2,66 2,45 - 2,66 2,45 2,59 3,00 4,00 2,18 2,33 

m12 3,00 1,25 1,64 1,76 1,85 1,88 1,87 1,72 - 3,33 1,70 1,48 2,00 1,00 1,75 1,80 

m13 2,00 2,25 1,58 1,80 2,00 1,41 1,81 1,81 - 1,00 1,55 1,46 2,50 1,00 1,56 1,75 

m14 3,00 1,25 1,76 1,71 3,14 2,35 2,21 1,81 - 2,00 1,80 1,38 2,50 1,00 1,68 1,61 

m15 1,50 2,50 2,25 2,28 3,14 2,35 2,33 2,34 - 1,66 2,60 2,14 3,50 1,00 2,43 2,56 

m16 2,50 1,75 2,61 2,92 1,85 1,76 2,63 2,32 - 1,00 3,30 2,46 2,50 1,00 2,31 2,35 

m17 1,50 2,00 2,35 2,62 2,42 1,70 2,29 2,09 - 1,66 2,55 2,08 2,00 1,00 3,00 2,11 

m18 2,50 2,75 2,51 2,49 2,85 2,29 2,57 2,16 - 1,33 2,65 2,38 3,00 5,00 1,87 2,50 

m19 1,50 1,75 1,94 2,50 2,00 1,35 2,12 1,88 - 1,33 2,00 2,38 2,50 4,00 3,25 2,08 

m20 3,00 1,75 1,92 1,95 2,28 2,00 2,21 1,96 - 1,33 1,85 1,70 3,50 1,00 2,12 2,03 

  Pazarlama Muhasebe Finans Halkla ilişkiler Üst Yöneci 

İfade Ls(1) B.B.(8) X(40 Y(88 Ls(0) B.B.(12) X(56) Y(131) Ls(2) B.B.(2) X(40) Y(85 Ls(1) B.B.(8) X(3) Y(15) 

m1 1,00 2,25 2,25 2,34 - 2,08 2,28 2,21 5,00 1,50 2,60 2,50 1,00 2,62 2,40 3,06 

m2 2,00 2,00 1,92 2,32 - 2,33 2,07 2,21 3,00 1,50 2,37 2,21 1,00 2,10 2,34 3,40 

m3 3,00 1,50 1,62 1,76 - 1,33 1,69 1,50 2,00 1,00 1,77 1,62 1,00 1,87 1,65 1,60 

m4 3,00 2,87 2,35 2,60 - 2,66 2,80 2,79 3,50 1,00 2,62 2,78 3,00 3,75 2,84 3,00 

m5 3,00 2,25 2,10 2,61 - 2,16 2,73 2,49 1,50 2,50 2,07 2,38 1,00 1,00 2,25 1,80 

m6 1,00 2,12 1,85 1,92 - 1,83 1,96 1,94 1,50 4,00 2,17 2,21 1,00 2,50 2,21 2,20 

m7 2,00 1,50 2,02 2,27 - 2,10 2,10 2,35 1,00 3,00 2,05 1,98 1,00 1,62 1,87 2,06 

m8 2,00 2,25 2,42 2,47 - 2,50 2,10 2,54 1,00 2,50 2,25 2,56 1,00 2,12 2,31 3,06 

m9 3,00 2,25 1,87 2,15 - 1,83 1,91 2,06 1,50 3,00 2,10 2,12 1,00 1,87 1,78 1,93 

m10 4,00 1,50 1,40 1,60 - 1,25 1,44 1,42 1,50 1,50 1,45 1,54 1,00 1,00 1,46 2,00 

m11 4,00 2,75 2,25 2,57 - 1,83 2,26 2,53 2,50 2,50 2,67 2,54 3,00 4,12 2,81 3,06 

m12 2,00 1,87 1,50 1,77 - 1,33 1,67 1,50 1,50 1,50 1,62 1,54 1,00 2,00 1,62 1,86 

m13 2,00 1,75 1,60 1,72 - 1,33 1,67 1,79 1,50 3,00 1,87 1,68 1,00 1,50 1,43 2,06 

m14 3,00 1,87 1,67 1,81 - 1,66 1,71 1,67 1,00 1,50 1,80 1,48 1,00 1,62 1,53 1,86 

m15 3,00 2,50 2,32 2,40 - 2,50 2,30 2,65 5,00 3,00 2,60 2,36 5,00 1,87 2,56 2,93 

m16 4,00 2,62 2,50 2,52 - 2,25 2,69 2,61 4,00 3,50 2,52 2,88 3,00 2,25 2,15 2,33 

m17 4,00 2,62 1,90 2,25 - 2,00 2,44 2,12 3,00 1,50 2,10 2,08 1,00 3,62 2,31 2,06 

m18 4,00 2,12 2,27 2,48 - 2,66 2,53 2,60 2,50 3,00 2,45 2,51 1,00 2,25 2,18 2,33 

m19 4,00 2,12 1,60 2,14 - 1,83 2,19 2,00 4,00 3,00 2,12 2,01 3,00 2,87 2,18 2,80 

m20 3,00 1,87 1,75 2,10 - 1,83 2,01 2,11 2,00 2,50 1,72 1,82 1,00 2,12 1,65 2,20 
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İnsan Kaynakları Departmanı Analizi 

Bu departmanda Lost(2) ve Baby Boomers(4)‘ların sayısı yeterli bulunmadığı için 
X (39) ve Y(67) kuşakları arasında karşılaştırma yapılmıştır. Buna göre bu iki kuşak 
ifade 8 ve  19 dışında ortak dağılıma sahiptir. Sonuç olarak X kuşağı, Y kuşağına göre 
yönetici ve çalışan arasında yakınlık ve samimiyete daha çok önem vermekte bununla 
birlikte   yoğun ve uzun çalışma saatlerine mesafeli durmaktadır.  

Üretim Departmanı Analizi 

Lost kuşağı dışındaki diğer 3 kuşak değerlendirmeye tabi olmuştur. Sonuçlara 
göre Baby Boomers’lar takım üyeleri arasındaki rekabete diğer kuşaklara oranla daha 
olumlu bakmakta ayrıca yakın gelecekte kendi işlerini kurabilme noktasında daha 
inançlılardır. Yine Baby Boomers’lar uzun ve yorucu mesai saatlerinden diğer kuşaklara 
nazaran daha fazla yakınıyor görünmektedir. 

Ar-Ge Departmanı Analizi 

Ar-Ge departmanında X ve Y kuşakları karşılaştırılmıştır. Burada 16. İfade olan 
emir almaya yatkın olmama hali Y kuşağında daha baskın çıkmakta X kuşağı burada 
kararsız kalmaktadır. Diğer ifadelere homojen cevaplar verilmiştir. 

Bilgi İşlem Departmanı Analizi 

Üç farklı ifadede ayrımının görüldüğü departmanda yine X ve Y kuşakları 
karşılaştırılmıştır. Ortalamalara göre Y Kuşağı yakın gelecekte kendisini iş kurmada  X 
kuşağından daha istekli bulmakta ve uzun ve yorucu çalışma saatlerine karşı 
çıkmaktadır. Bununla birlikte X kuşağı Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alma 
konusunda Y kuşağından daha hevesli görünmektedir. 

Pazarlama Departmanı Analizi 

Baby Boomers, X  ve Y kuşaklarının ortalamaları incelendiğinde 7. ve 8. 
ifadelerde anlamlı farklar saptanmaktadır. Baby Boomers’lar  X ve Y kuşaklarına göre 
takım çalışmasında liderlik rollerine daha yatkın görünmektedir. Bu departmandaki X 
kuşak üyeleri yoğun ve uzun çalışma sürelerine diğer iki kuşak üyelerine oranla daha 
itiraz eder durumdadır. 

Muhasebe Finans  Departmanı Analizi 

Aynı şekilde bu departmanda da son üç kuşağın ortalamaları karşılaştırılmış 
sadece ifade 11’de gruplar heterojen çıkmıştır. Tahmin edilenin aksine home-ofis 
çalışmaya yatkınlık derecesi en çok Baby Boomers’larda çıkmıştır.  

Halkla İlişkiler Departmanı Analizi 

Lost ve Baby Boomers katılımcı sayılarının yeterli olmadığı için değerlendirme 
dışı tutulduğu  bu departmanın ortalamaları incelendiğinde  X ve Y kuşaklarının verdiği 
cevaplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.  

Üst Yönetim Departmanı Analizi 

Kuşaklar arasında varyansların en çok farklılık görülen  departman incelendiğinde 
bir çok ilginç sonuçla karşılaşılmaktadır. 8 Baby Boomers üyesinin, 32 X kuşağı 
üyesinin ve 15 Y kuşağı üyesi üst yöneticinin verdiği cevapların ortalaması alınarak 
yapılan analiz sonucunda 8 ifadede gruplar arasında farklılık saptanmıştır. İfadeler tek 
tek incelendiğinde; Y kuşağının diğer iki kuşağa nazaran iş yaşamında inisiyatif 
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kullanma konusunda gönülsüz olduğu saptanmıştır. Başka bir ifadede Baby 
Boomers’ların denetlenmekten rahatsızlık duymadıkları kanısına varılmış ve de takım 
üyeleri arasında rekabete X ve  Y kuşaklarına oranla tamamen onay verdikleri tespit 
edilmiştir. Yine Baby Boomers’ların güven ve motivasyon arasında kurdukları ilişki 
arasında korelasyon olduğu bulunmuş ve esnek çalışma anlayışına katı bir karşıtlık 
besledikleri analiz edilmiştir. Ayrıca Baby Boomers’lar için X ve Y kuşağından farklı 
olarak iş değiştirmekten  korkmadıkları ama kendi işlerini kurmaktan da çekindikleri 
belirlenmiştir.  Bununla birlikte Y kuşağının yönetici ve çalışan arasında samimiyet ve 
yakınlık konusunda Baby Boomers ve X kuşağına oranla çekimser düşündüğü tespit 
edilmiştir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Kuşakların kişilik özellikleri, yönetim algısı, yönetimle ilişkisi ve liderlik tarzı 
beklentilerinin saptanması yönetim organizasyon çalışmaları için büyük önem arz 
etmektedir. Bu nedenle son zamanlarda kuşakların yönetim algısı üzerine yapılan 
araştırmalar gittikçe artmaktadır.  

Araştırmamızda sonuç olarak, kuşakların iş yaşamı ve  kişilik özelliklerine göre 
düzenlenmiş 20  soruya verdikleri cevapların ortalamaları karşılaştırılmış, dört ifade 
dışında hepsinde belirgin bir ortak kanı ve algıya sahip olunduğu saptanmıştır. Daha 
açık bir ifadeyle yaş ve deneyimden bağımsız olarak tüm kuşakların yönetim algıları ve 
liderlik tarzı beklentileri literatürde  Y kuşağı için saptanan özelliklerle benzerlik 
göstermiştir. Bu açıdan Türkiye’de kuşaklar arası yönetim algısı ve çalışma hayatı 
düzeninin Batı toplumlarınkiyle paralellik göstermediği  sonucuna  ulaşılmıştır.  

İkinci aşamada elde edilen sonuç ise kuşakların kişilik özelliklerinin ve yönetim 
algılarının departmansal  farklılıklara göre tahlilinde   ortaya çıkmıştır.  

Neredeyse her departmanda ortaya çıkan kuşaklar arası  farklılıklar birbirleriyle 
çelişkili  bulunmuştur. Bütün departmanlarda 20 soruya verilen cevapların çoğunda 
homojenlik saptanmış birkaç ifade üzerinde  anlamlı farklar bulunmuştur.   
Departmanlar içindeki   kuşaklar arasında varyansları en çok farklılık gösteren  Üst 
Yönetim departmanı olmuştur.   

Çalışmamızda ortaya çıkan sonuca göre katılımcılar iş yaşamında esnek çalışma 
prensibini benimseyen, inisiyatifi elinde bulundurmak isteyen, takım çalışmasına ve 
takım liderliğine yatkın, yakınlık ve samimiyet arayan, uzun ve yorucu çalışma 
saatlerine olumsuz bakan ve vizyon hedeflerine sahip bir  karakter taşımaktadırlar. 

Buna karşın denetlenmekten hoşlanmayan, başarı durumunda ödül ya da  terfi 
bekleyen, motivasyon için kendisine güveni esas alan bir iş ortamı sunan yönetim ve 
liderlik anlayışı benimseyen kuşakların liderlik tarzı beklentilerini, sadece demokratik 
lider tipi karşılamaktadır.  

Çalışmanın sonucu açıkça göstermektedir ki  Türk toplum yapısı, bireylerinin  
kişilik özelliği ve  çalışma hayatı üzerindeki yönetim algısı, literatürde yer alan kuşaklar 
arası farklılıklarla paralellik göstermemektedir.  Daha açık bir ifadeyle söylemek 
gerekirse tüm kuşakların özelliklerinin çoğunun Y kuşağı nitelikleriyle özdeşleştiği 
söylenebilinir. Bu bağlamda ülkemizde çalışma hayatının düzenlenmesinde ve yönetim 
politikalarının belirlenmesinde yurtdışı yayınlar temel alınarak vizyon 
oluşturulmasından çok, kuşakların yönetim algılarının ve liderlik tarzı beklentilerinin 
daha derinlemesine araştırılmasının ve  analiz edilmesinin önem taşıdığı 
düşünülmektedir. 
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Extensive Summary 

 

Introduction 
The Turkish Language Association defines “generation” as “a group of people 

who were born in approximately same years, have experienced conditions of same 
period and therefore similar problems and faith, and been liable for similar duties” 
(http://www.tdk.gov.tr/). 

The first person who started scientific research on generation studies were 
Auguste Comte in the years 1830-1840. Comte revealed that generational changes are 
forces moving in historical process and stated that social progress could only be 
possible with experiences to be transmitted from one generation to the next (Comte, 
1974).  

On the other hand, the changing world also affects perception, expectations, 
priorities, view of life and attitudes of people. According to İşçimen (2012), since 
people who were born in closer periods have similar traits, it creates the concept of 
generation. As each generation has different characteristics, institutions have to update 
their systems according to new generations.  

According to the address-based population registration data of TÜİK in 2013, 
population of generations were determined to be 17 million for Generation Z (23%), 
25.5 million for Generation Y (33%), 16 million (21%) for Generation X, 12.8 million 
for B. Boomers (17%), and 4.6 million for Generation Lost (6%).  

Differences in expectations and perception of generations affect organizational 
behaviors of people and therefore business life. Different characteristics between 
generations affect management style and leadership as those managed and being 
managed. This study is intended to determine difference in management perception 
between generations and reveal expectations for proper leadership styles based on such 
perception. 
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Significant differences can be observed both in working methods and expectations 
from workplace between generations. In today’s workplaces where different age groups 
work together, a major part of problems encountered arises from differences in 
perception, management, implementation and communication between generations 
(Keleş, 2011). Management of different generations is a work of art. While young 
generations want to create a quick effect, middle generations want to believe in purpose 
of entity. On the other hand, old generations do not like change or uncertainty 
(UNJSPF, 2013). Therefore, entities or organizations can create and effective and 
efficient work environment by constantly updating their management policies according 
to such differences.  

Akdemir (2014) emphasizes two critical elements of business management. One 
of them is managers and the other is approaches related to management culture. 
Managers seek to fulfill of business purposes by penetrating into sources of entity 
according to management culture created. Leadership approaches adopted by managers 
in businesses can be autocratic, participative or extreme democratic depending on 
management culture specified by top management.  

For this purpose, the generation concept and generation categories have been 
discussed primarily. Social and professional characteristics of generations have been 
addressed to and compared based on various criteria.  

Method 
In this study, information has been collected through survey method. For purposes 

of the research, domestic and foreign literature were scanned to determine difference in 
management perception of generations in business life and reveal their expectations for 
proper leadership style based on such perception, and then a survey form was prepared 
using expert opinions as well. Since the main population could not be fully reached to, 
randomized study was carried out by simple random sampling method. The first group 
of questions in the survey defines demographical characteristics while the second part 
uses 20 pentad Likert scales. This 20-question scale was tested for reliability using 
Cronbach Alpha test. Cronbach Alpha coefficient was found to be 0,785 for the scale 
used. This indicates that the study provides sufficient reliability.  

The survey was applied to 1248 people working in various industries in the 
Marmara Region, and 964 surveys remaining after elimination of missing-deficient 
surveys were analyzed through SPPS 21 statistical packaged software. Expectations for 
operating conditions and personal traits of generations were sought to be determined by 
two groups of questions in the survey. Demographical characteristics of survey 
participants were classified first and then ANOVA test was used to determine whether 
answers given to each item by generations create a significant difference in between or 
not. Subsequently, answers given to scaling questions by generations were subjected to 
distribution analysis by departments, and Two-Way MANOVA test has been used to 
analyze how the variables of generation and department vary by each item in the scale 
and whether or not there is a significant difference between them, and which items vary. 

Results 
Based on the research result, averages of answers given by generations  to 20 

work life and personal trait questions were compared and it has been determined that 
there is an apparent common opinion and perception regarding to all except for four 
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items. To be clearer, management perceptions and expectations for leadership styles of 
all generations are similar to characteristics determined for Generation Y irrespective of 
age or experience. It has been concluded that management perception among 
generations and work life order in Turkey is not parallel with the Western societies in 
this respect. 

The result obtained from the stage two was revealed in analysis of personal traits 
and management perceptions of generations by departments.  

Differences between generations seen in almost every department are determined 
to be conflicting. Most of the answers given to 20 questions in all departments are found 
to be homogenous except for significant differences found in a few items. The greatest 
variations between generations were found in Top Management among all departments. 

Based on the result obtained from the survey, participants have a character that 
adopts flexible working principle, wants to hold initiative, is inclined to team work and 
team leadership, seeks affinity and sincerity, has a negative view of long and tiring 
work hours, and has vision targets.  

Expectations for leadership styles of generations that do not like to be inspected, 
expect award or promotion in case of success and adopt a management and leadership 
approach providing a trust-based working environment can only be fulfilled by 
democratic leader type.  

Discussion 
It is highly important for management organization studies to determine 

generations’ personal traits, management perception, relation with management and 
expectations for leadership type. Recently, research conducted on management 
perception of generations has shown an increase. 

The result obtained from the study clearly indicates that personal traits and 
management perception of the Turkish social structure regarding to business life are not 
parallel with differences between generations in the literature. More clearly, it can be 
said that characteristics of all generations are identified with characteristics of 
Generation Y. In this context, for purposes of arrangement and organization of business 
life in our country, it is important to study and analyze perceptions of generations more 
deeply rather than creating a vision based on foreign literature.  
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Özet 
Türkiye nüfusunun yaklaşık %30’dan fazlasını oluşturan ve 1980-2000 yılları 

arasında doğanlar Y kuşağı olarak adlandırılmaktadırlar. Y kuşağındaki gençler 
bağımsız, girişimci, kendilerine güven duyan, kısa zamanda başarı beklentisi içinde 
olan, özgürlüğü ve esnekliği seven, mikro yönetimden hoşlanmayan, bireysel yaklaşım 
ağırlıklı karar mekanizmaları olan, bilgi iletişiminde teknolojiyi iyi kullanan kişiler 
olarak tanımlanmaktadırlar. Bu çalışmada Y kuşağının oluşturduğu üniversite 
öğrencilerinin yoğun iletişim halinde oldukları akademisyenler ve ebeveynlerinin etkisi 
altında nasıl bir liderlik profili arzuladıkları, demografik değişkenler açısından liderliğin 
karizmatik etkisinin mi, entelektüel etkisinin mi ağırlıklı olduğu araştırılmıştır. 
Araştırmada verilerin analizi için faktör analizi, t testi ve Anova testleri yapılmıştır. 
Yapılan testler sonucunda cinsiyet ve eğitim değişkeninde farklılıklar tespit edilirken; 
yaş, gelir, tüketim, yöre ve ebebeylerin eğitim durumlarına göre farklılıklar 
bulunmamıştır.  
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Entelektüalite, Karizma,Y Kuşağı, Üniversite Öğrencileri 

Abstract 
Those who were born between 1980 and 2000 and nearly consist more than of 

30% of the Turkish population are called Gen-Yers. Gen Yers are described as 
independent, entrepreneurial, self-confident individuals who expect to succeed in a 
short period of time, like freedom and flexibility, dislike micromanagement, have 
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individual decision-making mechanisms and are good at using information technology. 
This research aims to investigate what kind of a leadership profile university students, 
most of whom are Gen Yers, desire to have under the effect of their academicians and 
parents, and whether charismatic or intellectual effect is higher in terms of 
demographic variables. As a result of the Factor Analysis, T test and ANOVA analyses, 
differences have been found regarding leadership characteristics in terms of gender and  
education variables, whereas no differences have been found according to age, income, 
consumption, region and educational status of parents.  

Key Words: Leadership, Intellectuality, Charisma, Generation Y, University Student 

1.Giriş 
1982 Anayasası’nın 130. maddesine getirilen yenilikle 1992 yılında artışa geçen 

üniversiteleşme oranının 2006 yılından %34,5‘e  ulaşması sonucunda, Türkiye’de her 
kente bir üniversite kurulduğu görülmektedir. Her kente bir üniversite kurulması siyasi 
bir karar olduğu kadar üniversitelerin o bölgenin sosyo-ekonomik açıdan 
hareketlenmesini sağlamaları, kuruldukları bölgelere gelir getiren kurumlar olarak 
bölgeler arası eşitsizliklerin giderilmesine yardımcı olmaları gibi ekonomik sebeplere 
dayanmaktadır (Doğan, 2013:110). 

Üniversitelerin sayısındaki bu artış, üniversitelerin akademik kadro yetersizlikleri 
ve alt yapı eksiklikleri ile birlikte eğitim kalitelerinin sorgulanması gerekliliğini de 
ortaya çıkarmıştır. Bu durum üniversitelerden beklenen eğitim, öğretim, araştırma ve 
toplumsal hizmet kalitesinin de düşmesine, dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının 
niteliğinde ciddi bir zedelenmeye sebebiyet vermektedir. (Şenses, 2007:2,3). 

2014 yılı verilerine göre Türkiye’de 70’i vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 
181 üniversitede yükseköğretim faaliyeti sürdürülmekte ve bu üniversitelerde yaklaşık 6 
milyona yakın öğrenci yükseköğrenim görmektedir. Sayı artışı rekabeti ve dolayısıyla 
kaliteyi beraberinde getirmektedir (http://www.yok.gov.tr./web/guest/universitelerimiz, 
erişim:12.03.2015). 

Eğitim ,araştırma ve kamu hizmeti gibi genel misyonların yanı sıra, üniversiteler 
tüm dünyayı olumsuz etkileyen gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk, yolsuzluk, göç, 
terör ve yönetsel kriz vb. sorunların çözümünde de misyon üstlenmektedirler.  

Üniversite sayılarındaki bu artışlar beraberinde değişen sosyal çevre, ekonomik, 
politik ve kültürel yapı, üniversite gençliğinin üzerinde köklü değişimler oluşturur. 
Akademik bir yaşama adım atan genç yeni ihtiyaçlar ve beklentiler içine girdiği gibi 
yeni eğilimler, algılamalar ve tercihler içerisine de girer ( Kır, 2007,s.309) . Öğretim 
elemanları, yöneticiler, idari personel ve üniversitede akranlarıyla insan ilişkilerini 
içeren akademik etkileşim alanında aidiyetleri de şekillenir (Şahin ve 
diğerleri,2009,s.1437). 

1.1.Kavram Olarak Üniversite 
Ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasında önemli 

görevlere sahip temel kuruluşlar olarak görülen üniversiteler, “bilimsel bilgi üretimine 
dayalı, farklı bilim dallarında faaliyet gösteren fakülte ya da başka adlar alan 
birimlerden oluşan yükseköğretim kurumu” olarak tanımlanmaktadır (Bozkurt ve 
diğerleri,1998,246).  
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Üniversite kelimesinin kökeni Latince’de kamuya açık olmayan, bilgi ve 
spekülasyonların öğretilmesi ve öğrenilmesi amacıyla bir araya gelen hoca ve 
öğrencilerin oluşturduğu bağımsız tüzel kişiliğe sahip ve ortak çıkarları olan kişiler 
topluluğu (lonca) anlamına gelen ‘universitas’ sözcüğüdür (Gürüz ve diğerleri,1994,57; 
Yazıcı,2003,s.20). 

Bir diğer ifade ile üniversite, “evrensel kavrayışla pozitif bilimin, insan aklına ve 
uygarlığın bilgi birikimine duyulan güvenle geliştirildiği yenilendiği araştırma, 
aydınlanma kurumlarıdır (Gürel,1995,s.47). 

Üniversite kavramını günümüzdeki gelişmelere koşut olarak farklı bir pencereden 
değerlendiren Güler’e göre ise üniversite, verili ideolojilerin çarpıştıkları, kar ideolojisi 
kadar toplumsal çıkar ideolojisinin de üretilebildiği, sermaye egemenliğine uygun 
entelektüel yaratıcılıklar kadar özgürlük ve eşitlik ideallerinin de üretilebildikleri bir 
zemini sunuyor (Güler,1995,s.234).  

2. Üniversite ve Üniversite Öğrenciliği 
Üniversitede öğrenci olmak, üniversite yaşamı genelde ülkemizde ve diğer 

ülkelerde kaygı stres üretecek bir ortamın niteliğini taşımakta ve birey olarak gelişimsel 
sorunları üzerinde barındırmaktadır. Aslında üniversite öğrencisi ne yetişkindir, ne de 
çocuktur bunun yanı sıra genellikle çocukluktan gençliğe ve yetişkinliğe geçme 
döneminin sıkıntılarını yaşayan bir bireydir(Özgüven ve diğerleri,1992,s.6). Bu 
çerçevede üniversite öğrenciliğini belirleyen çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar 
şunlardır:  

2.1. Üniversite Öğrencilerinde Uyum Süreci 
Organizmayı çevre ile etkileşimi açısından ele alan biyolojik kökenli bir kavram 

olan İnsan yaşamındaki değişiklikleri beraberinde getiren uyum süreci, Darwin’in evrim 
kavramının özünü oluşturan bu kavram, bir anlamda insanın doğal çevreye uymasını 
ifade eder ve doğal çevreye uymayan organizmalar canlılığını yitirir ve bununla beraber 
psikolojik açıdan ele alındığında ise, her organizmanın çevre ile etkileşim yoluyla 
doyurulması gereken birtakım gereksinimleri olduğu düşünülürse, uyum Süreci 
organizmanın gereksinimlerinin doyurulması sırasında ortaya çıkan engellemelerin 
üstesinden gelme çabalarını kapsar(Erdoğan ve diğerleri,2005,s.479-496).  

Gençliğe ilk adımını atmış olan birey farklı bir çevreye girmiş olmanın etkisiyle 
önce çevresini tanımaya çalışır. Karakter bakımından farklı düşüncelere ve fikir 
yapısına sahip olan kişilerin oluşturduğu üniversite ortamı kişide bazen şaşkınlık, bazen 
de heyecan uyandırır. Bu karmaşık duygular altındaki birey gerek farklı bir yaşama 
girmenin etkisiyle, gerekse ailesinden ayrılıp kendi ayakları üzerinde durmayı istemesi 
sebebiyle hep bir çaba, hep bir arayış içine girecektir. Kısa zamanda girdiği ortamı 
tanıyan birey kendi düşünce ve fikrini de katarak bulunduğu yere adapte olacaktır.  

Ergenliğin son evresine rastlayan ve en çalkantılı gelişim dönemlerinden biri olan, 
Üniversite öğrenciliği yılları, hem sosyal hem de biyolojik olarak bir geçiş dönemi 
kabul edilmekle beraber bu dönem, ergenliğin genel karmaşasına ek olarak, evden ve 
aileden ayrılma, arkadaş ve grup seçimi, bir mesleğe aday olma ve iş bulmaya ilişkin 
belirsizlikler gibi pek çok sorunun görüldüğü yıllardır(Özdel ve diğerleri,2002,s.155-
161).  
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Üniversiteye yeni ve genellikle farklı bir şehirde başlayan öğrenciler, kendilerini 
aniden değişik bir akademik ve sosyal çevre içinde bulur ve bu yeni yaşam boyutu; 
eğitim yaşantıları, insan ilişkileri ve sosyal yaşam açısından geçmiş yaşantılara göre 
farklılık gösterir bununla beraber Öğrenciler yabancı oldukları bu sosyal ortamda bütün 
bireysel yaşam sorumluluklarını da tek başına üstlenmek zorunda kalmakta ve 
dolayısıyla öğrenciler aile ve yakın arkadaş desteğinin bir anda kesildiği bu yabancı 
çevreye en kısa zamanda ve bireysel potansiyellerini de en üst düzeyde kullanarak uyum 
sağlamak ve sürdürmek zorundadır(Karahan ve diğerleri,2005,s.63-71). 

Üniversite öğrencileri, kendi kimliğini bulma, toplumsal yönden yerel ve 
çocukluk döneminin değerlerini daha genel kapsamda toplumun ulusal ve evrensel 
değerlerini benimseme ve uzlaştırma, toplum değerlerine uyum sağlama, sosyal 
olgunluğa da ulaşma durumundadır (Çuhadaroğlu,1998,s.35-41). 

Yaşamın önemli bir parçasını oluşturan üniversite dönemi, ergenlik dönemi gibi 
yaşam krizinin ardından başlaması nedeniyle üzerinde özenle durmayı ve araştırma 
yapmayı gerektiren bir dönemdir. Öğrencilerin geçirmiş oldukları gelişim aşamasına, 
farklı ortamlarda bulunma zorunluluğu, değişim koşulları ve çevresel faktörler de 
eklenince "üniversite öğrenimi" olgusu, başlı başına bir araştırma konusu haline gelir ve 
bu açıdan üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları, problemleri, yaşam sorunları, iletişim 
sorunları, kimlik gelişimleri, üniversite ortamına uyum süreçleri, mesleki tutum 
girişimleri, psikolojik hizmetlerden faydalanma imkânları ve tutumları, üniversitelerin 
psikolojik hizmetler servislerinin daha kapsamlı faaliyet gösterebilmesinde, öğrenciye 
yönelik kişilik hizmetlerinin geliştirebilmesinde ve daha iyi yapılandırılmasında büyük 
önem taşımaktadır(Özbay,1997). 

Üniversite öğrencilerinde ilk dönemler kaygı çoktur.  Kişi bulunduğu farklı 
ortamda kendini kanıtlama çabası içerisine girer. Ortaöğrenimden yüksek öğrenime 
geçen birey o güne kadar görmüş olduğu eğitim öğrenim hayatının dışına çıkar ve alışık 
olmadığı bir hayata ilk adımını atar. Tüm bu karışık duygular paralelinde birey kendini 
sosyalleşerek geliştirir. Birey sosyalleşmeyi gerek farklı etkinlikler içindeki kulüplere 
katılarak, gerekse düşünce biçimleri farklı olan kişilerle bir araya gelerek gerçekleştirir. 

Üniversite yaşamının birey için sağladığı en büyük değişiklik bireye özgür bir 
yaşam sunmasıdır. Özellikle ortaöğrenimi bitinceye kadar ailesi ile beraber kalmış 
öğrenci, üniversiteyi kazanıp şehir dışına çıktığında alışık olmadığı bir hayatın içine 
girer. İlk zamanlarda çoğunlukla bocalar, fakat daha sonra alışır bu hayata. Artık bütün 
kararlarını kendisi almaktadır. Sadece ekonomik yönden ailesine bağımlıdır. Diğer tüm 
ihtiyaçlarını kendi başına yerine getirmektedir. Bu durum bireye özgüven vermeye 
başlayacaktır. Kişi tek başına her zorluğun üstesinden gelebileceğine inanmaya 
başlayacaktır artık. Tüm bunların sonucunda kişinin fikir, düşünce ve kafa yapısı 
değişmeye başlar. Hayata daha geniş persfektiften bakar. Kişi artık her şeyi danışarak 
yapan birey kılıfından sıyrılmış ve tüm kararlarını kendi alır hale gelmiştir. Üniversite 
yaşamının genel çerçevesi içinde özgürlük duygusu vardır. Üniversiteyi kazanan birey 
kendi ailesinin yanında olsa dahi farklı özelliklere ve karaktere sahip kişilerle bir araya 
gelmesi, farklı sosyal ortamı soluması nedeniyle özgür düşünce ve yaşam ağırlıklı 
değişiklikler yaşayacaktır. Bu durum da kişinin özgür bir düşünce yapısına bürünmesini 
sağlayacaktır.  

Sorumluluk duygusu insan karakterinin en önemli unsurudur ve üniversite 
öğrenciliği döneminde kişinin en önemli kazanımları arasında yer alır. Yetişkinliğe 
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geçiş dönemine rastlayan üniversite öğrenciliği, özellikle de ailesinden ayrılan bireyi 
kendi ayakları üzerinde durma çabası içine sokar. Bu çaba içine giren birey 
gerçekleştirdiği her eylemin kendisini doğrudan etkileyeceğinin farkındadır. Yaşamını 
tek başına devam ettirmeye çalışan birey, sorumluluk duygusunun verdiği etkiyle, 
üzerine düşen tüm görevleri zamanında ve istediği biçimde yerine getirir. Kişi 
sorumluluğunu kendi başına ve zamanında yerine getirmediği takdirde, başkaları 
tarafından kontrol edileceğinin farkında olmalıdır. Üniversite yaşamı, tüm bu 
duyguların öğrencinin karakterine yerleşmesinde en uygun ortamı sağlar. Üniversite 
öğrencisi , yaşamını programlamayı öğrendikçe ve kendisindeki sorumluluk duygusunu 
geliştirdikçe, yetişkinliğe attığı bu adımların heyecanını yaşar ve heyecan yaşayan  birey 
sorumluluk duygusunu geliştirdikçe, yaşama daha sağlıklı sarılır ve topluma daha 
faydalı bir birey olma çabası içine girer. 

3. Türkiye' de Üniversite Öğrencilerinin Eğilimleri 

Üniversite hayatı gençlerin birlikte bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal, ahlaki, 
kültürel ve ekonomik yönden değişime uğradığı hızlı bir değişim ve gelişim sürecidir. 
Bu süreç üniversite öğrencisinin duygu, düşünce, davranış ve tutum bakımından 
kişiliğinin geliştiği, sosyal olgunluğa hazırlandığı önemli bir geçiş aşamasıdır 
(Kır,2007,s.307-328 ). Çocukluktan yetişkinliğe geçme sürecini yaşayan gençler, 
üniversite hayatı ile birlikte, kendini yönetme, toplumun genel ve evrensel değerlerine 
uyma, mevcut durum ve koşullara göre hareket etme gibi toplumsal dönüşüme ayak 
uydurmayı öğrenir. Aile bağımlılığın azaldığı bu kimlik bulma döneminde toplumsal 
değerleri yeni baştan gözden geçirerek benliğini kazanmaya çalışır. (Özgüven,1992s.4). 
Yeni bir sosyal çevre ve kişisel gelişim sürecini yaşayan gençlerin ufku genişleyerek 
olaylara bakış açısı değişir. Bu süreçle beraber eğilimleri belirginleşir, çeşitlenir ve 
eğilimlerini yaşamaya başlarlar.  

Gençlerin üniversite hayatı ile birlikte  aile, eğitim, kültürel ve ekonomik yapısı 
da eskiden olduğundan çok daha seçenekli ve daha karmaşık bir hal alır. İçinde 
yaşadıkları toplumun onlara sunduğu olanaklar ve sınırlar dâhilinde, sosyal olgunluğa 
erişme çabası içerisine girerler (Şahin ve diğerleri,2010,s.20), (Alemdaroğlu,2005,s.21-
30). Bu dönem onlar için dinamik, yenilikçi, sosyal, kültürel ve sanatsal olaylara karşı 
daha duyarlı davrandıkları ve kendilerini yetişkinlerden daha farklı gördükleri bir 
dönemdir (Güler, 1999,s.144). Diğer bir ifadeyle gençlerin üniversite çağları kendi 
kimliklerini bulma arayışıdır. Gençler üniversite süreci içerisinde yöresel değerlerini ve 
çocukluk döneminin değerlerini toplumsal ve evrensel değerlere uzlaştırarak sosyal 
olgunluğa adım atarlar (Özgüven,1992,s.6). 

Sosyal olgunluğu tam olarak oturmamış ve istikrara kavuşmamış bu hızlı değişim 
döneminde gencin tercih ve eğilimleri de sürekli gelişerek değişime uğrar 
(Kır,2007,s.309). 

Bu bağlamda üniversite hayatı ile birlikte hızlı ve yoğun bir gelişim sürecine giren 
genç içsel ve dışsal dönüşüme uğrar. Kişiliğinin ve sosyal olgunluğunun şekillendiği bu 
gelişim ve değişim döneminde sosyal, ekonomik, teknolojik, psikolojik ve politik 
tutum, tercih ve eğilimleri daha belirgin bir hale gelerek, çeşitlenir, artar, azalır veya 
yok olur. Bu temel saptamalar ışığında üniversite öğrencilerinin eğilimleri sırasıyla 
şöyle açıklanabilir; 
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3.1 Sosyal Eğilimler 
Hayatın gençlik olarak nitelenen sürecinde toplumsal koşullara göre şekillenen en 

hızlı dönem üniversite hayatıdır. Farklı sosyal sınıflardan gelen gençler toplumsal, 
siyasal ve ekonomik süreçleri beraberce tecrübe ederek sosyolojik dönüşümlerini 
ortaklaşa gerçekleştirirler (Alemdaroğlu,2005,s21-30). Özellikle azalan aile etkisi ve 
arkadaş grubunun değerler sistemi gencin davranışını etkileme ve yönlendirmede en 
önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden gencin üniversiteye uyum sağlayarak 
sosyalleşmesinde içinde olduğu akran grubu oldukça önemli bir yer tutar 
(Özgüven,1992,s.6). Bu dönem gencin sosyal eğilimlerinin şekillendiği bir süreçtir. 

Nitekim Kır’ın (2007,s.320), Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
öğrencileri üzerinde yaptığı, “üniversite öğrencilerinin etkinliklerinin sosyolojik açıdan  
incelenmesi” çalışmasında, üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun eğitim 
haricindeki zamanlarını ilk sıralarda yoğunluklu olarak internet, televizyon seyretme, 
gazete, dergi ve ders dışı kitap okuyarak geçirmekte olduğu daha sonrada spor yapma, 
müzik dinleme, kahveye gitme, karşı cinsten arkadaşlarıyla gezme, uyuyarak dinlenme, 
sinemaya gitme ve alışveriş faaliyetleriyle geçirdiği saptanmıştır. Sabbağ ve Aksoy’a 
(2001,s.14) göre de kırsal üniversite öğrencileri daha çok arkadaşlarıyla vakit geçirerek 
tv ve sinema izlemekte, şehir merkezindeki öğrenciler ise alışveriş, video ve bilgisayar 
oyunu oynayarak zamanlarını değerlendirmektedir. 

3.2 Ekonomik Eğilimler 
Türkiye’de üniversite öğrencileri ekonomik pazarın en önemli grubunu oluşturur. 

Özellikle kentleşmenin tam olarak gerçekleşmediği bölgelerde kurulan üniversiteler 
ekonomik canlılığı sağlayarak sosyal gelişmişlik düzeyini arttırır. Üniversite 
öğrencilerinin harcamaları ile başlayan bu ekonomik devinim yerel ve bölgesel 
ekonominin düzeyini de yükseltmektedir ( Kaslı ve Serel, 2008,s.108). 

Üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu yaşamlarını ailelerinden aldıkları 
harçlıklar, burslar ve kredilerle sürdürmektedir (Günay,2012,s.4). Bu nedenle öğrenciler 
sahip oldukları bu sınırlı gelirlerini eğitimlerini sürdürme, barınma, beslenme, ulaşım ve 
sağlık gibi temel gereksinimlerini karşılamak için harcamaktadır (Şahin ve 
diğerleri,2009,s.1442). Öğrencilerinin sosyal yaşam taleplerinin etkisiyle yaptıkları 
tüketim harcamaları ekonomik eğilimlerinin hangi yönde seyir izleyeceğini beraberinde 
belirlemektedir (Kaslı ve Serel,2008,s.101). 

Kaya ve Oğuz’un (2010,s.147.-168), Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri 
üzerinde yaptıkları tüketim tercihleri araştırmalarında, öğrencilerin aldıkları harçlık, 
burs ve kredileri sırasıyla gıda, giyim, eğitim ve ulaşım olmak üzere öncelikle zorunlu 
ihtiyaçlarını gidermek için kullanıldıkları görülmüş, bunu zorunlu ihtiyaç dışında ise 
iletişim, bilişim teknolojileri ve eğlence gibi harcamalar izlemiştir. Gençlerin cinsiyete 
göre satın alma eğilimlerinde ilk tercihleri ise bayanlarda giyim, erkeklerde bilişim 
teknolojileri olarak gözlemlenmiştir. Ekonomik eğilimleri tüketim kültürü etkisinde 
kalan her iki cinste alış veriş mekanı olarak AVM ler ve mağazaları tercih etmişlerdir. 

3.3 Psikolojik Eğilimler 

Üniversiteden önce beklentileriyle üniversite yaşantısı arasında uyumsuzluk 
öğrencinin hayal kırıklığına düşmesine sebep olmakta, tutum ve davranışlarını 
değiştirebilmektedir (Şahin ve diğerleri,2009,s.7). 
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Öğrenciler üniversite eğitimi sürecinde gerilim, aşırı kaygı, uykusuzluk, duygusal 
kararsızlık, sürekli hayal kurma, aşırı heyecan, alınganlık, çevre koşullarına uyum 
sağlayamama, insanlardan kaçma, içine kapanma, insanlarla iyi ilişki kuramama ve 
belirsiz korku gibi psikolojik sıkıntılara girebilirler (Özgüven,1992,s.8). Ya da başarılı 
olma, bilgelik, eşit olma, heyecanlı bir yaşam, iç huzur, kendine saygı, mutlu olma, 
özgür olma, rahat bir yaşam, sosyal onay, zevk alma, bağımsızlık, cesaretli olma, 
sorumluluk sahibi olma, geniş görüşlü olma ve entelektüel olma gibi yaşam amaçlarına 
yönelebilirler (Çalışkur,2013,s122). 

3.4 Teknolojik Eğilimler 

Ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve ekolojik dengelerin 
entegrasyonu ile büyüyen “y” kuşağı bu gün önemli bir kitleyi oluşturmaktadır. Tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknoloji, bilgisayar, GSM, bilişim ve interaktif 
dünya ile büyüyen “y” kuşağının değer yargıları, alışkanlıkları, yeni teknolojilere olan 
ilgileri çeşitlenerek büyümektedir (Günay,2012,s.2), (http://tr.wikipedia.org/wiki/ 
Y_nesli). 

Teknolojik gelişmelerin sağladığı imkanlarla birlikte yeni nesil cep telefonları, 
bilgisayar ve internet teknolojisini takip eden kuşak çoğunlukla “y” kuşağı olarak 
adlandırdığımız üniversite gençleridir. Öğrenciler bir taraftan sosyalleşerek eğitimlerini 
sürdürürken diğer taraftanda bilgisayar, internet, akıllı cep telefonu ve iletişim 
teknolojileri gibi teknolojinin sağladığı tüm olanakları bugün sonuna kadar 
kullanmaktadır (Karasalan ve Budak,2012, s.4567). 

Özellikle üniversite gençliği için internet, sınırsız, hiyerarşinin olmadığı, yenilikçi 
ve özgürlük alanı yapısıyla bir çekim merkezidir. Gençler bu sınırsız özgürlük alanında 
gizledikleri kimlikleriyle kendilerini ifade etmekte, toplumsal baskılardan uzak yeni 
aidiyetlerini internet üzerinden gerçekleştirmektedir (Güzel,2006,s.14). Öğrenciler 
eğitim ürecinde interneti, gerek derslerinde gerekse de iletişim ve eğlence gibi 
faaliyetlerinde sıklıkla kullanmaktadır. 

Gençler hızla gelişen teknolojinin sunduğu imkanlar ile kitle iletişim araçları 
sayesinde hayatlarını yönlendirip programlandırmaktadırlar. Televizyon, gazete ve e-
maillerine göz atmadan güne başlamamakta,  giyimlerini bile hava raporuna göre 
ayarlamaktadırlar. Medyanın yoğun olarak egemen olduğu üniversite hayatında gençler, 
ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal faaliyetleri bu tür kitle iletişim araçları ile takip 
etmekte ve bireysel ihtiyaçlarını medya ile yön vermektedir (Toruk,2008,s.475).  

3.5 Politik Eğilimler 
Üniversite gençliğinin siyasal eğilimlerini belirleyen en önemli faktörlerden bir 

tanesi de üniversite ortamdır. Ders kitaplarındaki siyasal mesajlar, arkadaş çevresi, 
okulda yürütülen sosyal faaliyetler, gencin siyasal kültür konusunda bilinçlenmesini 
sağlar (Altan,2011,s.315). Bu dönem gençlerin ülkede uygulanan eğitim, sağlık, adalet, 
güvenlik ve ekonomi politikalarına karşı daha duyarlı davranarak çözüm yolları ardağı 
en hassas dönemleridir (Bingöl,2000,s.129).  

Üniversite gençliği topluluk hareketleriyle toplumsal ve siyasal sorunlar 
karşısında sesini en güçlü duyuran bir kesimdir. Öğrenci hareketleri bir sorunun 
varlığını daha da belirginleştirerek görünür hale getirir (Tezcan,1997,s.72). Bu 
bağlamda üniversite öğrencilerinin siyasal eğilimleri ülke meselelerin çözümünde etkin 
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bir güce sahiptir. Bir ülkenin geleceği de mevcut üniversite gençliğinin siyasal 
eğilimleri üzerinde şekillenir (Bingöl,2000,s.129). 

Uluslar Arası Politika Akademisinin (UPA) 2013’te yaptığı üniversite 
öğrencilerinin siyasal eğilimleri araştırmasında; üniversite öğrencilerinin büyük bir 
çoğunluğunun mevcut şartlarda politika yapmaya istekli olmadıkları saptanmış ve 
alternatif  yeni siyasal  partilerin  kurulması beklentisi içerisinde olduğu 
gözlemlenmiştir. Üniversite öğrencileri işsizliği ve ekonomiyi Türkiye’nin önemli bir 
sorunu olarak görmelerine rağmen terör sorununun bundan daha önemli olduğunu 
vurgulamışlardır. Araştırmanın en önemli sonucu ise üniversite gençliğinin çok bir 
büyük çoğunluğu çeşitli süreçlerle yıpratılan Türk Silahlı Kuvvetlerini en güvenilir 
kurum olarak görmektedir.  

4. Akademisyenlerin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkisi 
Üniversite öğrencisi sıfatındaki bireyler, hayatlarının bu döneminde eğitimlerini 

görürken onlara ders veren akademisyenlerin yüksek derecede etkisine maruz kalmakta 
ve gelişmeye en açık oldukları bu dönemde bu etkinin olumlu veya olumsuz 
yönlerinden oldukça etkilenmektedirler. 

Bu konu hakkında yapılan çalışmalar, akademisyen etkileşimlerinin çok önemli 
bir ölçüt olduğunu ve bu ölçütün yani akademik personelin gençlerin yaşamları üzerinde 
etkili olduğunu ispatlamıştır. Bu çalışmalar ışığında tespit edilen belli başlı sorunlar 
şunlardır: 

• Öğrencileri okulda tutamamak, 

• Sınıflarda teknoloji iyi kullanamamak, 

• Öğrencileri iş dünyasına hazırlarken karşılaşılan sorunlar, 

• Okul yönetiminde işbirliğini kullanmada karşılaşılan sorunlar. 
Öğrencileri Okulda Tutamamak 
Araştırmacılar (Vince Tinto, Lee Noel ve diğerleri) uzun yıllardır öğrencilerin 

neden okulu bıraktıklarını araştırmışlardır. En önemli etkenin öğrencinin okul ile 
ilişkisinin olduğu düşünülmektedirler. Diğer öğrencilerle, öğretim üyeleriyle ve okulla 
iyi ilişkiler geliştiremeyen öğrencilerin birkaç ay içinde üniversiteden ayrılma oranları 
çok yüksek çıkmıştır. Araştırmacılar iyi yapılandırılmış küçük çalışma gruplarının bu 
iyi ilişkileri güçlendirdiğinin önemini vurgulamışlardır. 

Sınıfta Teknolojiyi İyi Kullanmamak 

Concordia, Kuzey Carolina, San Diego Eyalet, Pomona’daki Kalifornia Politeknik 
Üniversiteleri'nden birçok araştırmada, sınıfta televizyon, etkileşimli video veya diğer 
tür teknolojilerin sağladığı sentez incelemişlerdir. Yüzlerce karşılaştırmaya dayanarak 
bu teknolojilerin öğrenciler arasında başarıyı sağlamakta geleneksel yöntemlerle aşağı 
yukarı aynı etkinlikte olduğu gözlemlemiş ve bulmuşlardır. Televizyonla yapılan 
eğitimin daha geleneksel eğitim yöntemlerinden fazla olduğu durumlarda elde edilen 
sonuçlara göre, etkinliği sağlayan televizyon bulunmasından çok öğrenci-öğrenci ve 
öğrenci-öğretmen ilişkisinin sıklığı ve kalitesi olmaktadır. Teknolojiyi geleneksel eğitim 
yaklaşımının sorunlarını çözmek için bir yol olarak görenler, aynı zamanda 
sorguladıkları değişimin pedagojik alt yapısına da yakından incelemeleri gerekmektedir. 
Özetle binden fazla öğrenciye bir dersi televizyonla veriyor olmak o eğitimin kalitesini 
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güçlendirmek anlamına gelmemektedir. Concordia Üniversitesi’ndeki çalışmada 
yapıldığı gibi, uzaktan eğitim üzerine son yıllarda yapılan araştırmalar özenle 
planlanmış öğrenci-içerik, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-akademisyen ilişkisinin; 
teknolojinin sınıflarda uygulanmasında ve daha yüksek derecede başarı üretilmesinde 
canlandırıcı ve insanileştirişi güçlü yollar olduğunu göstermektedir. 

Öğrencileri İş Dünyasına Hazırlarken Karşılaşılan Sorunlar 
Yüksek eğitimde uzun yıllardır özgür eğitimin hedefleri ile öğrencilerin iş 

hayatına hazırlamak için atılan adımlar arasında bir çekişme ola gelmiştir. Küçük grup 
eğitimi, iki tarafın da üstünde görüş birliğine varabileceği bir süreç değişkenidir. 
Amerikan yüksekokul ve üniversiteler birliğinin yeni raporuna göre, iş dünyası liderleri 
takım çalışmasını ve bölünmüş grup ortamlarında başkalarıyla işbirliği yapmayı, 
mevcut iş dünyasında temel bir yapı olarak tanımlamaktadır. Ulusal İstihdam ve Yüksek 
Okul Birliği tarafından yapılan çalışmada, kişiler arası iletişim becerileri ve takım 
çalışması becerileri çalışanlar tarafından en fazla değer verilen özellikler olarak rapor 
edilmiştir. 

Okul Yönetiminde İşbirliğini Kullanmada Karşılaşılan Sorunlar 
Alexander Astin (Change magazine, 1987) yazdığı makalesinde, yüksek eğitimde 

meslektaşlar arasında işbirliği ve topluluk duyguları gibi kuramların altını çizse de 
akademideki birçok düzeyin rekabeti ve statü için yarışı örnek gösterdiğini 
belirtmektedir. Kısıtlı kaynaklarla, bölümler, okullar ve yüksekokullar arası mücadele 
verirken, akademi camiasının birçok üyesi için öğrencilerin ve toplumun yararını öne 
çıkarmak oldukça zordur. U.S. News and World Report’un yıllık yüksekokul ve 
üniversite sıralamalarında iyi sıra kapabilmek için rakiplerle mücadele arasında 
kalmışken, akademisyenlerden öğrencilere sosyal hizmet ve başkalarını düşünmelerini 
beklemek epeyce zordur. Johns Hopkins Üniversitesi’nden ve Minnesota 
Üniversitesi’nden araştırmacılar işbirlikçi öğrenme yöntemini kullanarak K-12 
(anaokulundan lise sona) okulların yönetim ve öğretim yapısını gelecek vaat eden 
sonuçlarla değiştirilebildiğini göstermişlerdir. “Öğrenme toplumları” taraftarları daha 
şeffaf ve mesleki işbirliğine dayalı yönetim yapılarını savunanların saflarına 
katmışlardır. 

Bu sorunlar doğrultusunda üniversite öğrencileri ve akademisyen etkileşimlerin de 
karşılaşılan beklentiler şunlardır: 

• Farklılıklara değer vermek, 

• Eleştirel düşünmeyi geliştirmek, 

• Özgür liberal eğitimin hedeflerini teşvik etmek, 

• Topluluk duygusu oluşturmak, 

• Akademisyenleri hareketlendirmek/geliştirmek, 

• Öğrenme modellerine cevap vermek. 
5. Ebebeynlerin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkileri 
Üniversite eğitimi bireylerin daha sonraki hayatlarına yön vermeleri açısından çok 

önemlidir. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin başarılı olmaları için onlara yardımcı 
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olunmalıdır ve bunu yapabilmek için de onların başarılarını etkileyen faktörlerin bilmek 
gerekir.(Şener ve diğerleri, 2004, s.2) 

Üniversite öğrencilerinin başarısını etkileyen, uyum, barınma, arkadaş çevresi, 
ekonomik şartlar, ilk ve orta öğretim yıllarında kazanılan alışkanlıklar, aile desteği, 
okudukları fakültelerde görev yapan öğretim üye ve yardımcılarının tutumları gibi, 
birçok çevresel faktör vardır.(Şener ve diğerleri, 2004, s.4) 

Üniversite öğrencisinin bu dönemi sağlıklı bir şekilde sürdürmesinde en önemli 
etkenin ailedir. Aile, bireyin yaşamından doyum sağlamasında ve yaşadığı topluma 
uyum sağlayabilen bir birey olarak yetişmesinde önemli bir etkiye sahiptir. 
(Kalyencioğlu.ve Kutlu, 2010, s.56) 

Her ne kadar çocuk büyüdükçe, ailenin dışındaki cevre onu etkilemeye başlasa da 
bireyin kişilik gelişimi üzerinde anne-baba tutumlarının etkileri önemini korumaya 
devam etmektedir çünkü birey, ailesi dışındaki çevreden edindiği yaşantıları, anne ve 
babasının aracılığı ile değerlendirerek süzgeçten geçirmektedir. (Kalyencioğlu ve Kutlu, 
2010, s.57) 

5.1. Sorunlar 
Üniversiteye ilk kez başlayan öğrenciler kendileri için yeni, farklı ve yabancı 

sayılabilecek bir ortamın içine girmektedirler. Üniversiteye hazırlık aşamasında, 
çocuklara yapılan baskılar, başarı merkezli aile tutumları ve daha farklı faktörler 
öğrencilerin aileleriyle birçok sorun yaşamasına neden olmaktadır. (Kacar ve Atak, 
2011, s.274) 

Yaşanılan sorunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 
1. Maddi sorunlar 

2. Ebeveyn birey ilişkilerinde duyarsızlık ve tutarsızlık 
3. Ailenin davranış biçimleri ve aile içi ilişkiler 

4. Bireyin benlik sorunu 
5. Ebeveynlerin model olarak görmeme 

Maddi sorunlar 
İşsiz aile üyelerinin varlığı veya yeterli maddi olanakların olmaması ebeveynle 

birey arasında sorun çıkmasına sebep olur. Üniversite öğrencilerinin çoğu evde kalmak 
isterken, maddi durumu iyi olmayan aileler yurtları tercih eder. Yine marka takıntısı, 
lüks merakı, pahalı harcamalar bunu karşılayamayan bireylerde aşağılık duygusu 
yaşanmasına sebep olur. 

Ebeveyn birey ilişkilerinde duyarsızlık ve tutarsızlık 
Anne-babanın gence karşı tutumlarında tutarsızlıklar, aşırı sertlik veya aşırı 

rahatlık, uygun denetimin sağlanmaması ebeveyn ile birey arasında sorunlara sebep 
olur. 

Ailenin davranış biçimleri ve aile içi ilişkiler 
Aile içi çatışmalar, aile içi sorunlar, aile bağlarının zayıf oluşu, cinsel sapmalı ya 

da ruh hastası olan aile üyelerinin olması, aile içinde şiddet ve istismarın olması, anne-
babanın evlilik ilişkilerinde çatışmanın fazla olması, parçalanmış ve boşanmış aileler, 
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bireyin sosyal kaygı yaşamasına sebep olur. (Akfert, Çakıcı E. Ve Çakıcı M., 2009, 
s.47)  

Bireyin benlik sorunu 
Benlik sorunu üniversite öğrencilerinin aileleriyle yaşadığı en önemli sorunlardan 

biridir. Birey ben kimim, ben neyim gibi soruların cevabını aramaya başlar ve bu süreç 
içinde bireyin ailesine bağımlılığı azalır bağımsız bir birey olarak toplumsal değerleri 
sorgular ve bu da ailesiyle fikir ayrılıkları yaşamasına sebep olur. (Kacar ve Atak, 2011, 
s.275)  

Ebeveyni model olarak görmeme    

Düşük eğitim düzeyine sahip ailelerin çoğunda, ana ve babalar, çocuklarının 
ulaştığı eğitim ve öğretim seviyesine ulaşamadıkları için "model olma", çocuklarını 
etkileme güçlerini kısmen yitirmekte hatta çocuklar ailenin kararlarını etkiler hale 
gelmektedir. Bu da bireylerde ebeveyni beğenmeme ve ciddi tartışmalara yol açar. 

5.2. Beklentiler 
Üniversite yaşamında gençler, hiç kuşkusuz yeni ilişkiler başlatmak ve sürdürmek 

durumundadırlar. Bu süreçte, çevrelerinden; ilgi, sevgi, saygı, takdir, güven, 
bilgilendirme ve maddi yardım gibi sosyal, psikolojik ve ekonomik nitelikli desteklere 
gereksinim duymaktadırlar.(Türküm ve arkadaşları, 2005, s.242) 

Beklentilerden bazılarını şu şekilde sıralayabilir: 

1. Kendini gerçekleştirme 
2. Demokratik aile ortamı 

3. Ebeveyn ile doğru iletişim 
Kendini gerçekleştirme  

Uygun etkileşimin gerçekleşebilmesi, aile içindeki bireylerin birbirlerinden 
beklentilerine ve bu beklentileri karşılamalarına, aynı zamanda birbirleriyle sağlıklı 
ilişki kurabilmeleriyle sağlanabilir. Gençler ailenin birlik ve desteğinin sürmesini, aile 
içindeki güç dengesinin ve rol tanımlamalarının değişmesini isteyerek kendi benliğini 
bulup, anne-baba kontrolünden kurtulabilme mücadelesi vermektedir. (Öksüz, 2002, s. 
155) 

Demokratik aile ortamı 
Yapılan araştırmalar, anne babalarının demokratik tutum içinde olmalarının 

çocukların daha az psikolojik belirti göstermelerine, benlik saygılarının daha yüksek 
olmasına, gizilgüçlerini geliştirmelerine, kendilerini daha az yalnız hissetmelerine ve 
sosyal kaygıyı daha az yaşamalarına imkân sağladığını göstermektedir. (Kaya ve 
arkadaşları, 2012, s.221) 

Ebeveyn ile doğru iletişim 
Türkiye’deki eğitim seviyesinin düşüklüğü, insanların okuma alışkanlığının 

yetersizliği... vb. nedenlerle ebeveynler çocuklarını yetiştirirken daha çok geleneksel 
yöntemleri ve kulaktan dolma bilgiler yoluyla öğrendiklerini uygulamaktadırlar. Oysa 
her alanda bilgi patlamasının yaşandığı bir zamanda bu tür yöntemler ve bilgiler yetersiz 
kalmaktadır. Bu yüzden anne-babaların yeni bilimsel bulguların ışığında çocukların 



 
 

G. Konakay – A. Akdemir – B. Ergen – A. Solmaztürk – A. Gürer – F. Aktürk – O Gökdemir – Ö. 
Yalmaç – S. Sezen – S. Yavuz – U. Tın  7/1 (2015) 205-235 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 216 

gelişim ihtiyaçları ile ilgili farkındalıklarını artıracak ve onların çocuklarıyla doğru 
iletişim kurmalarını sağlayacak çok çeşitli bilimsel çalışmalara gereksinim vardır. (Kaya 
ve arkadaşları, 2012, s.223) 

5.3. Y Kuşağı Ebeveyn Etkileşimi 

5.3.1. Y kuşağının tanımı 
1980-2000 yılları arasında doğanlar insan kaynakları literatüründe Y kuşağı 

olarak adlandırılıyor. 

5.3.2. Y kuşağının özellikleri 
Y kuşağının özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür: 

• 1980-2000 yılları arasında doğan çocuklar, en yaşlısı 35, en genci 15 yaşında. 

• İnternet ve çok kanallı televizyon ile birlikte büyüdüler 

• Mobil ya da yüz yüze görüşme haricinde sanal görüşmeyi de tercih edebiliyorlar 

• Bu kuşağın yüzde 97'si cep telefonu kullanıyor, yüzde 20'si YouTube'u günde 
birkaç kere ziyaret ediyor 

• Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 20-24 yaş arasında ortalama 9 
milyon kişi var  

• Yokluk bilgileri yok, sabırsızlar 

• Bireysel yaklaşım ağırlıklı karar mekanizmasına sahipler 

• Kendine güven duyguları yüksek 

• Sadakat duyguları zayıf 

• Çok kanallı TV ile büyüdüler. İnterneti tanıyıp hemen adapte oldular.  

• Kendilerini ve tercihlerini rahatlıkla ortaya koyabiliyorlar. Çekingen değiller. 
Daha girişimciler.  

• Kendi fikirlerine çok önem veriyorlar ve fikirlerinin mutlak sorulmasını 
istiyorlar.  

5.3.3. Y kuşağının diğer kuşaklardan farklılıkları 
X ve Y kuşağın ele aldığımızda bu iki çalışan grubunun çalışma ritimleri, tercih 

ettikleri saatler ve motivasyon mekanizmalarının farklı olduğunu görüyoruz. 
 X kuşağı, iş hayatına girdikleri dönemde iş olanakları nispeten kısıtlı olan, iyi 

eğitime ve yabancı dil bilgisine sahip kişilerin daha az olduğu bir dönemden geliyor. Bu 
dönem işveren odaklı ve çalışanın kendinden önce şirket menfaatlerini koruduğu bir 
dönem olarak görülüyor ayrıca X kuşağının karakteristik özelliklerinin, belirli çalışma 
saatleri, çok çalışma, mevcut şartlarla yetinme ve uzun yıllar aynı şirkette çalışarak 
kendine sağlam bir yer edinme gibi motivasyonlar içerdiği görülüyor. (Yelkikalan ve 
Altın, 2010, 14) 

Y kuşağı ise zamanın getirmiş olduğu yenilikler ile yüksek eğitim düzeyi, yabancı 
dil bilgisi ile donanımlı, çalıştığı şirkete fayda sağlamanın iki yönlü bir ilişki olduğunu 
düşünen, taleplerini açıkça ifade eden bir kuşaktır.  
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Bu kuşak diğer kuşaklara göre oldukça farklıdır. Yaklaşık %25 kadarının anne ve 
babası ayrıdır ve dört kişiden üç tanesinin annesi çalışmaktadır. Y kuşağı ile bu kuşak 
ebeveynlerinin arasındaki teknoloji bilgisinin yarattığı boşluk, bu kuşakta yer alan 
bireylerin daha önceki kuşaklara göre daha güçlü ve etkin bir grup olmalarına imkan 
sağlayacaktır.(Deneçli,C. ve Deneçli,S. , 2010,s.3) 

5.3.4. Y kuşağının beklentileri 
5.3.4.1. Y kuşağının iş yaşamından beklentileri   

Kuşaklar arası farkın fazlaca hissedilmeye başladığı dönemlerin çocukları olan Y 
kuşağı şimdinin üniversite öğrencileri... Henüz iş hayatına yeni yeni girmeye 
başlayanları ise önümüzdeki dönemde iş hayatının dinamiklerini değiştirmeye adaylar. 
Y kuşağı çalışanları iş hayatında çok ciddi zorlanıyorlar, bireyseller, iyi bir hayat 
istiyorlar, bunun için de öyle çok uzun beklemeye niyetleri yok. Neredeyse çoğu 
üniversiteden mezun olunca 'müdür' pozisyonu, en geç 30'unda üst düzey yöneticilik ve 
iyi bir maaş bekliyorlar. (Demirer, 2013) Diğer beklentilerde şunlardır:  

• Kariyer ve gelişimleri için her türlü talepte bulunmaktan çekinmiyorlar, hızla iş 
değiştirebiliyorlar, bunu gayet normal ve sağlıklı bir hareket olarak görmektedirler. 

• Para için çalışmak istemiyorlar, kendi işlerini yapmayı özgürleşmenin bir adımı 
olarak benimsemektedirler. 

• Hemen yönetici olmak istemektedirler.  

• Danışmanlık, finans ve bilişim sektörlerinde çalışmayı tercih ediyorlar. 

• İşverenden beklentileri oldukça yüksek. Kolay kolay tatmin olmamaktadırlar. 

• Eğitim ve öğrenmenin sürekli olması gerektiğine inanıyorlar ve şirket içi 
eğitimleri önemsemektedirler.  

• Sorumluluk almaya çok hevesliler ve hemen kendilerini ispat etmek 
istemektedirler. 

• Direkt emir almaktan ve ast olmaktan pek hoşlanmamaktadırlar. Onların istediği 
daha demokratik bir yönetici, daha anlayışlı, değişimden yana, kolay ilişki kurulan bir 
üst yönetici talep etmektedirler. 

• Yüksek otorite karşısında çok rahatsız olma eğilimindedirler. 
5.3.4.2. Y kuşağının ebeveyn beklentileri 

Y kuşağının ebeveynlerinden en önemli beklentisi, ailelerinin hayatlarını 
programlaması ve sürekli onların arkasında olup aldıkları kararlara, sergiledikleri 
tutumlara destekçi olmalarıdır. (Demirer, 2013) 

Dünyadaki her 10 Y Kuşağı üyesinden 6’sı (%65), aileleri, büyükanne ve 
büyükbabaları ve kendilerinden daha genç aile üyeleri de dahil olmak üzere diğer 
jenerasyonların satın alma kararlarını etkilediklerini düşünüyor. Türkiye’de ise aileleri, 
büyükanne veya büyükbabaları ve kendilerinden daha genç aile üyelerinin satın alma 
kararlarını etkilediklerini düşünen Y kuşağı üyelerinin oranı %48’i buluyor. Y kuşağına 
mensup bireyler, ebeveynleriyle bir önceki kuşaklara nazaran çok daha iyi anlaştıkları 
için, bu etkileşim aslında karşılıklıdır.(Bugaoğlu, 2013) Diğer beklentiler şunlardır:  

• Ebeveynlerinin kendilerine fikir danışmalarını istemektedirler. 
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• Ebeveynlerinin satın alma kararlarını etkilemek istemektedirler. 

• Yaptıkları her işten, aldıkları her karardan sonra ebeveynlerinden onay 
beklemektedirler. 

• Kariyer planlarını şekillendirirken mecbur kalmaları halinde ebeveyn desteği ile 
yaşamak istiyorlar. Böylece birey doğru işi bulana kadar aileden ‘sınırsız güvence’ 
beklemektedirler. 

• Aile sermayesiyle istedikleri okullara, kurslara, kamplara ve yurt dışına 
gidebilmek istemektedirler. 

• Aile içinde arkadaşça ve demokratik bir yaklaşım beklemektedirler. 

• Otoriteyi hiçbir alanda kabullenmediklerinden ebeveynlerinden de kendilerine 
sınırsız özgürlük tanımlarını beklemektedirler. 

5.3.4.3. Y kuşağının liderlik beklentileri 
Kultalahti, vd. ( 2013) araştırmasında Y jenerasyonu yenilikçilerinin ve yenilikçi 

olmayanlarının liderlik tercihlerini incelenmiştir. Ayrıca, çalışmada dönüşümcü 
liderliğin bazı boyutlarının daha yaşlı çalışanlara göre gençler arasında daha fazla tercih 
edilip edilmediği de araştırılmıştır.90 tanesi Y kuşağından oluşmuş 132 Finli üniversite 
öğrencisi üzerinde yapılan araştırmada Y jenerasyonundan olanlar daha yaşlı olanlara 
göre liderlerinden daha fazlasını beklemektedir ve diğer stiller üzerinde Dönüşümcü 
liderliği tercih ettiğinde lideri zorlamaktadır. Ama kişi ne kadar yenilikçi olursa, 
liderlerinden o kadar daha az aktif ilham verici karışma istemektedir. İlginçtir ki, 
yenilikçiliğin daha yaşlı jenerasyonlar arasında liderlik beklentilerini etkilediği 
görülmemektedir (Kultalahti,2013: 152). 

X ve Y Jenerasyonları ise liderlerinin sisteme meydana okumalarını/sistemi 
sorgulamalarını ve değişim yaratmalarını istemektedir. Onlar için, dürüstlük en iyi 
politika değildir ve onlar bir kimsenin doğruyu söylemesi gerektiği yada gerekmediği 
konusunda kuralları esnetmeye hazırdırlar.(a.g.e.:152) 

Y kuşağının öğrenmesi ve iş yerine ve topluma katılımı ile ilgili literatürün çoğu, 
bu kuşağın önemli kişisel projelere girişimleri için ebeveynleri tarafından büyük önem 
ve dikkatle yetiştirilen, kendilerini oldukça özgüvenli, güçlü ve iyimser kılan özel bir 
grup olarak yetiştirildiği genelleştirilmiş fikrini kabul eder (Cole, Smith, & Lucas, 
2002). Bunlar okulda gruplar ve takımlara katılmak üzere yetiştirilmiştir ve büyük 
oranda bilgiye erişimlerini kontrol eden otorite figürleri olmadan teknoloji ile birlikte 
büyümüştür (Espinoza, Ukleja, & Rusch, 2010). Genel olarak, bu yaş grubunun 2000 
yılı civarında yetişkinliğe ulaştığı kabul edilmektedir ki bu, iş gücüne dahil oldukları 
yada lisansüstü eğitimi bitirmekte oldukları ve iş dünyasında, akademik ortamda, sağlık 
mesleklerinde ve diğer alanlardaki liderlik pozisyonlarında önemli rollere doğru yol 
aldıkları anlamına gelmektedir (Balda,Mora,2011:14). 

Birçok araştırmacı Y Kuşağı’nın sosyal ve iş hayatında yeni bir dönüşüm dalgası 
olduğunu iddia etmektedir. Y Kuşağı, her şeyi elde edebileceğine ve kendilerinin 
dönüşümcü olduklarına inanmaktadırlar. Onlar ebeveynlerinden farklı olarak modern 
teknolojiler ve tüketim toplumu tarafından kuşatılmış bir çevrede büyümüşlerdir (İslam; 
Cheong; Yusuf; Desa, 2010:1803). 
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Yapılan bir araştırmada Y kuşağı çalışanlarının gerek görev tanımlarında gerekse 
çalışma koşullarında esneklik beklentisi içinde oldukları sıkı denetime tabi olmalarının 
kendilerini güvenilmediği algısı yaratarak motivasyonlarını olumsuz etkilediği, 
işyerlerinde kendilerini rahat hissetmek istedikleri, çalışma ortamı ve yönetim 
metodunun Y kuşağı çalışanlarının motivasyonlarında önemli bir etki yarattığı tespit 
edilmiştir. Aynı araştırmada; Y kuşağının üstlerinden geribildirim almalarının ve/veya 
üstlerinin kendilerine rehberlik etmesinin önemi ortaya konulmaktadır (Keleş, 
2011:137). 

Bireylerarası farklılıkların dikkate alınması Y kuşağı için oldukça önemlidir. Bu 
görüşü destekler bir diğer çalışmada Y kuşağı çalışanlarının genellikle yaşamları 
boyunca gerek ebeveynlerinden ve gerekse öğretmenlerinden kişiselleştirilmiş ilgi 
gördüğünü ve bunun devamı niteliğinde işyerlerinde de farklılaştırılmış profesyonel 
eğitim olanakları beklemekte olduklarına değinilmektedir (Richardson, 2008:11). 

Liderlik kapsamında yönetim fonksiyonlarına yönelik yapılan araştırmada y 
kuşağının asli görev, görev tanımı, planlama, karar verme, çatışma yönetimi, 
yöneticinin formellik derecesi, programlama, liderlik, performans ve denetim ile ilgili 
düşünceleri toplamında katıldıkları ifadeler  yöneticinin ekstrem demokratik lider tipli 
olmasını tercih ettiklerini göstermektedir (Akdemir vd.,2013:37). 

6. Araştırma Yöntemi  

Yükseköğrenim gören öğrencilerin, üniversitede eğitim aldıkları akademisyenler 
ve aile büyükleriyle olan ilişkilerinde yaşadıkları deneyimler, edindikleri sosyokültürel 
ve davranışsal kazanımlar, sahip oldukları liderlik profilini etkilediği 
düşünülmektededir. Bu bağlamda öğrencilerin sahip oldukları lider kişi profilinin 
demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği, bir farklılık ortaya çıkmışsa 
bu farklılığın ağırlığının hangi yönde olduğu araştırılacaktır. 

6.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi  
Araştırmanın amacı, Y kuşağının entelektuelite, karizma ve sorun çözme  liderlik 

tercihleriyle demografik değişkenleri arasında bir ilişkinin var olup olmadığını 
öğrenmektir. Bu temel amaca bağlı olarak araştırmanın alt amaçlarını şunlardır:   

1. Ebebeyn ve Akademisyenlerin etkileşimindeki üniversite öğrencilerinin liderlik 
tercihleri olan entelektüalite, karizma ve sorun çözme tercihleri ile cinsiyet değişkeni 
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

2. Ebebeyn ve Akademisyenlerin etkileşimindeki üniversite öğrencilerinin liderlik 
tercihleri olan entelektüalite, karizma ve sorun çözme tercihleri ile yaş değişkenleri 
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

3. Ebebeyn ve Akademisyenlerin etkileşimindeki üniversite öğrencilerinin liderlik 
tercihleri olan entelektüalite, karizma ve sorun çözme tercihleri ile eğitim  arasında 
anlamlı bir ilişki var mıdır? 

4 Ebebeyn ve Akademisyenlerin etkileşimindeki üniversite öğrencilerinin liderlik 
tercihleri olan entelektüalite, karizma ve sorun çözme tercihleri ile gelir arasında 
anlamlı bir ilişki var mıdır? 
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5. Ebebeyn ve Akademisyenlerin etkileşimindeki üniversite öğrencilerinin liderlik 
tercihleri olan entelektüalite, karizma ve sorun çözme tercihleri ile tüketim arasında 
anlamlı bir ilişki var mıdır? 

6. Ebebeyn ve Akademisyenlerin etkileşimindeki üniversite öğrencilerinin liderlik 
tercihleri olan entelektüalite, karizma ve sorun çözme tercihleri ile ebebeyn eğitimi 
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

6.2. Araştırma Modeli 

Yapılan faktör analizi sonucu liderlik özelliklerinden elde edilen boyutlar 
demografik değişkenler ışığında araştırma modeli aşağıdaki şekildeki gibi gösterilebilir: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1: Araştırma Modeli  
         

6.3. Araştırmanın Ölçeği 
Entelektüel liderlik tercihlerin belirlenmesinde Prof. Dr. Ali Akdemir’ in Vizyon 

Yönetimi adlı kitabında belirlemiş olduğu Entelektüel Liderliğin özelliklerinden 
yararlanılmıştır. (Akdemir, 2008: 133-137) Karizmatik liderlik özelliklerinin 
belirlenmesinde ise, Conger ve Kanungo’ nun Revize edilmiş C-K Karizmatik liderlik 
ölçeğinden yararlanılmıştır. (Cogner ve Kanungo: 1997:290) Ayrıca Zafer Aykanat’ ın 
“Karizmatik Liderlik ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Bir Uygulama” adlı lisansüstü 
tez çalışmasında yer verdiği karizmatik lider özelliklerinden faydalanılmıştır. (Aykanat, 
2010: 116) Bu bağlamda karizma ve entelektualite etkisini ölçmeye yönelik likert 
ölçeğine uygun 20 yargı oluşturulmuştur. Bu yargılardan 3 tanesi faktör analizinde 
devre dışı kalmıştır. Çalışmada liderlikte entelektüalite, karizma ve sorun çözme 
tercihleri üç boyutta incelenmiştir.  
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6.4. Örneklem Kitlesi ve Veri Toplama Yönetimi 
Araştırmada verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Anket 

formları elden ve mail aracılığı ile gönderilmiştir.  
Anket iki bölümden oluşmaktadır. Demografik soruların olduğu birinci bölüm 

ve Liderlik profilinin tespit edildiği ikinci bölüm. Demografik sorular yaş, cinsiyet, 
yöre, gelir dağılımı, aylık harcama,eğitim düzeyi, ebeveyn eğitim düzeyinden ibaret 
olup 7 sorudan oluşmaktadır. Liderlik özellikleri ise, 

Kesinlikle Katılıyorum, 
Katılıyorum, 

Kararsızım, 
Katılmıyorum, 

Kesinlikle Katılmıyorum, 
İfadelerinin yer aldığı 5' li likert ölçekte hazırlanmış, karizmatik liderlik ve 

entelektüel liderlik özelliklerini taşıyan yargıları içeren 20 ifadeden oluşmaktadır. 
Araştırmaya katılacak öğrencilerin sayısı zaman ve ekonomik kısıtlar nedeniyle 

kolayda örnekleme yöntemi ile 1000 kişi ile sınırlandırılmıştır. Her bir eğitim 
düzeyinden (önlisans, lisans ve lisansüstü) en az 350 öğrenciye ulaşmak hedeflenmiştir. 
Geçersiz yanıtlar çıkarıldığında bu dağılım 227 önlisans, 702 lisans ve 76 lisansüstü 
olmak üzere toplamda 1005 kişidir. 

7. Bulgular 
Tablo-1: Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Analizi 

Cinsiyet Değişkeni  n % 
Kadın 518 51,54 
Erkek 487 48,46 
Toplam 1005 100 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin, % 51,54’ü kadın, % 48,46 ‘sı 
erkektir. Tablodan da anlaşılacağı üzere cinsiyet değişkeni açısından dengeli bir dağılım 
olduğu görülmektedir. 

Tablo-2: Üniversite Öğrencilerinin Yaş Analizi 

Yaş Değişkeni n % 
18 den küçük 4 0,4 
18-24 849 84,48 
25-34 112 11,14 
35-44 21 2,09 
45 ve üzeri 19 1,89 
Toplam 1005 100 

Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin %0,40’ı  (18 den 
küçük) yaş aralığında, %84,48’i  (18-24) yaş aralığında ve %11,14’ü (25-34) yaş 
aralığında,%2,09’u (35-44) yaş aralığında, %1,89’u (45 ve üzeri) yaş aralığındadır.   
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Tablo-3: Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Durumlarının Analizi 

Eğitim Değişkeni n % 
Önlisans 227 22,59 
Lisans 702 69,85 
Lisans üstü 76 7,56 
Toplam 1005 100 

Tablo 3’e göre araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin eğitim durumları 
dağılımı, %22,59’u Önlisans, %69,85’şi Lisans, %7,56’sı ise Lisansüstüdür. 

Tablo-4: Üniversite Öğrencilerinin Yöre Durumlarının Analizi 

Yöre Değişkeni  n % 
Karadeniz 154 15,32 
Marmara 403 40,1 
Ege 49 4,88 
Akdeniz 55 5,47 
İç Anadolu 227 22,59 
Doğu Anadolu 77 7,66 
Güneydoğu Anadolu 40 3,98 
Toplam 1005 100 

Tablo 4’e göre öğrencilerin ait oldukları bölgelere bakıldığında %15,32’si 
Karadeniz, %40,10’u Marmara, %4,88’i Ege, %5,47’si Akdeniz, %22,59’u İç Anadolu, 
%7,66’sı Doğu Anadolu ve %3,98’i ise Güney Doğu Anadolu bölgesindedir. 

Tablo-5: Üniversite Öğrencilerinin Ebebeyn Eğitimlerinin Analizi 
Ebebeyn Eğitimi Değişkeni  n % 
Yok 22 2,19 
İlköretim 252 25,07 
Ortaöretim 373 37,11 
Önlisans 99 9,85 
Lisans 232 23,08 
Lisans üstü 27 2,69 
Toplam 1005 100 

Tablo 5’e göre üniversite öğrencilerinin anne ve babasından eğitim düzeyi en 
yüksek olana göre oluşan dağılım; %2,19’unun eğitimi yok, %25,07’sinin İlköğretim, 
%37,11’i Ortaöğretim, %9,85’i Önlisans, %23,08’i Lisans, %2,69’u Lisansüstü 
mezunudur. 

Tablo-6: Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Analizi 

Aylık Tüketim Miktarı  n % 
500 TL ve altı 384 38,21 
501-700 267 26,57 
701-900 99 9,85 
901-1000 74 7,36 
1001 ve üzeri 181 18,01 
Toplam 1005 100 
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Tablo 6’ya göre üniversite öğrencilerinin kredi dahil tüketimleri %38,21’i 
500TL ve altı %26,57’si 501-700TL aralığında, %9,85’i 701-900TL aralığında, 
%7,36’sı 901-1000TL aralığında, %18,01’i 1000TL ve üzeridir. Büyük bir çoğunluk 
çok az para miktarı ile geçinmeye çalışmaktadır.   

Tablo-7: Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Analizi 

Aile Gelir Durumu n % 
1000 TL ve altı 146 14,53 
1001-2000 342 34,03 
2001-3000 281 27,96 
3001-4000 97 9,65 
4001-5000 58 5,77 
5001 ve    üzeri 81 8,06 
Toplam 1005 100 

Tablo 7’ye göre üniversite öğrencilerinin aile gelir durumları ise %14,53’ü 
1000TL ve altı, %34,03’ü 1001-2000TL arası, %27,96’sı 2001-3000TL arası, %9,65’i 
3001-4000TL arası, %5,77’si 4001-5000TL arasında gelire sahiptir. Öğrencilerin 
tüketim harcamalarına eşdeğer bir gelir dağılımı söz konusudur.  

Tablo- 8: KMO ve  Bartlett Küresellik Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,939 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 8,095E3 
df 190 

Sig. ,000 

             Tablo 8’e göre p değeri ,000’dır. Bartlett testinde p değeri 0,05 anlamlılık 
derecesinden düşük ise değişkenler arasında faktör analizi yapmaya yeterli düzeyde bir 
ilişki vardır. KMO değerinin 1’re yakın olması değişkenlerin birbirlerini mükemmel bir 
şekilde, hatasız tahmin edebileceğini gösterir. KMO değeri ,939 olması değişkenlerin 
faktör analizine uygunluğunun mükemmel seviyede olduğunun göstergesidir. Anket 
sorularının Cronbach's Alpha değeri ,904 ‘tür.  
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Tablo-9: Üniversite Öğrencilerinin Liderlik Modeli Faktör Tablosu 

Faktör 
Adı 

    
Faktör 
Ağırlıkları 

Faktör 
Açıklayıcı 
lığı  Soru  İfadeler  

EN
TE

LL
EK

TÜ
A

Lİ
TE

 

B10 Ebeveyn ve akademisyenler, davranış ve söylemleriyle 
tutarlı olmalıdır. 0,766   

B11 Ebeveyn ve akademisyenler, sahip oldukları resmi 
unvandan ziyade bilgi gücü ile beni etkileyebilmelidir. 0,736   

B3 Ebeveyn ve akademisyenler, eşitlik, adalet, saydamlık, 
liyakat gibi değerlere azami özen göstermelidir. 0,723   

B15 Ebeveyn ve akademisyenler, farklı değer yargıları ve 
ideolojilere sahip insanlarla uyum içinde 
çalışabilmelidirler. 0,698   

B18 Ebeveyn ve akademisyenler, evrensel değeri olan,  
liyakati, saydamlığı, eşitliği ileri düzeyde ve her koşulda 
savunabilmelidir. 0,687   

B19 Ebeveyn ve akademisyenlerin ifade etme, anlatma, 
tartışma, yazma, temsil etme yetkinlikleri alabildiğine 
yüksek olmalıdır. 0,684 28,956 

B20 Ebeveyn ve akademisyenler, bilgisini ve kültürel 
birikimini somut sorunlarla ilişkilendirebilmelidir. 0,669   

B1 Ebeveyn ve akademisyenler, parlak vizyon 
belirlenmesinde esin kaynağı olmalıdır. 0,602   

B9 Ebeveyn ve akademisyenler, başarılarını ve vizyonlarını 
paylaşarak ilham kaynağı olmalıdır. 0,589   

B8 Ebeveyn ve akademisyenler, bilgi ve tecrübeleri ile beni 
etkileyebilmelidir. 0,586   

B5 Ebeveyn ve akademisyenler, beklenmedik durumlarda 
tedbirli olmalı ve çözümler sunabilmelidir. 0,583   

K
A

R
İZ

M
A

 

B4 Ebeveyn ve akademisyenler, yaşamlarında zor amaçları 
başarmış olmalıdır. 0,734   

B7 Ebeveyn ve akademisyenler, hayranlık uyandıran bir 
kişiliğe sahip olmalıdır. 0,727 13,557 

B6 Ebeveyn ve akademisyenler, sıkıntılı olduğumda veya 
büyük bir sorunla karşılaştığım zaman çözüm konusunda 
beni etkilemelidir. 0,54   

SO
R

U
N

 Ç
Ö

ZM
E B16 Ebeveyn ve akademisyenlerde sorun çözmede duygusal 

ve sosyal zeka, bilişsel zekaya göre daha önemlidir 0,618   
B14 Ebeveyn ve akademisyenler , bizim özel sorunlarımızla 

ilgilenip onlara da çözüm üretebilmelidirler. 0,606 10,014 
B13 Ebeveyn ve akademisyenler, mesleki sorunları yanı sıra 

dünyanın sosyo-politik sorunlarıyla da ilgilenmelidirler. 0,55   

      TOPLAM  52,527 
Tablo- 10: Üniversite Öğrencilerinin Liderlik Tercihlerinin Ortalamalarının 

Analizi 
 N Minimum Maximum X  s.s. 

Sorun Çözme 1005 1,00 5,00 3,5430 ,82530 
Karizma 1005 1,00 5,00 3,5811 ,86403 
Entelektüalite 1005 1,00 5,00 4,1707 ,69725 



 
 

G. Konakay – A. Akdemir – B. Ergen – A. Solmaztürk – A. Gürer – F. Aktürk – O Gökdemir – Ö. 
Yalmaç – S. Sezen – S. Yavuz – U. Tın  7/1 (2015) 205-235 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 225 

Tablo 10’a  göre araştırmada üniversite öğrencilerinin liderlik tercihlerinde 
birinci sırada  (Xort.=4,17) ile  entelektüel liderlik gelmektedir.  ikinci sırada  (Xort.=3,58) 
ile  karizmatik liderlik ve (Xort.=3,54) ile sorun çözücü liderlik üçüncü sırada yer 
almaktadır.    

Tablo- 11: Üniversite Öğrencilerinin Entelektüel Liderlik Tercihlerinin 
Ortalamalarının Analizi 

 İFADELER N X  SS. 

B10 Ebeveyn ve akademisyenler, davranış ve söylemleriyle tutarlı 
olmalıdır. 005 4,39 ,907 

B11 Ebeveyn ve akademisyenler, sahip oldukları resmi 
unvandan ziyade bilgi gücü ile beni etkileyebilmelidir. 005 4,26 1,013 

B3 Ebeveyn ve akademisyenler, eşitlik, adalet, saydamlık, 
liyakat gibi değerlere azami özen göstermelidir. 005 4,40 ,965 

B15 Ebeveyn ve akademisyenler, farklı değer yargıları ve 
ideolojilere sahip insanlarla uyum içinde 
çalışabilmelidirler. 

005 4,12 ,951 

B18 Ebeveyn ve akademisyenler, evrensel değeri olan,  
liyakati, saydamlığı, eşitliği ileri düzeyde ve her 
koşulda savunabilmelidir. 

005 4,05 1,003 

B19 Ebeveyn ve akademisyenlerin ifade etme, anlatma, 
tartışma, yazma, temsil etme yetkinlikleri alabildiğine 
yüksek olmalıdır. 

005 4,09 ,949 

B20 Ebeveyn ve akademisyenler, bilgisini ve kültürel 
birikimini somut sorunlarla ilişkilendirebilmelidir. 005 4,08 ,955 

B1 Ebeveyn ve akademisyenler, parlak vizyon 
belirlenmesinde esin kaynağı olmalıdır. 005 4,14 1,023 

B9 Ebeveyn ve akademisyenler, başarılarını ve vizyonlarını 
paylaşarak ilham kaynağı olmalıdır. 005 4,06 ,991 

B8 Ebeveyn ve akademisyenler, bilgi ve tecrübeleri ile beni 
etkileyebilmelidir. 005 4,12 ,946 

B5 Ebeveyn ve akademisyenler, beklenmedik durumlarda 
tedbirli olmalı ve çözümler sunabilmelidir. 005 4,18 ,898 

Tablo 11’e göre üniversite öğrencilerinin entelektüel liderlik tercihlerinde en çok 
katıldıkları ifadenin “Ebeveyn ve akademisyenler, eşitlik, adalet, saydamlık, liyakat gibi 
değerlere azami özen göstermelidir” (Xort.=4,40) ve en az katıldıkları ifadenin ise 
“Ebeveyn ve akademisyenler, evrensel değeri olan,  liyakati, saydamlığı, eşitliği ileri 
düzeyde ve her koşulda savunabilmelidir.” (Xort.=4,05) olduğu belirlenmiştir. 

Tablo- 12: Üniversite Öğrencilerinin Karizmatik Liderlik Tercihlerinin 
Ortalamalarının Analizi 

 İFADELER N X  SS. 
B4 Ebeveyn ve akademisyenler, yaşamlarında zor 

amaçları başarmış olmalıdır. 005 3,34 1,120 

B7 Ebeveyn ve akademisyenler, hayranlık uyandıran bir 
kişiliğe sahip olmalıdır. 005 3,52 1,154 

B6 Ebeveyn ve akademisyenler, sıkıntılı olduğumda veya 
büyük bir sorunla karşılaştığım zaman çözüm 
konusunda beni etkilemelidir.  

005 3,88 1,093 
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Tablo 12’ye göre üniversite öğrencilerinin Karizmatik liderlik tercihlerinde en 
çok katıldıkları ifadenin “Ebeveyn ve akademisyenler, sıkıntılı olduğumda veya büyük 
bir sorunla karşılaştığım zaman çözüm konusunda beni etkilemelidir.” (Xort.=3,88) ve en 
az katıldıkları ifadenin ise “Ebeveyn ve akademisyenler, yaşamlarında zor amaçları 
başarmış olmalıdır..” (Xort.=3,34) olduğu belirlenmiştir. 

Tablo- 13: Üniversite Öğrencilerinin Sorun Çözücü Liderlik Tercihlerinin 
Ortalamalarının Analizi 

 İFADELER  N X  SS. 
B13 Ebeveyn ve akademisyenlerde sorun çözmede duygusal ve 

sosyal zeka, bilişsel zekaya göre daha önemlidir. 005 3,75 1,088 

B14 Ebeveyn ve akademisyenler , bizim özel sorunlarımızla 
ilgilenip onlara da çözüm üretebilmelidirler. 005 3,45 1,152 

B16 Ebeveyn ve akademisyenler, mesleki sorunları yanı sıra 
dünyanın sosyo-politik sorunlarıyla da ilgilenmelidirler. 005 3,43 1,113 

Tablo 13’e göre üniversite öğrencilerinin Sorun Çözücü Liderlik tercihlerinde en 
çok katıldıkları ifadenin “Ebeveyn ve akademisyenlerde sorun çözmede duygusal ve 
sosyal zeka, bilişsel zekaya göre daha önemlidir ” (Xort.=3,75) ve en az katıldıkları 
ifadenin ise “Ebeveyn ve akademisyenler, mesleki sorunları yanı sıra dünyanın sosyo-
politik sorunlarıyla da ilgilenmelidirler ” (Xort.=3,43) olduğu belirlenmiştir. 

Tablo -14: Cinsiyet Değişkeni Açısından Entelektüalite Faktörünün Farklılaşması 

 Cinsiyet N Ort. s.s. t p 

Entelektüalite Faktörü Kadın 518 4,2347 ,66141 3,010 ,003 
Erkek 487 4,1027 ,72859   

Tablo 14’e göre P değeri 0,003< 0,05 den olduğu için kadın ve erkeklerin 
entelektüalite değerlerinin ortalamaları eşit değildir. Kadınların entellektüalite algısı 
erkeklerden anlamlı derecede fazladır.  (Kadın X =4,23; Erkek X .=4,10) 

Tablo-15: Cinsiyet Değişkeni Açısından Karizma Faktörünün Farklılaşması 

 Cinsiyet N Ort. s.s. t p 

Karizma Faktörü Kadın 518 ,6544 ,82858 2,769 ,006 

Erkek 487 ,5038 ,89526   

Tablo 15’e göre P değeri 0,006< 0,05 den olduğu için kadın ve erkeklerin 
karizma  değerlerinin ortalamaları eşit değildir. Kadınların karizma algısı erkeklerden 
anlamlı derecede fazladır.  (Kadın X =3,65; Erkek X =3,50). 
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Tablo-16: Cinsiyet Değişkeni Açısından Sorun Çözme Faktörünün Farklılaşması 

 Cinsiyet N Ort. s.s. t p 

Sorun Çözme 
Faktörü 

Kadın 518 3,3879 ,75238 ,242 ,809 

Erkek 487 3,3760 ,79605   

Tablo 16’ya göre P değeri 0,809 > 0,05 den büyük olduğu için kadın ve 
erkeklerin sorun çözme değerlerinin varyansları eşittir. İki grup arasında bir farklılık 
yoktur. 

Tablo-17:Üniversite Öğrencilerinin Sorun Çözme Faktörünün Eğitim 
Durumları İçin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Gruplar N X  ss. Var.K. KT Sd KO F p 
Önlisans 226 3,4347 0,88122 G.Arası 1,587 4 0,397 0,662 0,618 
 
Lisans 700 3,3593 0,72756 

 
G.İçi 593,162 990 0,599 

    

 
Lisans üstü 76 3,4342 0,83603 

 
Toplam 594,749 994 

      

Tablo 17’ye göre P=,618 >0.001 olduğu için üniversite öğrencilerinin Sorun 
Çözme liderlik algısı eğitim durumlarına göre farklılık göstermemektedir.  

Tablo-18:Üniversite Öğrencilerinin Karizma Faktörünün Eğitim 
Durumları İçin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Gruplar N X  ss. Var.K. KT Sd KO F p 
Önlisans 223 3,6906 ,98407 G.Arası 4,217 4 1,054 1,414 ,227 
 
Lisans 698 3,5592 ,82102 

 
G.İçi 740,319 993 ,746   

 
Lisans üstü 75 3,4578 ,86607 

 
Toplam 744,535 997    

Tablo 18'e göre P=,227 >0.001 olduğu için üniversite öğrencilerinin Karizmatik 
liderlik algısı eğitim durumlarına göre farklılık göstermemektedir  

Tablo-19:Üniversite Öğrencilerinin Entelektüalite 
Faktörünün Eğitim Durumları İçin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Gruplar N X  ss. Var.K. KT Sd KO F p 
Önlisans 227 3,9984 ,84919 G.Arası 8,905 2 4,452 9,310 ,000 
 
Lisans 702 4,2262 ,64249 

 
G.İçi 479,194 1002 ,478   

 
Lisans üstü 6 4,1722 ,59836 

 
Toplam 488,099 1004    

Tablo 19’a göre p=,000<0,001 olduğu için üniversite öğrencilerinin Entelektüel 
Liderlik algısı eğitim durumlarına göre farklılık göstermektedir. Lisans öğrencileri 
Önlisans öğrencilerine göre Entelektüel  Liderliği daha çok benimsemektedirler. 
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Yapılan ANOVA analizlerinde yaş, gelir, tüketim, yöre, ebebeylerin eğitim 
durumlarına göre entellektüelite, sorun çözme ve karizma algısında değişkenlerin 
farklılık göstermediği bulunmuştur.  

8. Sonuç 

Örneklem grubunun çoğunluğunu Y kuşağının oluşturduğu üniversite 
öğrencilerinin yoğun iletişim halinde oldukları akademisyenler ve ebeveynlerinin etkisi 
altında nasıl bir liderlik profiline sahip oldukları, demografik değişkenler açısından 
liderliğin karizmatik etkisinin mi, entelektüel etkisinin mi ağırlıklı olduğu 
araştırılmıştır.Y kuşağının liderlik tercihlerinde entelektüalitenin yapılan faktör 
analizinde daha yoğun şekilde tercih edildiği cinsiyette kadınların entellektüalite algısı 
erkeklerden anlamlı derecede fazla bulunmuştur. (Kadın X =4,23; Erkek X .=4,10) Aynı 
şekilde kadınların karizma algısı erkeklerden anlamlı derecede fazladır.  (Kadın X
=3,65; Erkek X =3,50) Kadınlar ile erkeklerin sorun çözme faktörü açısından anlamlı 
bir farklılığı bulunmamıştır.  

Üniversite öğrencilerinin Entelektüel Liderlik algısı eğitim durumlarına göre 
farklılık gösterdiği, Lisans öğrencilerinin Önlisans öğrencilerine göre Entelektüel  
Liderliği daha çok benimsedikleri doğrulanmıştır.   

Yapılan ANOVA analizlerinde yaş, gelir, tüketim, yöre, ebebeylerin eğitim 
durumlarına göre entellektüelite, sorun çözme  ve karizma algısında değişkenlerin 
farklılık göstermediği bulunmuştur.  

Y kuşağının liderlik tercihlerinde aradıkları kriterler  eşitlik, adalet, saydamlık, 
liyakat gibi değerlere azami özen gösterilmesidir. Araştırmada Entelektüel liderlik 
tercihlerinde değer verdikleri davranış ve söylemlerde tutarlılık, unvan gücünden çok 
bilgi gücüne önem verilmesidir. Karizmatik liderlik tercihlerinde sorun çözümünden 
ilham alma isteği, sorun çözücü liderlik tercihlerinde ise duygusal ve sosyal zekayı daha 
baskın görme isteği bulunmaktadır. 

Y kuşağının liderlik beklentilerinin  liderlik modelinde ne konumda olduğunun 
belirlenmesi yönetim organizasyon çalışmaları için bir zorunluluktur. Bununla birlikte 
yapılan bu araştırmanın kısıtlı sayıda bir örneklem grubu üzerinde yapılması  araştırma 
sonuçlarının genellenebilmesi için araştırmanın diğer üniversitelerdeki üniversite 
öğrencilerine de yapılması gerekmektedir. 
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Extensive Summary 

Introduction 
With an amendment in the Article 130 of the 1982 Constitution, the number of 

universities started to increase in 1992 and the rate regarding the number of universities 
reached 34,5% in 2006. It is seen that a university was founded in each city of Turkey.  
This increase in the number of universities has brought out the necessity for them to 
question their educational quality along with the lack of academic staff and 
infrastructure. This increase in the number of universities along with the changing social 
environment, economic, political and cultural structure has also led to radical changes 
on university students.  

As of 2014, Turkey has 111 state universities and 70 private universities (a total 
of 181 universities), and approximately 6 million students attend to these higher 
education institutions. The increase in the number, therefore, brings along competition 
and quality. (http://www.yok.gov.tr./web/guest/universitelerimiz, access:12.03.2015). 

Those who were born between 1980 and 2000, and nearly consist more than of 
30% of the Turkish population are called Gen-Yers. Gen Yers are described as 
independent, entrepreneurial, self-confident individuals who expect to succeed in a short 
period of time, like freedom and flexibility, dislike micromanagement, have individual 
decision-making mechanisms and are good at using information technology. This 
research aims to investigate what kind of a leadership profile university students, most 
of whom are Gen Yers, desire to have under the effect of their academicians and 
parents, and whether charismatic or intellectual effect is higher in terms of demographic 
variables.  
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Methodology 

The purpose of this research is to find out whether there is a relationship between 
the intellectual, charismatic and problem-solving leadership preferences of Generation 
Y and their demographic variables. The characteristics of Intellectual Leadership in the 
book titled Vizyon Yönetimi (Vision Management) by Prof. Dr. Ali Akdemir were used	  
to	  determine the intellectual leadership preferences (Akdemir, 2008: 133-137).  Conger 
and Kanungo’s revised C-K Charismatic leadership scale was used to determine the 
characteristics of charismatic leadership (Cogner and Kanungo: 1997:290). Moreover, 
the characteristics of a charismatic leader, which was described in a postgraduate thesis 
titled “An Implementation on the Relationship between Charismatic Leadership and 
Organizational Culture” by Zafer Aykanat was used (Aykanat, 2010: 116). The 
questionnaire consisted of two sections – the demographics section and the second 
section in which leadership profile was determined. The demographics section consisted 
of seven questions covering age, gender, region, income distribution, monthly expenses, 
education level and educational status of parents. The second section consisted of 20 
items about the characteristics of charismatic and intellectual leadership using 5-Likert 
type scale. Of these items, 3 were excluded in the factor analysis. In the study, 
leadership preferences 	  intellectual, charismatic and problem-solving were examined in 
three dimensions. Totally 1005 students - 227 associate’s degree students, 702 
bachelor’s degree students and 76 master’s degree students – participated in the 
research.  

Findings 
It was found out in the ANOVA analyses that there was no difference in the 

variables depending on the perception of intellectuality, charisma and problem-solving 
according to their age, income level, consumption, region, and educational status of the 
parents.  

P value in Bartlett test was ,000. KMO value was ,939, which showed the 
conformity of the variables with the factor analysis was perfect.  Cronbach's Alpha 
value of the survey questions was ,904. 

It was stated that the item university students agree with most in their preferences 
for intellectual leadership was “Parents and academicians must show utmost care for 
values such as equality, justice, transparency, merit” (Xmean=4,40) and the item they 
agree with least was “Parents and academicians must defend merit, transparency, 
equality, which are considered to be universal values, under all circumstances and at an 
advanced level.” (Xmean=4,05). 

It was determined that the item university students agree with most in their 
preferences for charismatic leadership was “Parents and academicians must have an 
influence on me when I am troubled or have a big problem” (Xmean=3,88) and the item 
they agree with least was “Parents and academicians must have achieved challenging 
goals in their lives” (Xmean=3,34). 

It was determined that the item university students agree with most in their 
preferences for problem-solving leadership was “For parents and academicians, 
emotional and social intelligence are more important than cognitive intelligence in 
terms of problem-solving” (Xmean=3,75), and the item they agree with least was “Parents 
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and academicians should not only deal with their professional issues but also with the 
socio-political issues of the world.” (Xmean=3,43). 

Result and Discussion 
This study investigates the kind of a leadership profile university students, most of 

whom are Gen Yers, have under the effect of their academicians and parents with whom 
they are intensively in touch, and whether charismatic effect or intellectual effect is 
higher in terms of demographic variables. In terms of the leadership preferences of 
Generation Y, the factor analysis showed that intellectuality were preferred more, and in 
terms of gender the women’s perception of intellectuality was found to be more 
significant than men’s. (Female X =4,23; Male X .=4,10). Likewise, women’s 
perception of charisma was found to be more significant then men’s   (Female X =3,65; 
Male X =3,50). No significant difference was found in terms of women and men’s 
problem-solving.  

It was found out by Anova test that university students’ perception of intellectual 
leadership differed depending on their educational status and that bachelor’s degree 
students adapt intellectual leadership more than the ones doing their associate degree.  

Gen Yers pay close attention to the values such as equality, transparency, and 
merit in their preference for leadership. Consistency in behaviors and discourse and 
paying more attention to knowledge than title indicate that their preference for 
intellectual leadership is more dominant.  In their preference for charismatic leadership 
they have the desire to inspire from problem-solving, and in terms of problem-solving 
leadership, they have the desire to see emotional and social intelligence more dominant.  

It is a must for the management and organization studies to determine the place of 
leadership expectations of Gen Yers in the leadership model. However, since the sample 
size of this study is limited, further studies should be performed with the university 
students in other universities for the generalization of the research results.  
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Özet 

 
Bu çalışmada algılanan örgütsel desteğin bireylerdeki bazı pozitif psikolojik 

kapasiteler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma kapsamında pozitif psikolojik 
kapasiteler olarak iyimserlik, umut ve öz yeterlilik ele alınmıştır. Veriler, Ankara ilinde 
faaliyet gösteren vakıf üniversiteleri hastanelerinde çalışan 161 hemşireden anket 
yöntemi ile toplanmıştır. Veriler, yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilerek sonuçlar 
ortaya konulmuştur. Buna göre algılanan örgütsel destek, hemşirelerin iyimserlik, umut 
ve öz yeterlilik pozitif psikolojik kapasitelerini olumlu ve anlamlı bir şekilde 
etkilemektedir.      
Anahtar kelimeler: Algılanan örgütsel destek, iyimserlik, umut, öz yeterlilik, yapısal 
eşitlik modellemesi   

Abstract 

This study investigates the impact of perceived organizational support on some 
positive psychological capacities. Optimism, hope, and self efficacy have employed in 
the context of this research. Data is collected by survey method from 161 nurses, who 
work for the hospitals of foundation universities in Ankara. Data is analyzed by the help 
of structural equation modeling. Results show that perceived organizational support 
positively and significantly affects the nurse’s positive psychological capacities of 
optimism, hope, and self efficacy.        
Keywords: Perceived organizational support, optimism, hope, self efficacy, structural 
equation modeling  
 
                                                
1 Bu çalışmanın bir kısmı Melikşah Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Örgütsel Davranış Kongresi’nde 
sunulmuştur.  



 
 

M. G. Bitmiş 7/1 (2015) 236-247 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 237 

1. Giriş  

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra psikolojinin bireylerde özellikle savaşın yarattığı 
ruhsal olumsuz etkileri tedavi etmeye yöneldiği görülmektedir. Sonraki dönemlerde ise 
psikoloji alanında Seligman ve arkadaşlarının önemli düzeyde etkisi hissedilmekte ve 
psikoloji, savaş zamanının etkisinden sıyrılarak odak noktasını bireylerdeki olumlu 
yönlerin üzerine çevirmektedir (Seligman, 1998; Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000). 
Bu dönemde psikoloji; diğer bir deyişle pozitif psikoloji, bireyin hasarlı olan yönlerini 
düzeltmenin ötesine geçerek bireyin güçlü yanlarının ve üstünlüklerinin ortaya 
çıkarılmasını ve bireylerin daha üretken yapılmasını kendisine amaç edinmektedir 
(Seligman, 1998).  

Pozitif psikolojinin iş ortamlarındaki yansıması olan pozitif örgütsel davranış ise 
bireylerin güçlü yanlarına odaklanarak onların etkili bir şekilde geliştirilebilmesini 
sağlayıp iş ortamlarına pozitif yaklaşımı etkili bir şekilde taşımaktadır. Pozitif örgütsel 
davranış, günümüz iş ortamlarında performans iyileştirmeleri için ölçülebilen, 
geliştirilebilen ve etkili bir şekilde yönetilebilen pozitif odaklı psikolojik kapasitelerin 
ve insan kaynakları güçlü yanlarının incelenmesi olarak ifade edilmektedir (Luthans, 
2002, s.59). Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir psikolojik kapasitenin pozitif örgütsel 
davranış kapsamında ele alınabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu 
özelliklerden ilki, ilgili psikolojik kapasitenin teori ve araştırma temelli olup geçerli bir 
şekilde ölçülebilir olmasıdır. Diğeri ise psikolojik kapasitenin duruma özgü olması ve 
önemli ölçüde performans üzerinde etki yaratabilmesidir. (Luthans, 2002; Youssef ve 
Luthans, 2007). Bu çalışmada; belirtilen bu özellikleri taşıdığı düşünülen iyimserlik, 
umut ve öz yeterlilik pozitif kapasiteleri ele alınarak algılanan örgütsel desteğin bu 
pozitif psikolojik kapasitelerin üzerindeki etkisi incelenmiştir.   

Bu araştırma kapsamında incelenen pozitif psikolojik kapasitelerden bir tanesi 
iyimserlik olup bireyin şu anda yaşadıkları veya gelecekte yaşayacakları hakkında 
olumlu atfetmeler yapması olarak tanımlanmaktadır (Luthans vd., 2007, s.542). 
İyimserler, iyi şeylerle karşılaşacaklarına dair beklentileri olan bireylerdir (Carver, 
Scheier ve Segerstrom, 2010, s.879). İyimserler karşılaştıkları pozitif olaylara karşı 
içsel, genelleştirilebilir ve göreceli olarak kalıcı atfetmeler yaparken negatif olayları 
daha çok dışsal, geçici ve duruma özgü olarak değerlendirmektedirler (Seligman, 1998; 
Youssef ve Luthans, 2007; Luthans, vd., 2008). İyimserlik bireyin yaşamındaki bir çok 
faktörü olumlu olarak etkilemektedir. Örneğin; iyimser bireyler daha az stres ve 
depresyon yaşamakta, fiziksel olarak daha sağlıklı olmakta ve işlerinden daha çok 
tatmin olmaktadırlar (Alarcon vd., 2013).   

Bu araştırmada ele alınan pozitif psikolojik kapasitelerden bir diğeri ise umuttur. 
Umut, amaca yönelik enerji ve amaçlara ulaşma adına çizilen yolları temel alan pozitif 
motivasyonel bir durumu belirtmektedir (Snyder vd., 1991; Snyder vd., 1996; Snyder, 
2000; Youssef ve Luthans, 2007). Diğer bir deyişle umut; amaçlar, bireyi bu amaçlara 
taşıyan yollar ve bireyin bu anlamda sahip olduğu enerjisi olmak üzere birbirini 
tamamlayan üç önemli yapıdan oluşmaktadır (Luthans vd., 2008). İyimserlik ve umut 
psikolojik kapasitelerinin her ikisi de gelecek hakkında olumlu beklentilere sahip olmak 
gibi kavramsal olarak bazı benzerlikler içermelerine rağmen iki yapı arasında önemli 
farklılıklar bulunmaktadır (Gallagher ve Lopez, 2009; Alarcon vd., 2013). İyimserlere 
nazaran umudu yüksek olan bireyler kendileri için başarılı bir gelecek yaratmada kendi 
eylemlerini daha ön planda tutmaktadırlar. İyimser bir birey elde etmiş olduğu başarıyı 
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şansa, başkalarına ya da kendi eylemlerine atfederken umut dolu bir birey 
kazanımlarının daha çok kendi becerileri ve çabaları sonucunda oluştuğuna 
inanmaktadır (Alarcon vd., 2013). Umut düzeyi yüksek olan bireylerin performansları, 
iş tatminleri ve örgütlerine olan bağlılıkları da yüksek olmaktadır (Youssef ve Luthans, 
2007).     

Bu araştırma kapsamında değerlendirilen son pozitif psikolojik kapasite ise öz 
yeterlilik olup bireyin olası bir durumu ele alırken eylemlerini ne derece iyi yaptığına 
dair kişisel bir değerlendirmesini göstermektedir (Bandura, 1982). Diğer bir deyişle öz 
yeterlilik; bireyin belirli bir görevi başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için ihtiyaç 
duyduğu eylemleri, bilişsel kaynakları ve motivasyonu harekete geçirebilme yeteneğine 
dair inancını ifade etmektedir (Stajkovic ve Luthans, 1998). Karşılaşmış olduğu 
durumlarda yeterli becerileri olan fakat yeterlilik algısı düşük olan bir birey sahip 
olduğu becerilerini muhtemelen harekete geçirmeyecektir (Yıldırım ve İlhan, 2010). Öz 
yeterliliği yüksek olan bireyler kendilerine yüksek hedefler koyarak zor görevleri 
üstlenme konusunda isteklidirler. Ayrıca bu bireyler, kendi kendilerini motive ederek 
örgütsel amaçlara ulaşabilmek için gerekli çabayı etkili bir şekilde gösterebilmektedirler 
(Luthans vd., 2007). Alanyazında genel motivasyonel yönelimlerin ve bireyin daha 
önceki deneyimlerinin yeterlilik algısının oluşumda yer alabileceği belirtilerek öz 
yeterliliğin performansla olan yakından ilişkisi vurgulanmaktadır (Chen vd., 2002; 
Bandura, 1997). Bandura’nın (1997) öz yeterlilik algısını artırmak için sunmuş olduğu 
önerilerden bir tanesi de bireyin sosyal ikna ve olumlu geri dönüşlerle cesaretlendirilip 
bireyin üstlenmiş olduğu sorumluluğu başarabilmesi konusundaki şüpheciliğinin 
yeterlilik beklentisine dönüştürülmesinin sağlanmasıdır. Bireye sağlanan bu 
desteklerdeki amaç, bireyde “bu işin üstesinden gelebilirim” algısının artmasına sebep 
olarak bireydeki yeterlilik algısını yükseltmektir.    

Algılanan örgütsel destek ise bir örgütün işgörenlerin iyi oluşları ile ilgilenerek 
onların katkılarına değer vermesine dair işgörenler tarafından geliştirilen genel inanışlar 
olarak tanımlanmaktadır (Eisenberger vd., 2001). Algılanan örgütsel destek temelde 
sosyal değişim teorisine dayanmaktadır (Aselage ve Eisenberger, 2003). Bu teoriye göre 
bireyler elde edebilecekleri faydaları artırabilmek için başkaları ile ilişki kurma eğilimi 
göstermektedirler (Blau, 1964). Bu ilişkilerde değişime kolu olan kaynaklar ise bir 
bireyden diğerine transfer edilebilen herşey olarak adlandırılmaktadır (Foa ve Foa, 
2012). Bu kaynaklar; bilgi, hizmet gibi kişisel olmayan kaynaklar olabileceği gibi saygı, 
sosyal destek gibi sosyoduygusal kaynaklarda olabilmektedir (Aselage ve Eisenberger, 
2003). Rhoades ve Eisenberger (2002)’e göre örgütsel destek teorisi bireylerde üç 
önemli psikolojik sürecin önemini vurgulamaktadır. Bunlardan ilki, algılanan örgütsel 
desteğin bireyde, örgütün hedeflerine ulaşabilmesi için yardım etmesi ve örgütün 
refahını düşünmesi gibi konularda zorunluluk hissi yaratmasıdır. Bir diğeri ise örgütsel 
destek tarafından sunulan ilgi ve saygı gibi faktörler bireyin sosyoduygusal ihtiyaçlarını 
tamamlamaktadır. Son olarak algılanan örgütsel destek, işgörenlerde artan performansın 
işgörenin örgütünce fark edileceği ve ödüllendirileceği inancını güçlendirmektedir. İşte 
algılanan örgütsel destek tarafından yaratılan tüm bu psikolojik süreçler; pozitif 
duygusal durum, örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işgören performansı gibi bir çok çıktıyı 
olumlu olarak etkilemektedir (Rhoades ve Eisenberger, 2002; Riggle, Edmondson ve 
Hansen, 2009).  

Algılanan örgütsel desteğin, bireylerin pozitif psikolojik kapasitelerinin 
gelişiminin sağlanmasında önemli bir rol alabileceği düşünülmektedir (Luthans vd., 
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2008). Nitekim örgütleri tarafından desteklendiğini hisseden işgörenler; daha iyimser 
atfetmeler yaparak olumsuz bir durumla karşılaştıklarında bu durumu dışsal, duruma 
özgü ve geçici olarak atfedebilecek, hedeflerini gerçekleştirebilme adına daha umut 
dolu olarak yeni yollar geliştirebileceklerdir (Luthans vd., 2008). Bunlara ilaveten, bu 
bireyler hissettikleri destek ile üstlendikleri görevleri tamamlayabilme adına 
muhtemelen kendilerine daha çok güveneceklerdir. 

Bundan dolayı bu çalışmada yukarıda bahsedilen alanyazına bağlı kalınarak 
aşağıdaki araştırma hipotezleri sınanacaktır:  

H1: Algılanan örgütsel destek bireyin iyimserlik pozitif psikolojik kapasitesini 
olumlu yönde etkiler.  

H2: Algılanan örgütsel destek bireyin umut pozitif psikolojik kapasitesini olumlu 
yönde etkiler.  

H3: Algılanan örgütsel destek bireyin öz yeterlilik pozitif psikolojik kapasitesini 
olumlu yönde etkiler.    

2. Yöntem  

2.1. Katılımcılar  
Bu araştırmada verilerin toplanması için anket yöntemi kullanılmıştır. Anketler, 

Ankara ilinde faaliyet gösteren vakıf üniversiteleri hastanelerinde çalışan 230 hemşireye 
dağıtılmıştır. 165 anket doldurularak geri dönüş sağlanmıştır. Anketler üzerinde yapılan 
eksik veri ve uç değer analizleri sonucunda dört ankette eksik veri tespit edilmiştir. 
Bundan dolayı bu anketler, değerlendirme dışı bırakılarak 161 anket analiz süreçlerinde 
kullanılmıştır. Katılımcıların %95’i kadın olup ortalama yaş ve kıdemleri ise sırasıyla 
31.65 ve 9.75 yıldır.  

2.2. Ölçüm Araçları  
Anket formu, demografik değişkenler dışında 5’li Likert şeklinde düzenlenmiştir 

(1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum). Ölçüm araçlarının geçerli ve 
güvenilir oldukları yapılan analizler sonucunda ortaya konulmuştur.  

2.2.1. Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği  
Hemşirelerin örgütlerinden algıladıkları desteğin belirlenebilmesi için Eisenberger 

ve arkadaşları (2001) tarafından kullanılan 6 maddeye araştırmada yer verilmiştir. 
Yapılan faktör analizi sonucunda bir ifade düşük faktör yükü nedeniyle analiz 
süreçlerine dahil edilmemiştir. Analiz süreçleri neticesinde ölçeğin beş madde ile 
geçerli bir ölçüm aracı olduğu tespit edilmiştir (χ2/df = 1.98; CFI=0.97; RMSEA=0.07).  
Ölçeğin güvenilirlik katsayısı (α) 0.88 olarak bulunmuştur.   

2.2.2. İyimserlik Ölçeği  

İyimserlik; Scheier ve Carver (1985) tarafından geliştirilen, Shifren ve Hooker 
(1995) ile Luthans ve arkadaşları (2007) tarafından revize edilen hayat oryantasyon 
testinden üç ifade ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin geçerliliği araştırma modelindeki tüm 
değişkenlerle birlikte ele alınarak değerlendirilmiştir. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı (α) 
0.75 olarak tespit edilmiştir.   
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2.2.3. Umut Ölçeği  

Araştırmada umut, Snyder ve arkadaşları (1996) tarafından geliştirilen 6 madde 
ile değerlendirilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda iki ifade düşük faktör yükü 
nedeniyle analiz süreçlerine dahil edilmemiştir. Analiz süreçleri neticesinde ölçeğin dört 
madde ile geçerli bir ölçüm aracı olduğu tespit edilmiştir (χ2/df= 1.23; CFI= 0.98; 
RMSEA=0.04). Ölçeğin güvenilirlik katsayısı (α) 0.77 olarak bulunmuştur.   

2.2.4. Öz yeterlilik Ölçeği  

Öz yeterlilik ise Luthans ve arkadaşlarının (2007) Parker (1998)’dan adapte ettiği 
altı ifade ile ölçülmüştür. Analiz süreçleri sonucunda ölçeğin altı madde ile geçerli bir 
ölçüm aracı olduğu ortaya konulmuştur (χ2 / df = 1.26; CFI= 0.97; RMSEA=0.05).  
Ölçeğin güvenilirlik katsayısı (α) 0.87 olarak bulunmuştur.   

3. Bulgular  
Araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma ve 

korelasyon değerleri Tablo1’de sunulmuştur. Buna göre; araştırmaya katılan 
hemşirelerin umut, iyimserlik ve öz yeterlilik pozitif psikolojik kapasiteleri yüksek, 
örgütlerinden algıladıkları destek düzeyi ise ortalamanın üzerinde olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca Tablo 1’de algılanan örgütsel desteğin hemşirelerin umut (r=0.33; 
p<0.01), iyimserlik (r=0.51; p<0.01) ve öz yeterlilik (r=0.17; p<0.05) kapasiteleri ile 
olumlu ve anlamlı ilişkili olduğu görülmektedir. Öz yeterlililik ise umut (r=0.61; 
p<0.01) ve iyimserlik (r=0.34; p<0.01) kapasiteleri ile olumlu ve anlamlı bir ilişkiye 
sahiptir. Son olarak iyimserlik ile umut (r=0.48; p<0.01)  pozitif psikolojik kapasiteleri 
arasında da yine olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.      

Tablo 1: Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

Değişkenler Ort. S.S. 1 2 3 4 

1. Umut  3.88 0.66 ----    

2. İyimserlik 3.37 0.83 0.48** ----   

3. Öz yeterlilik 3.96 0.64 0.61** 0.34** ----  

4. Algılanan 
Örgütsel 
Destek 

2.71 0.95 0.33** 0.51** 0.17* ---- 

** p<0.01; * p<0.05  

Bu çalışmada araştırma hipotezlerinin sınanması için yapısal eşitlik modellemesi 
yöntemine başvurulmuştur. Yapısal eşitlik modellemesi, teoriye dayalı olarak önceden 
belirlenen ilişki örüntülerinin doğrulayıcı bir yaklaşımla test edildiği istatistiksel bir 
yöntemdir (Byrne, 2010). Bu modeller değişkenlerdeki hata varyansını da dikkate alarak 
analiz süreçlerinde bir çok yönden geleneksel yöntemlere göre üstünlük sağlamaktadır. 
Ayrıca bu modellerde, gözlenen ve örtük değişkenler arası ayrımın yapılması da 
mümkün kılınmaktadır.   

Bu doğrultuda Şekil 1’de araştırmanın ölçme ve yapısal modeli gösterilerek 
standardize olan katsayılar sunulmuştur. Buna göre algılanan örgütsel destek; 
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hemşirelerin iyimserlik (β =0.64; p<0.01), umut (β =0.38; p<0.01) ve öz yeterlilik (β 
=0.21; p<0.05) pozitif psikolojik kapasitelerini olumlu ve anlamlı bir şekilde 
etkilemektedir. Bundan dolayı araştırma hipotezleri H1, H2 ve H3 kabul edilmiştir.  
Algılanan örgütsel desteğin iyimserlik pozitif psikolojik kapasitesi ile olan etkileşimi ise 
diğer kapasitelere nazaran daha yüksek olarak tespit edilmiştir.    

 
ODestk = Algılanan örgütsel destek, IYIM= İyimserlik, OZYE= Öz Yeterlilik. 

Şekil 1: Algılanan Örgütsel Desteğin İyimserlik, Umut ve Öz Yeterlilik Pozitif 
Psikolojik Kapasiteleri Üzerindeki Etkisi Ölçme ve Yapısal Modeli (Standardize 

Edilmiş Katsayılar Sunulmuştur)  
Tablo 2’de ise araştırma modelinin uyum iyiliği istatistikleri verilmiştir. Buna 

göre,  araştırma modelinin uyum iyiliği kriterleri açısından geçerli değerler ürettiğini ve 
modelin bu haliyle kabul edilebilir olduğunu söylemek mümkündür.     

Tablo 2: Modelin Uyum İyiliği İstatistikleri 

 χ2 df χ2 / df GFI CFI RMSEA 

Model 201.96 129 1.56 0.88 0.95 0.05 

GFI =Goodness of fit index, CFI = Comparative fit index, RMSEA = Root mean square error of 

approximation.  

4. Sonuç ve Tartışma  
Bu çalışmada algılanan örgütsel desteğin bireylerdeki pozitif psikolojik 

kapasiteler üzerindeki etkisi hemşire örneklem grubunda incelenmiştir. Araştırma 
kapsamında iyimserlik, umut ve öz yeterlilik pozitif psikolojik kapasiteler olarak ele 
alınmıştır.  

Araştırma sonuçlarında; hemşirelerin örgütlerinden algıladıkları desteğin onların 
iyimserlik, umut ve öz yeterlilik pozitif psikolojik kapasitelerini olumlu yönde etkilediği 
görülmüştür. Diğer bir deyişle hemşireler, örgütleri tarafından desteklendiklerini 
hissettiklerinde daha iyimser ve umut dolu olmakta ve öz yeterlilik algıları da 
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yükselmektedir. Bu bulgu Luthans ve arkadaşlarının (2008) sonuçları ile uyumludur. 
Nitekim örgütlerinin kendi iyi oluşları ile ilgilendiğini, başarıları ile gurur duyduğunu 
ve ihtiyaç duyduklarında örgütlerinin onlar için yardıma hazır olduğunu hisseden 
işgörenler, yaşadıkları olumlu olaylara karşı muhtemelen daha içsel, kalıcı ve 
genelleştirilebilir atfetmeler yapacak; olumsuz durumlarda ise dışsal, kalıcı olmayan ve 
daha spesifik atfetmeler göstereceklerdir. Aynı şekilde örgütleri tarafından 
desteklendiğini hisseden işgörenler, üstlendikleri amaçlara ulaşma konusunda daha 
motive olacak ve daha yüksek bir enerji ile amaçlarına ulaşma doğrultusunda çalışarak 
gerektiğinde de bu amaçlara ulaşabilmek için alternatif yolları hissettikleri destek ile 
daha etkili bir şekilde bulabileceklerdir. Desteklendiğini hisseden işgörenler ayrıca 
amaçlarına ulaşma konusunda bilişsel kaynaklarını, motivasyonlarını ve ihtiyaç 
duydukları aksiyonları daha etkili bir şekilde kullanarak üstlendikleri görevleri başarı ile 
tamamlayabilme konusunda muhtemelen kendilerine daha çok güven duyacak ve öz 
yeterlilik algıları da yüksek olacaktır.   

İşgörenlerin performanslarının yükseltilmesinde bireysel pozitif psikolojik 
kapasiteler önemli bir yere sahiptir (Youssef ve Luthans, 2007; Luthans, Avolio vd., 
2005). Bundan dolayı, hemşireler gibi yoğun stresli ortamlarda görev yapan işgörenler 
için iyimserlik, umut ve öz yeterlilik pozitif kapasitelerinin yükseltilmesi işgören 
performansının artırılmasını sağlayacaktır. Örgütsel desteğin ise ağır çalışma 
koşullarında ve stresin yüksek olduğu ortamlarda görev yapan meslek gruplarından 
birisi olan hemşireler için iyimserlik, umut ve öz yeterlilik pozitif kapasiteleri 
üzerindeki olumlu etkisi bulgularda gözlenmiştir. Bundan dolayı; adaletli örgüt 
uygulamaları, etkili bir ödül sisteminin varlığı, işgörenler için uygun çalışma 
koşullarının sağlanması gibi yaklaşımların örgütlerce benimsenmesi, işgörenlerin 
örgütleri tarafından desteklendiklerine dair algılarını güçlendirerek iş ortamlarındaki 
stresin travmatik sonuçlarını azaltacaktır (Rhoades ve Eisenberger, 2002). Tüm bu 
işgören yararına olan uygulamalar ise işgörenlerin pozitif psikolojik kapasitelerini 
geliştirmelerini sağlayacaktır. Örneğin, örgütü tarafından destelendiğini hisseden bir 
hemşire, sahip olmuş olduğu yetenekleri etkili bir şekilde aktifleştirerek karşılaşmış 
olduğu zor ve stresli durumun üstesinden gelebileceği konusunda kendisine güven 
duyabilecek, daha umut dolu ve iyimser olabilecektir.   

Araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle araştırma verileri 
katılımcıların bireysel değerlendirmelerinden oluşmaktadır. Bu da ortak yöntem 
varyansı sorununa neden olabilmektedir (Podsakoff vd., 2003). Bu sorunun ortaya 
çıkışını engellemek için araştırmanın anketini dolduran katılımcıların kimlik bilgileri 
alınmamış ve anket sonuçlarının bir bütün olarak değerlendirileceği konusunda 
katılımcılara bilgi verilerek sosyal beğenirlik etkisi en aza indirilmeye çalışılmıştır. 
Ayrıca, araştırma değişkenlerine Harman’ın tek faktör testi uygulandığında tek faktörün 
toplam varyansın yaklaşık olarak %33’ünü açıkladığı görülmüştür. Tüm bunlardan 
dolayı araştırma değişkenlerinin ortak yöntem varyansından önemli ölçüde 
etkilenmediği düşünülmektedir. Araştırmanın bir başka kısıtı ise çalışmada kullanılan 
hemşire örneklemidir. Örneklem ağırlıkla kadın işgörenlerden oluşmaktadır. Gelecekte 
yapılacak araştırmalarda erkek hemşirelerin daha yoğun olarak örneklem grubuna dahil 
edilmesi ve çalışmanın diğer meslek gruplarında da tekrarlanması sonuçların 
genelleştirilebilmesi açısından önem arz etmektedir. Bir diğer sınırlılık ise araştırmanın 
kesitsel doğasından kaynaklanmaktadır. Gelecekte bu konuda yapılacak boylamsal 
çalışmalar neden sonuç ilişkisinin daha etkili bir şekilde ortaya konulmasını 
sağlayacaktır.   
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Extensive Summary   
 

1. Introduction 
Positive organizational behavior is the study of positively focused human resource 

strengths and psychological capacities that can be measured, developed, and effectively 
managed for performance improvement in workplaces (Luthans, 2002, p.59). As stated 
in this definition, some criteria needed to be included as a psychological resource 
capacity such as the capacity must be theory and research based, state-like, and have a 
performance impact (Luthans, 2002). Based on these criteria; optimism, hope, and self 
efficacy were selected as positive psychological capacities to study in this research.  

Optimism is about making positive attribution about achieving now and future 
(Luthans et al, 2007). Hope is defined as a positive motivational state, which is 
composed of agency and pathways (Snyder et al., 1991; Snyder, 2000). Self efficacy is 
the individual’s conviction about his or her abilities to successfully execute a task 
(Bandura, 1982).  

Perceived organizational support (POS) assumes that employees form general 
beliefs regarding how much their organization values and cares about them (Eisenberger 
et al., 2001). POS underlines three important psychological processes for the employees 
such as felt obligation, fulfilling socioemotional needs, and performance-reward 
expectancies (Rhoades and Eisenberger, 2002). Perceived organizational support can 
play critical role when explaining some positive psychological capacities (Luthans et 
al., 2008). For instance, employees can become more confident in their organizations 
when they fulfill their socioemotional needs such as respect and approval. By the same 
token, employees can become more optimistic and hopeful in work settings when they 
feel that their organization cares about their well being.             

Therefore, the following hypotheses will be tested in this study.  

H1: Perceived organizational support positively affects individual’s positive 
psychological capacity of optimism.  

H2: Perceived organizational support positively affects individual’s positive 
psychological capacity of hope.   

H3: Perceived organizational support positively affects individual’s positive 
psychological capacity of self efficacy.  
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2. Method  

Data is collected by questionnaires from 161 nurses, who work for the hospitals of 
foundation universities in Ankara. Average age and tenure of the respondents were 
31.65 and 9.75 years, respectively. The sample was predominantly female (95%).   

All of the survey items, excluding demographic ones were responded to on five-
point Likert scales, with anchors ranging from strongly disagree (1) to strongly agree 
(5). Perceived organizational support was measured by six-item scale from the Survey 
of Perceived Organizational Support (Eisenberger et al., 2001). After the confirmatory 
factor analysis, one item is excluded due to the low factor loading. Five items have 
demonstrated validity and reliability (χ2/df = 1.98; CFI= 0.97; RMSEA=0.07; The 
Cronbach’s alpha = 0.88).  

Three items were adapted from Scheier and Carver’s (1985) Life Orientation Test, 
as modified by Shifren and Hooker (1995) in order to measure the optimism. The 
Cronbach’s alpha of the scale was 0.75.  

Six items from Snyder et al.’s (1996) State Hope Scale were used to measure 
hope. After the confirmatory factor analysis, two items are excluded due to the low 
factor loadings. The validity and reliability of the four items have been supported 
(χ2/df= 1.23; CFI= 0.98; RMSEA=0.04; The Cronbach’s alpha = 0.77). 

Finally, self efficacy was measured by six items from Parker (1998), as adapted 
by Luthans and his colleagues (2007). Six items have demonstrated validity and 
reliability (χ2/df = 1.26; CFI= 0.97; RMSEA=0.05; The Cronbach’s alpha = 0.87).  

3. Findings  
Initially; means, standard deviations, and correlations among the variables are 

examined. The results show that the means of hope, optimism, and self efficacy were 
high and the level of perceived organizational support was above the average. Perceived 
organizational support was positively correlated with hope, optimism, and self efficacy. 
Also, self efficacy was positively correlated with hope and optimism. Finally, optimism 
and hope were positively correlated.      

In order to test the research hypotheses, structural equation modeling was utilized. 
Measurement and structural models were constructed based on standardized estimates.  
Results reveal that perceived organizational support positively and significantly affects 
the optimism (β =0.64; p<0.01), hope (β =0.38; p<0.01), and self efficacy (β =0.21; 
p<0.05). Further, goodness-of-fit statistics for the full structural equation model produce 
acceptable values (χ2/df = 1.56; GFI=0.88; CFI= 0.95; RMSEA=0.05). Therefore, 
results provide full support for the study’s hypotheses.   

4. Discussion  
This study investigated the impact of perceived organizational support on the 

optimism, hope, and self efficacy from a sample of 161 nurses. Results showed that 
perceived organizational support has positive effect on optimism, hope, and self 
efficacy. In other words, nurses are more likely to increase their levels of optimism, 
hope, and self efficacy, when they feel that their organization supports them. This 
finding is in line with Luthans and his colleagues (2008). Employees will probably 
attribute positive events in terms of personal, permanent, and pervasive causes and 
negative events in terms of external, temporary, and situation-specific ones when they 
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feel that their organization values them. Further, employee’s motivation in terms of 
agency and pathways will be higher when they feel that their organization cares about 
them. Finally, employee’s conviction about their abilities to complete their assigned 
roles will be higher, when they experience their organization’s support.  

Results reveal that perceived organization support is an important factor to build 
the positive resources for high demanding jobs such as nursing. The employees, who 
feel that they are supported, will mobilize positive resources effectively and these 
resources will save the employees from the traumatic effect of stress. Thus; managers 
should pay attention to the procedural justice in organizations and they should provide 
favorable working conditions. All of these experiences will contribute to the perceived 
organizational support, which leads to more optimistic, hopeful, and confident 
employees.   

The present study was subject to some limitations. First, data were measured from 
a single employee’s perspective, which may lead to common method variance. Some of 
the procedural remedies recommended by Podsakoff and his colleagues (2003) were 
used to reduce method variance. Further, Harman’s single-factor test was employed in 
the study. A single factor can account for only 33 % of the variance in the data. Thus, it 
might be concluded that common method variance is not a major problem for the 
hypothesized relationships in this study. Second, the sample consisted of mostly female 
nurses. Although male nurses represent a small fraction of the nursing workforce, there 
may be a need for replication of the study in other samples (including other industries) 
for the generalizability of the findings. Finally, cross-sectional design of the study 
makes it difficult to determine the direction of causality among the variables. Future 
research should attempt to replicate the current findings in a longitudinal study.   
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Özet 
Sağlık personeli arasında büyük bir çoğunluğu oluşturan ve hasta bakımından 

birinci derecede sorumlu olan hemşirelerin örgüt içinde sessiz kalma nedenlerini 
belirlemek, bu nedenlerin hemşirelerin tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını ortaya koymak ve sessizlik nedenlerine ilişkin boyutların kendi 
aralarındaki ilişkiyi belirlemek, bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın 
örneklemi, bir üniversite hastanesinde görev yapan 237 hemşiredir. Araştırma 
sonucunda, hemşirelerin en fazla “yönetsel ve örgütsel nedenler”den dolayı sessiz 
kalma davranışı gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Yaş, kurumda çalışma yılı ve görev 
yeri değişkenleri sessizlik ortalaması üzerinde anlamlı farklılıklar oluşturmaktadır. Buna 
ek olarak, yönetsel ve örgütsel nedenler boyutu ile işe ilişkin korkular ve ilişkileri 
zedeleme korkusu boyutları arasında kuvvetli bir ilişki bulunmuştur. Çalışma 
sonuçlarından yola çıkarak, yöneticilere çalışanların endişelerini, fikirlerini ve 
görüşlerini rahatça ifade edebildikleri şeffaf ortamlar yaratarak, çalışanları sessiz 
kalmaya iten nedenleri en aza indirmeleri önerilebilir.  
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Örgütsel Sessizlik, Sağlık Kurumları Yönetimi 

Abstract 
The purpose of this study is to determine the reasons of organizational silence for 

nurses who constitute a vast majority among health professionals and responsible from 
patient care in the first degree. In this context, it was demonstrated the differentiation 
the silence reasons of nurses according to the defining features of nurses and determine 
the relationships among dimensions for the silence reasons. The survey sample is 237 
nurses working at a university hospital. As a result, it is found that nurses most show 
silent behaviour because of "managerial and organizational reasons". Age, year of 
study in organizations and positions variables constitute a significant difference on 
silence average. In addition, between the factor of managerial and organizational 
reasons and factors of fear of job size and fear of damaging relations were found to be 
a strong correlation. Based on the research findings, it is suggested to the managers 
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that creating a transparent environment in which employees articulate their ideas, 
concerns and views minimize the reasons pushing employees to remain silent. 
Key Words: Nurse, Organizational Silence, Health Care Management 

1. Giriş 

 Örgütlerde çalışan bireylerin davranışları, örgütlerin faaliyetleri açısından büyük 
önem taşımaktadır. Çalışanların davranışları, örgütlerin gelişimine katkı sağlamak veya 
gelişimin önüne engel oluşturmak gibi, örgütte olumlu ya da olumsuz etkiler 
yaratabilmektedir. Örgütte çalışan bireylerin davranışlarından biri olan örgütsel sessizlik 
kavramı da, örgütün faaliyetlerini etkileyen kavramlardan birisini oluşturmaktadır. Bu 
çalışma kapsamında, örgütsel sessizlik davranışını sağlık çalışanları açısından ele 
almak, sessiz kalma nedenlerini ortaya koyabilmek ve sessizlik davranışının ortadan 
kaldırılabilmesi için çözüm önerileri geliştirebilmek amaçlanmıştır. 

1.1. Kavramsal Olarak Örgütsel Sessizlik 
 Yoğun rekabet, yüksek müşteri beklentileri ve kaliteye daha fazla odaklanma gibi 
nedenlerden dolayı, örgütler giderek değişimlerin başlıca kaynağını oluşturan 
çalışanlarından daha fazla şey talep etmeye başlamışlardır. Örgütlerdeki herhangi bir 
sorun, çoğunlukla örgütün diğer paydaşlarından önce çalışanlar tarafından 
belirlenebilmektedir (Smitharajappa ve Diğ., 2014, s. 243). Çalışanların örgüt 
hakkındaki önemli bilgi, sorun ya da önerilerini dile getirme davranışı olarak “çalışan 
sesi”, son dönemlerde araştırmacıların ve uygulayıcıların da dikkatini çekmiştir. 
Örgütsel ses ve sessizlik ile ilgili yapılan çalışmalar, 1970’li yıllarda başlamış 
(Briensfield ve Diğ., 2009, s. 9) ve özellikle Van Dyne ve arkadaşları (2003) tarafından 
çalışanların sesliliği ve sessizliği üzerine yapmış oldukları çalışma ile birlikte, örgütsel 
sessizlik kavramı daha çok gündeme gelmeye başlamıştır (Kan, ve Diğ., 2013, s. 14; 
Wang ve Diğ., 2011, s. 343 ; Lee ve Diğ., 2014, s. 26). Aşağıda sessizlik ile ilgili 
yapılan çalışmalar birinci, ikinci ve üçüncü dönem olarak sınıflandırılmış ve tarihsel 
olarak sessizliğin ele alınış biçimi sıralanmıştır (Şekil 1). 

Şekil 1: Örgütlerde Ses ve Sessizlik ile İlgili Kavramaların Tarihi Gelişimi 
(Briensfield ve Diğ., 2009, s. 9) 
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 Sessizlik, çok boyutlu, kaygan ve muğlak olduğundan anlaşılması çok da kolay 
olmayan bir kavramdır. Farklı disiplinlerde sessizlik kavramına farklı anlamlar 
yüklenmiştir. Örneğin, etik ve felsefe alanında sessizlik, bilgiyi bilinçli bir şekilde tutma 
ile diğer bir ifadeyle sır saklama ile ilgiliyken; iletişim yazınında iletişimin önemli bir 
diyaelektik elemanı olarak ele alınmaktadır. Örgüt yazınında ise sessizlik, aktif, bilinçli, 
amaçlı ve kasıtlı bir davranış olarak ele alınmakta; işyerinin gürültüsüz olmasından 
bahsedilmemektedir. Örgütlerde sessizlik, çalışanların örgütsel konu ve sorunlar 
hakkında fikrinin, bilgisinin ve görüşünün olması ancak bu bilgiyi bilinçli olarak 
saklaması şeklinde tanımlanmakta ve olumsuz bir durum olarak ele alınmaktadır 
(Çakıcı, 2010, s.7-9).  
 Morrison ve Milliken (2000, s. 707), örgütsel sessizliği, çalışanların kuruluşa 
ilişkin kendi görüş ve düşüncelerini paylaşmamaları ve örgütün kararlarından 
kendilerini uzak tutmaları ile ilgili yaptıkları seçim olarak açıklamışlardır. Sessizlik, 
yalnızca konuşmamak anlamına gelmemekte, aynı zamanda, yazmamak, olumsuz tutum 
sergilemek, duymamak ve kendini bilerek ve isteyerek örgütten dışlamak da örgütsel 
sessizlik kapsamında değerlendirilmektedir. Hazen (2006, s. 238)’e göre, kuruluş içinde 
sessizlik; sansür, baskı, marjinalleşme, değersizleştirme ve diğer dışlanma 
davranışlarının formlarıdır. Pinder ve Harlos (2001, s. 334), durumu değiştirme 
yeteneğine sahip olan çalışanların haksızlığa tepki olarak örgüt ile ilgili davranışsal, 
bilgisel ya da duygusal değerlendirmelerini bilinçli olarak dile getirmeme durumunu 
“örgütsel sessizlik” olarak tanımlamışlardır. Vakola ve Boundaries (2005) ise, 
sessizliğin çalışanların motivasyonuna yardımcı olan iletişim kanallarını engellediğini 
vurgulamışlardır. 

 Dyne ve diğerleri (2003, s. 1365), örgütsel sessizlik kavramını tartışırken 
öncelikle sessizliğin sınırlarının belirlenmesi gerektiğini savunmuşlardır. Sessizlik 
davranışının üç temel özelliği bulunmaktadır. Öncelikle, örgütsel sessizlik davranışı, 
bilinçli davranışlarını kapsamaktadır. İkinci olarak, çalışanların hiçbir bilgi, fikir ya da 
görüşü olmadığı konular, sessizlik davranışı kapsamına girmemektedir. Son olarak, 
sessizlik davranışı, toplantılar ve tartışma gibi çalışanlar arasında yüz yüze etkileşim 
içinde bulunulduğu zamanlarda görülmektedir.  

Ma (2010, s. 320)’ya göre, sessizliği tanımlamada, aşağıdaki dört temel soruya 
cevap verilmesi gerekmektedir: 

Ø Kim sessiz? 
Ø Kime karşı sessiz? 
Ø Sessizlik neden kaynaklanmaktadır? 
Ø Sessizliğin biçimi nedir? 

 Örgütsel sessizlik literatüründeki tanımlamalardan ve sessizlik davranışının 
özelliklerinden yola çıkarak, sağlık çalışanlarında sessizlik davranışı; çalışanların 
kurumda, bir bölüm ya da hizmetin gelişmesine ve iyileşmesine katkı sağlayacak olan 
kendi deneyim ve bilgilerine bağlı olarak sahip oldukları öneri, fikir ve görüşlerini 
çeşitli nedenlere bağlı ve bilinçli olarak dile getirmeme, filtreleme ya da baskıya alma 
davranışları olarak tanımlanabilir. 

1.2. Örgütsel Sessizliğin Nedenleri 

Örgütsel sessizlik kavramının hangi koşul, neden ve durumlarda ortaya çıktığının 
bilinmesi, örgütsel sessizlik davranışının yönetilebilmesi açısından önem taşımaktadır. 
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Çalışanların sessiz kalmayı tercih nedenleri, farklı araştırmacılar tarafından çeşitli 
şekillerde çalışılmış ve farklı sınıflandırmalar oluşturulmuştur. Bunlardan temel olan 
bazıları, Rosen ve Tesser (1970), Çakıcı (2008), Lu ve Xie (2013) ve Smitharajappa ve 
diğerleri (2014)’nin yapmış oldukları sınıflandırmalardır. 

Rosen ve Tesser (1970, s. 254) tarafından geliştirilen MUM (MUM about 
Undesirable Messages) etkisi, çalışanların sessiz kalma nedenlerini açıklayan ilk 
teorilerdendir. Teori, çalışanların kendilerini koruma amaçlı olarak, olumsuz 
sonuçlardan kurtulmak için kötü ya da olumsuz durumları dile getirmekten kaçınmasını 
ifade etmektedir. Çalışanlar, örgüt sorunları ile ilgili konuşmak konusunda isteksizdirler 
(Conlee ve Tesser, 1973, s. 588, 589). Özellikle, astlar ile üstler arasındaki ilişkiler, 
statü ve güç farklılıkları, MUM etkisini kuvvetlendirmektedir. Pek çok araştırma 
bulguları, çalışanların olumsuz durumlar ya da yanlış uygulamaları çalışma 
arkadaşlarına rahat aktardıklarını, üstlerine karşı ise çoğunlukla sessiz kalmayı tercih 
ettiklerini belirtmiştir (Milliken ve Diğ., 2003, s. 16). 

Lu ve Xie (2013)’nin sessizlik nedenleri sınıflandırması, dört faktörden 
oluşmaktadır. Cinsiyet, içsel psikolojik algı, kişilik özellikleri, kendini izleme ve benlik 
saygısı düzeyi vb. değişkenleri içeren bireysel faktörler; yönetsel süreçlerden 
kaynaklanan örgütsel faktörler; eşitsizlik, ayrımcılık gibi nedenlerden 
kaynaklanabilecek meslektaş faktörleri ve örgütsel kültür faktörü; bu nedenleri 
oluşturmaktadır. Smitharajappa, Preeja ve Menon (2014)’ün sınıflandırması da benzer 
şekilde, örgütün hiyerarşik işleyişini oluşturan örgütsel prosedürler; kişisel özelliklerden 
kaynaklanan bireysel sorunlar; örgütün değerlerinden oluşan örgüt iklimi ve 
takım/liderlik konularındaki eksiklik nedenlerinden oluşmaktadır. 

 Çakıcı (2008), örgütsel sessizlik nedenlerini “yönetsel ve örgütsel, iş ile ilgili 
korkular, tecrübe eksikliği, izolasyon korkusu ve ilişkileri zedeleme korkusu” olarak 
beşe ayırmıştır. Yöneticilere güvensizlik, açıkça konuşulabilecek formel bir 
mekanizmanın olmaması, hiyerarşik (emir-komuta zinciri) yapının katılığı ve işyerinde 
açıkça konuşmayı desteklemeyen kültürün varlığı; “yönetsel ve örgütsel” nedenleri 
oluşturmaktadır. İşini kaybetme korkusu, sorun bildirenlere iyi davranılmadığı kanısı, 
terfi edememe korkusu; “iş ile ilgili korku”lardandır. Bilgisizliğin ve deneyimsizliğin 
anlaşılacağı endişesi, işle ilgili konu ve sorunların tarafını ilgilendirmediği, yönetimi 
ilgilendirdiği düşüncesi; “tecrübe eksikliği” nedenini oluşturmaktadır. Sorun 
yaratan/şikayetçi ve ortalığı karıştıran, arabozucu birisi olarak değerlendirilme korkusu; 
“izolasyon korkusu” nedenlerindendir. İlişkilere zarar verme korkusu, destek kaybına 
uğrama korkusu ve yöneticilerin hoşuna gitmeyeceği düşüncesi ise, “ilişkileri zedeleme 
korkusu” nedenini oluşturmaktadır. 

1.3. Sağlık Kurumlarında Örgütsel Sessizlik  

 Örgütsel sessizliğin bir örgüt için en tehlikeli sonuçlarından birisi de, örgütün 
değerlerinin göz ardı edebilmesine ve iş kalitesinde eksikliklere neden olmasıdır (Deniz 
ve Diğ., 2013, s. 693). Sağlık kurumlarında sessizlik, diğer örgütlerden farklı olarak, 
geri dönüşü olmayan, büyük ahlaki ve vicdani yükümlülükler doğuran durumlara neden 
olabilmektedir (Yalçın ve Baykal, 2012, s. 43).  

Sağlık kurumlarında sağlık hizmeti sunumu ile ilgili fazla iş yükü; hekim, 
hemşire, teknisyen ve hastalar gibi birbirine bağımlı çok sayıda insan arasındaki 
etkileşim ve tıbbi ekipmanlar gibi insan dışı öğeler birtakım hataların (yanlış ilaç 
kullanımı, yanlış cerrahi müdahaleler ve farkında olmadan hastalara yüksek dozda ilaç 
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verilmesi gibi) oluşmasına neden olabilmektedir (Tangirala ve Ramanujam, 2008, s. 
47). Maxfield ve diğerleri (2005, s. 2, 3)’ne göre, sağlık çalışanları arasında 
meslektaşlarının bazı kurallara uymadıklarını, hata yaptıklarını ve bazı görevleri yerine 
getirmede yetersiz olduklarını görenlerin çok küçük bir kısmı (onda birinden az bir 
kısmı), gördükleri ile ilgili konuşmakta ve düşüncelerini aktarmaktadırlar. Özellikle 
hemşirelerin işyerinde gözlemledikleri güvensiz koşullar hakkında sessiz kalma 
eğilimleri, bu hataların artmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle hasta güvenliğini 
sağlamak ve iyileştirmek adına hemşirelerin konuşmaya, fikir ve düşüncelerini sunmaya 
cesaretlendirilmeleri önemli bir strateji olarak görülmektedir (Tangirala ve Ramanujam, 
2008, s. 47). Aksi takdirde sessiz kalındıkça hatalar önlenemeden devam etmekte, moral 
azalmakta ve verimlilik düşmektedir.  

Henriksen ve Dayton (2006, s. 1540)’a göre, sorunlar hakkında meslektaşları ile 
konuşmaya sadece hemşireler değil; nadiren de olsa doktorlar da isteksizdir. Aksine 
Schwappach ve Gehring (2014, s. 2), hekimlerin, meslektaşları tarafından yapılan ve 
hastaları zarara uğratma potansiyeli yüksek olan hataları hakkında konuşmaya daha 
istekli olduklarını düşünmektedirler.  

Ulusal ve uluslararası yazında sağlık sektöründe örgütsel sessizliğin inceleyen pek 
çok çalışmalar bulunmaktadır. Ancak Türkiye’de sağlık çalışanları üzerinde örgütsel 
sessizlik davranışını inceleyen sınırlı sayıda çalışma vardır. Çalışmaların yarısı sadece 
hemşireler üzerinde (Can ve Alparslan, 2012; Yalçın ve Baykal, 2012; Akbolat, ve Diğ., 
2013; Erigüç ve Diğ., 2014a; Erigüç, ve Diğ., 2014b; Tayfun ve Çatır, 2013), yaklaşık 
% 42’si sağlık çalışanları üzerinde (Aktaş ve Şimşek, 2013; Deniz, Noyan ve Ertosun, 
2013; Afşar, 2013; Alioğulları, 2012; Çınar, ve Diğ., 2013) ve yaklaşık % 8’i de hekim 
ve hemşireler (Kılınç, 2012) üzerinde incelemeler yapmıştır.  

Uluslararası yazında ise, Maxfield ve diğerleri (2005, s. 4, 5), 1700’den fazla 
hemşire, hekim, klinik bakım personeli ve yöneticiler ile yaptıkları çalışma sonucunda, 
net olmayan kurallar, hatalar, çalışanlararası destek eksikliği, bilgi yetersizliği, kötü 
takım çalışması, saygısızlık ve merkezi yönetim anlayışı gibi faktörleri, sağlık 
kurumlarındaki sessizlik nedenleri olarak belirlemişlerdir.   

Schwappach ve Gehring (2014), onkoloji biriminde çalışanların hasta güvenliği 
ile ilgili konularda açıkça konuşma olasılığını incelemek amacıyla yaptıkları çalışmayı 
İsviçre’de 8 hastanenin 9 onkoloji biriminde doktorlar ve hemşireler (1013 sağlık 
çalışanı) üzerinde gerçekleştirmişlerdir. Hastanelerden biri çalışmaya hem yetişkin hem 
de çocuk onkoloji birimi ile katılmıştır. Çalışanların unutulan el dezenfeksiyonu ile 
ilgili konuşma yüzdesi % 68 ile diğer hatalara ilişkin konuşma yüzdelerine kıyasla en 
düşük iken; ilaç hazırlamada yapılan kural ihlalleri sonucu konuşma olasılığı %90 ile en 
yüksek olarak bulunmuştur. Dolayısıyla çalışmada hata türlerine göre konuşma 
olasılığının büyük değişkenlik gösterdiği belirtilmiş ve konuşma davranışının durumsal 
faktörlerden etkilendiği sonucuna varılmıştır.  

Tangirala ve Ramanujam (2008), Amerika’da bir hastanede çalışan 606 hemşire 
üzerinde yaptıkları çalışmada Van Dyne ve diğerleri (2003) tarafından oluşturulan 
çalışan sessizliği ölçeği uyarlanarak kullanılmış, hastanede hasta güvenliği bağlamında 
çalışan sessizliğini ölçmek üzere düzenlenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, 
çalışanlar kendi çalışma grupları ile özdeşleştiklerinde, mesleğe bağlılık hissettiklerinde 
ve prosedürel adaletin yüksek seviyede olması durumunda daha az sessiz 
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kalmaktadırlar. Ayrıca yüksek statülü denetçilerin varlığının kaygı yaratması sonucu 
çalışanların daha sessiz oldukları belirtilmiştir. 

Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve kaliteli sunulmasında önemli bir paya sahip 
olan hekim ve hemşirelerin iş performanslarını etkileyen her türlü faktörün belirlenmesi 
oldukça önemlidir (Kılınç, 2012, s. 90). Sağlık kurumlarında yirmi dört saat kesintisiz 
hizmet sunulmasında her an var olan hemşireler, birden çok profesyonel disiplin ve 
profesyonel olmayan çalışanların faaliyetlerinin koordine edilmesinde yardımcı olan bir 
meslek grubudur (Kelly ve Tazbir, 2013, s. xii, 140). Hemşireler, hasta ve hasta 
yakınları ile sürekli iletişim halinde olduklarından, diğer meslek gruplarına göre daha 
çok tıbbi hata riski ile karşılaşmaktadırlar (Tang ve Diğ., 2007, s. 449). Dolayısıyla tıbbi 
hataların azaltılması konusunda hemşireler önemli bir yere sahiptir. Sağlık personeli 
arasında büyük bir çoğunluğu oluşturan ve hasta bakımından birinci derecede sorumlu 
olan hemşireler için örgütsel sessizlik davranışının nedenlerini incelemek gereklidir. 
Diğer taraftan; Morrisen ve Milliken (2000) ve Pinder ve Harlos (2001), demografik 
faktörlerin çalışanların sessizlik davranışı üzerinde etkili olabileceğini vurgulamışlardır. 
Bu nedenle hemşirelerin tanımlayıcı özelliklerinin örgütsel sessizlik ortalamasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığı da çalışma kapsamında 
incelenmiştir. 

2. Gereç ve Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 
 Araştırma, bir üniversite hastanesinde görev yapan hemşirelerin örgütsel sessizlik 
nedenlerini belirlemek, bu nedenlerin hemşirelerin tanımlayıcı özelliklerine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak ve örgütsel sessizlik nedenlerine ilişkin 
boyutların kendi aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda, aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 
ü Araştırmaya katılan hemşirelerin örgütsel sessizlik düzeyleri yüksek midir? 
ü Örgütsel sessizlik nedenleri yaş değişkenine göre farklılık göstermekte midir? 
ü Örgütsel sessizlik nedenleri öğrenim durumu değişkenine göre farklılık 

göstermekte midir? 
ü Örgütsel sessizlik nedenleri çalışma yılı değişkenine göre farklılık göstermekte 

midir? 
ü Örgütsel sessizlik nedenleri görev yeri değişkenine göre farklılık göstermekte 

midir? 
ü Örgütsel sessizlik nedenlerinin boyutları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Varsa ilişkinin yönü ve kuvveti nedir? 
2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 
Araştırma evreni, Ankara’da faaliyet gösteren bir üniversite hastanesinde görev 

yapan 507 hemşireden oluşturmaktadır. Örneklem seçilmemiş, hastanede çalışan tüm 
hemşirelere ulaşılmaya çalışılmış, ancak hemşirelerin yoğun iş yükü ve acil gelen 
hastalar ile ilgilenme zorunlulukları nedeniyle bazılarının ankete katılmaya gönüllü 
olmamaları sonucu toplam 237 (% 46,75) hemşireye ulaşılmıştır. Oran kabul edilebilir 
sınırlar içindedir (Demir, 2012, s.10).  

2.3. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Örgütsel sessizlik 
nedenlerini belirlemek amacıyla, Çakıcı (2008) tarafından geliştirilen “Örgütsel 
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Sessizlik Nedenleri” anketi kullanılmıştır. Erigüç ve diğerleri (2014a, s. 158), yapmış 
oldukları çalışma sonucunda Çakıcı (2008) tarafından oluşturulan ölçeğin sağlık 
kurumlarında çalışan hemşirelerin örgütsel sessizlik analizi için uygun bir ölçek 
olduğunu belirtmişlerdir.  Anketin orijinal halinde yönetsel ve örgütsel nedenler alt 
boyutuna ilişkin 13, iş ile ilgili korkular alt boyutuna ilişkin 6, tecrübe eksikliği alt 
boyutuna ilişkin 4, izolasyon korkusu alt boyutuna ilişkin 4 ve ilişkileri zedeleme 
korkusu alt boyutuna ilişkin 3 ifade olmak üzere toplam 30 ifadeden oluşan beş boyut 
bulunmaktadır. Ancak bu çalışmada, ankete ilişkin yapılan faktör analizi sonucunda, 
faktör yükleri 0.50’nin altında olan bir ifade (Terfi edememe korkusu) çıkarılmış olup, 
yeniden faktör analizi yapılmıştır. Yapılan yeni faktör analizi sonucunda, beş faktör 
oluşmuş olup beşinci faktör altında tek bir ifadenin yer aldığı belirlenmiştir. Sipahi, 
Yurtkoru ve Çinko (2010: 84, 85)’ya ve Alpar (2012: 505)’a göre, faktör analizinde her 
bir faktör en az iki sorudan oluşmalıdır. Bu nedenle tek sorudan oluşan faktörler 
bulunduğunda bu faktörü oluşturan sorunun analizden çıkarılarak faktör analizinin 
tekrar yapılması gerekmektedir. Bu gerekçeyle, beşinci faktörde yer alan ifade (İş yeri 
ve işimle ilgili konu ve sorunların tarafımı ilgilendirmediği, bunun yönetimi 
ilgilendirdiği düşüncesi) analiz dışı bırakılarak yeniden faktör analizi yapılmıştır. Analiz 
sonucunda, örgütsel sessizlik nedenlerine ilişkin dört faktör olduğu saptanmıştır. Çakıcı 
(2008) tarafından geliştirilen ölçekteki izolasyon korkusu ve ilişkileri zedeleme korkusu 
olarak adlandırılan iki faktöre ilişkin ifadeler, bu çalışmada tek faktör altında 
toplanmıştır. Faktör yükü daha düşük olan ifadelerin yer aldığı “izolasyon korkusu” 
faktörü, “ilişkileri zedeleme korkusu” faktörü altında ele alınmıştır. Çalışma 
kapsamında elde edilen faktörlere ilişkin ifade sayıları tabloda verilmiştir.  

Tablo 1: Örgütsel Sessizlik Nedenlerine İlişkin İfade Sayıları 

Boyutlar İfade Sayısı 
Yönetsel ve Örgütsel Nedenler 13 
İşe İlişkin Korkular 5 
Tecrübe Eksikliği 3 
İlişkileri Zedeleme Korkusu  7 
Toplam 28 

İfadeler, 5 dereceli ölçek ile değerlendirilmiş olup, “hiçbir zaman” (1) ile “her 
zaman” (5) arasında değer almaktadır. Yüksek ortalama değer, örgütsel sessizliğin 
yüksek olduğunu ifade etmektedir. Araştırmada 28 ifadeye ilişkin ölçülen Cronbach 
Alpha katsayısı 0,96 olarak bulunmuştur. Anket formu, katılımcılara yüz yüze olarak 
Şubat-Nisan 2014 tarihleri arasında uygulanmıştır.  

2.4. Verilerin Analizi 
 Araştırmada, öncelikle geçerlilik ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. 
Veri toplama aracının geçerliliği için faktör analizi yapılmış; güvenilirliği Cronbach’s 
Alpha ile test edilmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin tanımlayıcı özelliklerini 
incelemek ve örgütsel sessizlik nedenlerini belirlemek için tanımlayıcı istatistiklerden 
(frekans, standart sapma, ortalama); verilerin homojenliğini test etmek için Levene Test 
İstatistiğinden; tanımlayıcı özellikler ile örgütsel sessizlik nedenleri arasında fark olup 
olmadığını belirlemek için Bağımsız Örneklem t-testi, ANOVA (Tek Yönlü Varyans 
Analizi) ve Kruskal Wallis testlerinden; örgütsel sessizlik nedenlerine ilişkin dört boyut 
arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Verilerin 
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analizinde SPSS 19.0 istatistik paket programı kullanılmış, anlamlılık düzeyi p<0,05 
olarak kabul edilmiştir.  

3. Bulgular  

 Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş, öğrenim durumu, çalışma yılı ve görev yeri 
gibi tanımlayıcı özelliklerine ilişkin sayısal ve yüzdesel dağılımlar Tablo 2’de yer 
almaktadır. 

Tablo 2: Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 

Değişkenler 
Sayı 
(N) 

Yüzde 
(%) 

 
 
Yaş 

29 ve altı 50 21,1 
30-39 118 49,8 
40 ve üzeri 69 29,1 
Toplam 237 100,0 

 
 
Öğrenim 
Durumu 

Lise 44 18,6 
Ön Lisans 67 28,3 
Lisans 120 50,6 
Yüksek Lisans 6 2,5 
Toplam 237 100,0 

 
 
Çalışma 
Yılı 

5 ve altı 43 18,9 
6-10 46 20,2 
11-20 70 30,7 
21 ve üzeri 69 30,3 
Toplam 228 100,0 

 
 
Görev 
Yeri 

Acil Birimi 24 11,3 
Cerrahi Birimler 55 25,8 
Dahili Birimler 107 50,2 
Yoğun Bakım 16 7,5 
Diğer (Mikrobiyoloji Lab., Faturalama, VIP) 11 5,2 
Toplam 213 100,0 

  Katılımcıların % 49,8’i 30-39 yaş arasında, % 50,6’sı lisans mezunudur. Ayrıca % 
30,7’si 11-20 yıldır bu meslekte çalışıyorken, benzer bir oran ile % 30,3’ü 21 yıl ve 
üzeri bir süredir çalışmaktadır. Araştırmanın yapıldığı hastanede çalışan hemşirelerin % 
50,2’si dahili birimlerde görev yapmaktadır (Tablo 2).  
 Örgütsel sessizlik nedenlerine ilişkin faktör analizi, Cronbach’s Alpha katsayıları 
ve ifadelerin ortalamaları Tablo 3’te yer almaktadır.  
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Tablo 3: Faktör Analizi, Cronbach’s Alpha Değerleri ve İfadelerin Ortalamaları 
Örgütsel Sessizlik Faktörleri Faktör 

Yükü 
Açıklanan 
Varyans 

Cronbach 
Alpha Ort. SS. 

Yönetsel ve Örgütsel Nedenler  26,822 0,945 2,57 0,974 
1. Yöneticiye güvensizlik 0,763   2,19 1,086 
2.Yöneticilerin “sözde” ilgileniyor görünmesi 0,741 2,35 1,119 
3.Yöneticilerin sözlerini tutmadıkları inancı 0,780 2,16 1,191 
4. Açıkça konuşmayı desteklemeyen kültür 0,592 2,72 1,366 
5.Yöneticilerin açıkça konuşmayı desteklememesi 0,621 2,52 1,291 
6. Yöneticilerin en iyi ben bilirim tavrı  0,741 2,48 1,352 
7.Açıkça konuşmayı sağlayacak mekanizma 
olmaması 

0,655 2,74 1,318 

8.Yöneticilerin fikirlere kulak vermeyeceği 
düşüncesi 

0,694 2,62 1,272 

9.İş ilkeleri konusunda yöneticilerle uyuşmazlık 0,596 2,62 1,221 
10.Açıkça konuşmanın faydasız olduğu inancı 0,669 2,76 1,253 
11.Hiyerarşik yapının katılığı 0,575 2,68 1,289 
12.Yönetici ile ilişkilerin mesafeli olması 0,626 2,78 1,220 
13.Açıkça konuşanların haksızlığa maruz kalarak 
emsal oluşturması 

0,636 2,75 1,286 

İşe İlişkin Korkular  11,362 0,846 2,46 0,931 

14.İşini kaybetme korkusu 0,763   1,84 1,099 
15.Sorun bildirildiğinde görev yeri değişme 
korkusu 

0,570 2,35 1,217 

16.Sorun bildirenlerin hoş karşılanmaması 0,419 2,97 1,233 
17.Açıkça konuşmanın kötü algılanacak olması 0,529 2,65 1,161 
18.Yeni fikir ve öneriler iş yükümü artırabilir. 0,354 2,49 1,202 
Tecrübe Eksikliği  7,904 0,599 1,84 0,766 
19. Problem/öneri bildirmek için tecrübe eksikliği 0,758   1,73 0,962 
20.Bilgisizliğin/deneyimsizliğin anlaşılacağı 
endişesi 

0,684 1,52 0,831 

21. Alt kademede olma 0,455 2,27 1,247 
İlişkileri Zedeleme Korkusu   18,536 0,916 2,45 0,928 
22. Şikâyetçi biri olarak değerlendirilme korkusu 0,652   2,50 1,159 
23. Güven ve saygı kaybına uğrama korkusu 0,747   2,01 1,081 
24.Yöneticinin negatif geri bildirime olumsuz 
tepkisi 

0,678   2,53 1,155 

25. Ortalığı karıştıran olarak değerlendirilme 
korkusu 

0,776   2,39 1,208 

26. İlişkilere zarar verme korkusu 0,808   2,31 1,114 
27. Destek kaybına uğrama korkusu 0,774   2,65 1,077 
28. Yöneticilerin hoşuna gitmeyeceği düşüncesi 0,595   2,75 1,172 
Toplam  64,625 0,96   
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)  0,950 

Barlett’s Test of Sphericty  X2= 4749,262,        p= 0,000 

Örgütsel sessizliğin oluşumunda etkili olan faktörleri test etmek ve yapısal 
geçerliliği sınamak amacıyla, 28 ifade faktör analizine tabi tutulmuştur. Faktör analizi 
sonucu, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem ölçümü, 0,950 bulunmuştur. Bu değer, 
örneklemin doğru seçildiğinin bir göstergesidir. Barlett’s Test of Sphericty değeri ise 
istatistiksel olarak anlamlı olup, veriler arasında yüksek düzeyde korelasyon olduğunu 
göstermektedir (Sipahi ve Diğ., 2010, s.79). 
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  Örgütsel sessizlik davranışını açıklayan dört faktör olduğu saptanmıştır. Yönetsel 
ve örgütsel nedenler, işe ilişkin korkular, tecrübe eksikliği ve ilişkileri zedeleme 
korkusu olarak isimlendirilmiştir. Yönetsel ve örgütsel nedenler faktörü, yükleri 
0,575’in üzerinde olan 13 ifadeden; işe ilişkin korkular faktörü, yükleri 0,354’ün 
üzerinde olan 5 ifadeden; tecrübe eksikliği faktörü, yükleri 0,455’in üzerinde olan 3 
ifadeden ve ilişkileri zedeleme korkusu faktörü, yükleri 0,595’in üzerinde olan 7 
ifadeden oluşmaktadır. Dört boyut toplam varyansın %64,625’ini açıklamaktadır. 
Ölçekteki ifadelerin güvenilirlik katsayısı 0,96 olarak saptanmıştır. Bu sonuç, güvenilir 
sınırlar içinde bulunmaktadır (Sipahi ve Diğ., 2010, s.89). Ayrıca her dört faktörün 
güvenilirlik katsayıları da ayrı ayrı yüksek bulunmuştur (Tablo 3). 

Genel örgütsel sessizlik ortalaması, 2,33 ± 0,762 olarak bulunmuştur. En yüksek 
ortalamanın sırasıyla; yönetsel ve örgütsel nedenler (2,57±0,974), işe ilişkin korkular 
(2,46±0,931), ilişkileri zedeleme korkusu (2,45±0,928) ve tecrübe eksikliği 
(1,84±0,766) faktörlerine ait olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla hemşirelerin yönetsel ve 
örgütsel nedenler ile ilgili konularda diğer nedenlere kıyasla daha sessiz oldukları 
söylenebilir. İfadelere bakıldığında ise, en yüksek ortalamaya sahip olan ifade; “sorun 
bildirenlerin hoş karşılanmaması” (2,97 ± 1,233) iken; en düşük ortalamaya sahip ifade 
“bilgisizliğin ve deneyimsizliğin anlaşılacağı” (1,52 ± 0,831) ifadesidir (Tablo 3). 
   Araştırma kapsamındaki hemşirelerin tanımlayıcı bilgilerinin, örgütsel sessizlik 
nedenleri alt boyutlarında farklılık oluşturup oluşturmadığına ilişkin bulgular Tablo 4’te 
yer almaktadır. 

Tablo 4: Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı Bilgilerin Örgütsel Sessizlik Nedenleri 
Alt Boyut Ortalamalarına Göre Karşılaştırılması 

Değişken Tür 

Yönetsel ve 
Örgütsel 
Nedenler 

İşe İlişkin 
Korkular 

Tecrübe 
Eksikliği 

İlişkileri 
Zedeleme 
Korkusu 

Ort± SS Ort± SS Ort± SS Ort± SS 

Yaş 

29 ve altı 2,20±0,96 2,29±1,00 2,02±0,78 2,33±0,96 
30-39 2,62±1,03 2,46±0,91 1,86±0,80 2,47±0,97 
40 ve üzeri 2,73±0,82 2,58±0,92 1,69±0,67 2,50±0,84 

 F= 4,969 F= 1,360 F=2,856 F= 0,501 
p=0,008* p=0,259 p=0,059 p=0,607 

Eğitim 
Durumu 

Lise 2,59±0,97 2,50±1,09 1,95±0,86 2,64±0,95 
Ön Lisans  2,65±0,96 2,62±0,94 1,81±0,79 2,35±0,96 
Lisans 2,55±0,99 2,38±0,87 1,83±0,72 2,45±0,91 
Yüksek Lisans 1,78±0,38 1,97±0,46 1,78±0,66 2,00±0,55 
 F= 1,484 KW= 5,018 F=0,397 F= 1,328 

p=0,220 p=0,170 p=0,755 p=0,266 

Kurumda 
Çalışma Yılı 

5 ve altı 2,14±0,91 2,19±0,97 2,01±0,85 2,20±0,83 
6-10 2,70±1,12 2,64±1,00 2,03±0,85 2,74±1,07 
11-20 2,63±0,97 2,45±0,87 1,77±0,75 2,44±0,92 
21 ve üzeri 2,75±0,83 2,57±0,92 1,70±0,62 2,50±0,84 
 F= 3,993 F= 2,092 F= 2,669 F= 2,637 

p=0,009* p=0,102 p=0,048* p=0,051 
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Araştırmaya katılan hemşirelerin yaşlarına göre örgütsel sessizlik ortalamalarına 
bakıldığında, yönetsel ve örgütsel nedenler (2.73±0.82), işe ilişkin korkular (2.58±0.92) 
ve ilişkileri zedeleme korkusu (2.50±0.84) ortalamalarının tüm yaş grupları arasında en 
yüksek 40 yaş ve üzeri hemşirelere ait olduğu saptanmıştır. Ancak tecrübe eksikliği alt 
boyutuna ilişkin en yüksek değer (2.02±0.78), 29 yaş ve altındaki hemşirelere aittir. 
Ayrıca, yaş değişkeni ile sadece yönetsel ve örgütsel nedenler boyutu (p=0.008) 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (Tablo 4). Post-Hoc testi 
sonuçlarına göre, 29 yaş ve altındaki hemşireler ile hem 30-39 yaş hem de 40 ve üzeri 
yaş grubunda olan hemşireler arasında fark olduğu belirlenmiştir. 29 yaş ve altındaki 
hemşirelerin yönetsel ve örgütsel nedenler ortalamasının (2.20±0.96) diğer yaş 
gruplarındaki hemşirelerin ortalamalarından daha düşük olması, 29 yaş ve altındaki 
hemşirelerin yönetsel ve örgütsel nedenler bakımından daha az sessiz olduklarını 
göstermektedir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin öğrenim durumlarına göre ortalamalarına 
bakıldığında, tüm boyutlarda en düşük ortalamanın yüksek lisans mezunlarına ait 
olduğu görülmektedir. Eğitim durumu değişkeni ile örgütsel sessizliğin tüm alt boyutları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (Tablo 4).  

Araştırmaya katılan hemşirelerin kurumda çalışma yılları incelendiğinde; işe 
ilişkin korkular (2.64±1.00), tecrübe eksikliği (2,03±0,85) ve ilişkileri zedeleme 
korkusu (2.74±1.07) alt boyutlarının ortalamalarının 6-10 yıl çalışan hemşirelerde; 
yönetsel ve örgütsel nedenler (2.75±0.83) alt boyutunun ortalamasının ise 21 yıl ve 
üzeri çalışan hemşirelerde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kurumda 
çalışma yılı değişkeni ile yönetsel ve örgütsel nedenler (p=0.009)  ve tecrübe eksikliği 
(p=0.048) faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (Tablo 
4). Post-Hoc sonuçlarına göre, yönetsel ve örgütsel nedenler alt boyutunda, kurumda 5 
ve daha az yıl çalışan hemşireler ile 6-10, 11-20 ve 21 ve daha fazla yıl çalışan 
hemşireler arasında fark olduğu saptanmıştır. Kurumda 5 ve daha az yıl çalışan 
hemşirelerin yönetsel ve örgütsel nedenler alt boyut ortalaması en düşük olarak 
saptanmıştır. Tecrübe eksikliği alt boyutuna bakıldığında ise, 21 ve üzeri yıldır kurumda 
çalışan hemşireler ile hem 5 ve daha az yıl hem de 6-10 yıl arası kurumda çalışan 
hemşireler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. 21 ve 
üzeri yıldır kurumda çalışan hemşirelerin ortalaması (1.70±0,62) en düşük olduğundan, 
bu hemşirelerin daha az sessiz oldukları söylenebilir.  

Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin hem yönetsel ve örgütsel nedenler 
(2.79±0.83), hem işe ilişkin korkular (2.71±0.79) hem de ilişkileri zedeleme korkusu 
(2.65±0.73) alt boyutlarının ortalamalarının, diğer gruplardaki hemşirelere göre daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Tecrübe eksikliği (2.21±0.82) alt boyutunun ortalamasının 
ise en yüksek, mikrobiyoloji lab., faturalama ve VIP gibi diğer birimlerde çalışan 
hemşirelere ait olduğu saptanmıştır. Görev yeri değişkeni ile işe ilişkin korkular 

Görev 
Yeri 

Acil Birimi 2,72±1,06 2,51±0,84 1,82±0,79 2,57±0,69 
Cerrahi Birimler 2,79±0,83 2,71±0,79 1,94±0,83 2,65±0,73 
Dahili Birimler 2,39±0,98 2,24±0,97 1,70±0,68 2,26±1,01 
Yoğun Bakım  2,52±1,12 2,53±0,87 2,04±0,84 2,48±1,04 
Diğer 2,58±0,98 2,58±1,20 2,21±0,82 2,48±1,02 
 F= 1,763 F=2,620 F= 2,126 KW=10,107 

p=0,138 p=0,036 p=0,079 p=0,039* 
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(p=0.036)  ve ilişkileri zedeleme korkusu (p=0.039) arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark vardır (Tablo 4). Post-Hoc test sonuçlarına göre, hem işe ilişkin korkular hem 
de ilişkileri zedeleme korkusu alt boyutlarında, cerrahi ve dahili birimler arasında fark 
olduğu belirlenmiştir. Her iki alt boyutta da cerrahi birimde çalışan hemşirelerin 
ortalamaları daha yüksek olduğundan, bu hemşirelerin dahili birimlerde çalışan 
hemşirelere göre daha sessiz oldukları söylenebilir.  

Örgütsel sessizlik nedenlerinin alt boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek 
amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizine ait bulgular, Tablo 5’te 
yer almaktadır. 

Tablo 5: Örgütsel Sessizlik Boyutlarına İlişkin Korelasyon Analizi 
 1 2 3 4 

1. 
Yönetsel ve 

Örgütsel 
Nedenler 

1 
n= 237 

 
r= 0,774** 
p= 0,000 
n= 237 

 
r= 0,467** 
p= 0,000 
n= 237 

 
r= 0,708** 
p= 0,000 
n= 237 

 
2. 

İşe İlişkin 
Korkular 

 

 
1 
n= 237 

 
r= 0,525** 
p= 0,000 
n= 237 

 
r= 0,693** 
p= 0,000 
n=237 

 
3.  

Tecrübe 
Eksikliği 

   

 
1 
n= 237 

 
r= 0,488** 
p= 0,000 
n=237 

4. 
İlişkileri 

Zedeleme 
Korkusu 

   

 
1 
n= 237 

**Korelasyon, 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 
 Analiz sonucunda, tüm boyutlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif 
yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yönetsel ve örgütsel nedenler alt boyutu ile işe 
ilişkin korkular (r=0,774; p=0,000) ve ilişkileri zedeleme korkusu (r=0,708; p=0,000) 
alt boyutları arasında kuvvetli bir ilişki olduğu, diğer boyutların birbirleri ile ilişkilerine 
bakıldığında ise, orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 5).  

4. Tartışma ve Sonuç  
Son yıllarda Türkiye’de örgütsel sessizlik konusuna olan ilgide ve bu konuda 

yapılan çalışmaların sayısında bir artış olduğu gözlenmektedir. Türkiye’de örgütsel 
sessizlik ile ilgili eğitim, turizm, imalat sanayi, ulaşım, bankacılık, finans ve enerji 
sektörü gibi farklı sektörlerde yürütülen oldukça fazla sayıda çalışma olduğu 
belirlenmiştir. Sağlık sektörüne bakıldığında ise sağlık çalışanları üzerinde örgütsel 
sessizlik davranışını inceleyen sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Türkiye’de 
örgütsel sessizlik ile ilgili sağlık alanında yapılan çalışmaların azlığı, araştırma 
sonuçlarının tartışılmasında ve genellenmesinde sınırlılıklara neden olmaktadır. Bu 
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çalışma ile sağlık personeli arasında büyük bir çoğunluğu oluşturan ve hasta 
bakımından birinci derecede sorumlu olan hemşirelerin örgüt içinde sessiz kalma 
nedenlerini belirlemek amaçlanmıştır. 

Çalışmada örgütsel sessizliğin alt boyutlarından “yönetsel ve örgütsel nedenler” 
boyutunun ortalaması 2,57±0,974 ile diğer alt boyutların ortalamasından daha yüksek 
bulunmuştur. Benzer şekilde Yalçın ve Baykal (2012) ve Alioğulları (2012) da 
çalışmalarında yönetsel ve örgütsel nedenler alt boyut ortalamasının diğer boyut 
ortalamalarına kıyasla daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla “yönetsel ve 
örgütsel nedenler” in, sağlık çalışanları için öncelikli sessizlik nedeni olduğu 
söylenebilir. 

Çalışmada yönetsel ve örgütsel nedenler alt boyutundaki en yüksek değere sahip 
ifade “yönetici ile ilişkilerin mesafeli olması” ifadesidir. Sonrasında sırasıyla “açıkça 
konuşmanın faydasız olduğu inancı” ve “açıkça konuşanların haksızlığa maruz kalarak 
emsal oluşturması” ifadeleri en önemli sessizlik nedeni olarak yer almaktadır. Benzer 
şekilde Akbolat ve diğerleri (2013, s.539), çalışmalarında hemşirelerin kurumlarında 
sessiz kalmalarının temel sebeplerinden birinin konuşmalarının fayda sağlamayacağı 
düşüncesi olduğunu belirtmişlerdir. Alioğulları (2012, s.55) ise sağlık çalışanlarının 
sessiz kalmalarının çoğunlukla yönetici davranışları ile ilişkili olduğunu, özellikle 
yöneticilerin en iyi ben bilirim tavrı içinde bulunmalarından ve yöneticilerin açıkça 
konuşmayı desteklememelerinden kaynaklandığını belirtmiştir.  Can ve Alparslan 
(2012), katılımcılarına yönelttikleri açık uçlu sorularda hemşirelerin en fazla üst 
yönetimin ilgisiz tavrı yüzünden sessiz kaldıklarını; bunun dışında konuşmanın bir yarar 
sağlamayacağı, konuşulursa şikayetçi biri olarak algılanacağı düşüncesinin de 
sessizliğin nedenlerinden olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca katılımcılar ortamda 
huzursuzluk yaşamamak, arkadaşlarını zor durumda bırakmamak, hem üstleri hem de 
diğer hemşireler ile ilişkilerini bozmamak için sessiz kaldıklarını sıklıkla ifade 
etmişlerdir.  

Araştırmaya katılan hemşirelerin yaşlarına göre örgütsel sessizlik ortalamalarına 
bakıldığında, yalnızca yönetsel ve örgütsel nedenler alt boyutunda istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Buna göre 40 yaş ve üzeri hemşireler daha 
sessizdirler. 40 yaş ve üzeri çalışanların hem hayata hem de işe yönelik deneyimleri, 
bilgi birikimleri daha fazla olduğundan örgüt kültürü ve yönetici profillerini daha iyi 
kavramış olabilirler. Ancak 29 yaş ve altı çalışanlar, fikirlerini, düşüncelerini belirtmede 
daha cesur davranabilir, yöneticilerin tepkilerinin nasıl olacağı konusunda daha az 
bilgisi olabilir, sorunlar hakkında konuşmaları sonucu alabilecekleri risk düzeyi daha 
yüksek olabilmektedir. Buna karşın, Yalçın ve Baykal (2012), Alioğulları (2012) ve 
Erigüç ve diğerleri (2014b)’nin yapmış olduğu çalışmalarda yaş ile örgütsel sessizlik ve 
alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Araştırmaya katılan hemşirelerin öğrenim durumlarına göre ortalamalarına 
bakıldığında, her ne kadar tüm boyutlarda en düşük ortalamanın yüksek lisans 
mezunlarına ait olduğu görülse de, öğrenim durumu değişkeni ile örgütsel sessizliğin 
tüm alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Benzer şekilde 
Yalçın ve Baykal (2012) da çalışmasında öğrenim durumu değişkeni ile örgütsel 
sessizlik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamamıştır. Buna karşın 
Akbolat, Arslan ve Emiroğlu (2013) ile Kılınç (2012) çalışmalarında genel örgütsel 
sessizlik ile eğitim durumu değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
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bulmuştur. Akbolat, Arslan ve Emiroğlu (2013)’na göre yükseköğretim görmüş 
çalışanlar daha sessizken; Kılınç (2012)’a göre lisans mezunu çalışanlar yüksek lisans 
ve doktora mezunu çalışanlardan daha sessizdirler. Afşar (2013) ise hem üste 
güvensizlik hem de bilgi eksikliği boyutlarında doktora mezunu çalışanların diğer 
eğitim durumuna sahip çalışanlardan daha sessiz olduklarını tespit etmiştir. Bu 
bulgulardan farklı olarak Alioğulları (2012) tecrübe eksikliği boyutunda ilköğretim 
mezunu çalışanların diğer eğitim durumuna sahip çalışanlara göre daha sessiz olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Bu durumu, eğitim seviyesi düşük olan çalışanların özgüvenlerinin 
daha düşük olmasıyla ve bu durumun çalışanları boyun eğmeye ve tepkisizleşmeye 
yöneltmesiyle açıklamıştır. Alioğulları (2012)’na göre, eğitim seviyesi yükseldikçe 
çalışanların suskunluğu tercih etme düzeyi azalabilir.  

Araştırmaya katılan hemşirelerin kurumda çalışma yılları incelendiğinde; çalışma 
yılı değişkeni ile yönetsel ve örgütsel nedenler (p=0.009)  ve tecrübe eksikliği (p=0.048) 
faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yönetsel ve 
örgütsel nedenler alt boyutuna ilişkin ortalamalara bakıldığında, kurumda 5 ve daha az 
yıl çalışan hemşirelerin ortalaması daha düşük olduğundan, bu grup daha az sessizdir 
diyebiliriz. Tecrübe eksikliği alt boyutuna ilişkin ortalamalara bakıldığında ise kurumda 
5 ve daha az yıl çalışan hemşirelerin ortalaması en yüksek olduğundan, bu hemşirelerin 
daha sessiz oldukları söylenebilir. Kurumda 5 ve daha az yıl çalışan hemşireler, alt 
pozisyonda olma, yöneticileri çok iyi tanıyamama, yöneticisine güvenmeme ve 
yöneticisinin nasıl tepkiler vereceğini net olarak kestirememe sonucunda yönetsel ve 
örgütsel nedenler açısından daha sessiz olabilir. Ancak işe ilişkin bilgi birikimi ve 
deneyimi az olduğundan, kendisini yetersiz görüp, tecrübe eksikliği sonucu daha sessiz 
davranış sergileyebilir. Benzer şekilde Afşar (2013), kurumda çalışma süresi ile bilgi 
eksikliği alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit etmiş ve 5 ve daha az 
yıl çalışan hemşirelerin daha sessiz olduklarını belirtmiştir. Erigüç ve diğerleri 
(2014b)’nin kurumda çalışma yılı ile örgütsel sessizlik boyutları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulamamıştır.  

Araştırmaya katılan hemşirelerin ilgili hastanede çalıştıkları görev yerlerine 
bakıldığında, görev yeri değişkeni ile işe ilişkin korkular ve ilişkileri zedeleme korkusu 
alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Her iki alt boyutta da 
cerrahi birimde çalışan hemşirelerin ortalamaları daha yüksek olduğundan, bu 
hemşirelerin dahili birimlerde çalışan hemşirelere göre daha sessiz oldukları 
söylenebilir. Bunun nedeni olarak hemşirelerin işgücünün artacağını düşünmesi sonucu 
daha sessiz olmaları belirtilebilir.  

Çalışmada örgütsel sessizliğe ilişkin boyutların kendi aralarında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı korelasyon analizi ile incelenmiştir. Buna 
göre, “yönetsel ve örgütsel nedenler” alt boyutu ile “işe ilişkin korkular” (r=0,774; 
p=0,000) ve “ilişkileri zedeleme korkusu” (r=0,708; p=0,000) alt boyutları arasında 
kuvvetli ve pozitif yönde bir ilişki olduğu; diğer boyutların ise birbirleriyle ilişkilerinde 
orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların yönetsel ve 
örgütsel nedenler ile sessiz kalma davranışları azaldıkça, işe ilişkin ve ilişkileri 
zedeleme korkularının da azalacağı söylenebilir. 

Bu çalışmanın sağlık insangücünün önemli bir parçası olan hemşireler üzerinde 
yapılmış olması sonucu hemşirelik hizmetleri yöneticilerine, literatüre ve sağlık kurumu 
yöneticilerine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ancak sağlık alanında 
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örgütsel sessizlik ile ilgili çalışmaların yaygınlaştırılması, farklı yapıdaki sağlık 
kurumlarda, farklı örneklem gruplarında ve daha büyük örneklemlerde araştırmaların 
yapılması sonuçların sağlık sektörüne genellenmesi açısından faydalı olacaktır.  

Literatür incelendiğinde, örgütsel sessizlik ile birlikte ele alınan diğer 
değişkenlerin çoğunlukla örgütsel bağlılık, liderlik tarzları, çalışan performansı, örgütsel 
vatandaşlık, örgütsel adalet, mobbing, örgütsel güven, örgüt kültürü, tükenmişlik, stres, 
örgütsel adanmışlık, motivasyon ve işten ayrılma niyeti olduğu belirlenmiştir. Sağlık ile 
ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, çoğunlukla örgütsel sessizlik ile çalışan 
performansı (Kılınç, 2012; Tayfun ve Çatır, 2013) ve örgütsel vatandaşlık davranışı 
(Alioğulları, 2012; Kılınç, 2012; Çınar ve Diğ., 2013) arasındaki ilişkilerin incelendiği 
belirlenmiştir. İzleyen çalışmalarda güç mesafesi, fedakarlık davranışı, algılanan 
örgütsel destek, iletişim kaygısı, dışlanma korkusu, kişilik özellikleri ve iş tatmini ile 
örgütsel sessizlik arasındaki ilişkilerin incelenmesinin literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.   

Morrison ve Milliken (2003)’e göre, günümüz örgütlerinde çalışanların değeri 
günden güne artmakta ve çalışanların psikolojisini anlama çabaları giderek daha fazla 
önem kazanmaktadır. Çalışanların endişelerini, fikirlerini, görüşlerini rahatça ifade 
edebildikleri ortamlar yaratmak isteyen yöneticiler için sessizliğe ilişkin nedenlerin 
ortaya çıkarılması oldukça önemlidir. Bu kapsamda, yöneticilere, iş görenlerin bilgi ve 
becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin düzenlenmesi, soru-cevap programları, 
öneri sistemlerinin geliştirilmesi, anket uygulanması ve anket sonuçlarının geri 
bildirimi, önerilere ilişkin teşvik ve ödül programlarının uygulanması, personeli 
güçlendirme ve iletişim kanallarının şeffaflığı önerilebilir.  
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Extensive Summary 

1. Introduction 
 Behaviour of individuals working in organizations, is of great importance in terms 
of the activities of the organization. The behaviour of employees in an organization can 
create positive or negative effects such as creating a hurdle in the development provide 
or contribute to the development of the organization. The concept of organizational 
silence, one of the behaviour of individuals working in the organization, constitutes one 
of the concepts that affect the organization's activities. In this study, in terms of health 
care workers to address the organizational silence behaviour to reveal the reasons to 
remain silent and to eliminate the silence behaviour aimed to develop solutions. 

1.1. Conceptual Framework 

Morrison and Milliken (2000, p. 707) announced “organizational silence” that 
employees don’t share their views and ideas concerning the organization. According to 
Hazen (2006, p. 238), silence in the organization is censorship, oppression, 
marginalization, exclusion and other behaviours are forms of trivialization. Pinder and 
Harlos (2001, p. 334) define that employees having the ability to change conditions 
about the organization don’t express their behavioural, informational or emotional 
evaluation deliberately. Vakola and Boundaries (2005) emphasized that silence prevents 
communication channels that help motivation of the employees.  

There are three basic feature of silence behaviour. First, the organizational 
behaviour of silence covers the conscious behaviour. Secondly, issues which no 
knowledge, idea or opinion of the employees are beyond the scope of silence behaviour. 
Finally, the silence behaviour is seen when he made in meetings and face to face 
interaction, such as discussion among employees. 

Based on the definitions in the literature of organizational silence and the 
characteristics of silence behaviour, silence behaviour of health care workers is defined 
that behaviours of health professionals’ consciously not expressing, filtering or pressure 
knowledge, ideas or opinions which will contribute to a department or service in the 
hospital. In providing effective, efficient and high quality health services, determination 
of all kinds of factors that affect the performance of physicians and nurses work is quite 
important (Kilinc, 2012, p. 90). Nurses, they are in constant communication with 
patients and caregivers, are faced with more risk of medical errors than other 
occupational groups (Tang et al., 2007, p. 449). Therefore nurses regarding the 
reduction of medical errors has an important place. Determining the reasons of 
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organizational silence for nurses who constitute a vast majority among health 
professionals and responsible from patient care in the first degree is a necessity. 

2. Materials and Methods 

2.1. Purpose of the Study 
The purpose of this study is to determine the reasons of organizational silence for 

nurses, demonstrate the differentiation the silence reasons of nurses according to the 
defining features of nurses and reveal the relationships among dimensions for the 
silence reasons. 

2.2. Universe and Sample of the Research 

Research universe is 507 nurses working in a university hospital in Ankara. The 
sample is not selected, tried to reach all nurses working in hospitals. But because of 
heavy workload of nurses and necessity to deal with emergency patients coming, some 
of nurses is not willing to participate the survey. So, reached a total of 237 nurses 
(46.75%). Rate is within acceptable limits (Demir 2012, p.10). 

2.3. Data Collection Tool 

Survey method was used as a data collection tool. In order to determine the causes 
of organizational silence, "Resons of Organizational Silence" questionnaire developed 
by Cakici (2008) was used. Managerial and organizational reasons, fears related to 
work, lack of experience and fear of damaging relations are the dimensions of 
organizational silence survey. Measured Cronbach's alpha coefficient regarding 28 
expression in this study was found to be 0.96. 

3. Results and Recommendations 
Nurses aged 30-39 are 49.8% of the respondents and 50.6% of them have 

graduate degree. In addition, 30.7% of them are working for 11-20 years in this 
profession. 50.2% of nurses working in internal units. 

It is identified that the highest average of silence factors are respectively; 
managerial and organizational factors (2.57 ± 0.974), fear of work (2.46 ± 0.931), fear 
of damaging relations (2.45 ± 0.928) and lack of experience (1.84 ± 0.766). Therefore, 
in managerial and organizational reasons related issues, nurses behave more silent 
compared to other reasons. 

Age, year of study in organizations and positions variables constitute a significant 
difference on silence average. In addition, between the factor of managerial and 
organizational reasons and factors of fear of job size and fear of damaging relations 
were found to be a strong correlation. 

The results of these studies are expected to make a significant contribution to 
nursing services managers, literature and health facility managers. But dissemination of 
studies on organizational silence in the health field, making researches health 
institutions in different structures, in the different sample groups and larger samples will 
be useful to generalize the results to the health sector. It is suggested to the managers 
that creating a transparent environment in which employees articulate their ideas, 
concerns and views minimize the reasons pushing employees to remain silent. 
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Özet 

Küresel ölçekte beslenme alışkanlıklarının hızla değişimine paralel olarak 
büyüyen yiyecek içecek sektörü, franchising sistemi uygulayan fast food işletmelerinin 
artışına sahne olmuştur. Söz konusu gelişme, fast food işletmelerinin istihdam 
gereksinimini artırdığı gibi personelin örgütsel bağlılığını yükseltmeye yönelik 
faaliyetlere önem vermesi gerekliliğini de doğurmuştur. Bu doğrultuda çalışmanın 
amacı, ulusal ve uluslararası franchising sistemi uygulayan fast food işletmeleri 
çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Denizli’de 
franchising sistemi uygulayan fast food işletmelerinde çalışan 144 personelin örgütsel 
bağlılığı anket yöntemiyle ölçülmüştür. Çalışma bulgularına göre, çalışanların örgütsel 
bağlılığa ilişkin duygusal, devamlılık ve normatif bağlılıklarının anlamlı farklılık 
gösterdiği, genel örgütsel bağlılık düzeyinin işletmenin ulusal veya uluslararası 
franchising sistemi uygulamasına göre farklılık göstermediği anlaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Franchising, fast food işletmesi, örgütsel bağlılık. 

Abstract 
The sector of food and beverage growing in paralel with the rapid change of food 

habits on a global scale has witnessed the raising of the fast food businesses that 
franchising system has been implemented. As the development mentioned has increased 
the employment needs of fast food businesses, it has brought the necessity of giving 
importance to the activities related to improving the organizational commitment of 
personnel. Accordingly, the purpose of the study is to reveal compatatively the 
organizational commitments of the personnel working in fast food businesses that 
national or international franchising system has been implemented. The level of 
organizational commitment of 144 personnel working in the fast food businesses  in 
Denizli where franchising system has been implemented has been measured by survey 
method. According to the study findings, it has been found out that affective, 
continuance and normative commitments regarding organizational commitment have 
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showed significant differences and that the general organizational commitment level 
hasn’t showed differences in terms of implementations of national and international 
franchising system of the bussiness 

Key Words: Franchising, fast food business, organizational commitment. 
1. Giriş 

Kentleşme, gelir düzeyinin artması, yoğun iş hayatı ve kadınların iş hayatına 
atılmaları gibi toplumsal değişimler dışarıda yemek yeme alışkanlığının artmasına 
neden olmuş ve yiyecek içecek hizmeti arz eden kafe, restoran, bar, taverna vb. 
işletmelerin sayılarında büyük artışlar yaşanmıştır. Yiyecek içecek hizmetlerine olan 
gereksinimin süreklilik göstermesi ve sektörün görece yüksek kar marjı sunması, gerek 
ulusal gerekse uluslararası zincir yiyecek içecek işletmelerinin artışına neden olmuştur. 
Özellikle fast food olarak adlandırılan hızlı yemek sunan zincir işletmelere dünyanın 
herhangi bir ülkesinde olduğu gibi Türkiye’nin her hangi bir şehrinde de sıkça 
rastlamak mümkündür. 1950’li yıllardan itibaren franchising yöntemiyle dünyaya 
yayılan uluslararası fast food işletmeleri dünya hızlı yemek sektörünün baş aktörleridir.  
Mcdonald’s, başta olmak üzere Burger King, Taco Bell, KFC, Wendy’s, Dominos 
Pizza, Pizza Hat, Sbarro, Subway ve Arby’s gibi uluslararası ölçekli fast food 
işletmeleri dünya hızlı yemek sektörüne yön veren franchising markalarıdır. Diğer 
yandan, bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de bağımsız hizmet sunan veya 
ulusal ölçekli franchising veren fast food işletmeleri yer almaktadır.  Pizza Pizza, 
Köfteci Ramiz, Simit Sarayı, Hacıoğlu, Sultanahmet Köftecisi, Tatlıses Lahmacun, 
Hosta, Kumrucu Şevki, Battalbey ve Komagene gibi fast food işletmeleri Türkiye 
ölçeğinde faranchising veren işletmeler olarak ön planda yer almaktadır. 

Yukarıda sözü edilen gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekli fast food 
zincirlerinin başarılarında rol oynayan en önemli faktörlerden birinin insan kaynakları 
yönetimi olduğunu söylemek mümkündür. Hızlı yemek tüketimine ilişkin trendin 
yükselişine paralel olarak fast food işletmelerinin artışı ve yeni coğrafyalara yayılışı 
devam etmektedir. Bu trend, fast food sektörünün istihdam gereksinimini artırdığı gibi 
işletmelerce istihdam edilen mevcut personelin örgütsel bağlılığının 
kuvvetlendirilmesini de gerektirmektedir. Tayfun vd.’nin (2010: 12) değindiği üzere 
entelektüel sermayenin işletme sermayesinden daha değerli olmaya başlamasıyla 
birlikte, işgörenlerin işletmeye çeşitli şekillerle bağlanması gerekliliği işletmelerin 
stratejik yönetim faaliyetlerinden biri haline gelmiştir. Bu noktadan hareketle, 
franchising sistemi kullanan fast food işletmeleri personelinin örgütsel bağlılık 
düzeylerinin ölçülmesi ve personelin örgütsel bağlılık düzeyinin ulusal ya da 
uluslararası franchising işletmelerine göre farklılık gösterip göstermediğinin analiz 
edilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır.   Bu çerçevede araştırmanın problem 
cümlesi şu şekilde ifade edilebilir: Fast food çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri 
işletmenin ulusal veya uluslararası ölçekli franchising işletmesi olmasına göre farklılık 
göstermekte midir?  

2. Fast food Sektörü ve Franchising  

Fast food, kısa sürede hazırlanan ve paketlenen, genel olarak self servis 
yöntemiyle tüketiciye sunulan ayaküstü atıştırmalık olarak tanımlanabilir. Fast food 
tüketim eğiliminin, küresel ekonomik sistemin hızlı üret hızlı tüket anlayışından 
doğduğu söylenebilir. Çalışma hayatındaki yüksek tempo, yemek için ayrılan zamanın 
kısalığı, fast food ürünlerinin görece ekonomik oluşu ve fast food zincirlerinin özellikle 
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çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı algı vb. gibi nedenler küresel boyutta beslenme 
alışkanlıklarının fast food lehinde değişmesine neden olmuştur. Uluslararası ölçekli fast 
food işletmelerince sunulan ürün yelpazesine bakıldığında en yaygın fast food türünün 
hamburger ve kızarmış patates olduğu görülmektedir. Pizza, kızarmış tavuk, soğuk 
sandviç çeşitleri ise en çok sunulan diğer ürünlerdir. Kola ise uluslar arası fast food 
zincirleri için temel içecektir. Öte yandan döner, köfte, balık ekmek, simit, pide, 
lahmacun, kokoreç, kumpir, tantuni, kumru, midye dolma vb. ise Türkiye için ulusal 
fast food ürünleridir. Ayran, ulusal fast food çeşitleriyle birlikte en çok tercih edilen 
içecektir.  Türkiye’nin ulusal fast food ürünlerinin, uluslar arası ölçekli fast food 
çeşitlerine göre çok daha zengin olduğu söylenebilir. Ancak, dünyaya yayılma ve tercih 
edilme bakımından hamburgerin dönere, kolanın ise ayrana göre önde olmasının en 
önemli nedenlerinden birinin ikinci dünya savaşından sonra Amerikalı fast food 
girişimcilerinin ülke içine ve denizaşırı ülkelere franchising işletmecilik yöntemiyle 
yayılma tercihinden kaynaklanmaktadır. Franchising, en genel tanımıyla Yerçil’in 
(1992: 18) tanımladığı gibi; dalında isim yapmış bir firmanın faaliyet ve isim hakkını 
kullanma anlamına gelmektedir. Franchise-alan, belirli bir süre ve belirli bir bedel 
karşılığında franchise-verenin ticari ve/veya hizmet markasını, bilgi birikimini (know-
how), işletme sistemini, diğer sınai ve mülkiyet haklarını kullanma hak ve 
sorumluluğunu üstlenmektedir (Nart, 2005:123-124). 

1950’lerde Amerika’da McDonalds’s’ın kuruluşu ve kısa sürede gösterdiği başarı 
fast food endüstrisinin geniş coğrafyalarda savaş sonrası genç nüfus tarafından 
benimsenmesinde etkili olmuştur (Gregory vd. 2006: 44). Amerika’da yaşanan fast food 
akımının McDonald’s başta olmak üzere diğer birçok zincir fast food işletmesi 
aracılığıyla dünyanın dört bir yanına yayıldığı görülmektedir. Bu yayılmada frenchising 
sisteminin etkin bir rol oynadığı söylenebilir.  

Franchising, artan global rekabet ortamına bağlı olarak, fast-food başta olmak 
üzere ev ve araç bakımı, konaklama, temizlik vb. gibi birbirlerinden oldukça farklı 
sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda işletmenin yararlandığı önemli bir pazarlama 
uygulaması haline gelmiştir. McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, 7-Eleven, Body 
Shop, Tie-Rack, Pizza Hut ve Service Master gibi işletmeler franchising yoluyla 
büyüme konusunda oldukça başarılı olmuşlardır. Özellikle McDonald’s bu konuda göze 
çarpan işletmelerin başında gelmektedir. (Noren, 1990: 60). 1970'li yıllarda Avrupa'da 
hızla yaygınlaşan franchising sisteminin, Türkiye’de ki uygulamaları, 1980'lerin ikinci 
yarısına rastlamaktadır. Franchise vererek Türkiye pazarına ilk giren firmalar; 
McDonald's, Pizza-Hut, Wendy's ve Kentucky Fried Chicken gibi dünyaca ünlü fast 
food zincirleri olmuştur (Cebeci, 2005: 3). Türkiye’de ise fast food sektöründe 
franchising sistemini başlatan yerli firma Mudurnu Chicken’ın (Ada, 2009: 15) ardından 
Pizza Pizza, Köfteci Ramiz, Sultanahmet Köftecisi, Tatlıses Lahmacun, Hosta ve 
Battalbey gibi yerli sermayeli franchising işletmelerinin yaygınlaştığı görülmektedir.  

Fast food sektörü için her ne kadar girişimcilik, sermaye ve doğal kaynaklar 
önemli üretim faktörleri olsa da gerek ulusal gerekse uluslararası franchising sistemi 
uygulayan fast food işletmeleri için en önemli üretim faktörünün personel olduğu 
söylenebilir. Personel sürekliliği ve verimliliği için ise örgütsel bağlılık en önemli 
faktörlerden biridir. Bu noktadan hareketle, ulusal ve uluslararası franchising işletmecilik 
sistemi uygulayan fast food işletmesi personelinin örgütsel bağlılık düzeylerinin 
karşılaştırılması çalışmanın temel hedefini oluşturmaktadır. 
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3. Örgütsel Bağlılık 
Örgütlerde verimliliği etkileyen en önemli faktörün insan olduğu gerçeği; 

motivasyon, işgören tatmini, kariyer yönetimi ve örgütsel bağlılık gibi kavramların 
önemini giderek artırmaktadır (Kılıç ve Öztürk, 2010: 982). Entelektüel sermayenin her 
geçen gün önem kazanması ve artan rekabet koşullarında örgütlerin işgörenlerini örgütte 
tutması zorunluluk haline gelmiştir (Doğan ve Kılıç, 2007: 38). Örgütsel bağlılık, 
çalışanların örgüt amaçlarını benimsemesinde, kurumda kalma isteğini sürdürmesinde, 
örgüt yönetimine ve faaliyetlerine katılmalarında, örgüt için yaratıcı ve yenilikçi bir 
tavır sergilemelerinde önemli bir olgudur (Durna ve Eren, 2005: 210). 

Örgütsel bağlılık, örgütlerin varlıklarını koruma uğraşlarının hem temel etken hem 
de nihai hedeflerinden biridir. Çünkü örgütsel bağlılığı olan bireyler daha uyumlu, daha 
üretken, daha yüksek derecede sorumluluk duygusu içinde çalışmakta ve örgütlere daha 
az maliyete neden olmaktadırlar (Balcı, 2003). Örgütsel yapı içerisinde en önemli 
kaynak olan insan kaynaklarının sürekliliğini ve verimliliğini artırmanın yollarından biri 
olan örgütsel bağlılığın oluşturulması, bu noktada örgütler için yaşamsal bir konu haline 
gelmektedir (Topaloğlu vd., 2008; Yağcı, 2007).  Kılıç ve Öztürk’ün (2010: 983) 
değindiği üzere işgörenlerin işe geç gelmesi veya gelmemesi, işten ayrılması, işgören 
devir oranının yükselmesi gibi olumsuzluklar örgütsel bağlılığının düşük olmasından 
kaynaklanabilir. Bununla birlikte, örgütsel bağlılık stresin artması ve performansın 
azalması gibi negatif davranışsal sonuçlara da neden olabilmektedir. Nitekim daha önce 
yapılmış birçok çalışmada (Meyer vd., 1993; Clugston, 2000; Wasti, 2000) işgörenlerin 
örgütsel bağlılıkları ile işe gelmeme, geç gelme veya işten ayrılma gibi eğilimleri 
arasında ilişki olduğuna dair bulgulara yer verilmiştir.  

Örgütsel bağlılık farklı çalışmalarda değişik boyutlarla ele alınmış olsa da Allen 
ve Meyer (1990) tarafından geliştirilen üç boyutlu örgütsel bağlılık modeli 
araştırmacılar tarafından büyük ölçüde kabul görmüştür. Allen ve Meyer’in (1990) 
örgütsel bağlılık modeli duygusal (affective), süreklilik (continuance) ve normatif 
(normative) olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Duygusal bağlılığa sahip olan bir 
kimse örgütte kalmak istediğini, süreklilik bağlılığına sahip olan kimse örgütte kalması 
gerektiğini ve normatif bağlılığa sahip olan kimse ise örgütte kalmak zorunda olduğunu 
düşünür (Allen ve Meyer, 1990: 3). 

Bütün sektörlerde olduğu gibi fast food sektöründe de insan kaynakları yönetimi 
ve örgütsel bağlılığın güçlendirilmesine yönelik çabalar hız kesmeden devam 
etmektedir. Çünkü Tayfun vd. (2010: 12) tarafından dile getirildiği gibi fast food 
işletmelerinde işgören devir hızının düşürülmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik 
personelin örgütsel bağlılığının yüksek düzeyde olması beklenmektedir. Bu noktadan 
hareketle çalışmada, fast food çalışanlarının duygusal, süreklilik ve normatif 
bağlılıklarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

4. Yöntem 
4.1. Araştırma Evreni ve Örneklem  
Bu araştırmanın temel amacı, yiyecek içecek sektöründe franchising işletmecilik 

sistemi dâhilinde hizmet sunan fast-food işletmeleri personelinin örgütsel bağlılık 
düzeyinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda 2014 yılı Nisan ayı itibarı ile Denizli’de 
franchising sistemi uygulayan 26 fast food işletmesi çalışanları çalışmanın evrenini 
oluşturmuştur. Evren kapsamında yer alan ve tesadüfi yöntemle seçilmiş 18 farklı 
işletmede çalışan 151 personele anket uygulanmış ve 144 anket değerlendirmeye uygun 
bulunmuştur. İşletme bazında örneklemin evreni temsil etme oranı % 69,2’dir. 
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4. 2. Veri Toplama Yöntemi ve Güvenilirlik Analizi 
Araştırma verilerinin toplanmasında Meyer vd. (1993) tarafından geliştirilen ve 18 

ifadeden oluşan üçboyutlu örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin orjinalinde 
7’li Likert ölçeği kullanılmasına karşın, bu çalışmada 5’li Likert ölçeği (5=Tamamen 
katılıyorum, 4= Katılıyorum, 3= Kararsızım 2= Katılmıyorum, 1= Hiç katılmıyorum) 
kullanılmıştır. Duygusal bağlılık,  devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılık 
boyutlarından oluşan ölçeğin güvenilirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alpha 
güvenilirlik analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda; duygusal bağlılık ölçeğinin 
güvenilirlik katsayısı (∝) .89, devamlılık bağlılığı ölçeğinin güvenilirlik katsayısı (∝) 
.78 ve normatif bağlılık ölçeğinin güvenilirlik katsayısı (∝) .71 hesaplanmıştır. 

4. 3. Araştırma Hipotezleri  
Araştırmanın temel amacı; ulusal ve uluslararası franchising işletmecilik sistemi 

dâhilinde fast food hizmeti sunan işletme çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin 
duygusal, devamlılık ve normatif boyutlarıyla karşılaştırılmasıdır. Bu amaç 
doğrultusunda araştırmanın hipotezleri şu şekilde oluşturulmuştur; 
H1: Fast food çalışanlarının duygusal, normatif ve devamlılık bağlılık düzeyleri anlamlı 
farklılık göstermektedir. 
H2: Fast food çalışanlarının duygusal, normatif ve devamlılık bağlılık düzeyleri ulusal 
ve uluslararası franchising türlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

5. 1. Bulgular 

Araştırma katılımcılarının demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde 
dağılımları tablo 1’de verilmiştir. Katılımcıların; % 67’sinin erkek, % 78’inin 19-25 yaş 
aralığında, % 84’ünün lise mezunu, %87’sinin mesleki eğitim almadığı ve % 58’inin 
ulusal bir fast food franchising zinciri dahilinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu verilere 
göre fast food çalışanlarının büyük bölümünün erkek, genç, lise mezunu ve mesleki 
eğitim almamış oldukları dikkat çekicidir.  

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılım 
Demografik Özellikler Dağılım n % 

Cinsiyet Kadın 48 33 
Erkek 96 67 

Yaş 

18 ve altı 6 4 
19-25 78 54 
26-30 36 25 
31-35 21 15 
36 ve üstü 3 2 

 
Eğitim Durumu 

İlkokul 3 2 
Ortaokul 18 13 
Lise 84 58 
Ön lisans 27 19 
Lisans 12 8 

Mesleki Eğitim Durumu Evet 18 13 
Hayır 126 87 

Çalışılan Franchising Türü Ulusal 83 58 
Uluslararası 61 42 
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Fast food çalışanlarının örgütsel bağlılık boyutlarına ilişkin dağılım 
incelendiğinde (Tablo 2),   katılımcıların örgütsel bağlılık düzeylerine ilişkin en 
kuvvetli bağlılık boyutunun duygusal bağlılık, en zayıf bağlılık boyutunun ise 
devamlılık boyutu olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu farklılığın anlamlılık düzeyinin 
test edilmesi amacıyla uygulanan İlişkili örneklem tek yönlü varyans analizi sonuçlarına 
göre fast food çalışanlarının örgütsel bağlılığını oluşturan duygusal, devamlılık ve 
normatif bağlılık düzeylerinin p<,05 düzeyinde anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
bulgu H1 hipotezinin kabul edildiği anlamına gelmektedir. 

Tablo 2: Örgütsel Bağlılık Boyutlarına İlişkin Dağılım 

Örgütsel Bağlılık Boyutları n Ort. s.s. p 

Duygusal Bağlılık 144 3,611 (a) 0,905 

0,00 Devamlılık Bağlılığı 144 2,444 (b) 0,846 

Normatif Bağlılık 144 3,052 (c) 0,861 
*p<.05 

Tablo 2’de yer alan fast food çalışanlarının örgütsel bağlılık boyutlarına ilişkin 
bulgular daha önce yapılmış birçok çalışma bulgusuyla (Akbolat vd., 2010; Sezgin, 
2010; Boylu vd., 2007;  Kurşunoğlu vd., 2010) benzerlik gösterirken, kimi çalışma 
bulgularıyla (Lee vd. 2001; Eslami ve Gharakhani, 2012; Eroğlu vd. 2011; Altınöz vd. 
2011) farklılık göstermektedir. Eroğlu vd. (2011) ile Eslami ve Gharakhani, (2012)’nin 
çalışma bulgularına göre devamlılık bağlılığı en yüksek boyut iken, normatif bağlılık 
Lee vd. (2001)’nin bulgularına göre en düşük, Altınöz vd. (2011)’nin bulgularına göre 
ise en yüksek bağlılık boyutudur. Ancak, ilgili çalışma bulgularındaki söz konusu 
farklılıkların, çalışma evrenlerini farklı meslek mensuplarının oluşturmasından 
kaynaklanıyor olabileceği göz ardı edilmemelidir. Mevcut çalışma bulgularına göre 
çalışanların duygusal ve normatif bağlılıklarının yüksek, devamlılık bağlılıklarının ise 
düşük çıkması işletme yönetimleri açısından olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir. 
Şöyle ki; Uyguç ve Çımrın (2004: 96)’ın değindiği üzere; çalışanların duygusal ve 
normatif bağlılıklarının artması ile işten ayrılma niyetlerinin azalacağı, buna karşılık 
devamlılık bağlılığının artışı ile işten ayrılma niyetinin artacağı söylenebilir.  

Katılımcıların örgütsel bağlılık düzeylerinin çalışılan franchising türüne (ulusal ve 
uluslararası) göre dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. Her üç örgütsel bağlılık boyutu ve her 
iki franchising türü dikkate alındığında duygusal bağlılık boyutunun diğer boyutlara 
göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 3: Franchising Türüne Göre Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Dağılımı 

Örgütsel Bağlılık Boyutları Franchising Türü n Ort. s.s. p 

Duygusal Bağlılık Ulusal 83 3,57 0,788 0,382 Uluslararası 61 3,71 1,144 

Devamlılık Bağlılığı Ulusal 83 2,48 0,830 0,495 Uluslararası 61 2,37 0,888 

Normatif Bağlılık Ulusal 83 2,99 0,849 0,180 Uluslararası 61 3,20 0,882 
*p<.05 
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Duygusal bağlılık boyutunu sırasıyla; normatif bağlılık ve devamlılık bağlılığı 
izlemektedir. Diğer yandan uluslararası franchising uygulayan fast işletmeleri 
çalışanlarının duygusal ve normatif bağlılık düzeylerinin ulusal franchising uygulayan 
fast food işletmeleri çalışanlarına göre yüksek olmasına rağmen bu farkın Bağımsız 
Örneklem t – Testi sonuçlarına göre p<,05 düzeyinde anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. 
Bu sonuca göre H2 hipotezinin reddedildiği söylenebilir. 

Tablo 4’te görüldüğü üzere katılımcıların örgütsel bağlılık düzeylerinin cinsiyet 
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan t-testi sonuçları 
örgütsel bağlılık boyutları ile cinsiyet arasında ilişki olmadığını savunan çalışmaları 
(Durna ve Eren, 2005; Boylu vd., 2007; Kurşunoğlu vd. 2010; Çolakoğlu vd., 2009) 
destekler niteliktedir. Diğer yandan Erdoğan vd. (2011) tarafından tekstil çalışanları 
ölçeğinde yapılan çalışma bulgularına göre erkek katılımcıların duygusal ve normatif 
bağlılık düzeylerinin kadınlardan daha kuvvetli olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 4: Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Cinsiyetlere Göre Dağılımı 

Örgütsel Bağlılık Boyutları Cinsiyet n x ss p 

Duygusal Bağlılık Kadın 48 3,71 0,739 0,382 Erkek 96 3,57 0,965 

Devamlılık Bağlılığı Kadın 48 2,60 0,611 0,171 Erkek 96 2,38 0,921 

Normatif Bağlılık Kadın 48 2,92 0,720 0,227 Erkek 96 3,11 0,910 
*p<.05 

Fast food çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin yaş değişkenine göre 
farklılık gösterip göstermediğine yönelik yapılan t-testi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.  

Tablo 5: Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre Dağılımı 

Yaş n x ss p 
18 ve altı 6 2,166 (a) 0,312 

0,00 

19-25 78 2,914 (a) 0,730 
26-30 36  3,143 0,731 
31-35 21 3,484 (b) 0,669 
36 ve üstü 3  3,508 0,462 
Toplam 144  3,035 0,746 

                   *p<.05 

İlgili analiz sonuçlarına göre örgütsel bağlılık düzeyi ile yaş değişkeni arasında 
anlamlı bir farklılığın olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu farklılığın hangi yaş 
gruplarından kaynaklandığının belirlenmesine yönelik yapılan Tukey analizi 
sonuçlarına göre ise 25 yaş altı katılımcılar ile 31-35 yaş arası katılımcılar arasındaki 
farkın p<0,05 düzeyinde anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 5’te yer alan örgütsel 
bağlılığa ilişkin ortalama değerler incelendiğinde, fast food çalışanlarının yaşlarının 
artışına paralel olarak örgütsel bağlılıklarının da arttığı söylenebilir. Bu yargıyı, Altınöz 
vd. (2011) tarafından yapılan çalışma bulguları destekler niteliktedir.  

 



 
 

O. Görkem 7/1 (2015) 267-279 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 274 

Sonuç 

Temel amacı, fast-food işletmeleri çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyini 
belirlemek olan bu çalışmada fast food çalışanlarının örgütsel bağlılıkları Allen ve 
Mayer (1993) tarafından geliştirilen duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık 
boyutlarını kapsayan örgütsel bağlılık ölçeğiyle ölçülmüştür. Katılımcıların söz konusu 
boyutlara ilişkin örgütsel bağlılıklarının en yüksek olduğu boyutun duygusal bağlılık 
olduğu anlaşılmıştır. En zayıf bağlılık boyutunun ise devamlılık boyutu olduğu 
anlaşılmıştır. Söz konusu sılama daha önce yapılmış birçok çalışma bulgusuyla 
(Akbolat vd., 2010; Sezgin, 2010; Boylu vd., 2007;  Kurşunoğlu vd., 2010) benzerlik 
gösterirken, kimi çalışma bulgularıyla (Lee vd. 2001; Eslami ve Gharakhani, 2012; 
Eroğlu vd. 2011; Altınöz vd. 2011) farklılık göstermektedir. Eroğlu vd. (2011) ile 
Eslami ve Gharakhani, (2012)’nin çalışma bulgularına göre devamlılık bağlılığı en 
yüksek boyut iken, normatif bağlılık; Lee vd. (2001)’nin bulgularına göre en düşük, 
Altınöz vd. (2011)’nin bulgularına göre ise en yüksek bağlılık boyutudur. Ancak, ilgili 
çalışma bulgularındaki söz konusu farklılıkların, çalışma evrenlerini farklı meslek 
mensuplarının oluşturmasından kaynaklanıyor olabileceği göz ardı edilmemelidir. 
Mevcut çalışma bulgularına göre fast food çalışanlarının duygusal ve normatif 
bağlılıklarının yüksek, devamlılık bağlılıklarının ise düşük çıkması işletme yönetimleri 
açısından olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Şöyle ki; Uyguç ve Çımrın (2004: 
96)’ın değindiği üzere; çalışanlarının duygusal ve normatif bağlılıklarının artması ile 
işten ayrılma niyetlerinin azalacağı, buna karşılık devamlılık bağlılığının artışı ile işten 
ayrılma niyetinin artacağı söylenebilir. 

Diğer yandan uluslararası franchising uygulayan fast food işletmeleri 
çalışanlarının duygusal ve normatif bağlılık düzeylerinin ulusal franchising uygulayan 
fast food işletmeleri çalışanlarına göre yüksek olmasına rağmen bu farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olmaması dikkat çekicidir. Bu sonuç yerli fast food franchising zincirleri 
için olumlu bir sonuç olarak yorumlanabilir. Çünkü, örgütsel bağlılık konusunda henüz 
çok genç olan yerli fast food franchising işletmelerinin, Mc Donalds, Burger King ve 
KFC gibi en az yarım asırlık işletmecilik tecrübesine sahip olan ve dünya ölçeğinde 
isim yapmış fast food franchising işletmeleriyle başa baş performans sergilemesinin 
önemli bir başarı olduğu söylenebilir.    

Katılımcıların örgütsel bağlılık düzeylerinin cinsiyet değişkenine farklılık 
göstermemesi, örgütsel bağlılık boyutları ile cinsiyet arasında ilişki olmadığını savunan 
çalışmaları (Durna ve Eren, 2005; Boylu vd., 2007; Kurşunoğlu vd. 2010; Çolakoğlu 
vd., 2009) destekler nitelikte olmasına rağmen, özellikle duygusal bağlılığın kadınlar 
için istatistiksel olarak yüksek çıkmaması dikkat çekicidir. Bu sonuç, genel olarak 
kadınların erkeklere kıyasla daha duygusal oldukları yargısının iş ortamı için geçerli 
olmadığını ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir. Çalışma sonuçlarından bir 
diğeri olan; fast food çalışanlarının yaşları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında 
anlamlı bir ilişki çıkması, Altınöz vd.’nin (2011) araştırma bulgularıyla örtüşmektedir. 
Fast food çalışanlarının yaşları yükseldikçe, örgütsel bağlarının kuvvetlendiği 
anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmanın evreni Denizli’de faaliyet gösteren fast-food işletmeleriyle sınırlı 
tutulmuştur. Özellikle devamlılık bağlılığı boyutuna ilişkin değerlendirmelerin, istihdam 
olanaklarının farklı olduğu kentlerde yaşayan çalışanlar için farklılık gösterip 
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göstermeyeceği merak konusudur. Bu doğrultuda, evrene farklı kentlerin dâhil edileceği 
çalışmalar ilgili soruya cevap verebilecektir.  
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Extensive Summary 

Introduction 

It is possible to say that one of the most important factors playing a role in the 
successes of  fast food chains that are either national or international scale is human 
resources management. The increasing of fast food businesses and expanding to new 
geographies in paralel with rising of the trend related to fast food consumption have 
been continuing. As this trend raises the employment requirement of fast food sector, it 
requires to strengthen the organizational commitment of the available personel 
employed by the businesses. As Tayfun et al. (2010:12) mentioned, the fact that 
intellectual capital begins to become more valuable than business capital, and the 
necessary of personnel’ commitment to the business in various ways have become one 
of the strategic management activities of businesses. From this point of view, measuring 
the organizational commitment levels of the personnel working in fast food businesses 
using franchising system, and analysing if the organizational commitment level of 
personnel differ from the national or international franchising businesses or not 
constitutes the purpose of the survey. In this context, the problem sentence of the survey 
can be stated like this: Have organizational commitment levels of fast food personnel 
differed according to being a national or international scale franchising business of the 
business? 

Methodology 

The main purpose of this survey is to determine the organizational commitment 
levels of the personnel working in fast food businesses that serve within the system of 
the franchising business administration in food and beverage sector. Within the scope of 
this aim research hypothesis of the paper are as follows: 

H1: There are significant differences between the affective, continuance and 
normative commitment levels of fast food personnel.  
 
H2: Affective, continuance and normative commitment levels of fast food 
personel show difference between national and international franchising 
businesses.  

Accordingly, the personnel of  26 fast food business that has been implementing 
franchising system in Denizli since April 2014 have constituted the stage of  the survey. 
A questionnaire was conducted to 151 personnel working in 18 different businesses that 
were in the scope of population and that were selected in random, and 144 
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questionnaires were evaluated. The rate of sample to represent population on the basis 
of business is % 69,2. 

For data collection of the survey, three dimentional organizational commitment 
scale developed by Mayer et al. (1993) and consisting of 18 statements was used. 
Although 7 likert scale was used in the original scale, 5 likert scale was used for this 
study (5=Strongly agree, 4=Agree, 3=Uncertain, 2=Disagree, 1=Strongly Disagree). 
Frequency, standard deviation, average distribution and t-test were used in the analysis 
of survey data. 

Study Findings And Discussion 

Cronbach Alpha reliability analysis was done to determinate the reliability of  the 
study scale consisting of affective, continuance and normative commitment sizes. At the 
result of the analysis; reliability coefficient of the affective commitment scale was (∝) 
.89, reliability coefficient of the continuance commitment scale was (∝) .78 and 
reliability coefficient of the normative commitment scale was (∝) .71. 

It was understood that the highest commitment levels regarding the organizational 
commitment sizes of participants were affective commitment and the lowest 
commitment levels were continuance commitment. While ranking mentioned shows 
similarity with its previous made many study findings (Akbolat et al., 2010; Sezgin, 
2010; Boylu et al., 2007;  Kurşunoğlu et al., 2010), it differs from some other study 
findings (Lee et al. 2001; Eslami ve Gharakhani, 2012; Eroğlu et al. 2011; Altınöz et al. 
2011). 

Being high of affective and normative commitments of fast food personnel and 
being low of continuance commitments can be evaluated as a positive result in terms of 
business procedures. As follows;  as mentioned by Uyguç and Çımrın (2004: 96); it can 
be said that the rising of the affective and normative commitments will decrease the 
intentions of leaving the job, on the contrary , the rising of continuance commitment 
will increase the intentions of leaving the job. 

On the other hand, although affective and normative commitment levels of 
personnel of fast foodbusinesses that have been implementing international franchising 
are high in contrast with the levels of the personnel of fast food businesses that have 
been implementing national franchising, being on p < 0,05 low level of the differences 
mentioned is remarkable. This result can be commented as a positive result for local fast 
food franchising chains. Because, local fast food franchising businesses, which are too 
new on organizational commitment, showing head to head performance with those that 
have at least a half century business administration experience like Mc Donalds, Burger 
King and KFC, and that have a reputationall over the World can be said an important 
success. 

Although there were no differences about gender variate of organizational 
commitment levels of the participants, and the studies (Durna and Eren, 2005; Boylu et 
al., 2007; Kurşunoğlu et al. 2010; Çolakoğlu et al., 2009) defending that there was not 
relationship between organizational commitment sizes and gender supported this, it is 
remarkable that especially affective commitment was not high statistically for women. 
This result is important in terms of revealing that judgement about “women are 
generally more affective than men” is not valid for work place environment. 
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The population of this study was confined to fast food businesses operating in 
only Denizli. It is issue of concern if the assessments regarding continuance 
commitment size will be different for the personnel living in cities that employment 
opportunities are different. Accordingly, the question about studies that different cities 
will be included to the population will be answered. 
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Özet 

Bu çalışmada işletmelerdeki etik liderlik davranışlarının çalışanların algıladıkları 
örgüt iklimi üzerindeki etkileri ile bu etkileşimde iş yaşamındaki yalnızlık duygusunun 
aracılık rolü olup olmadığı araştırılmaktadır. Çalışma amaçları doğrultusunda 
geliştirilen soru formu, İstanbul’da faaliyet gösteren bir tekstil firmasının 166 çalışanına 
uygulanmıştır. Elde edilen verilerin güvenilirlikleri Cronbach Alfa ve McDonald’ın 
Omega testleri ile incelenmiş ve ölçeklerin genel olarak güvenilir olduğu görülmüştür. 
Hipotez testleri için Kısmi En Küçük Kareler Yöntemi (PLS) ile kurulan yapısal eşitlik 
modellemesi ile Sobel testlerinden yararlanılmış ve yapılan analizler sonucunda etik 
liderlik davranışlarının çalışanların algıladıkları örgüt iklimi üzerinde pozitif yönlü ve 
anlamlı etkisinin olduğu ve bu etkide iş yaşamında yalnızlık duygusunun kısmen 
aracılık rolü oynadığı tespit edilmiştir.     
Anahtar Kelimeler:  Etik liderlik, Örgüt İklimi, Yalnızlık Duygusu, Kısmi En Küçük 
Kareler Yöntemi 

Abstract 

In this paper, the effects of ethical leadership behaviors on employees’ perceived 
organization climate and whether work loneliness plays mediation role in this 
relationship are researched. A questionnaire has been developed in accordance with 
study objectives and implemented to 166 employees of a textile company located in 
Istanbul. Cronbach's Alpha and McDonald's Omega analysis were used to examine the 
reliability of obtained data and it was seen that the scales are reliable. Structural 
Equation Modeling (Partial Least Square Method) and Sobel tests were used to test the 
hypothesis.  As a result of analysis, it has been seen that ethical leadership has positive 
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and significant effect on employees’ perceived organizational climate and work 
loneliness plays a partial mediation role in this relationship 
Keywords: Ethical Leadership, Organization Climate, Work Loneliness, Partial Least 
Square Algorithm  

1. Giriş 

Günümüzde örgütler ağır rekabet şartları altında faaliyetlerini sürdürmeye 
çalışmaktadırlar. Pek çok çevresel faktörle mücadele ederken örgütün iç çevresi de 
dikkate alınması gereken önemli faktörler arasında yer almaktadır. Özellikle örgüte 
hayat veren çalışanların davranışları, belirlenen hedeflere ulaşılması ve örgüt yaşamının 
devam etmesinde kilit rol oynar.  

Küresel rekabet ve iletişim olanakları göz önüne alındığında çalışanlardan verim 
alınması için klasik metotlar bir noktaya kadar faydalı olmaktadır. Sürekli fayda 
sağlayabilmek için örgüt yönetiminin olumlu bir örgüt iklimi oluşturması, etik ilkelere 
uygun davranması gerekmektedir. Yoğun çalışma ortamında teknolojik gelişmeler işleri 
kolaylaştırmanın yanında çalışanların sosyal ilişkilerini de etkilemektedir. Örgütlerde 
olumlu iklim yaratılması ve etik değerlerin uygulanmasından kaynaklanan sağlıklı bir 
örgüt yapısı ve işleyişi çalışanların örgüte aidiyet hissetmesine, yalnızlık duygusu 
yaşamamasına etki ederken verimlik üzerinde de olumlu etki yaratabilir.  

 Özkalp ve Kırel (2014; 309) ise lideri “örgüt üyelerinin faaliyetlerini örgüt 
amaçları doğrultusunda yönlendirerek düzenleştiren kişi” olarak tanımlamışlar ve 
liderin grup ve bireyler üzerinde gücü etkin olarak kullanmasının önemini 
belirtmişlerdir.  

Liderlik 1900’lü yıllardan itibaren bilimsel düzeyde araştırılmaya başlanmış, 
geleneksel olarak özellik yaklaşımları, davranış yaklaşımları ve durumsallık 
yaklaşımları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Son dönemlerde ise geleneksel yaklaşımları 
geliştirme çabalarıyla birlikte lider üye değişim teorisi, karizmatik, dönüştürücü, 
stratejik, hizmetkâr, otantik, hizmet, ruhani ve etik liderlik gibi yeni yaklaşımlar da ön 
plana çıkmıştır (Saylı ve Baytok, 2014; 7).  

Etik, Yunancada karakter anlamına gelen “ethos” kavramından, ahlak ise Latince 
adet, gelenek anlamına gelen “moralty” kavramından gelmektedir. Etik kavramı daha 
çok bireylerin karakterlerine yönelik algılanırken, ahlak insanların birbirleriyle ilişkileri 
kapsamında kullanılmaktadır (Thiroux, 1998). Etik, ahlaki davranışların temelindeki 
genel ilke ve yasaları araştıran epistemoloji temelli bir felsefedir. Ahlaki davranışın 
kendisini değil, onun olmasını sağlayan temel ilkenin bilgi yapısını, özünü ve doğasını 
inceler. Ahlak felsefesi davranışların ahlaki özünü ve yapısını incelerken, etik, 
davranışların arkasındaki ilke ve temelleri bilgi açısından araştırır (Çüçen, 2008; 249). 
Etik değerlerin liderlik için önemi ve gerekliliği sadece günümüzde önem kazanmamış 
insanlık tarihi boyunca etiğin önemi ifade edilmiş ve bir liderde bulunması beklenen 
etik değerler ortaya konmaya çalışılmıştır (Madenoğlu vd., 2014; 47).  

Örgütler için önemli bir konu olan etik liderlik ile ilgili yapılan çalışmalar 
incelendiğinde Brown, Treviño ve Harrison (2005) etik liderliği “kişisel etkinliklerde ve 
kişilerarası ilişkilerinde normatif olarak uygun faaliyetler sergileyen ve sergilemiş 
olduğu bu tarz faaliyetleri artırmayı hedefleyen bunu yaparken de iki yönlü iletişim, 
güçlendirme ve etkin düşünme yöntemlerini kullanan liderlik tarzıdır” şeklinde 
tanımlamışlardır (Walumbwa vd., 2011; 204). Rubin, Dierdorff ve Brown (2010) ise 
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etik liderliğin aslında liderliğin pozitif yönleriyle bir bağ oluşturduğuna 
değinmektedirler (Tuna vd. 2012; 144). Kanungo (2001) etik liderliği başkalarının 
yararına davranış ve eylemlerde bulunurken aynı zamanda başkalarına zarar verici 
davranışlardan kaçınma olarak, Khuntia ve Suar (2004) ise etik liderlerin inançları, 
değerleri ve davranışlarının ahlaki ilkeleri içermesi gerektiğini belirtmişlerdir (Akt.: 
Yukl vd., 2013; 38).  

Brown ve diğerleri (2005) etik liderin; insanları ve toplumun büyük bölümünü 
göz önünde bulundurarak çok dikkatli ve ilkeli kararlar alan bireyler şeklinde 
düşünmektedir. Etik lider, doğru şeyleri yapma arayışı içinde olan, profesyonel 
davranışlar sergileyen, doğruluk, dürüstlük, adalet ve açıklık içinde hareket eden 
bireyler olarak değerlendirilebilir (Walumbwa vd., 2008; 102). Benzer şekilde Freeman 
ve Stewart (2006) etik lideri doğru değerlere sahip, güçlü karakterli, diğerleri için örnek 
olan, ayartmaya karşı direnen bir kişi olarak tanımlamışlardır. Etik liderler örgüt 
amaçlarını gerçekleştirmek için çaba sarf eden, vizyon ve değerleri kendi beklentileri ile 
karıştırmayan örgütün önemli bir aktörüdür. Etik liderler örgütün amaç, vizyon ve 
değerlerini taşırken etik ideallerin anlaşılması ve yerleştirilmesine de katkıda bulunurlar. 
Aynı zamanda örgüt çalışanları örgütün dış paydaşları ile örgütün amaçlarını 
birleştirirler (Akt.: Bello, 2012, 230).  

Örgüt çalışanları etik liderlerin dürüst ve güvenilir olduğu düşünürler. Bunun da 
ötesinde etik liderler çalışanlarına karşı ve profesyonel iş yaşamında etik olarak 
davranan adil ve ilkeli karar vericiler olarak görülür. Bu etik liderliğin ahlaki kişilik 
yönünü, liderin kişilik özelliklerini, karakterini ve başkalarını motive etme özelliklerinin 
algılanmasını ifade eder (Brown ve Trevino, 2006; 597). De Hoogh ve Den Hartog 
(2008; 299) etik liderliğin sadece karar vermede ahlaki değerleri vurgulamadığını aynı 
zamanda astların görevlerinin ve çabalarının örgüt bölümlerinin amaçlarının 
başarılmasına nasıl katkı sağlayacağını da açıkladığını belirtmişlerdir.  

Etik liderlikle ilgili yapılan çalışmalarda etik liderliği ölçmek amacıyla farklı 
boyutların kullanıldığı görülmektedir. Kalshoven (2010) çalışmasında doğruluk, gücün 
paylaşılması, rolün belirli olması, çalışanların oryantasyonu, dürüstlük, etik kılavuzluk, 
sürdürülebilirlik çabası gibi boyutları kullanmıştır. Toor ve Ofori’ye (2009) göre ise etik 
davranış dürüstlük, doğruluk, namusluluk ve diğerleri için endişelenmek gibi temel 
prensipleri içerir. Bu durum lider tarafından başkalarının yararına davranışları 
özendirirken, başkalarına zarar verecek davranışlardan kaçınmasına neden olur (Akt.: 
Bello, 2012;238). Resick vd. (2006; 346) etik liderliği karakter ve dürüstlük, etik 
farkındalık, insana odaklı olma, motive olmuş, teşvik edici, güçlendirici ve etik 
sorumluluk sahibi olma gibi altı önemli özelliğe sahip olduğunu ifade etmişlerdir.  

Yılmaz (2005) tarafından geliştirilen ve Yıldırım’ın (2010; 127) çalışmasında 
kullandığı “Etik Liderlik Ölçeği (ELÖ)” bu çalışma için uyumlaştırılarak veri toplama 
aracı olarak kullanılmıştır. Ölçekte etik liderlik; iletişimsel etik, iklimsel etik, karar 
vermede etik ve davranışsal etik olmak üzere dört boyutta incelenmiştir. Bu çalışmada 
da aynı boyutlar uyumlaştırılarak kullanılmıştır. Bu boyutlar kısaca şu şekilde 
açıklanabilir: 

İletişimsel Etik: Gülsünler (2009;161) iletişim etiğini, insanların kendi toplumsal 
ahlâki hayatlarıyla, işbirliği - rekabet, kişisel-toplumsal, idealist - yararcı ve/veya 
evrensel – göreceli taleple nasıl ilişkiler kurduğu ile ilgilendiğini ifade etmiştir. İletişim 
etiği, bir yandan problemlerin çözümüne ve anlaşmazlıkların giderilmesine şeffaf ve 
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söylemsel bir yaklaşımın önünü açmakta; diğer yandan da bireysel başarının büyük 
toplumsal iyiliklerin bir kazanımı olduğunu vurgulamak suretiyle, ortak anlaşmanın 
erdeminin, çoğu zaman bireysel başarının zaaflarından ödün verilmek suretiyle ortaya 
çıktığını ortaya koymaktadır. İletişimsel etik yönetici ve çalışanlar arasında sağlıklı 
iletişim ağının kurulması ve çalışanların iş doyumunun sağlanması ile ilgilidir. 
Çalışanlarına karşı açık sözlü olan, onlara değer veren ve onlarla sağlıklı iletişim 
kurabilen bir lidere olan güvenin artması beklenmektedir (Yılmaz, 2005).  

İklimsel Etik: Ahlâki tutum ve davranışlara ilişkin örgütsel değerleri, örgütsel 
uygulamaları ve örgütsel prosedürleri içerir. Değişim, örgüt yöneticilerinin çevreleri ile 
daha yoğun, tutarlı, duyarlı ve sağlıklı ilişkiler geliştirmesini zorunlu kılar. Örgütlerin 
varlığı üzerinde son derece önemli olan bu ilişkiler ağı, sosyal, kültürel ve etiksel 
boyutlar da içermektedir. Yöneticiler bu ilişkiler ağını oluştururken ve sürdürürken, 
örgüt içerisinde var olan sosyo-kültürel etik kodları, örgütsel kültürlerinin etiksel 
özelliklerini, tutum, davranış ve algılama biçimlerini, örgütsel amaçlar, politikalar ve 
örgüt stratejileri ile uyumluluk bakımından doğru biçimde belirlemeli ve izlemelidir. 
Örgütsel etik iklimin, örgütlerin kısa ve uzun vadede örgüt performansları ile ayrıca bu 
kapsamda çalışanların örgütsel bağlılıkları, örgütsel vatandaşlık davranışları, iş 
tatminleri, örgütsel adalet algıları, işten ayrılma niyetleri gibi değişkenlerle de ilişkili 
olduğunu düşünmesinden kaynaklanmaktadır (Akbaş, 2010; 121)  

Davranışsal Etik: İnsanları etkilemek için uygulanan liderlik davranışları işe 
uygulanırken liderin göstereceği davranışların değeri, onu izleyenlerin eylemlerinin 
niteliğini belirler. Liderin, liderlik davranışını sergilerken davranışlarının iyi-kötü, 
doğru-yanlış olarak ifade edilen değerinin ahlaki yanı da vardır. Çalışanlarını etkileme 
konumunda bulunan liderlerin etik davranışlarıyla örnek oldukları kabul edilir. Etik 
davranışların, ilişkilerin kültürel ortamlarda var olduğu düşünüldüğünde, yönetici etik 
davranışlarının örgüt kültüründen etkilendiği söylenebilir (Uğurlu ve Üstüner, 2011; 
435). Etik davranış kapsamında yöneticinin dürüst, adil, sorumluluk sahibi olması, tüm 
çalışanları eşit görmesi ve eşit davranması, diğerlerinin görüşlerine saygı göstermesi 
gereklidir.  

Karar Vermede Etik: Karar verme örgüt için önemli unsurlardan biridir. Karar 
verme süreci; çok yönlü düşünmeyi, olasılıkları hesaplamayı, karardan etkilenecek 
kişilerin durumlarını dikkate almayı, grup görüşlerine başvurmayı gerektirir. Karar 
vermek alternatifler arasından seçim yapma işlemidir. Bu nedenle karar sürecinde pek 
çok husus göz önüne alınırken etik değerlere de özel bir önem verilmelidir. Karar 
vermede etik davranma çalışanların moral ve motivasyonları ile örgütün üreteceği mal 
ve sunacağı hizmetin kalitesi üzerinde önemli etki yaratır. Alternatifler arasından 
yapılacak seçimin her zaman etik çerçeveler içerisinde olması mümkün olmayabilir. Bu 
nedenle verilen her karar etik sonuçlar doğurmayabilir (Bektaş ve Köseoğlu, 2007; 
102). Dolayısıyla karar vermek için etik algısına önem verilmesi gereklidir. Etik 
algılamanın etik karar vermede odak noktası olduğu ifade edilebilir (Kıranlı ve İlğan, 
2008; 151).  

1.2. Örgüt İklimi 
Örgüt çalışanlarının etkin bir şekilde görevlerini yapabilmeleri için gerekli 

şartlardan biri de örgüt içinde olumlu bir çalışma ortamının yaratılmasıdır. Örgüt iklimi, 
örgütün özelliklerini ve bu özelliklerin çalışan davranışı üzerindeki etkisini 
yansıtmaktadır. Olumlu bir örgüt iklimi çalışanların moral, motivasyon ve bağlılık 
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duygularını etkiler, örgüt içi ilişkilerin güven içinde sürmesini sağlar, örgütün 
performansını arttırmaya katkıda bulunur ve rekabet ortamında örgütün var olmasını 
sağlar (Halis ve Uğurlu, 2008; 102). 

Örgüt iklimi ile ilgili ilk dikkat çekici çalışma, Lewin, Lippitt ve White (1939) 
tarafından sosyal iklim konusundaki tartışmaların başlatıldığı dönemde yapıldığı 
görülmektedir. Çalışanların iklim algıları; bireysel ve örgütsel düzeydeki sonuçların 
tahmin edilmesi ve liderlik konuları açısından ele alınmıştır. Çalışanların 
davranışlarının ve algı biçimlerinin doğru bir şekilde anlaşılması için sosyal çevredeki 
değişkenleri dikkate almanın önemine değinilmiştir (Lewin vd. 1939; Fleishman 1953). 
Bu çalışmalar iklim kavramının gelişmesinde önemli bir yere sahipken örgüt iklimine 
yönelik kapsamlı tanımlama ise Argyris (1958) tarafından yapılmıştır. Örgüt iklimi; 
çalışanların tutumları, davranışları ve uyguladıkları kurallar sonucu oluşan, örgütün 
içsel özelliklerini ortaya koyan ve ortak algıların yarattığı çalışma ortamının atmosferi 
olarak tanımlanabilir (Gök, 2009; 590). 

Ertekin (1978) örgüt iklimini, örgüte kimliğini kazandıran, çalışanların davranışını 
etkileyen ve onlar tarafından algılanan, örgüte egemen olan tüm özellikler dizisi olarak 
tanımlarken,  Şişman (2002) örgüt iklimini örgüt çalışanlarının örgütü algılayış biçimi 
olarak tanımlamıştır. Balcı (2001) ise örgüt iklimini, örgüt kültürünü oluşturan 
tanımlanabilir ve dokunulabilir unsurlar olarak betimleyen iki gruba ayırmıştır. Birinci 
grup bireylerin bir durum karşısında gösterdikleri ortak tepki veya algı olarak 
adlandırılırken ikinci gruba göre ise örgüt iklimi, bireylerin davranışı üzerinde etkiye 
sahip olan belirli koşullar olarak adlandırılmıştır. Örgüt ikliminin örgüt içi çalışan 
ilişkilerinin yanı sıra, liderlik davranışları, örgütün fiziksel yapısı, hiyerarşik düzen ve 
çevreyle ilişkiler gibi örgütün tüm iç ve dış özelliklerini kapsadığı ve birey, ekoloji, 
sosyal sistem, örgüt ve kültürden oluştuğu ifade edilmiştir (Çalık vd., 2010; 169-170).  

Örgüt iklimi, örgüt kültürü gibi örgütlerin kendilerine has özelliklerini yansıtır. Bu 
kendine özgü olma durumu, aynı örgütün farklı bölümleri için de söz konusu olabilir. 
Örgüt ikliminin diğer bir özelliği de, örgütün biçimsel yapısına benzemeyip informel 
özellik göstermesidir. Örgütün fiziksel yapısını tüm çalışanlar aynı görebilirken, 
psikolojik yapısını oluşturan örgütsel iklimin algılanması çalışan sayısı kadar farklı 
olabileceği ifade edilebilir (Tutar ve Altınöz, 2010; 197).Yapılan çalışmalar 
incelendiğinde örgüt ikliminin çalışanların kendi örgütü ile ilgili kişisel yargıları ya da 
algıları olarak düşünüldüğü görülmüştür (Halis ve Uğurlu, 2008; 104). 

Örgüt iklimi boyutları üzerinde tam bir görüş birliğine ulaşılamamıştır (Suárez 
vd., 2013;137).  Örgüt iklimi ile yapılan çalışmalar incelendiğinde örgüt iklimi 
boyutlarını Koys ve DeCotiis (1991) yenilik, özerklik, takdir edilme, uyum, güven, 
destek, baskı, doğruluk olarak; Pritchard ve Karasick (1973) esneklik/yenilik, özerklik, 
merkezi karar verme, ödül düzeyi, performans ödül bağlılığı, çatışma ve işbirliği, sosyal 
ilişkiler, destekleme, başarma azmi, yapı, statü kutuplaşması olarak; Hay Group/McBer 
(1995) ise örgüt iklimi boyutlarını esneklik, sorumluluk, ödül, takım çalışması, 
standartlar ve açıklık olarak belirlemişlerdir (Putter, 2010, 22). 

Örgüt ikliminin ölçülmesi ile ilgili bilinen en iyi çalışmalardan biri Litwin ve 
Stringer (1968) tarafından geliştirilen Örgütsel İklim Ölçeğidir. Bu ölçek iklimi dokuz 
boyutta ve elli ifade ile değerlendirmektedir (Patterson vd., 2005; 383). Furnham ve 
Goodstein (1997; 172-179) yaptıkları çalışmada 14 örgüt iklimi boyutu belirlemişlerdir. 
Bu çalışmada örgüt iklimi boyutları olarak aynı çalışmanın iletişim, ödül sistemi olarak 
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iki boyutu, Putter’ın (2010; 76) yaptığı çalışmadan ise yenilik ve açıklık boyutları 
alınmış ve bu boyutların ifadeleri uyumlaştırılarak kullanılmıştır. 

Yenilik Yapma: Yenilik kavramı ürünlerde, süreçlerde, teknolojide, örgütsel 
yapılarda yenilik yapma veya yeni pazarlara ve alanlara açılmayı ifade eder. Günümüz 
rekabet koşullarında finansal ve örgütsel başarı için yenilik yapma örgütler açısından 
çok önemli bir kavramdır. Konu ile ilgili Chesbrough, (2006: 3) yenilik yapma 
kavramını açık ve kapalı olarak ikiye ayırmış, kapalı yenilik yapma klasik inovasyonu 
ifade ederken açık yenilik yapma ise günümüzde örgütlerin uyguladıkları inovasyon 
olarak nitelendirmiştir. Burada önemli olan dışsal bilginin kullanımıdır. Bu bilginin 
kullanılması için yeniliğe ve gelişime uygun örgüt ikliminin geliştirilmiş olması 
gerekmektedir. Burada örgüt yönetimine de yenilik için uygun örgüt ikliminin ve açık iş 
modellerinin geliştirilmesi görevi düşmektedir (Kaynak ve Maden, 2012; 38). 

Yaratıcı örgüt iklimi ise, örgütün sosyal çevresi ile yaratıcılık ve yenilik ilişkisine 
ait algıları kapsar (Lundmark ve Björkman, 2011; 607). Bir örgütte çalışan bireylerin 
yenilik yapma yetenekleri varsa yenilik yapma istekleri örgütün iklimine ve desteğine 
bağlıdır (Mumford ve Gustafson, 1988: 38). Yeniliği teşvik eden özgür ve açık iş 
ortamını sağlayabilmek için, yaratıcı iklimin oluşturulmasına dikkat edilmelidir. Bu 
ortamı ancak yönetim oluşturabilir (VanGundy, 1984: 24; akt: Gürkan ve Koçoğlu; 
2014; 589). 

İletişim: İletişim, örgütlerde yöneticilerin iş yaptırmak için kullandıkları bir 
araçtır. Yönetici, iletişim araçları ile kendisine bağlı olan kişilerle iletişim kurar. Neyi, 
ne zaman ve nasıl istediğini iletişim ile çalışanlara aktarır (Bolat vd., 2014; 245).  
İletişim gerek bireysel gerekse örgütsel bazda her faaliyetin temelini oluşturmakla 
birlikte, örgüt içerisinde koordinasyonu sağlar (Eroğluer, 2011;122). 1980’lerde 
örgütsel iletişim alanında etik ve değerlere ilişkin araştırmalar önem kazanmış ve örgüt 
içinde değerlerin inşa edilmesi, korunması ve değiştirilmesi süreci örgütsel iletişimin 
sorumluluğuna bırakılmıştır (Durğun, 2006;127). 

İletişim örgüt ikliminin ve iş çevresinin düzenlenmesinde, risk faktörlerin 
kaldırılmasında önemli rol oynar. Örgütün amaç ve hedeflerinin belirgin olmaması, 
bireylerarası çekişmelerin yaratmış olduğu baskı ve soğuk çalışma ilişkileri, örgütten 
ayrılma duygusu, sistemdeki karmaşıklıklar olumsuz örgüt ikliminin kaçınılmaz 
sonuçlarıdır. Bu olumsuzlukların giderilmesinde çalışanların arasındaki ilişkiler 
düzeltilerek sosyal etkileşimi artırmak örgütsel iletişimi önemli hale getirmek gereklidir 
(Kırel, 2007; 329). 

Ödül Sistemi: : Çalışanların verimliliğini arttırmak için birçok güdüleme tekniği 
geliştirilmiştir. Örgüt yönetimi, çalışanlarının istekli ve etkili bir biçimde çalışmasını 
sağlamak için bu teknikleri dikkatli bir şekilde seçmeli ve koşullara uygun olarak 
kullanmalıdır. Çalışanı örgütte tutmak ve etkin çalışmasını sağlamak için kullanılan tüm 
maddi ve manevi ödüllerin planlanması, uygulamaya konulması ve etkililiğinin 
sağlanması için gerekli olan tüm politika ve sistemlerin geliştirilmesi zorunluluğu, 
örgütlerde “ödüllendirme yönetimini” ön plana çıkarmıştır (Karatepe, 2005; 119). Örgüt 
iklimi içerisinde, çalışanların birbirine güvenmesi, yöneticinin motive edici ve yapıcı 
davranışları, ödüllendirme sistemi, çalışanlar arasındaki samimiyet gibi faktörler 
çalışanlarda olumlu algılar oluşturur. (Uysal ve Aydemir, 2014; 1559). Çalışanların 
yaptıkları işten tatmin olmalarını sağlamak için uygun ve eşit bir ödüllendirme sistemi 
uygulanmalı ve her çalışanın hak ettiği ölçüde ödüllendirileceği algısı yaratılmalıdır.  
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Örgütlerde eşit dağıtılmayan, performansla ilişkilendirilmeyen ödüller, başta iş 
tatminsizliği olmak üzere pek çok olumsuz duygunun gelişmesine neden olabilir 
(Özdemir, 2006; 79). 

Açıklık: Öğrenen örgüt kültürünün en belirgin özelliklerinden birisi açıklıktır. 
Açıklık, herkes için bilgiye kolay ulaşılması ve serbest iletişim olarak ifade edilebilir. 
Bu şeffaf ortamda problemler, tecrübeler ve başarısızlıklar paylaşılır. Tartışma ve 
çatışmaların çözümlenmesi için çalışanların da benimsediği yöntemler geliştirilebilir. 
Çalışanlar, anlaşmazlığa düştüklerinde kendi görüşlerini açıklayabilmek için, 
kendilerine bu fırsatı sağlayan yasal ve desteklenen bir özgürlük ortamına ihtiyaç 
duyarlar. Örgütler tüm çalışanlarına bu fırsatı sağlamalı ve çalışanların, akıllarındaki 
şüpheleri ve belirsizlikleri azaltarak, daha katılımcı ve yaratıcı biçimde faaliyetlere 
katılmalarını teşvik etmelidirler. Açık iklim, örgüt üyelerinin ileri derecede birlik 
duygusuna sahip oldukları bir örgütsel durumu ifade etmektedir (Özdemir, 2006; 49). 

1.3. İş Yaşamında Yalnızlık Duygusu 
Yalnızlık, sözcük olarak başkalarından uzak olma anlamına gelmektedir. 

Günümüzde insanının en çok yakındığı konulardan birisidir. Yalnızlık, insanların 
fiziksel olarak birbirinden uzak olma halinden ziyade, bireylerin karşılıklı sosyal 
etkileşimden uzak zihinsel durumunu ve ruh halini ifade etmektedir (Mercan vd., 2012; 
215). Yalnızlık, insanın kendisini anlaşılmamış ve kimsesiz hissettiği durumlar olarak 
da ifade edilebilir. Genel anlamda yalnızlık, bireyler arası ilişkilerin ve sosyal 
etkileşimin niteliğinin zayıf olmasının yarattığı ruh halidir (Ernst ve Cacioppo, 1999). 
Yalnızlık, çevreye uyumun bozulduğu, bireyin kendisini kimsesiz ve anlaşılmamış 
hissettiği, uyumsuzluk ve mutsuzluğun egemen olduğu bir durum olarak da 
tanımlanabilir (Geçtan, 1999). Yalnızlık, daha çok bireyler arası engeller ve 
iletişimsizlik nedeniyle, bireyin çevresindeki insanları tehdit aracı olarak görmesi, 
yüksek düzeyde kaygı duyması ve insanlardan uzaklaşması sonucu ortaya çıkar (Yalom, 
1999; akt.: Yılmaz ve Aslan, 2013; 60). 

Yalnızlık konusu 1950’li yıllarda Fromm Reichman’ın (1959) “Yalnızlık” adlı 
çalışmasıyla kavramlaşmıştır. Yalnızlığı Perlman ve Peplau (1981) “kişinin sosyal 
ilişkilerinde nitelik veya nicelik olarak önemli bir eksiklikten oluşan nahoş, antipatik bir 
deneyim” şeklinde tanımlamışlar ve ilk ampirik çalışmayı yapmışlardır. Yalnızlık kişi 
tarafından yaşanan bazı ilişkilerdeki kalite eksikliğinden kaynaklanan nahoş ve kabul 
edilemez bir durumdur. Bu ilişki sayısının arzu edilenden daha az olduğu durumlar ile 
samimiyetin arzu edilen kadar olmadığı durumları içerir (De Jong Gierveld, 1987; 120). 
Yalnızlık tanımlarının temelinde öznellik, olumsuz deneyimler ve var olan ilişkiler ile 
ilişki standartlarının nitelik ve nicelikleri arasındaki değerlendirmenin sonuçları yer 
almaktadır (Gierveld vd., 2006; 486). 

Yalnızlık konusu ile ilgili yapılan tanımlardaki ortak noktalardan birincisi, 
yalnızlığın niceliksel değil, daha çok niteliksel bir sorun olması, ikincisi ise tanımlarda 
yalnızlığın öznel bir yaşantı olarak belirtilmesidir. Üçüncüsü, yalnızlık istenmeyen, 
kaçınılmaya çalışılan, kaygı, öfke, üzüntü, stres gibi olumsuz duygularla ilişkili bir 
yaşantı olarak tanımlanmış ve ilgili çalışmalarda depresyon, anksiyete bozuklukları gibi 
ruhsal belirtilerle olan pozitif ilişkisi vurgulanmıştır (Doğan vd., 2009; 272). 

Yalnızlık olumlu ve olumsuz olarak iki şekilde ifade edilmiştir. Yalnızlığın 
olumlu türü günlük yaşamın sorunlarından gönüllü olarak kaçınılması ve daha üst 
seviyedeki amaçlara odaklanılmasıdır. Günümüzde olumlu yalnızlık aynı zamanda 
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mahremiyet, gizlilik olarak algılanırken, olumsuz yalnızlık ise kişisel ilişkilerin ve 
yönetici gibi önemli kişilerle olan ilişkilerin memnuniyet verici seviyede veya en 
azından kabul edilebilir seviyede olmaması ile ilgili olduğu belirtilmiştir (Gierveld, 
2006; 486).   

Yalnızlık duygusu sadece kişilerle değil işe yönelik olsun veya olmasın tüm 
konularla ilişkili olabilir. Bireyler iş yaşamında ayrımcılığa uğradıklarını düşündükleri 
ve yardım görmedikleri zaman yalnızlık duygusunu hissedebilirler. Bu duygu pek çok 
olumsuz duyguyu da beraberinde getirir. Oysa bireylerin arkadaşlık, desteklenme, ait 
olma ve kimlik sahibi olma gibi farklı duyguları içeren ilişkilere ihtiyacı vardır. 
Araştırmalar bu bağlamda anlamlı ilişkilerin, kişilerin davranışları ve bağlılık duyguları 
üzerinde etkili olduğunu, sosyal destek göremeyen çalışanların ise performanslarının 
daha düşük olduğunu göstermektedir (Ren vd. 2011; 5).   

İş yerindeki yalnızlığın en belirgin sonuçlarının çalışanın iş veriminin düşmesi ve 
iş doyumunun azalması olarak beklenir. Yalnızlık sebebiyle iş yerinde performansını 
yeterli düzeyde sergileyemeyen çalışanların başarısızlık duygusuna kapılması ve 
kendini yetersiz görmesi onların iş doyumunun azalmasına neden olur. İş yerinde 
yalnızlık ile yarışmacı tutum, çalışma arkadaşları desteği, iş dışı destek, yönetici 
desteği, iş yükü, korku iklimi, topluluk ruhu, iş doyumu, algılanan iş stresi, örgütsel 
bağlılık, yaşam doyumu gibi ruhsal özelliklerle anlamlı olarak ilişkili olduğu 
belirlenmiştir (Wright, 2005; akt.: Mercan vd., 2012; 218). 

İş yaşamında yalnızlık konusu duygusal yoksunluk ve sosyal arkadaşlık olarak iki 
boyutta incelenebilir. Bu boyutlar kısaca şu şekilde açıklanabilir: 

Duygusal Yoksunluk: İşyerinde yalnızlığın duygusal yoksunluk boyutunu, 
çalışanın işyerindeki arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin niteliği belirlemektedir. Bu boyut 
işyerindeki ilişkilerin duygusal niteliğinin algılanması olarak açıklanabilir (Doğan vd, 
2009). İş yaşamında ortaya çıkan duygusal yoksunluk çalışanın kendini diğer çalışanlara 
karşı kapatması, duygu ve düşüncelerini diğer çalışanlarla paylaşmaması, çalışma 
arkadaşlarının kendini anlamayacağını düşünmesi olarak açıklanabilir. İşyerinde kendini 
rahat ve huzurlu hissetmeyen, iş ortamında kaygı ve boşluk duyguları yaşayan, iş 
arkadaşlarıyla yakın ilişki kuramayan çalışanların işyerinde duygusal yoksunluk 
yaşadıkları söylenebilir. İşyerinde duygusal yoksunluk yaşayan çalışanlar, iş arkadaşları 
ile aralarında mesafe olduğu, kendilerini gruptan dışlanmış hissettikleri, genel bir 
boşluk duygusu yaşadıkları izlenimi verirler (Mercan vd., 2012; 217). 

Sosyal Arkadaşlık: Sosyal arkadaşlık boyutunda çalışanın işyerindeki sosyal 
ilişkilere katılması, kendini işyerindeki sosyal ilişkilerin bir parçası olarak görmesi söz 
konusudur. İşyerindeki diğer çalışanlarla rahat iletişim kuramayan, sosyal aktivitelere 
katılmayan, etkinliklere ilgi göstermeyen çalışanların sosyal arkadaşlık boyutunda 
yalnızlık yaşadıkları söylenebilir. İşyerinde yaşanan yalnızlığın sosyal arkadaşlık alt 
boyutunda iletişim yetersizliğinin önemli bir payı olduğu ifade edilebilir (Mercan vd., 
2012; 217). 

Modern örgütler, faaliyetlerinde etkinliğe odaklandıklarından, çalışanlar üzerinde 
güçlü bir denetim ve eşgüdüm mekanizması oluştururlar. Bu süreçte, çalışan, pek çok 
yönden örgütsel baskı ve zorlamayı hissetmekte, bunu yaşadığı stresle dışa vurmaktadır. 
Bu örgütlerde çalışan, örgütün yönetim tarzından ötürü kendini tam olarak ifade 
edemeyebilir. Bu durum çalışanın ileri düzeyde yabancılaşma ve yalnızlık duygusu 
hissetmesine neden olur (Tükel, 2012; 42) . 
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1.4. Etik Liderlik, Örgüt İklimi ve Yalnızlık Duygusu Arasındaki İlişkiler 

Çalışanlar için bir rol model olan liderin etik uygulamaları sonucunda çalışma 
ortamının atmosferi ve elde edilen örgütsel çıktıların nitelik ve niceliğinin değişiklik 
gösterebileceği değerlendirilir. Etik liderlik ile örgüt iklimi arasındaki ilişkileri 
belirlemeye yönelik olarak pek çok çalışma yapılmıştır (Akdoğan ve Demirtaş, 2014; 
Daly, 2002; Shin, 2012). Yapılan çalışmalarda yöneticilerin etik değerleri gözetmeleri, 
faaliyetleri bu değerleri dikkate alarak yönlendirmeleri örgütün çalışma atmosferi, 
çalışanlar arası ilişkiler ve örgütün iklimi üzerinde olumlu yönde etkileri olacağı ifade 
edilebilir.  

Liderlik ve örgüt iklimi konuları birbiri ile yakın ilişki içindedir. Rol model olarak 
alınan liderin adil, tarafsız, destekleyici ve yapıcı liderlik uygulamalarıyla örgütün tüm 
süreçleri olumlu veya olumsuz olarak etkilenir. Çalışanların beklentilerini karşılayacak 
seviyede olumlu uygulamalar hepsinin temel etkileyici unsuru olan örgüt iklimini de 
olumlu yönde etkileyerek örgütsel vatandaşlık davranışı, işle özdeşleşme gibi önemli 
konulara önemli katkı sağlar. Bu bilgilerden hareketle etik liderlik ve örgüt iklimi 
ilişkisini belirlemeye yönelik olarak geliştirilen hipotez şu şekilde ifade edilebilir 

H1 Çalışanların etik liderlik algısının, örgüt iklimi algıları üzerinde pozitif yönlü 
ve anlamlı etkisi bulunmaktadır. 

İş yaşamında yalnızlık duygusu ile etik liderlik ve örgüt iklimi arasındaki ilişkiler 
etik liderlik ve örgüt iklimi boyutları bazında incelenmeye çalışılacaktır.  

1.4.1. Etik Liderlik Boyutları ile İş Yerinde Yalnızlık Duygusu Arasındaki 
İlişkiler 

Victor ve Cullen (1988), etik iklimi, sosyal normları sergileyen iş ikliminin bir 
türü ve örgütsel kültürün bir parçası olarak görmüş, etik içeriğe sahip örgütsel yöntem 
ve uygulamaların yaygın algıları olarak tanımlamışlar ve insanları önemseme, yasa ve 
ilkeler, kurallar, bağımsızlık ve araç boyutlarıyla incelemişlerdir (Akt: Sağnak, 2010; 
1123). 

Etik standartlara sahip örgütlerde çalışanlar, etik standartlardan dolayı özgüveni 
daha yüksek, örgütüne bağlı bir çalışan olarak örgütün verimliliğini arttırmaya çalışırlar. 
Bu durum iş sonuçlarının gelişmesine etki ederken, örgütün; vizyona dayalı ve güçlü 
yapısı, etik değerlere sahip donanımlı çalışanlarıyla daha büyük hedefleri 
gerçekleştirmeye yönelir (Mizuo, 1998: 66). Çalışanın bireysel değerleri ile örgütsel 
değerlerin örtüşmesi, çalışanların örgüte karşı olan ilgisini arttıracak ve örgütsel 
vatandaşlık davranışlarının gelişmesini (Saylı ve Kızıldağ; 2007; 237) sağlarken, bu 
durum çalışanın iş yaşamında yalnızlık duygusunu azaltıcı etkide bulunabilecektir. 

Örgüt liderleri, etik davranışlarla iklimin belirlenmesinde önemli rol oynarlar. 
Örgüt ikliminin belirlenmesinde ve değişmesinde bazı faktörler önemli olduğu halde 
liderler, etik iklim üzerinde en büyük etkiye sahiptir (Grojean vd., 2004). Etik iklim, 
yönetimin eylemlerini meşrulaştırırken, çalışanlar ve gruplar arasında güven ilişkisinin 
gelişmesine yol açar (Dickson vd., 2001). Örgüt tipi ve buna uygun yönetici rolleri de 
etik yönelimi etkileyebilir. Etik lider olmak etik liderlikle ilgili saygınlık kazanmaya 
bağlıdır. Bu saygınlık, ahlaklı insan ve ahlaklı yönetici boyutlarına ilişkin başkalarının 
algılarına bağlıdır (Treviňo, Hartman & Brown, 2000; Akt. Sağnak, 2010; 1121). 

Sağnak (2010; 1132) çalışma yaptığı okullarda etik iklim boyutlarının oluştuğunu 
belirlerken, Agarwal ve Malloy (1999) ile Brower ve Shrader (2000) kar amacı güden 
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örgütlerde, kar amacı gütmeyenlere göre bencillik ikliminin daha yüksek olduğunu, tersi 
durumda ise iyilikseverlik ikliminin daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. 

Örgüt yaşamında benimsenen yönetim şekli çalışanların davranışları üzerinde 
etkili olur. Yönetim şekli iletişim örüntüsü üzerine kurulur. İletişim örüntüsü ise örgüt 
içindeki ilişkiler üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. İş yaşamında iletişimsel etik 
kavramı yönetim ve çalışanlar arasında kurulan iletişimin doğruluğunu, güvenirliğini, 
destekleyiciliğini, tarafsız olunmasını ve eşitlikçi davranışların sergilenmesini içerir. 
Etik davranış, başkaları ile kurulan ilişkilerde dürüst ve içten olmayı gerektirir. Bu 
şekilde davranmayan yöneticiler çalışanlar üzerinde güvensizlik başta olmak üzere pek 
çok olumsuz duyguyu yaşamalarına neden olurlar.  

İletişimde etik değerlerin gözetilmesi çalışanların işe yönelik duyguları üzerinde 
olumlu etki yaratırken aynı zamanda örgüt içi karşılıklı ilişkilerde de olumlu etki 
yaratabilir. Zira iletişim pek çok problemin ortaya çıkmadan çözümünü sağlayabileceği 
gibi örgüt içi ilişkilerde de olumlu bir yönlendirici olarak değerlendirilir. Çalışanlar 
arasındaki bağlılığı, güveni, karşılıklı yardımlaşma ve destek duygularını etkileyerek 
çalışanın örgüt içinde izole edilmesini, yalnızlaşmasını engeller. Özgan vd., (2013; 7) 
öğretmenler arasında yaptıkları araştırmada iletişime yönelik olarak yapılan psikolojik 
yıldırma uygulamalarında, okula yeni gelen öğretmenlerin uyumu konusunda sorun 
yaşandığı, okullarda siyaset yapılması ve farklı ideolojilerin dile getirilmesinin diğer bir 
ifadeyle uygun olmayan bir iletişim şeklinin öğretmenleri birbirinden uzaklaştırdığı ve 
bazı öğretmenlerin kendilerini ön plana çıkarmaya çalıştıkları sonuçlarına ulaşmışlardır.  

Örgüt iklimi çalışmalarına bakıldığında örgüt çalışanlarının örgüt iklimini 
algılamasında yöneticilerin önemli bir rolü olduğu belirlenmiştir. Örgüt iklimi ile ilgili 
olumlu düşünceye sahip olan çalışan sayısının artması yöneticinin davranışlarına 
bağlıdır. Yönetimin desteğini hisseden çalışanın daha az destek hisseden çalışana göre 
olumlu örgüt iklimi algısı daha yüksektir. Örgütün büyüklüğü ile örgüt iklimi arasında 
da ilişki olduğu ve bu ilişkinin yönetimin desteğine ve olumlu davranışların 
sergilenmesine bağlı olduğu ifade edilebilir. Örgütün büyüklüğü çalışanlar tarafından 
beklenen örgütsel desteğin sağlanmasını bazen zorlaştırır ve geciktirir (Putter, 2010; 
52). Üst yönetimin etik liderlik uygulamalarının çalışanların etik iklim algıları üzerinde 
olumlu etki yarattığı (Shin vd., 2014; 1) ifade edilebilir. Yöneticinin davranışlarında 
etik değerleri göz önünde bulundurması çalışanların yönetime ve örgütlerine karşı olan 
olumlu duygularını pekiştireceği ifade edilebilir. Örgütlerde etik davranışların 
sergilenmesi çalışanın moral ve motivasyonu ile örgütsel bağlılığı üzerinde olumlu 
etkiler yaratabilir. Mayer vd., (2010; 8) liderin çalışanların örgüt iklimi algıları üzerinde 
etkili olduğunu belirtmişlerdir. Çalışanların işe ve sosyal ilişkilere yönelik 
etkileşimlerini güçlendirerek dayanışma ve iş birliğini arttırırken yalnızlık duygusu 
yaşamalarını da azaltacağı değerlendirilir.  

Etik liderler, etik davranışlar sergileyen, bireysel ihtiyaçları dikkate alan, 
önyargısız ve tarafsız olan, çalışanların haklarını savunan, bu davranışlarıyla çalışanlar 
üzerinde güven duygusu oluşturan kişilerdir. Liderin kararlarını verirken etik değerleri 
dikkate almasının örgütsel güven oluşturmada önemli bir etkiye sahip olacağı 
değerlendirilmektedir (Teyfur vd., 2013, 86). 

Yönetsel etik; göreceli bir kavram olan ahlakın belli bir örgüt içerisinde, o örgütçe 
belirlenmiş kurallarla beslenerek ortaya çıkmış biçimi (Kılavuz, 2002: 258) olarak 
tanımlanmaktadır. Etik karar verme kişilere karşı sorumlu olmayı, kararsızlıkla 
mücadele edebilmeyi, diğer gamlığı, altın kurala uymayı gerektirir. Etik karar verme 
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hem etiği, hem de karar vermeyi birleştirir. Karar verme sırasında çeşitli ikilemler ile 
karşılaşılabilir. İkilemlerin çözümlenebilmesi için örgütlerde kişilere rehberlik 
edebilecek etik ilkeler oluşturulmalıdır. Her örgütün kendi içinde devamlı 
güncelleştirebileceği etik karar verme rehberi oluşturması çalışanlarının etik ilkelere 
uymalarına katkı sağlayabilecektir (Kıranlı ve İlğan, 2008; 160). Etik ilkelere uyan 
yönetici ve çalışanların verecekleri kararlarda diğer çalışanların zarar görmemesi temel 
alacağından çalışanlar arasında yaşanabilecek olumsuz ilişkiler ve bunların yaratacağı 
yalnızlık duygusunun önlenebileceği değerlendirilmektedir. 

Bu bilgilerden hareketle karar vermede etik liderlik ile iş yerindeki yalnızlık 
duygusu arasındaki ilişkiye yönelik olarak belirlenen hipotez şu şekilde ifade edilebilir: 

H2- Çalışanların etik liderlik algısının, iş yaşamındaki yalnızlık duyguları 
üzerinde negatif yönlü ve anlamlı etkisi bulunmaktadır. 

1.4.2. İş Yerinde Yalnızlık Duygusu ile Örgüt İklimi Arasındaki İlişkiler 
Örgüt ikliminin psikolojiyle ve bireylerin örgüt içindeki davranışlarını etkileyen 

unsurlarla yakından ilgili olması örgüt iklimi araştırmalarının, yaratıcılık, yenilik, 
motivasyon gibi unsurları kapsamına aldığı görülmektedir. Konuyla ilgili yapılan 
çalışmalar incelendiğinde, çalışanın faaliyette bulunduğu örgüt iklimini, yeniliği 
destekleyici olarak algılamasının yenilikçi davranışını olumlu yönde etkilediği 
anlaşılmaktadır (Scott ve Bruce, 1994: Schneider, 1983; Reichers ve Schneider, 1990; 
Schein, 1990; akt.: Özbağ, 2012; 148). Geleceğin örgütlerinin çalışanları yaratıcı ve 
yenilikçi yeteneklere sahip olmak durumundadırlar. Yaratıcılığı ve yenilikçiliği 
geliştirebilmek, gerekli davranışları motive etmek için örgütlerin doğru ve etkin bir ödül 
sistemi kurmaları zorunludur (Moseley, 2009; 6). Ödüllendirme sürecinin adil 
işlememesi veya bu şekilde algılanması çalışanların haksızlığa uğradığı düşüncesine 
kapılmasına ve yaratıcılık duygularının ortaya çıkmamasına veya olumsuz 
etkilenmesine neden olabilir. 

Örgüt iklimi; liderlik tarzı, örgüt kültürü, örgüt yapısı ve çalışanların kişilik 
özelliklerinden etkilenirken aynı zamanda kişilerin iş davranışlarını, işe dayalı duygu ve 
tutumlarını doğrudan etkilemektedir (Schein 1997; Bozkurt 1997; Ostroff ve Rothausen 
1997; Aytaç 2003a). Bu karşılıklı etkileşimden kaynaklanan örgüt iklimi, çalışanlar için 
sağlıklı bir örgütsel ortam yarattığında, çalışanların performansı, üretkenliği ve 
verimliliği üzerinde olumlu bir etkiye yol açmaktadır (Schein 1997:3; Patterson vd. 
2004; akt.: Gök, 2009; 592). Örgütsel ilişkiler açısından çalışanlar arasında yaşanan 
görüş ve düşünce farklılıklarının, gelişme ve yeniliğe yol açacağı ve örgütsel hedeflere 
katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Farklıkların yol açacağı çeşitlilik ve çok 
seslilik, geliştirici katkılar sağlamakta ve çalışanları teşvik etmektedir (Asunakutlu ve 
Safran; 2000; 117). İş yaşamında olumlu iletişim ve etkileşim kuramayan ve giderek 
yalnızlaşan çalışanların örgütsel destek algılarının düşük olması, faaliyetlere katılım ve 
daha fazlasını yapma arzularını olumsuz etkileyeceği ve bunlara bağlı olarak örgüt 
iklimi algılarının da olumsuz yönde olacağı değerlendirilmektedir.  

Feldman ve Hugh (1986: 197)’a göre tek başına çalışanların kendilerini sosyal 
açıdan yalnız hissetmeleri, işlerini sevmemelerine neden olmakta ve iş tatminsizliğine 
yol açmaktadır. Çalışma grupları çalışanların iş tatmini için önemli bir kaynaktır ve 
grup üyelerinin birbirleriyle olan iletişimleri ve ilişkileri iş tatminini yönlendirmektedir. 
Birbirleriyle iletişim kuramayan çalışanların iş tatminleri azalmakta ve sosyal yalnızlığa 
itilmekte ve sonuçta işi terk etmelerine yol açmaktadır (Erdil vd., 2004; 20). 
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Çalışanlar, örgütün yönetim tarzına ya da örgüt yapısına uyum sağlayamayabilir. 
İşyerindeki çalışma koşulları ve çalışanların görevleri kendileri için uygun olmayabilir. 
Bunların yanında örgütün inançları, tutumları ve ahlaki yapısı çalışanın inançları ve 
ahlaki yapısıyla çelişebilir. Tüm bu olumsuzluklar; çalışanın işi, örgütü ve kendisi ile 
ilgili olarak olumsuz duygular hissetmesine neden olmaktadır. Örgütün iklimi, örgüt 
içerisindeki çatışmalar, yüksek düzeyde yaşanan stres ve moral düşüklüğü de çalışanı 
olumsuz yönde etkilemektedir. Örgüt içerisinde yaşanan bu tür sıkıntılar çalışanı 
bireysel olarak etkilemekte ve zamanla bu durum örgütün geneline yansımaktadır. 
Genel olarak teknolojik gelişmeler, politik ve hukuki yapı, sendikal örgütlenmeler, 
kültürel yapıdaki olumsuzluklar ve kişinin bu durumlara herhangi bir şekilde müdahale 
edememesi durumu kişiyi yıpratmakta ve çevresinden uzaklaştırmaktadır (Özler ve 
Dirican, 2014; 295). Bu olumsuz duygular çalışanın ilişkilerinde yalnızlaşmasına ve 
beraberinde işine, örgütüne karşı olan sorumluluklarını tam olarak yerine 
getirememesine neden olabilir ve örgütün amaçlarına ulaşmasında önemli bir engel 
teşkil edebilir. 

Ponzetti (1990) üniversite öğrencileri üzerinde yalnızlıkla ilgili yaptığı 
araştırmada utangaçlık, düşük özsaygı, güvensizlik, dostça olmayan iletişim şekli ve 
öğrencilerin sosyal ilişkilerinin çokluğu gibi hususların yalnızlık duygusu ile ilişkili 
olduğunu belirtmiştir. Üniversite öğrencileri tarafından, güçlü bir sosyal destek 
sisteminin varlığının daha az yalnızlık duygusu hissine neden olduğu ifade edilmiştir  
(Rhodes, 2014; 8). 

Armağan (2014; 42) öğrencilerin yalnızlık düzeyleri ile iletişim becerileri 
arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yaptığı araştırmada; öğrencilerde yalnızlık 
düzeyi arttıkça iletişim kurma becerisinin azaldığı, yalnızlık düştükçe, iletişim kurma 
becerisinin yükseldiği, aralarında pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

Örgütlerin sahip olduğu özellikler ve örgüt iklimi çalışanlar üzerinde etkili olduğu 
gibi çalışanların sahip oldukları duygular da örgüt iklimi üzerinde etkili olur. Langelier 
(2006) örgütte mutluluk ve güven hissi duygularının var olmasının çalışanlarda işe karşı 
sorumluluk duygusunu etkilediğini, özgüven duygusunun var olmasının yenilik yapma 
ve sınırları genişletme davranışı göstermelerine neden olduğunu belirtmiştir. Buna 
karşın üzgünlük, kızgınlık ve nefret duygularının ise işten kaçma, geri çekilme ve düşük 
performansa neden olabileceğini ifade etmiştir (Töremen ve Çankaya, 2008; 41). Bu 
olumsuz duygular ise çalışanın kendisini iş yaşamında yalnız hissetmesine neden 
olurken, yalnızlık duygusunun örgütün iklimi ve buna bağlı olarak örgüt faaliyetlerini 
olumsuz yönde etkileyebileceği ifade edilebilir. 

Çalışanların gösterdikleri performansın uygun olarak değerlendirilmesi ve 
ödüllendirilmesi, çalışanların yaptığı işten gurur duyması, sahip olduğu kariyer ilerleme 
fırsatlarından tatmin olması, iş tatminini olumlu yönde etkilemektedir. Üstlerin, çalışma 
arkadaşlarının ve astların açıkça iyi performansı tanımaları, takdir etmeleri ve yönetimin 
maaş artışı veya diğer ekonomik ve manevi özendirme araçlarını içeren bir ödül 
sistemine sahip olması çalışanların işlerinden memnun olmalarını sağlamaktadır (Chin 
vd., 2002: 373). Takdir edilme manevi yönü ağır basan ve tüm çalışanlar için önemli bir 
özendirme aracıdır. İncir (1990: 59) yapılan işin önem verilen kişiler tarafından 
beğenilmesinin, çalışanlara büyük tatmin sağladığını belirtmiştir (Erdil vd., 2004; 21). 
Bu kapsamda iş yerinde üstleri ve çalışma arkadaşları ile yeterli seviyede yakınlık 
kuramayan veya başka nedenlerle yalnızlaşan çalışanların ödüllendirme sürecinde 
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yeterli seviyede desteklenmeyeceği ve çalışanın olumsuz duygularının daha da 
artabileceği ifade edilebilir.  

Yöneticilerin iş yaşamında uyguladıkları yakın ve sürekli denetim, baskıcı 
yönetim tarzı gibi yöntemler çalışanların başta stres olmak üzere pek çok konuda önemli 
problemler yaşamalarına, örgütlerinden beklentilerinin karşılanmamasına, örgütleri ile 
ilgili olumsuz duygulara kapılmalarına, tatminsizliğe, tükenmişlik duygusu ve yalnızlık 
hissine kapılmalarına neden olabilir. Psikolojik şiddetin unsurlarından olan kıskançlık, 
rekabet, dışlama ve etkisizleştirme gibi duygular (Töremen ve Çankaya, 2008; 43) 
çalışanların iş yaşamında kendilerini geri çekmelerine ve yalnız kalmalarına neden 
olurken diğer çalışanlar ve yöneticilerle olan iletişimleri zayıflar ve örgütsel faaliyetlere 
olan katkıları azalabilir. Algılanan yalnızlık çalışanların kişilerarası ilişkileri olumsuz 
yönde etkilemekte ve samimi ilişkiler kurma yerine soyutlanma ve sosyal izolasyonun 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Mercan vd., 2012; 219). 

Örgüt içinde yalıtılan, yalnızlaşan çalışan örgüte karşı olumsuz tutum geliştirmeye 
başlar. Olanlardan örgütün genelini sorumlu tutar ve örgüte olan bağlılığı azalmaya 
başlar. Çalışanın örgüte karşı olumsuz tutum geliştirmesi ve örgüte olan bağlılığının 
azalması tükenmişlik sendromunun belirtileri olarak değerlendirilebilir. Örgüte karşı 
beslenen olumsuz duygular tükenmişlik sendromuna neden olabilirken (Özler ve 
Dirican, 2014; 297) bu olumsuz duygular yalnızlık duygusunun daha ağır 
hissedilmesine de neden olabilir. Örgüt içerisinde ayrıma uğrayan çalışanların 
çevresiyle iletişim kurmak istememeleri yanında iletişim kurma yeteneklerinin de 
yeterli olmadığı ifade edilebilir. İletişim kurma yeteneğinin zayıf olması çalışanın 
yalnızlaşmasında temel unsurlardan biri olabilir. Yetersiz iletişim ise çalışanın örgüt 
iklimi ve faaliyetleri ile ilgili yeterli seviyede bilgisinin olmamasına ve düşük algı 
seviyesine sahip olmalarına neden olabilir. 

 Açıklık ilkesi örgütlerde karşılıklı iletişimi gerektirir. Örgütsel amaçların 
gerçekleştirilebilmesi için yöneticiler ile çalışanlar ve çalışanların kendi aralarında 
sağlıklı iletişim kurulmalıdır. Bolino vd., (2004; 240) yaptığı çalışmada çoğu zaman 
olumlu örgüt iklimine sahip örgütlerde çalışanlarının yönetim tarafından daha çok çaba 
sarf etmeye yönlendirilmeleri yanında çalışanların arkadaşlarından işe yönelik yardım 
talep etmelerinin bu çalışanlar tarafından hoş karşılanmadığını tespit etmişlerdir. Bu 
bilgilerden hareketle örgüt iklimi ile iş yaşamında yalnızlık duygusu arasındaki ilişkiye 
yönelik geliştirilen hipotez şu şekilde ifade edilebilir: 

H3- Çalışanların iş yaşamındaki yalnızlık duygularının, algıladıkları örgüt iklimi 
üzerinde negatif yönlü ve anlamlı etkisi bulunmaktadır. 

 Çalışmanın son hipotezi, çalışanların etik liderlik algısı ile algıladıkları örgüt 
iklimi arasındaki ilişkide, iş yerinde yaşadıkları yalnızlık duygusunun aracılık etkisinin 
olup olmadığına yöneliktir. Aracılık analizinde temel olarak birbirleri ile ilişkili olan iki 
değişken arasına müdahil olan yeni bir değişkenin, bu ilişki üzerindeki etkisini 
incelemektedir (Hari Jr, vd, 2014, 36-37). Aracının modele dahil olduğu durumda iki 
değişken arasında oluşan etkinin (dolaylı etki), direkt etkiden farklı olması durumunda, 
bu etkinin bir bölümünün aracı değişken tarafından paylaşılması şeklinde 
yorumlanmaktadır (Burmalıoğlu, Polat ve Meydan, 2013, 17). Verilen bilgilerden 
hareketle etik liderlik ve örgüt iklimi ilişkisi üzerinde yalnızlık duygusunun aracı 
etkisinin olabileceği değerlendirilerek geliştirilen hipotez şu şekildedir: 

H4. Çalışanların etik liderlik algılarının, algıladıkları örgüt iklimi üzerindeki 
etkisinde iş yaşamındaki yalnızlık duygusunun aracılık etkisi vardır. 
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2.Yöntem 
2.1.Araştırmanın Amacı ve Modeli 
Bu araştırmada, İstanbul’da faaliyet gösteren bir tekstil firmasının çalışanların etik 

liderlik algılarının, algıladıkları örgüt iklimi üzerindeki etkileri ile bu ilişkide “yalnızlık 
duygusunun” aracılık etkisi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.  Bu 
amaçla çalışma, literatürde yer alan diğer çalışmalardan yola çıkarak neden sonuç 
ilişkisine dayalı ve ampirik şekilde tasarlanmıştır. Araştırma amaçları doğrultusunda 
geliştirilen araştırma modeli ve ileri sürülen hipotezler Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

 Literatürde etik liderliğin, algılanan örgüt iklimi üzerindeki etkisini inceleyen 
birçok çalışma yer almaktadır (Chan vd., 2010; 223); ancak örgütsel davranış 
çalışmalarında aracılık etkisinin sıklıkla kullanılan bir yöntem olmasına karşın 
(Burmaoğlu, Polat ve Meydan, 2013, 17), yalnızlık duygusunun etik liderlik ve örgüt 
iklimi ilişkisindeki aracılık etkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır.  Dolayısı 
ile çalışma sonucunda elde edilecek bilgilerin literatürdeki bu eksikliği giderme 
noktasında önem arz edeceği düşünülmektedir.  

2.2.Örneklem ve Veri Toplama Süreci  
Araştırmanın ana kütlesini İstanbul’da faaliyet gösteren bir tekstil firmasının 

çalışanları oluşturmaktadır.  Ana kütlede yer alan çalışan sayısı 225’tir. Bu ana kütleden 
gerekli veriyi toplamak üzere bir soru formu geliştirilmiş ve form, firma 
yöneticilerinden gerekli izinler alındıktan sonra tüm çalışanlara dinlenme zamanlarında 
dağıtılmıştır. Formun dağıtımı sırasında çalışanlara gerekli bilgiler verilmiş ve 
tamamlanan formların çalışma için getirilen kutuya atılması istenmiştir. Uygulama 
sonunda 174 anket geri dönmüştür (Geri dönüş oranı %77,3). Yapılan inceleme 
sonucunda 8 adet formun eksik olarak doldurulduğu anlaşılmış ve değerlendirme dışı 
bırakılmıştır. Kalan 166 adet form değerlendirilmeye dahil edilmiştir. Firmanın çalışan 
sayısı dikkate alındığında katılımcı sayısının araştırmanın amacını gerçekleştirmek için 
yeterli olduğu düşünülmektedir.  

Veri toplama için kullanılan soru formunda yer alan etik liderliğe yönelik ifadeler 
Yılmaz (2005) tarafından geliştirilen ve Yıldırım’ın (2010; 127) tez çalışmasında 
kullandığı Etik Liderlik Ölçeğinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Örgüt iklimi konusu 
dört boyutta incelenmiştir. Patterson vd. (2005) tarafından yapılan çalışmada belirlenen 
17 boyuttan çalışmamızla ilgili olduğu değerlendirilen iletişim boyutu alınmış, 
Türkçeye uyarlanmıştır. Diğer örgüt iklimi boyutları olarak kullanılan yenilik yapma, 
ödül sistemi ve açıklık boyutları ise Putter (2010; 63)’in çalışmasından Türkçeye 
uyarlanarak kullanılmıştır. İş yaşamında yalnızlığı belirlemeye yönelik ifadeler ise 
Wright, Burt ve Strongman (2006) tarafından geliştirilen ve Doğan vd.(2009; 271-277) 
tarafından titiz bir çalışma ile Türkçeye uyarlanan çalışmasında yer alan ifadelerden 

H1 
Etik Liderlik Örgüt İklimi 

H2 

H4 

Yalnızlık 
Duygusu H3 



 
 

K. Eroğluer – Ö. Yılmaz 7/1 (2015) 280-308 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 294 

yararlanılarak oluşturulmuştur. Soru formu 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanmış olup, 
formda yer alan ifadeler (1) Kesinlikle Katılmıyorum ile (5) Kesinlikle Katılıyorum 
arasında olacak şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre araştırmaya katılanlardan ifadelere 
yönelik düşüncelerini 1-5 arasında kendilerine uygun gördükleri değerler ile ifade 
etmeleri istenmiştir. Dört bölümden oluşan soru formunun birinci bölümde demografik 
özellikleri belirlemeye yönelik yedi ifade, ikinci bölümde etik liderlik ile ilgili olarak 
otuz yedi ifade, üçüncü bölümde örgüt iklimi ile ilgili yirmi dokuz ifade olmak ve iş 
yaşamında yalnızlık konusuna ilişkin on altı olmak üzere toplam seksen iki ifade yer 
almıştır. 

Soru formundaki soruların farklı çalışmalardan toplanması ve çoğunluğunun 
çeviri ile elde edilmesi, formun güvenilirliği ve geçerliliği noktasında olumsuzluk 
yaratabilmektedir. Bu noktada ölçeklere ilişkin geçerlilik ve güvenilirliğinin 
sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Ölçeklere ilişkin geçerlilik 
çalışmalarında öncelikli olarak “çeviri-geri çeviri” işlemi yapılmış; İngilizce 
çalışmalardan yazarlar tarafından Türkçeye çevrilen sorular, Balıkesir Üniversitesinde 
görevli bir İngilizce okutmanı tarafından İngilizceye geri çevrilmiş ve iki çeviri 
arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Ortaya çıkan çeviri farklılıkları düzeltilmiş ve bu 
sayede anlam kargaşası çıkarabilecek hatalı çevirilerin önüne geçilmiştir.  

Geçerlilik çalışması noktasında ikinci olarak uzman görüşlerine başvurulmasına 
karar verilmiştir. “Ölçme aracında bulunan maddelerin ölçme aracına uygun olup 
olmadığını, ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediğini belirlemek için uzman 
görüşüne başvurularak” (Yılmaz, 2014, 139) gerçekleştirilen bu çalışma kapsam 
geçerliliği konusunda önem arz etmektedir. Hazırlanan form, 3 adet Dr. unvanına sahip 
akademisyene gönderilmiş ve ölçeğe ilişkin değerlendirmeleri beklenmiştir. Dönütler 
doğrultusundan soru formu yeniden düzenlenmiş ve toplamda 74 soruya indirgenmiştir.  

Elde edilen yeni soru formunda yer alan ölçeklerin güvenilirliği test etmek için 
Cronbach’ın Alfa (α) yöntemi ile birlikte, Mc Donald’ın   yönteminin de kullanılma 
sına karar verilmiştir. Omega (ω) yönteminin güvenilirlik analizi için seçilmesinde bu 
yöntemin Alpha ile ilgili sert varsayımları sağlayamayan veriler için daha esnek 
varsayımlar sağlayan (Gignac, 2009, 12) bir yöntem olması etkili olmuştur. Alfa 
güvenilirlik analizi için SPSS 21, Omega güvenilirlik analizi için Factor 9.2 
programlarından yararlanılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 1’de özetlenmiştir.  

Tablo 1. Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

ÖLÇEK BOYUTLAR N Ort. S.S. α 
Değeri 

ω  
Değeri 

ETİK LİDERLİK 

İklimsel Etik 10 3,321 0,319 0,710 0,828 
İletişimsel Etik 11 3,274 0,354 0,789 0,864 
Davranışsal Etik 6 3,465 0,314 0.595 0,769 
Karar Vermede Etik 6 3,598 0,332 0,652 0,799 
TOPLAM 33 3,382 0,333 0,840 0,929 

ÖRGÜT İKLİMİ 

Yenilik Yapma 6 3,428 0,437 0,712 0,797 
İletişim 6 3,353 0,331 0,568 0,734 
Ödül Sistemi 6 2,795 0,434 0,732 0,793 
Açıklık 7 3,359 0,347 0,594 0,740 
TOPLAM 25 3,239 0,385 0,721 0,873 

YALNIZLIK 
DUYGUSU 

Duygusal Yoksunluk 9 3,747 0,359 0,765 0,861 
Sosyal Arkadaşlık 7 3,662 0,383 0,711 0,823 
TOPLAM 16 3,71 0,369 0,769 0,885 

N=Gözlem Sayısı, Ort.=Ortalama, S.S=Standart Sapma 



 
 

K. Eroğluer – Ö. Yılmaz 7/1 (2015) 280-308 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 295 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, ölçeklere ait alt boyutların α değerleri 0,568-0,789; ω 
değerleri ise 0,734-0,861 arasında bulunmuştur. Çalışmaya esas oluşturan ana ölçeklere 
(Etik liderlik, Örgüt İklimi ve Yalnızlık Duygusu) ait α ve ω güvenilirlik değerleri 
yüksektir (minimum 0,721). Bu durumda genel olarak ölçeğin kabul edilebilir bir 
güvenilirliğe sahip olduğu söylenebilir.  

3.Bulgular 

Çalışmaya esas oluşturan katılımcılara ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de 
gösterilmektedir.  

Tablo 2. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı İstatistikler 
Cinsiyet Sayı Yüzde   Eğitim Durumu Sayı Yüzde 
Erkek 48 28,9  İlkokul 27 16,3 
Kadın 118 71,1  Ortaokul 32 19,3 
Toplam 166 100,0  Lise 84 50,6 

    MYO 11 6,6 
Medeni Durum Sayı Yüzde  Lisans 9 5,4 
Evli 77 46,4  Lisansüstü 3 1,8 
Bekar 76 45,8  Toplam 166 100,0 
Boşanmış 13 7,8     
Toplam 166 100,0  Çalışma Süresi Sayı Yüzde 

    1 yıldan az 29 17,5 
Yaş Sayı Yüzde  1-5 yıl arası 71 42,8 
20 yaş altı 47 28,3  6-10 yıl arası 40 24,1 
21-30 yaş arası 62 37,3  11-15 yıl arası 25 15,1 
31-40 yaş arası 40 24,1  16 yıl ve üstü 1  0,6 
41-50  yaş arası 16 9,6  Toplam 166 100,0 
51 yaş ve üzeri 1 0,6     
Toplam 166 100,0  Görev Sayı Yüzde 

    Mühendis 4 2,4 
Görev Yapılan Bölüm Sayı Yüzde  İşçi 101 60,8 
İmalat 107 64,5  Büro çalışanı 23 13,9 

İdari Kısım 18 10,8  Alt Kademe 
Yönetici 

7 4,2 

Model Tasarım  14 8,4  Orta Kademe 
Yönetici 

9 5,4 

Tedarik 4 2,4  Üst Kademe 
Yönetici 

3 1,8 

Depolama 8 4,8  Diğer 19 11,4 
Diğer 15 9,0  Toplam 166 100,0 
Toplam 166 100,0     

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların çoğunluğunun (%71,1) kadınlardan 
oluştuğu ve imalat bölümünde çalıştığı (%64,5) görülmektedir. Çalışanların yaklaşık 
olarak yarısı (%50,6) lise eğitimi aldığını belirtirken, 101 katılımcı (%60,8) işletmede 
işçi olarak çalışmaktadır. Çalışma süresi bağlamında ise, 1 ile 5 yıl arasında işletmede 
bulunanların (%42,8) ilk sırayı yer aldığı görülmektedir.  

Çalışmada ilgili hipotezlerin test edilmesi için PLS algoritmasına dayanan Yapısal 
Eşitlik Modellemesinden yararlanılmıştır. Bu analizler SmartPLS paket programı 
kullanılarak yapılmıştır (Ringle vd. 2005). “PLS ölçülen modelin psikometrik özellikleri 
(her bir değişkenin ölçümünde kullanılan ölçeğin güvenilirlik ve geçerliliği) ve yapısal 
modelin parametrelerini (modeldeki değişkenler arasındaki ilişkinin derecesi ve 
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anlamlılık düzeyi) eşzamanlı olarak değerlendirmektedir. PLS yönteminin veri dağılımı 
konusunda hiçbir varsayımı olmamakla birlikte, tahminlerin istatistiki anlam 
düzeylerinin tespitinde (bootstrapping ve jackknifing gibi) parametrik olmayan 
yöntemleri kullanmaktadır. Ayrıca PLS yöntemi örneklem büyüklüğü konusunda 
minimum düzeyde kısıtlama getirmektedir” (Yılmaz ve Akgül, 2014, 26-27). Yani, 
örneklemin küçük olduğu durumlarda veri analizini mümkün kılmakta ve bu özelliğiyle 
de bu araştırma için en uygun yöntem olmaktadır. 

Analiz aşamasından önce ölçeklere ilişkin alt boyutlara (iklimsel etik, iletişimsel 
etik, yenilik yapma vb.) ait sorulara verilen yanıtların ortalamaları alınarak her bir alt 
boyutu temsil edecek yeni değişkenler oluşturulmuş ve elde edilen yeni veriler 
SmartPLS 2.0 programına aktarılmıştır. Analizde öncelikli olarak ölçeklere ilişkin 
faktör yüklemeleri (Doğrulayıcı Faktör Analizi) incelenmiştir. Elde edilen standart 
katsayılar Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 
PLS Algorithm: Factor Weighting Scheme, Maximum Iterations: 1000 

Şekil 2. Ölçeklere İlişkin Faktör Yükleri (CFA) 

Şekil 2’de yer alan tüm katsayılar %95 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır (t>1,96).  
Bu sonuca göre tüm alt boyutların ilgili yapı ile olan ilişkisinin istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu görülmektedir. Dolayısı ile eldeki veriler ve yapısal ilişkiler hipotez 
testleri için yeterlidir. H1 hipotezinin test edilmesi için kurulan yapısal modele ilişkin 
elde edilen standart katsayılar Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

PLS Algorithm: Path Weighting Scheme Maximum Iterations: 1000   

*Hipotez numarası, Standart Katsayı, (t değeri) 

Şekil 3. H1 Hipotezine İlişkin Sonuç 

Etik Liderlik Örgüt İklimi 

H1* 
0,458 (11,650) 
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Şekil 3’te görüldüğü üzere, Etik liderlik algısının, algılanan örgüt iklimi üzerinde 
pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Analiz sonuçlarına 
göre çalışanların etik liderlik algılarında bir birimlik artış meydana geldiğinde, 
algıladıkları örgüt iklimi 0,458 birim artmaktadır. Bu sonuca göre H1 hipotezi kabul 
edilmiştir.  

Çalışmada ileri sürülen 2-3 ve 4 numaralı hipotezlerin test edilmesi için SmartPLS 
programı yardımı ile Yapısal Eşitlik Modeli kurulmuş ve elde edilen sonuçlar Şekil 4’te 
özetlenmiştir. 

 
PLS Algorithm: Path Weighting Scheme Maximum Iterations: 1000   

* Hipotez numarası, Standart Katsayı, (t değeri) 

Şekil 4. Dolaylı Etki Modeli (H2-H3-H4) 

Şekil 4’te görüldüğü üzere, kurulan yapısal model sonucunda etik liderlik 
algısının örgütsel yalnızlık üzerinde negatif ve anlamlı etkisinin olduğu görülmektedir. 
Bu sonuca göre kurulan ikinci hipotez (H2) kabul edilmektedir. Modelde ayrıca örgütsel 
yalnızlık duygusunun, çalışanların algıladıkları örgüt iklimini de negatif yönde 
etkilediği de görülmektedir. Bu durum da teorik olarak beklenen ve kurulan H3 
hipotezini destekleyen bir sonuçtur. Çalışma sonuçlarına benzer olarak; He vd. (2014, 
747) kendini değerlendirme ve yaşam tatmini arasında yalnızlık ve duygulanımın 
aracılık etkisini inceledikleri araştırmalarında yalnızlığın duygulanım ve yaşam tatmini 
üzerinde kısmi aracılık rolü olduğunu belirlemişlerdir.  

Araştırmaya ilişkin kurulan hipotezlerden sonuncusu (H4) aracılık testi ile 
ilgilidir. Aracılık etkisinden söz edebilmek için üç şartın var olması gerekir. “Bu 
şartlardan birincisi, bağımsız değişkenin aracı değişkeni etkilemesidir. İkincisi, aracı 
değişken ile bağımlı değişken arasında anlamlı bir ilişki olmalıdır. Üçüncüsü ise, 
bağımlı değişken üzerinde, bağımsız değişkenin etkisi ilk duruma göre daha az 
olmalıdır. Aracı değişken dikkate alındığında eğer bağımlı değişken ile bağımlı 
değişken arasındaki ilişki anlamsızlaşıyorsa tam aracılık, bağımlı değişken üzerinde 
bağımsız değişkenin etkisi azalıyor ama anlamsızlaşmıyorsa kısmi aracılıktan söz 
edilir” (Usta ve Memiş, 2009; 100). Ayrıca bağımlı değişken ile bağımsız değişken 
arasında tek aracı değişken olan modellere, basit aracılık modeli ismi verilmektedir 
(Wessels ve Drennan, 2010,554). 

İlgili modelde aracılık etkisi için gerekli olan üç gereklilikte sağlanmaktadır. 
Aracılık etkisi incelendiğinde; “Yalnızlık duygusunun” aracı değişken olarak modele 
dahil edilmesinden sonra, “etik liderlik” ile “örgüt iklimi” arasındaki standart katsayının 
direkt modele göre (0,458) düşüş gösterdiği (0,422) anlaşılmaktadır. Bu değişimin 
istatistiksel olarak anlamlı bir değişim olup olmadığını test etmek için Sobel (1982) testi 
de yapılmalıdır. “Söz konusu Sobel testinin anlamlı çıkması, aracılık etkisinin 
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istatistiksel olarak anlamlı olacak kadar güçlü olduğunu göstermektedir (Tayfur ve 
Arslan, 2012, 163). Yapılan Sobel testinin sonunda 
(http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm), analize ilişkin z değeri 2,044 ve p değeri 0,040 
olarak elde dilmiştir. Bu durumda “yalnızlık duygusunun”,  çalışanların “etik liderlik 
algısı” ile “algıladıkları örgüt iklimi” arasında anlamlı derecede aracılık etkisi olduğu 
görülmektedir. Çalışanların yalnızlık duygusu modele dahil edildiğinde, “etik liderliğin” 
çalışanların “algıladıkları örgüt iklimi” üzerindeki etkisi azalmaktadır. Ancak hem 
direkt hem de indirekt etkilerin incelendiği modellerde (Şekil 3-4) etik liderlik ile örgüt 
iklimi arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı kaldığından bu aracılık etkisi kısmi 
aracılık olarak isimlendirilmektedir.   Bu sonuçlar doğrultusunda H4 hipotezi de kabul 
edilmektedir.  

4.Sonuç ve Tartışma 
Globalleşme her alanda olduğu gibi yönetim alanında da büyük etkiler yaratmıştır. 

Çalışanların örgütlerini sahiplenmesi, daha fazla destek olması için zorlama ve maddi 
ödüller bir yere kadar etkili olmaktadır. Ancak çalışanları kendi istekleri ile örgütsel 
faaliyetlere dahil edebilmesinde örgütün adil olması, çalışanlarına destek olması, 
çalışanların beklentilerini karşılamak gibi konular ön plana çıkmaktadır. Etkili bir örgüt 
yönetiminde liderlik çok önemli bir unsurdur. Liderlik golf oyuncusu oyun esnasında 
farklı tipte sopaları kullanması gibi liderde duruma uygun liderlik tarzını uygulamalıdır. 
Bu tarzlar içinde önemli bir yer tutan etik liderlik günümüzde yöneticilerin üzerinde 
önemle durduğu bir konu haline gelmiştir.  

Etik liderlik, doğru şeyleri yapma arayışı içinde, profesyonel davranışlar 
sergileyen, doğruluk, dürüstlük, adalet ve açıklık içinde hareket eden liderin davranışları 
olarak değerlendirilebilir (Walumbwa vd., 2008; 102). Bu kapsamda yöneticilerin 
doğru, dürüst, adil, açık olmaları ve proaktif davranmaları çalışanlar üzerinde önemli 
etki yaratırken örgütsel faaliyetler üzerinde önemli etkileri olabilir. 

Örgütün iklimi çalışanlar, yöneticiler, iş süreçleri, paydaşlar ve dış müşterilerin 
beklentileri üzerinde etkilidir. Olumlu ve destekleyici örgüt ikliminde çalışanların 
örgüte karşı hissettikleri olumlu duyguları örgüt içi ilişkiler, iletişim, süreçler ve elde 
edilen çıktının mal veya hizmetin kalitesi üzerinde olumlu etkiler yaratabileceği 
değerlendirilmektedir. 

Örgüt içi iletişim ve ilişkiler çalışanların örgüt içinde kendilerini kabul edilmiş 
veya dışlanmış, yalnız bırakılmış hissine kapılmalarına yol açabilmektedir. Çalışanların 
kendilerini örgüt içinde yalnız hissetmeleri, yalnızlık duygusu yaşamaları çalışanların 
örgütsel faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. 

Araştırmanın örneklemini İstanbul’da faaliyet gösteren bir tekstil firmasının 
çalışanları oluşturmuştur. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren örgütlerde işin 
özelliğinden dolayı tek düze bir işleyiş hakimdir. Hazır giyim imalatında kumaş tedariki 
- model tasarımı (stilist)- model hazırlama (bilgisayar çizimi) - kesim - dikim - ütü ve 
depolama gibi işler yapılmaktadır. Çalışanlar bu işleri belirli bir sürede bitirmeli, 
üretimin akışını sürekli olarak sağlamalıdır. Ancak, işçilerin çoğunun vasıfsız olması, 
genç olması, iş yaşamında kısa süre geçirmeleri, yapılan işlerin monoton, basit, tekrarlı 
ve zamanla sıkıcı bir hale gelmesi çalışanlar üzerinde olumsuz duygular yarattığı 
söylenebilir. Bu olumsuz duygular çalışanların iş tatminsizliği, ruhsal ve fiziksel 
yorgunluk, işe ve çevresine yabancılaşma, yalnızlaşma ve iş kazası yaşamaya neden 
olabilmektedir. Bu sorunlar işe devamsızlık, üretim miktarında ve kalitede düşüş, 
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şikayetler, iletişim ve ilişkilerde bozulmalar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. 
Bu olumsuz duyguların işçi üzerindeki etkilerinin azaltılması için işin genişletilmesi 
veya zenginleştirilmesi, iş rotasyonu gibi uygulamalar yapılmalı, çalışanlar 
monotonluktan kurtarılmalıdır.   

Bu çalışmada çalışanların etik liderlik algısının örgüt iklimi algısı üzerine etkisi 
ve iş yaşamında yalnızlık duygusunun etik liderlik ve örgüt iklimi algıları üzerindeki 
aracılık etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda etik liderlik, iklimsel etik, iletişimsel etik, 
davranışsal etik ve karar vermede etik boyutlarıyla ele alınmıştır. Örgüt iklimi, yenilik 
yapma, iletişim, ödül sistemi ve açıklık boyutlarıyla değerlendirilmiştir. İş yaşamında 
yalnızlık duygusu ise duygusal yoksunluk ve sosyal arkadaşlık boyutlarıyla 
incelenmiştir. Ancak analizlerde etik liderlik, örgüt iklimi ve iş yaşamında yalnızlık 
duygusu tek boyutlu olarak ele alınmıştır. Çalışanların etik liderlik ve örgüt iklimi 
konularında olumlu yönde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. İş yaşamında yalnızlık 
duygusu kapsamında değerlendirilen sosyal arkadaşlık boyutuna olumlu yönde görüş 
bildirilmiş, duygusal yoksunluk boyutuna ise olumsuz yönde görüş bildirilmiştir. 
İfadelerin olumsuz olduğu bu boyutta çalışanların yalnızlık çekmedikleri ancak çalışma 
koşullarından ötürü sosyal ilişkilerin zayıf olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmada 4 hipotez ileri sürülmüş ve ileri sürülen hipotezlerin test edilmesi için 
PLS (kısmi en küçük kareler yöntemi) algoritmasına dayanan yapısal eşitlik 
modellemesinden yararlanılmıştır. İki adımlı yaklaşım doğrultusunda öncelikle verilere 
ilişkin faktör yükleri hesaplanmış, ardından oluşturulan yapılar üzerinden hipotez 
testlerine geçilmiştir. Hipotez testleri sonucunda şu önemli sonuçlar elde edilmiştir: 

• Çalışanların etik liderlik algısının, algıladıkları örgüt iklimi üzerinde pozitif 
yönde etkisi olduğu yönünde ileri sürülen ilk hipotezin testi için yapılan analiz 
sonucunda bu hipotez kabul edilmiştir. İlgili katsayı incelendiğinde; çalışanların etik 
liderlik algılarında meydana gelen 1 birimlik artışın, algıladıkları örgüt iklimini 0,458 
birim arttırdığı görülmektedir. Örgütlerde çalışan odaklı adil ve eşitlikçi bir yönetim 
tarzının sergilenmesi çalışanların örgütün çalışma atmosferine ilişkin düşüncelerini 
olumlu yönde etkileyeceği ileri sürülebilir. Çalışanların olumlu düşünceleri işlerine olan 
bağlılıklarını, örgütleri ile özdeşleşmelerini, örgütsel vatandaşlık davranışları 
sergilemelerini ve nihayetinde örgütün iklimi üzerinde olumlu etki yaratacak bir 
davranış sergilemelerine neden olacaktır. Çalışma sonuçlarına benzer olarak Zou, (2014, 
887) yalnızlık ve duygusal zeka davranışı arasındaki ilişkide sosyal destek ve 
özsaygının aracılık etkisini araştırdığı çalışmasında yalnızlıkla duygusal zeka davranışı 
arasında negatif etki bulunduğunu belirtmiştir. Başkalarından görülen destek arttıkça 
kişilerin yalnızlık duygusunun azaldığını belirtmiştir. Shin vd., (2014; 1) örgütlerde üst 
yönetimin sergilediği etik liderlik davranışlarının örgütsel vatandaşlık davranışı 
üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Bu olumlu etki çalışanların yalnızlık 
duygusuna kapılmalarını azaltabileceği ifade edilebilir.    

• Çalışanların etik liderlik algıları örgütlerinde diğer bir ifade ile iş yaşamında 
daha az yalnızlık duygusu hissetmelerine neden olacağı değerlendirilmektedir. H2 
hipotezinin analizi ile bu bilgiler desteklenmiştir. Örgütlerde çalışanların olumlu etik 
liderlik algıları işlerine, arkadaşlarına, bölümlerine ve örgütlerine karşı olumlu 
düşüncelerinin oluşmasına ve daha destekleyici davranışlar ile birlikte benimseme ve 
sahiplenme davranışları sergilemelerine neden olur. Çalışanların örgütün bir parçası 
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oldukları duygusu iş yaşamında yalnızlık çekmelerini azaltıcı etki yaratacağı ifade 
edilebilir. 

• Model testi sonucunda elde edilen bir diğer önemli sonuç, çalışanların iş 
yaşamındaki yalnızlık duygularının, algıladıkları örgüt iklimi üzerinde negatif yönlü ve 
anlamlı etkisinin olduğudur (H3). İş yaşamında yalnızlık duygusu yaşayan çalışanlarda 
iş veriminin düşmesi ve iş doyumunun azalması (Mercan vd. 2012; 218) 
beklenmektedir. Bu olumsuz duyguların etkisi altında olan çalışanların içinde 
bulundukları örgüt iklimini değerlendirirken daha kötümser olmaları ya da örgüt 
iklimine ilişkin pozitif noktaları gözden kaçırmaları olasıdır.  

• Çalışmanın son hipotezini test etmek için yapılan aracılık testi sonucunda, 
çalışanların etik liderlik algılarının, algıladıkları örgüt iklimi üzerindeki etkisinde iş 
yaşamındaki yalnızlık duygusunun kısmi aracılık etkisi olduğu tespit edilmiştir.  Bu 
sonuca göre iş yaşamındaki yalnızlık duygusu, etik liderlik algısının, örgüt iklimi 
üzerindeki etkisini azaltmakta; ancak tam olarak anlamsızlaştırmamaktadır. Erdil ve 
Ertosun (2011, 505) tarafından yapılan çalışmada olumlu yönde destekleyici bir örgüt 
ikliminin yalnızlık duygusunu azalttığını ve çalışanların kendini iyi hissetmeleri 
(mutlulukları) üzerinde olumlu etki yarattığını, sosyal iklim ve yalnızlığın çalışanların 
kendini iyi hissetmelerinin (mutlulukları) tahminleyicisi olduğunu belirtmişlerdir.  

Elde edilen sonuçlar üzerinde bu çalışmanın yapıldığı tekstil sektörünün kendine 
has özelliklerinin yanında işin niteliği ile çalışan profilinin etkili olduğu 
değerlendirilmektedir. İş yoğunluğundan kaynaklanan sosyal ilişkilerin azlığı, işin 
monoton olması, zaman kısıtı, siparişlerin istenen kalitede etkin olarak zamanında 
yetiştirilmesi zorunluluğu örgütün iklimi ve etik liderlik davranışları üzerinde etkili 
olacağı değerlendirilmektedir. Çalışanların kültür seviyesi yanında eğitim düzeyleri, iş 
gücü devir hızı ve yeni çalışan sayısının fazla olması örgütsel çıktılar üzerinde olumsuz 
etkide bulunabilir. 

Benzer çalışmanın örgütün iç ve dış müşterileri arasındaki insan ilişkilerinin daha 
yoğun olduğu, teknolojinin daha yoğun kullanıldığı, eğitim ve kültür seviyesinin daha 
yüksek olduğu bankacılık, eğitim ve sağlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren örgütlerde 
yapılması daha farklı sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilir.  Örgüt iklimini belirlemede 
kullanılacak farklı örgüt iklimi boyutları farklı algılamanın ortaya çıkmasını 
sağlayabilir. Olumlu algı yaratan etik liderlik uygulamaları ve olumlu örgüt iklimi 
algısının çalışanların iş yaşamında daha az yalnızlık çekmelerini sağlayabileceği 
düşüncesini destekleyen bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Ancak örgüt iklimi ve iş 
yaşamında yalnızlık duygusu ile etik liderlikle iş yaşamında yalnızlık duygusu 
arasındaki ilişkiye yönelik sınırlı sayıda çalışmanın sonuçlarını bu çalışmanın sonuçları 
desteklemektedir. Bu noktadan hareketle yapılan çalışmanın sonuçlarının literatürde yer 
alan önceki çalışmaların sonuçlarını destekler nitelikte olduğu, ancak konular ve 
boyutları arasındaki ilişkilerin çalışmanın uygulandığı tekstil sektörünün özellikleri 
nedeniyle düşük çıktığı düşünülmektedir. Çalışmanın farklı bölgelerde, farklı 
sektörlerde ve farklı çalışanlar üzerinde uygulanması ile farklı sonuçlar ortaya 
çıkarabileceği ve bu alanda çok sınırlı sayıda olan çalışmalar da göz önüne alındığında 
literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.     
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Extensive Summary 
Introduction 

In this paper, the effects of ethical leadership behaviors on employees’ perceived 
organization climate and whether work loneliness plays mediation role in this 
relationship are researched. Nowadays, there have been growing competitive working 
conditions due to globalization and increasing number or organizations. In this 
competitive environment, organizations should take into consideration not only external 
environment factors but also the internal structures of the organizations.  Especially 
employees play a crucial role in reaching the goals and the sustainable success of the 
organization. 

 Creating a positive atmosphere and implementing ethical rules which provide a 
healthy organizational structure yield in increased efficiency and sense of belonging of 
the employees; also decreased work loneliness. The most important implementers 
ethical rules in the organizations are the leaders. Eren (2013) defined leadership as 
“gathering a group of people around certain objectives and the total capabilities and the 
knowledge to stimulate them to come these objectives true”. Employees consider ethic 
leaders as honest and reliable. Beyond these ethical leaders are known as behaving 
ethical towards their employees in their professional life and principled decision 
makers. This study 4 main dimension of ethical leadership was investigated. These 
dimensions are: “communicative ethic”, “climatical ethic”, “behavioral ethic” and 
“decisional ethic”.  

On the other side, work atmosphere is one of the most required conditions of 
work efficiency for the employees’. In businesses, organizational climate respects the 
features of the organization and the effects of them on employees’ behaviors. A positive 
organizational climate effects employees’ motivation and sense of belonging. It also 
provides reliable organizational relationship and improves the organizational 
performance. The dimensions of organizational climate used in this study are: 
“innovation”,” communication”, “rewards” and “clarity ”.  

Methodology 
The following hypotheses were tested in the study: 

H1- Employees' ethical leadership perceptions positively and significantly affect 
their organizational climate perceptions 

H2- Employees' ethical leadership perceptions negatively and significantly affect 
work loneliness. 
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H3- Employees' work loneliness negatively and significantly affect 
organizational climate 

H4- Work loneliness plays a mediation role on the effect of employees' ethical 
leadership perceptions on perceived organizational climate 
 Initially, a questionnaire including 82 items was developed for this study in 
order to gather data. It has been decreased to 74 items after the validity increasing 
processes. This questionnaire was delivered to all (225 participants) employees of a 
textile company located in Istanbul. 174 questioners were responded (respond Rate 
%77,3). 8 questionnaires were eliminated due to lack of information in the forms. Thus 
finally 166 forms were used for the analysis. Firstly Reliability analyses were performed 
to determine the suitability of the data for analysis. SPSS 21 and Factor 9.2. programs 
were used for Cronbach's Alpha and Mc Donald's Omega Reliabilty Analyses and the 
acceptable reliability results  were found (Ethical Leadership Scale:  =0,840    
ω=0,929; Organizational Climate: =0,721    ω=0,873; Work Lonliness =0,769    
ω=0,885). Descriptive statistics, Structural Equation Modeling based on PLS (Partial 
least square) algorithm and Sobel test were used to summarize the relationships among 
the variables.  

Findings  
First of all CFA (Confirmatory Factor Analysis) analysis with SmartPLS was 

conducted to confirm the dimensions of the latent variables (Ethical Leadership, Work 
Loneliness and organization Climate) and it has been seen that factor loadings are 
acceptable for all latent variables (factor loads: 0,506- 0,972).   

After this confirmation process hypotheses were tested with SmartPLS program 
(method: PLS algorithm, Path Weighting Scheme and maximum 1000 Iterations). First 
hypothesis (H1) which claimed that employees' ethical leadership perceptions positively 
and significantly affect their organizational climate perceptions was accepted 
(coefficient=0,458 and p<0,05). This finding indicated that when the employees' have 
higher ethical leadership perceptions; they perceive their organizational climate more 
positively. 

H2 and H3 hypotheses were also accepted which showed that ethical leadership 
perceptions have negative and significant effects on work loneliness (coefficient: -
0,261, p<0,05); and work loneliness has negative and significant effects on perceived 
organizational climate (coefficient: -0,136, p<0,05). 

In addition according to path analyze and Sobel test procedure, it has been seen 
that work loneliness mediate the effects of employees' ethical leadership perceptions on 
their perceived organizational climates partially (H4 was accepted).  

Conclusion  

Economic awards and managerial pressure have limited effect on increasing 
employees' sense of belonging. However organizations' being fair, supporting 
employees, meeting their expectations are important factors in increasing their sense of 
belongingness. At this point ethical leadership implementations also play a crucial role. 
In this study the mediation effect of work loneliness on the employees' perception of 
ethical leadership on their perceived organizational climate was investigated. All 
hypotheses were accepted according to results.  
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These results are in accordance with those of some previous studies (e.g. Erdil 
ve Ertosun, 2011; Wright, 2005) and this shows the importance of the role of ethical 
leadership behaviors on organizational performance and climate.   

It should not be forgotten that the results of this study are limited with only one 
organization operating in textile sector and the results may be different if it is conducted 
in other sectors especially services such as education, health and banking   
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Özet 
Finansal yatırım kararlarındaki en temel problemlerden biri optimal portföyün 

seçimidir. Bu bağlamda hangi yöntem kullanılarak uygun portföye karar verileceği 
önem arz etmektedir. Genetik algoritmalar ise çok sayıda çözüm kümesinin olduğu 
durumlarda optimal portföyü tespit edebilecek bir optimizasyon yöntemidir. Bu 
çalışmada genetik algoritmalar kullanılarak Borsa İstanbul 30 (BİST-30) endeksine 
ilişkin optimal portföy tespit edilmeye çalışılmıştır. Ocak-2010 Haziran-2013 dönemine 
ait aylık verilerin kullanıldığı uygulamanın bulgularına göre Lambda (λ) değerinin 0.20 
olduğu durumda optimal portföy seçiminin 18 adet hisseden oluşacağı tespit edilmiştir. 
Risk faktörünün baskınlığı arttıkça ise algoritmanın performansı düşmekte ve optimal 
portföy seçimi endeksin tamamından oluşmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritmalar, Portföy Seçimi, BİST-30, Risk, Getiri 

Abstract 
One of the main problem is an optimal portfolio selection in the financial 

investment decisions. In this context, the determining of optimal portfolio by using 
which method is a significant for researcher. On the other hand, Genetic algorithm is 
optimization technical to select optimal portfolio when there are the plurality of cluster 
solutions. In this study, it is aimed to determine of optimal portfolio for Istanbul Stock 
Market 30 Indices. When Lambda value (λ) is 0.20, optimal portfolio selection is consist 
of 18 shares According to the application findings which is used data spanned from 
January-2010 and June-2013. When a dominance of risk factor increases, performance 
of algorithm decreases and optimal portfolio selection is consist of all BIST-30 Indices. 

Keywords: Genetic Algorithms, Portfolio Selection, BIST-30, Risk, Return 
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1. Giriş 

Yatırım kararları verilirken yatırımcılar tarafından önemsenen iki temel unsur 
söz konusudur. Bunlar risk ve karşılığında elde edilecek getiridir. Portföy teorilerinin en 
önemli amacı riski minimum, getiriyi ise maksimum yapabilecek bileşimi 
oluşturmaktadır (Abay, 2013). Bu hususta literatürde modern portföy teorisi bağlamında 
bir çok tartışmaya rastlamak mümkündür. 

Geleneksel portföy teorisine göre riski çeşitlendirmek için eldeki hisse senedi 
sayısını arttırmak gerekmekteydi. Ancak modern portföy teorisi bu olguyu kırarak yeni 
bulgulara ulaşmıştır (Korkmaz ve diğerleri, 2013). 1952 yılında Harry Markowitz 
tarafından ortaya atılan modern portföy teorisi finans tarihinin en önemli dönüm 
noktalarında biri olmuş ve günümüzde finansın 6 temel yapı taşından biri olarak kabul 
edilmektedir.  

Bu teorinin getirdiği en önemli yenilik ise portföyü oluştururken daha ileri 
yöntemlerin kullanılmasıdır. Bu teoriye göre dikkat edilmesi gereken en önemli konu 
portföyü oluşturan varlıklar arasındaki korelasyondur (Saraç, 2012). Portföyün riski, 
geleneksel porföy teorisinde olduğu gibi portföydeki menkul kıymet sayısını tesadüfi 
olarak artırmak suretiyle değil, birbirleriyle negatif korelasyonlu varlıkları bir araya 
getirerek düşürülebilir. Bu yaklaşıma göre etkin portföyler kümesi içerisinden en uygun 
risk ve getiriye sahip olan bileşim seçilir. Bu yöntem Markowitz tarafından ortalama-
varyans yöntemi olarak adlandırılmıştır (Demirtaş ve Güngör, 2004). 

Markowitz’in modern portföy teorisine göre iki hisse senedi üzerinden portföyün 
kovaryansı şöyle hesaplanmaktadır: 

𝐶𝑜𝑣!" =   
𝑟!" − 𝐸 𝑟!!

!!!   [𝑟!" − 𝐸 𝑟! ]
𝑛 − 1  

Kovaryans korelasyon katsayısından hareketle şu şekilde de tespit edilebilir:  

𝐶𝑜𝑣!" =   𝜌!"  𝑥  𝜎!  𝑥  𝜎!    

Burada korelasyon katsayısı ise şu formülle gösterilmektedir: 

𝜌!" =   
𝜎!"

𝜎!    𝑥  𝜎!  
 

Standart sapma ise şu şekilde ifade edilir: 

𝜎! =    𝑤!!  𝑥  𝜎!! +    𝑤!!  𝑥  𝜎!! + 2(𝑤!  𝑥  𝑤!   𝑥  𝜌!,!   𝑥  𝜎!  𝑥  𝜎!) 

Bu formüllerde; n gözlem sayısını, 𝑤!! ve 𝑤!! portföy içerisindeki ağırlıkları, 𝜎! 
ve 𝜎! portföy içerisindeki hisse senetlerinin standart sapmalarını, E(rA) ve E(rB) ise 
beklenen değerleri ifade etmektedir. 

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde optimal portföyün tespitinde 
doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, yapay sinir ağları, bulanık mantık ve 
genetik algoritmalar gibi çeşitli mühendislik metotlarının kullanıldığı görülmüştür. Bu 
bağlamda çalışmanın bu kısmında ilk olarak genetik algoritmaları kullanarak uygun 
portföy seçimine karar vermeyi amaçlayan çalışmaların özetine yer verilmiştir. 
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Sonrasında ise genetik algoritmaların kısa bir izahı ve elde edilen ampirik bulgular 
sunulmuştur. Çalışmada, genetik algoritmaların optimal portföy seçiminde ne derece 
etkin ve verimli bir yöntem olduğunun kanıtlanması amaçlanmıştır. 

2. Literatür özeti 
Lai ve diğerleri (2006) Çin’in Şanghay Borsasını inceledikleri çalışmalarında 

Ocak 2001-Aralık 2004 dönemlerini ele almışlardır. Rasgele seçilen 100 firmaya ait 
verilerin incelendiği ve iki aşamalı genetik optimizasyon algoritmalarının kullanıldığı 
çalışmanın ilk aşamasında genetik algoritma kaliteli hisseleri seçmiştir. İkinci aşamada 
ise algoritma tarafından portföye uygun optimal dağılım seçilmiştir. Sonuç olarak bu 
çalışmaya göre oluşturulan genetik algoritma portföye en uygun ve faydalı havuzu 
oluşturabilme yeteneğine sahiptir. 

Lin ve Liu (2006) ise 1997-2000 yılları arasında aylık veriler üzerinden Tayvan 
yatırım fonlarını inceledikleri çalışmalarında uygun çözüm olarak genetik algoritmaları 
kullanmışlardır. Oluşturulan portföy belli bir getiri düzeyinde en düşük riske sahip veya 
belli bir risk düzeyinde en yüksek getiriye sahip portföye ilişkin oluşan etkin sınıra 
oldukça yakındır. 

Endeks fon yönetimi için genetik algoritmaların kullanılmasını öneren bir başka 
çalışmada ise Oh ve diğerleri (2005) Güney Kore borsası KOSPI’ye ait Ocak-1999 
Aralık-2000 arasındaki aylık verileri incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda genetik 
algoritmalar aracılığıyla önerilerin portföyün önemli performans gösterdiği tespit 
edilmiştir. 

Wang ve diğerleri (2006) çalışmalarında genetik algoritmaları kullanarak uygun 
portföyü oluşturmak için Tayvan borsasına ilişkin 1995-2003 arasındaki çeyreklik 
verileri kullanmışlardır. Çalışmanın sonucunda Stokastik Portföy Genetik Algortima 
(SPGA) yönteminin etkin bir performans gösterdiği görülmüştür. 

Genetik algoritmalar kullanılarak portföy çeşitlendirmesi hakkında Türkiye ile 
ilgili yapılan ilk çalışmalarda biri ise Gökçe ve Cura’ya (2003) aittir. 1999 başından 
Haziran-2000 dönemine kadar haftalık verilerin incelendiği çalışmada portföye uygun 
hisse adedinin 6 ile 14 arasında olması gerektiği belirtilmiştir. Yine İMKB-30’un 
incelendiği benzer bir çalışmada Demirtaş ve Güngör (2004) uygun hisse adedinin 19 
olduğunu tespit etmişlerdir. 

Keskintürk ve diğerleri (2010) İMKB-30’a ait Ocak-2001 ve Temmuz-2002 
arasındaki haftalık verileri inceledikleri çalışmalarında elde edilen optimal portföylerin 
çeşitli kriterlere bağlı olarak kaç adet hisse senedinden oluşması gerektiğini 
araştırmışlardır. Çalışmanın sonuçlarına göre oluşacak portföylerin 3 ile 17 arasında 
hisseden oluşması gerektiği tespit edilmiştir. 

Özdemir (2011) çalışmasında İMKB-100 endeksi ve endeksi oluşturan 100 adet 
hisse senedinin 15.05.2008–26.06.2009 arasındaki günlük verilerini kullanarak genetik 
algoritmaların etkin yatırım portföy seçimini araştırmış ve optimal portföy seçiminin 8 
hisseden oluşması gerektiğine karar vermiştir. 

Görüldüğü üzere literatürde genetik algoritmaların portföy seçiminde kullanımı 
konusunda yapılan çalışma sayısı oldukça azdır ve bu alandaki eksiklik göze 
çarpmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın en önemli odak noktası portföy optimizasyonu 
konusunda genetik algoritmaların da bir ölçüm aracı olabileceğini kanıtlamaktır. 
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3. Genetik algoritmalar 
Genetik algoritmalar, verilen bir problem için oldukça geniş çözüm uzayında 

optimal sonucu bulmayı hedefleyen bir optimizasyon tekniğidir (Goldberg, 1989). 
Başka bir deyişle çözümü oldukça zaman alan ve NP-hard problemler olarak adlarılan 
problemlerin çözümünde kullanılan bir yumuşak hesaplama tekniğidir (Reeves, 1995). 
Genetik algoritmalar literatürde birçok problemin çözümünde aktif olarak 
kullanılmaktadır (Karakose ve diğerleri, 2014; Shang ve Liu, 2010; Skolpadungket ve 
diğerleri, 2007). Gerçekleştirilen bu çalışmada da genetik algoritmalar kullanılarak 
optimal portföy seçimi işlemi gerçekleştirilmiştir. Önerilen yaklaşım sayesinde 
belirlenen risk değerine göre kullanıcıların en uygun portföy kombinasyonunu 
seçebilmesine olanak sağlanmıştır. Genetik algoritma yaklaşımı genel olarak 6 temel 
adımdan oluşmaktadır (Baygin ve Karakose, 2013). Genetik algoritmanın işleyişini 
gösteren akış diyagramı ve sözde kodu sırasıyla Şekil 1-(a) ve (b)’de verildiği gibidir. 

Başlangıç	  
Popülasyonu	  Üret

Uygunluk	  Değeri	  
Hesapla

Seçim

Çaprazlama Mutasyon

Uygunluk	  Değeri	  
Hesapla

İterasyon Sonuç
EH

 

1-‐Başlangıç	  popülasyonu	  oluştur

2-‐Uygunluk	  değerlerini	  hesapla

3-‐En	  iyi	  uygunluğa	  sahip	  bireyleri	  seç

4-‐Çaprazlama	  ve	  mutasyon	  adımlarını	  uygula

5-‐Yeni	  bireylerin	  uygunluğunu	  hesapla

6-‐İterasyon	  sayısına	  ulaşıldı	   ise	  işlemi	  
bitir,	  değilse	  3.	  adıma	  dön  

(a) Genetik algoritma akış diyagramı (b) Genetik algoritma sözde kod 

Şekil 1. Genetik Algoritmanın İşleyiş Mekanizması 
Genetik algoritmalarda en temel problemler kodlama ve amaç fonksiyonlarının 

belirlenmesidir. Bu problemler, kullanıcıları en çok zorlayan ve problemin optimal 
çözümünün bulunması etkileyen ana faktörlerdir. Kodlama aşamasında literatürde 
çeşitli teknikler bulunmaktadır. Bu kodlama çeşitlerine ikilik kodlama, permütasyon 
kodlama gibi çeşitli örnekler verilebilmektedir. Probleme göre literatürdeki kodlama 
çeşitlerinden herhangi bir tanesi seçilebilmektedir. Bu çalışma kapsamında tasarlanan 
genetik algoritmada permütasyon kodlama yöntemi tercih edilmiştir. Gerek kullanım 
kolaylığı gerekse portföylerin ifade edilmesiyle daha esnek bir kullanım sunan 
permütasyon kodlama tekniği ile problemin çözümü elde edilmiştir. Diğer bir temel 
problem olan amaç fonksiyonu ise problemden probleme değişen ve kullanıcıların 
hedefledikleri optimal çözümü sağlayacak olan faktördür (Tang ve diğerleri, 1996; Deb 
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ve diğerleri, 2002). Bu çalışmada kullanılan amaç fonksiyonu gelecek alt bölümlerde 
detaylı bir şekilde verilmektedir. 

3.1. Kodlama işlemi 

Genetik algoritma ile optimizasyon işlemlerinde kontrol parametrelerinin seçimi 
oldukça önemlidir (Grefenstette, 1986). Bölüm başında da belirtildiği üzere 
gerçekleştirilen bu çalışmada tasarlanan genetik algoritma için permütasyon kodlama 
tekniği kullanılmıştır. Permütasyon kodlama tekniği kullanılarak problemde yer alan 
menkul kıymetler ifade edilmiş ve problemin çözümünde kullanılmıştır. Bu çalışmada 
toplam 28 menkul kıymetten oluşan bir havuz oluşturulmuştur. Başlangıç çözüm 
kümesinde bu menkul kıymetlerin ağırlıkları rasgele belirlenmiştir. Bu ağırlıklar daha 
sonra kullanılmak üzere uygunluk fonksiyonuna gönderilmektedir. 

28 menkul kıymet için rastgele başlangıç değerleri üretilerek popülasyon 
boyutunca kromozomlar oluşturulmaktadır. Daha sonra bu kromozomların her birinin 
kümülatif değeri hesaplanarak kromozomlardaki menkul kıymetlerin ağırlıkları 
belirlenmektedir. Bu işlemi bir kromozom için gösteren blok diyagram Şekil 2-(a) ve 
(b)’de verildiği gibidir. Şekil 2’den de görülebileceği üzere başlangıçta 28 menkul 
kıymet için [0,50] arasında rastgele değerler belirlenmiştir. Bu işlemin ardından 
belirlenen bu değerlere göre kümülatif değerler hesaplanmış ve kromozomdaki menkul 
kıymetlerin portföy içerisindeki ağırlıkları belirlenmiştir. Son olarak bu ağırlık değerleri 
problemin çözümünde kullanılmak üzere amaç fonksiyonuna gönderilmektedir. 

31 12

46 6 5 47 38 0 9 47 39 17 10 22 45 0

10 19 7 45 28 49 36 20 6 37 20 19
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(a) Rastgele üretilen menkul kıymet değerleri 

0,015 0,028 0,010 0,067 0,042 0,073 0,054 0,030 0,009 0,055 0,030 0,028 0,047 0,018
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(b) Üretilen değerlerin kümülatif değerleri 

Şekil 2. Kodlama İşlemi 
3.2. Amaç fonksiyonu 

Gerçekleştirilen çalışmada kullanılan amaç fonksiyonu temel olarak risk ve 
getiri arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Başlangıç popülasyon sayısına göre üretilen 
kromozomlar bilindiği üzere farklı çözümler kümesini oluşturmaktadır. Daha sonra 
amaç fonksiyonu sayesinde bu çözümler giderek amaç fonksiyonunda belirlenen 
optimal sonuca doğru ilerlemektedir. Önerilen yaklaşımda kullanılan temel amaç 
fonksiyonu aşağıdaki denklemde verildiği şekildedir (Keskintürk 2007, 82). 

𝑎𝑚𝑎ç!"#$%&'"#( = [ 1− 𝜆   𝑥  𝑔𝑒𝑡𝑖𝑟𝑖]− [𝜆  𝑥  𝑟𝑖𝑠𝑘] 

Bu denklemde lambda değeri kullanıcı tanımlı olup, hedeflenen portföydeki 
getiri ve riskin yüzde cinsinden değerini ifade etmektedir. Bu şekilde bir katsayı 
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kullanılarak kullanıcının ne oranda getiri elde etmek istediği ve bu getirinin karşılığında 
ne oranda riske katlanmak istediği sorusunun cevabı aranmaktadır. Buradaki temel 
amaç en yüksek getiri ve en düşük riski sağlayacak optimal seçimi belirlemek olacaktır. 

3.3. Seçim, çaprazlama ve mutasyon 
Genetik algoritmanın diğer aşamaları sırasıyla seçim, çaprazlama ve mutasyon 

adımlarından oluşmaktadır. Önerilen yaklaşımda çaprazlanacak ve mutasyona 
uğrayacak bireylerin ilk olarak seçilmesi gerekmektedir. Literatürde elitizm, rulet 
tekerleği, kümülatif toplam gibi çok çeşitli seçim teknikleri bulunmaktadır. Fakat bu 
çalışmada gerek kullanım kolaylığı gerekse işlem yükü azlığından ötürü seçim 
işleminde elitizm yaklaşımı uygulanmıştır. Elitizm yaklaşımında çaprazlanacak 
bireylerin seçiminde en iyi uygunluk değerine sahip bireylerden bir seçim işlemi 
yapılmaktadır. Bu işlemdeki temel amaç en iyi uygunluğa sahip bireyleri seçerek, 
seçilmiş bu bireyleri ebeveyn kabul etmek ve bu ebeveyn bireylerden yeni çocuk 
bireyler elde etmektir. Bu sayede çaprazlama sonucu meydana gelecek yeni çocuklarda 
ebeveynlere ait özellikleri taşıyacak ve iyi uygunluğa sahip bireyler olacaklardır. 

Algoritma süresince gerçekleştirilen bir diğer işlem ise çaprazlamadır (Patnaik 
ve Srinivas, 1994). Çaprazlama işleminde ebeveyn bireyler kullanılarak çocuk bireyler 
oluşturulmaktadır. Bu bölümde de belirtildiği üzere seçme işleminde elitizm yaklaşımı 
kullanılmaktadır. Bu işlem sayesinde en iyi uygunluğa sahip bireyler seçilerek 
çaprazlama işlemine tabi tutulmakta ve yeni çocuk bireyler elde edilmektedir. 
Çaprazlama işlemine örnek oluşturan bir durum ebeveyn ve oluşan yeni çocuk bireyler 
için Şekil 3’de verildiği gibidir. 
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(a) Popülasyondan seçilen menkul kıymet değerleri 
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(b) Çaprazlama sonucu menkul kıymet değerleri 
Şekil 3. Çaprazlama İşlemi 
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Genetik algoritma işleminde çaprazlama işleminden sonraki adım mutasyon 
sürecidir. Mutasyon işlemi ile çocuk bireyler mutasyona uğratılarak hem mevcut 
uygunluğunu kaybetmeden hem de daha yeni bireyler elde edilebilmesi açısından belirli 
işlemlere tabi tutulurlar. Mutasyon işlemi temel olarak belirli koşullara bağlı kalmak 
şartıyla genlerde yapılan ufak değişikliklerdir. Önerilen bu yaklaşımda kullanılan 
mutasyon işlemi denklemde verilen matematiksel ifadeye göre başlatılmaktadır.  

𝑀𝑢𝑡𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛!"#$ = 𝑒!!(!"#$%!"#/!"#  (!"#$%!"#)) 
Buradan görülebileceği üzere mutasyon oranı belirli bir matematiksel ifadeye 

dayalı olarak yapılmaktadır. Bu sayede mevcut en iyi uygunluğa sahip bireylerin 
kaybolması durumu ortadan kaldırılmaktadır. Mutasyon işlemi genel olarak seçilen bir 
genin değiştirilmesi sürecidir. Bu süreçte rastgele belirlenen bir gen yine matematiksel 
bir ifadeye dayanarak değişikliğe uğratılır. Önerilen yöntemde ise rastgele bir sayı 
üretilmektedir. Eğer üretilen bu sayı “0” olarak çıkarsa belirlenen genin değeri “1” 
arttırılmaktadır. Tam tersi durumda ise genin değeri “1” azaltılmaktadır. Bu şekilde 
belirli iterasyon boyunca bu adımlar tekrarlanmakta ve oldukça geniş olan problem 
uzayından optimal bir çözüm yolu bulunmaktadır. 

3.4. Sonlandırma işlemi 
Çalışma sürecinde gerçekleştirilen genetik algoritmanın sonlandırma işlemi 

belirli iterasyon sayına ulaşma koşulunu taşımaktadır. Bu iterasyon sayısı yapılan 
çalışmalar sonucunda “4000” adım olarak belirlenmiştir. Algoritmanın iterasyonu bu 
sayıya ulaştığında işlemler sonlandırılmakta ve nihai sonuç elde edilmektedir. Sistem 
uygunluk değerlerinin değişimi ile maksimum uygunluğu sağlayan portföy seçimini 
çıkış olarak vermektedir. Kromozomun nihai uygunluk değeri önerilen yaklaşımın 
sonucunu oluşturmaktadır. 

4. Veri ve simülasyon sonuçları 
Çalışmanın kapsamındaki Ocak-2010 Haziran-2013 dönemine ait 42 aylık veri 

Borsa İstanbul’un resmi internet sitesinden elde edilmiştir. Analizler sırasında Matlab 
9.0 programı kullanılmıştır. Bununla birlikte, çalışmadan elde edilen sonuçlar 
sunulurken incelenen firmaların isimleri gizlilik açısından okuyucuya sunulmamış olup, 
bunun yerine firmalar 1’den 28’e kadar numaralandırılmıştır. Bununla birlikte 
literatürde hem aylık hem günlük verilerin kullanıldığı çeşitli çalışmalar görülmektedir. 
Bu çalışmada aylık verilerin kullanılmasının sebebi, günlük verilerde volatilitenin daha 
yüksek olması sebebiyle doğru sonuçlar elde etme aşamasında yaşanabilecek olası 
problemlerin önüne geçmektir. Zira, spekülatörler ve manipülatörler haricindeki 
yatırımcılar için önemli olan uzun vadede sağlayacağı kalıcı kazançtır ve bunun da aylık 
veriler ile analiz edilmesi daha doğru olacaktır. Ayrıca BIST-30 endeksi 30 adet hisse 
senedinden oluşmasına rağmen, firmalardan 2 tanesi ele alınan veri aralığının 
tamamında değil de 2012 içerisinde endekse dahil olduğu için analiz dışında 
bırakılmıştır. 

Gerçekleştirilen çalışmada portföy seçimi için genetik algoritma yöntemi 
kullanılmıştır. Bu çalışma ile en iyi getiriye sahip menkul kıymetlerin belirlenen risk 
değerine göre oluşturabileceği en iyi çözüm saptanmıştır. Bu amaçla bir amaç 
fonksiyonu belirlenmiş ve bu fonksiyona göre sistem çalıştırılmıştır. Önerilen 
yaklaşımda tasarlanan genetik algoritmanın özellikleri Tablo-1’de verildiği gibidir. 
Ayrıca çalışmada önerilen yöntemi özetleyen bir akış diyagramı Şekil-4’de verildiği 
gibidir. 
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Tablo 1. Genetik Algoritmanın Uygulama Parametreleri 
Parametreler Değerler 

Popülasyon Boyutu 50 

İterasyon Adımı 4000 

Çaprazlama Oranı %100 

Mutasyon Oranı %25 

Girişler Kovaryans, Getiri, Katsayı, Popülasyon 

Çıkışlar Uygunluk Değişimi, Getiri, Risk, Optimum Portföy Seçimi 

 

Kovaryans	  
Matrisi

Getiri	  
Matrisi

Ağırlık	  
Değeri

Rastgele	  
Popülasyon

Genetik	  Algoritma

Uygunluk	  
Değerleri

Getiri	  
Değerleri

Risk	  
Değerleri

Optimum	  
Portföy	  
Seçimi  

Şekil 4. Önerilen Yaklaşım 
Önerilen yaklaşım üretilen rastgele popülasyonu, kovaryans matrisini, getiri 

değerlerini ve belirlenen λ değerini giriş parametresi olarak almaktadır. Bu giriş 
parametrelerini kullanarak uygunluk değerinin değişimini ve oluşan portföy durumunu 
çıkış olarak vermektedir. Amaç fonksiyonuna bağlı olarak değişen uygunluk 
fonksiyonunda hedef; söz konusu denklemde verilen matematiksel ifadenin maksimize 
edilmesidir. Çalışmadan elde edilen kovaryans matrisi 28x28 boyutlarına sahiptir. 
Çalışmada belirlenen λ değerleri ise [0,1] aralığında 5 parçaya bölünmüştür ve 
tasarlanan genetik algoritma bu 5 parça için de ayrı ayrı çalıştırılmaktadır.  

Önerilen yaklaşım sonucu elde edilen uygunluk değerlerinin λ=[0,1] aralığındaki 
değerleri için iterasyon adımına bağlı olarak değişim durumlarını gösteren grafikler 
Şekil 5’de verilmektedir. Ayrıca bu değerlere bağlı olarak ortaya çıkan başlangıç ve 
sonuç uygunluk değerleri ile bu değerler arasındaki değişim miktarını yüzde cinsinden 
veren ifade Tablo-2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Genetik Algoritma ile Uygunluk Değerleri Değişimi 
Katsayılar Başlangıç Uygunluk Sonuç Uygunluk Yüzde 
λ=0.0 0.0137 0.0343 150.3 
λ=0.2 0.1053 0.1091 3.61 
λ=0.4 0.1970 0.1996 1.32 
λ=0.6 0.2904 0.2924 0.69 
λ=0.8 0.3832 0.3860 0.73 
λ=1.0 0.4764 0.4798 0.71 
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Şekil 5. Lambda [0,1] Aralığı İçin Uygunluk Fonksiyonunun Değişimi 

Tablo 2’den de görülebileceği üzere genetik algoritmanın uygunluk fonksiyonu 
üzerindeki etkisi sürekli pozitif yönde olmuştur.  Genel ortalama olarak incelendiğinde 
algoritmanın yüzdesel bazda değişimi yaklaşık %26’dır. En büyük değişim oranı ise 
λ=0.0 değeri için başka bir deyişle getirinin maksimum, riskin ise minimum olarak 
seçildiği noktada yaşanmıştır. Bu noktada yaklaşık 1.5 kat gelişim gösterilmiştir. Ayrıca 
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λ değerinin yükselmesine ters olarak yüzdesel değişim miktarı azalma göstermektedir. 
Bu λ değerleri sonucu elde edilen portföy dağılımları ise Tablo-3’de verildiği gibidir. 

Tablo 3. Genetik Algoritma ile Elde Edilen Optimal Portföy Dağılımı 
Menkul 

Kıymet No 
Portföy İçerisindeki Yüzdesel Oranı 

λ=0.0 λ=0.2 λ=0.4 λ=0.6 λ=0.8 λ=1.0 
1 - - 2.349 3.026 3.361 3.567 
2 - 8.461 5.580 4.423 3.841 3.444 
3 - - 2.055 2.910 3.361 3.690 
4 - - 2.496 3.143 3.481 3.690 
5 - - 1.615 2.561 3.001 3.321 
6 - - - 1.979 3.001 3.690 
7 - 9.487 6.020 4.773 4.081 3.690 
8 - 3.333 3.671 3.608 3.481 3.444 
9 - 5.384 4.405 3.958 3.601 3.444 

10 - - 2.202 2.910 3.241 3.444 
11 - 6.410 4.845 4.074 3.721 3.444 
12 - - 1.174 2.444 3.121 3.444 
13 - 0.769 2.936 3.376 3.601 3.690 
14 - 8.974 5.873 4.540 3.961 3.567 
15 - 1.795 3.083 3.376 3.481 3.567 
16 - - 1.468 2.677 3.361 3.813 
17 - 4.615 4.258 3.841 3.721 3.567 
18 - 4.615 4.258 3.841 3.601 3.567 
19 - 6.666 4.992 4.307 3.961 3.690 
20 - - 2.643 3.259 3.601 3.690 
21 - 4.872 4.258 3.841 3.601 3.444 
22 - 1.795 3.230 3.376 3.481 3.567 
23 - 8.461 5.580 4.307 3.721 3.444 
24 - 4.102 4.111 3.958 3.841 3.813 
25 - 4.615 4.258 3.841 3.721 3.567 
26 100 12.82 7.342 5.471 4.441 3.813 
27 - 2.82 3.377 3.492 3.481 3.444 
28 - - 1.909 2.677 3.121 3.444 

Tablo 3’deki bulgulara göre, risk katsayısı (lambda) (λ) 0 iken optimal portföyün 
tek bir hisseden oluşması gerektiği görülmektedir. Risk katsayısı 0.20 olduğu durumda 
portföyü oluşturacak uygun hisse senedi sayısı 18 olarak tespit edilmiştir. Lambdanın 
0.4’e yükseldiği durumda hisse senedi sayısı 27’ye yükselmiştir. Daha yüksek risk 
katsayısı olduğu durumlarda ise optimal portföy seçimi için BİST-30 indeksinin 
tamamından oluşturulmuş bir portföyün gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu durum 
aslında risk katsayısı arttıkça algoritmanın performansının düştüğüne işaret etmektedir. 
Ayrıca tespit edilen bu portföylere ilişkin hisse senetlerinin portföy içerisinde belirlenen 
optimal ağırlıkları Tablo 3’de görülmektedir. Buna göre lambda değeri 0.2 iken portföy 
içerisindeki ağırlıkları % 8’in üzerinde olan 2, 7, 14, 23 ve 26 numaralı hisseler, 
oluşturulacak optimal portföyün yarısını temsil etmektedir.  

Şekil-5 ve Tablo-2’den de görülebileceği üzere genetik algoritma tabanlı 
algoritma işlemi ile önemli ölçüde değişimler yaşanmış ve bu sonuçlar portföy getirisi 
ile riski üzerine doğrudan yansımıştır. Yine bu değişimlere bağlı olarak meydana gelen 
getiri ve risk eğrisindeki değişimler Şekil-6’daki etkin sınırlar yardımıyla 
sunulmaktadır. Ayrıca getiri ve risk değerlerinin başlangıç ve sonuç durumları ile bu 
değerlerin değişimini gösteren bir durum Tablo-4’de verilmiştir. 



 
 

F. Zeren – M. Bayğın 7/1 (2015) 309-324 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 319 

Tablo 4. Genetik Algoritma ile Uygunluk Değerleri Değişimi 

Katsayılar 
Getiri Değerleri Risk Değerleri 

Başlangıç Sonuç Yüzde Başlangıç Sonuç Yüzde 

λ=0.0 0.0111 0.0343 209 -0.4752 -0.0192 96 

λ=0.2 0.0069 0.0209 202 -0.4758 -0.4618 2.95 

λ=0.4 0.0111 0.0154 38.7 -0.4778 -0.4715 1.32 

λ=0.6 0.0093 0.0125 34.4 -0.4791 -0.4735 1.17 

λ=0.8 0.0085 0.0110 29.4 -0.4797 -0.4745 1.08 

λ=1.0 0.0087 0.0105 20.7 -0.4798 -0.4720 1.63 

Şekil 6 ve Tablo 4’den de görülebileceği üzere λ=0.0 değeri için yani getirinin 
maksimum, riskin ise sıfır olduğu nokta için değişim miktarı neredeyse 2 kat olmuştur 
ve pozitif yönde eğilim göstermiştir. Bu getiri değerleri riski ifade eden λ değerlerinin 
artışına bağlı olarak giderek düşüş göstermektedir. Fakat önceki bölümlerde verilen 
denklemler göz önüne alındığında ve tamamıyla riskli bir yatırım portföyü seçildiğinde 
bile yapılan tercihler sonucu yaklaşık %21 oranında getiri sağlanabilmektedir. Bu 
durum ise önerilen yaklaşımın performansını ve etkinliğini tam bir şekilde ortaya 
koymaktadır. 
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(e) (f) 

Şekil 6. [0,1] Aralığı için Farklı Lambda Değerlerinde Etkin Sınır Eğrileri 

Sonuç ve Tartışma 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen genetik algoritma tabanlı portföy seçimi 
işlemi elde edilen sonuçlardan da gözlenebileceği üzere özellikle lamda değerinin 0.2 
olduğu durumda oldukça etkili ve verimli bir şekilde sonuç vermektedir. Önerilen 
yaklaşım sayesinde getiri ve risk değerlerinin ne oranda tercih edileceği kullanıcıya 
bırakılmış olup, yapılan simülasyon çalışmalarında 6 farklı katsayı değeri için bu 
algoritmanın performansı değerlendirilmiştir. Ayrıca tablolardan da görülebileceği üzere 
sürekli olarak bir pozitif yönlü bir getiri değeri elde edilebilmektedir. Sistem maksimum 
getiri ve minimum risk durumunda yaklaşık %210 performans artışı sağlarken, 
maksimum risk ve minimum getiri dengesinde ise yaklaşık %20 oranında performans 
sağlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ileride yapılacak çalışmalar aşağıda verilen 
amaçları içermektedir: 

• Önerilen yöntemin yapay sinir ağları, DNA hesaplama algoritması gibi farklı 

optimizasyon yöntemleriyle incelenmesi, 

• Veri boyutunun büyütülerek sistemin genel eğiliminin daha detaylı bir 

şekilde incelenmesi, 

Öte yandan çalışmamızdan elde edilen sonuçlar BİST-30 indeksini inceleyen 
Demirtaş ve Güngör’ün (2004) bulguları ile de örtüşmektedir. Demirtaş ve Güngör 
(2004) seçilecek optimal hisse senedinin 19 olduğunu belirtirken, bu çalışmada ise 
lamda değerinin 0.2 olduğu durumda optimal hisse adedinin 18 olarak seçilmesi 
gerektiği tespit edilmiştir. 
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Extensive Summary 

 

Genetic algorithms, which aims to find optimal results in very large solution 
space for a given problem is an optimization technique. In other words, it is a soft 
computing techniques used in solving problems that quite time-consuming and called as 
NP-hard problems. Genetic algorithms are used actively in the solution of many 
problems in the literature. In this paper, the optimal portfolio selection process is 
performed by using genetic algorithms. The user is enabled to select the most suitable 
portfolio combination according to the risk level with the proposed approach.  

The most fundamental problems of genetic algorithms is to determine coding 
and the goal functions. These problems are the main factors the most challenging users 
and influencing the presence of an optimal solution. Any one of the coding variants in 
the literature can be chosen according to the problem. The permutation coding method 
is preferred in designed genetic algorithm under this paper. The solution of the problem 
is obtained with this coding method because it offers ease of use. Another major 
problem is the objective function. This function varies from problem to problem and 
provides the optimal solution for the users.  

One of the main problem is an optimal portfolio selection in the financial 
investment decisions. In this context, the determining of optimal portfolio by using 
which method is a significant for researcher. On the other hand, genetic algorithm is 
optimization technical to select optimal portfolio when there are the plurality of cluster 
solutions. Moreover, there are main basic elements while investment decision is taken 
by investors. These elements are risk and return. According to modern portfolio theory 
the most significant subject is correlation between securities. Portfolio risk can be 
decreased by bringing together high negative correlation assets in this theory, instead of 
the increasing randomly a number of securities in conventional portfolio theory. 

An object function that contains the values of return and risk is created in this 
proposed approach and the relationship between risk and return is tried to be maximized 
by using a coefficient value. A portfolio pools consisting of 28 different securities is 
formed in this study. Genetic algorithm steps that coding, fitness value, selection, 
crossover and mutation operations were applied to the data on this portfolio to find the 
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optimal solution, respectively. The designed genetic algorithm under this paper is taken 
covariance matrix, return values and coefficient values obtained from portfolios as the 
input parameters. The optimal portfolio distribution and the change of affinity values 
are obtained from the proposed method as the output parameters. In this study, the 
coefficient values used in the objective function is user-defined and it is [0,1] in the 
range. Six different coefficient values was used to examine the performance of the 
algorithm and the optimal result was obtained with the 0.2 coefficient value. This 
coefficient values indicate fundamentally impact on the objective function of the return 
and risk factors. In other words, the selection of 0.2 coefficient value is applied to the 
objective function value of 80% return and 20% risk values. The difference between 
gaining values and risk values is dawned to the maximum point by the used of objective 
function. Algorithm is terminated when this difference is maximum and portfolio 
combination is outputted just as this value obtained. The most important reason for 
preferring genetic algorithm under this study, this optimization technique is to produce 
fast and effective results. An improvement of about 26% is provided for all coefficients 
in the objective function with the proposed genetic algorithm-based portfolio selection 
approach.  

When Lambda value (λ) is 0.20, optimal portfolio selection is consist of 18 
shares According to the application findings which is used data spanned from January-
2010 and June-2013. When a dominance of risk factor increases, performance of 
algorithm decreases and optimal portfolio selection is consist of all BIST-30 Indices. In 
addition, when examining the results of the algorithm will be seen that the proposed 
method provides a fast and effective results significantly in the selection of the 
portfolio. 

 

 



                                                                           

 

Şirket Kârlarının Sürdürülebilirlik Durumunun İncelenmesi: 
BIST Şirketleri Üzerine Sektörel Bir Araştırma 

Examination of Sustainability Status of Company Profits: 
A Sectoral Research for BIST Companies 

 
 
 

 
 

 
Özet 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin kârlılık 
göstergeleri incelenerek, bu şirketlerin ekonomik açıdan sürdürülebilir olup olmadıkları 
tespit edilmek istenmiştir. Bu amaçla, 2007-2013 dönem aralığı içerisinde ara finansal 
raporlarına ulaşılabilen 201 şirkete ait aktif ve özkaynak kârlılığı ile brüt kâr, faaliyet 
kârı, vergi öncesi kâr ve net kâr marjı verileri durağanlık analizi yöntemi ile analiz 
edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, incelenen 201 şirketten 51’inin kârlarını 
uzun dönemde sürdürebildiği tespit edilmiştir. Ayrıca; incelenen şirketlerin yaklaşık 
%29’unun aktif kârlılığını, %28’inin özkaynak kârlılığını, %35’inin brüt kâr marjını, 
%28’inin faaliyet kâr marjını, %24’ünün vergi öncesi kâr marjını ve %24’ünün net kâr 
marjını uzun dönemde sürdürebildiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kârların Sürdürülebilirliği, Panel Veri Durağanlık Analizi 
Yöntemi, CIPS testi, CADF testi, BIST Şirketleri. 

Abstract 
This study aims to determine whether companies traded on the İstanbul Stock 

Exchange (BIST) are economically sustainable by examining profitability indicators. 
For this purpose, return on assets and equity, and gross profit, operating profit, pre-tax 
profit and net profit margin data of 201 companies’ interim reports that can be reached 
within 2007-2013 period analyzed by unit root analysis. According to the results of the 
analysis, 51 of 201 company’s profits can be maintained in the long term. Furthermore, 
approximately 29% for return of assets, 28% for return of equity, 35% of gross profit 
margin, 28% of operating margin, 24% of pre-tax profit margin and 24% of net profit 
margin are determined that can be maintained in the long term. 

Keywords: Persistence of Profits, Panel Unit Root Test Method, CIPS test, CADF test, 
BIST Companies. 
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1. Giriş 

18. yüzyıldan itibaren başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok yerinde 
yaşanan sanayileşme süreci ile birlikte işletme konsepti değişim göstermiştir. Bunun bir 
sonucu olarak işletmelerin rekabet yarışı da giderek daha zorlu bir hal almıştır. 

İşletmelerin yoğun rekabet ortamında faaliyetlerini uzun dönemde 
sürdürülebilmeleri, rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri ve bu rekabet üstünlüğü 
sayesinde ortalamanın üzerinde bir kârlılık sağlayabilmeleri ile mümkün olabilmektedir. 
Aksi takdirde, işletmelerin faaliyetlerini uzun vadede devam ettirebilme potansiyelleri 
oldukça azalmaktadır. 

Schumpeterci ekonomi yaklaşımına göre yenilikler yaratarak uzun dönemde 
sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeyi amaçlayan şirketler, bu yolla monopol 
gücüne ulaşmakta ve böylece kârlarını uzun dönemde sektör ortalamasının üzerinde 
sürdürebilmektedir (Cable ve Mueller, 2008: 203). Schumpeter’in, “yaratıcı yıkıcılık” 
olarak adlandırdığı süreçte yenilikler monopol gücüne, monopol gücü aşırı kâra ve aşırı 
kâr da taklitçilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Roberts, 2001: 240). Bu 
koşullarda, işletmelerin karşılaşacağı rekabetçi belirsizlikler stratejik yönetim 
teknikleriyle tam olarak ortadan kaldırılamamaktadır. Rakip işletmeler aşırı kârlara 
taklitçilik yoluyla cevap verecekleri için, aşırı kârlar asla kalıcı olmayacak ve ortalama 
düzeyine geri dönecektir. Uzun dönemde sunulan her yenilikte bu döngü 
tekrarlanacaktır. 

 
Şekil 1: Kârların Yakınsama Süreci 

Schumpeterci bir ekonomi varsayımı altında konuyu inceleyen Dennis C. 
Mueller (1977) yaptığı araştırmalar sonucunda, yenilik yapabilen şirketlerin kısa 
dönemde elde edebildikleri aşırı kârlarının, diğer firmaların bu yenilikleri taklit etmesi 
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sonucunda uzun dönemde azaldığına; diğer yandan, yenilik yapamayarak taklitlerle 
yetinen şirketlerin elde ettikleri kârlarının ise uzun dönemde ortalamanın üzerine 
çıkamadığına yönelik önemli bulgular elde etmiştir. Aynı zamanda Mueller, söz konusu 
yakınsama sürecinin işletmeye ve sektöre göre farklılık gösterebildiği sonucuna 
ulaşmıştır. 

Mueller (1977, 1986), şirketlere ait kârların sürdürülebilirliğini test etmek 
amacıyla otoregresif bir model belirlemiştir. Modelin çıkarımı belirli varsayımlara 
dayanmaktadır. Buna göre, kâr üç temel bileşenden meydana gelmektedir. Bunlar; 
rekabetin geri dönüşü, uzun dönemde sağlanan kalıcı gelirler ve beklenen değerinin 
uzun dönemde sıfır olacağı varsayılan kısa dönemli geçici gelirlerdir (Mueller, 2005: 
35). Bu bileşenlerin toplamı olarak i firmasının t yılındaki kârı aşağıdaki gibi yazılabilir: 

    (1) 

: i şirketinin t yılındaki kârını, 

: rekabetin geri dönüşünü, 

: i şirketinin kalıcı kârlarını ve 

: i şirketinin geçici kârlarını göstermektedir. 

Modelde tanımlanan geçici kârların beklenen değeri sıfırdır ve varyansı sabittir; 
bu sebeple sıfıra yakınsama eğilimindedir. Buna göre, i şirketinin geçici kârları 
aşağıdaki gibi tanımlanabilir: 

    (2) 

Model (2)’deki λ parametresi kârların kısa dönemdeki erime (yakınsama) hızını 
göstermektedir (Eklund ve Wiberg, 2007: 91). İşletmelerin faaliyette bulundukları 
pazarlardaki rekabetçi ortam gereğince λ	 parametresinin -1 ile +1 arasında bir değer 
alması beklenmektedir (Mueller, 1986: 13). 

Geçici kârların otoregresif bir süreçte modellendiği (2) numaralı denklemin, 
yıllık toplam kârı gösteren (1) numaralı denklemde yerine yazılması ve model 
düzenlemelerinin yapılmasıyla, aşağıdaki denklem elde edilmektedir. 

 (3) 

Modelin düzenlenmiş hali ise aşağıdaki gibidir:  

   (4) 

Geroski’ye (2005) göre model,  potansiyel pazara giriş tehdidi ve pazardan 
çıkışlar gibi uzun dönemde kârlılık üzerinde etkili olabilecek gözlemlenemeyen 
belirleyicileri de içermektedir. Modelin sağladığı bu avantaj sayesinde, rekabet gücüyle 
alakalı gözlemlenemeyen değişkenlerin uzun dönemli kârlılık üzerindeki etkisi de 
incelenebilmektedir (Geroski, 2005: 22). 

Yukarıdaki modelden elde edilen parametreler yardımıyla uzun dönemli kârlılık 
değeri aşağıdaki gibi elde edilebilmektedir: 

     (5) 



 
 

A. V. Can – E. Öztürk 7/1 (2015) 325-339 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 328 

Elde edilen  değeri kârlılığın rekabet yoğunluğuna bağlı olarak uzun dönemli 
sürdürülebilirliğini gösterirken; tahmin edilen  parametresi1 kısa dönemli kârların 
yakınsama hızını göstermektedir (Cuaresma ve Gschwandtner, 2008: 4). ’nin yüksek 
bir değerde hesaplanması, rekabet yoğunluğunun düşük olduğu ve dolayısıyla söz 
konusu yakınsamanın yavaş gerçekleştiğine işaret ediyorken; ’nin düşük bir değerde 
hesaplanması, rekabetin yoğun olduğu ve dolayısıyla yakınsamanın hızlı gerçekleştiğine 
işaret etmektedir.  Bununla birlikte, herhangi bir şirket için hesaplanan  değerinin 
istatistiki olarak diğerlerinden farklılaştığı tespit edildiğinde, söz konusu şirketlerin 
uzun dönemde kârlarının kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Mueller, 1986: 36). 

Bir pazarda yer alan firmalar için hesaplanan  değerlerinin tamamı hemen 
hemen birbiriyle aynı hesaplanması durumunda; hiçbir firma diğerine göre rekabet 
üstünlüğü sağlayamamaktadır. Bu durumda incelenen grup içerisindeki hiçbir şirket 
tarafından uzun dönemde sürdürülebilir kâr da elde edilememektedir. Uzun dönemde 
sürdürülebilir kârların olmaması durumunda, kısa dönemli kârların yakınsama hızını 
gösteren  parametresi için hesaplanan değer de tek başına bir anlam ifade 
etmemektedir (Mueller, 2005: 36). 

2. Literatür Taraması 

Dennis C. Mueller (1977, 1986) ve Paul Geroski ile Alex Jacquemin’in (1988) 
yapmış oldukları çalışmalar konuyla ilgili metodolojinin temelini oluşturmaktadır. 
İzleyen yıllarda Cubbin ve Geroski (1987), Schwalbach v.d., (1989), Odagiri ve 
Yamawaki (2005), Mueller (2005), Cubbin ve Geroski (2005), Gschwandtner (2005), 
Waring (1996), Goddard and Wilson (1997), Goddard vd. (2011), McGahan ve Porter 
(1999), Glen v.d. (2001), Maruyama ve Odagiri (2002) tarafından farklı ülke ve 
sektörlerdeki işletmelerin kârlılıkları incelemiş; ancak elde edilen sonuçların ülkeye, 
sektöre ve hatta incelenen döneme göre farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. 

Yakın zamanda yapmış olduğu çalışmayla konuya önemli bir katkı sağlayan 
Burçin Yurtoğlu (2004), kârların sürdürülebilirliğinin analizinde Dennis C. Mueller’in 
modeline ilave olarak, birim kök varlığını araştırmak amacıyla durağanlık analizi 
testlerini kullanmıştır. Yurtoğlu’na göre, tüm şirketler için hesaplanan  değerlerinin 
birbirlerine yakın çıkması halinde, birim kök varlığının araştırılması, Mueller’in 
modeline nazaran daha iyi sonuçlar vermektedir (Yurtoğlu, 2004: 618). Bu çalışmanın 
ardından, konuyla ilgili olarak günümüzde kadar yapılan çalışmaların hemen hemen 
hepsi, araştırmalarını zaman serisi durağanlık ve panel veri durağanlık analizleri 
yöntemlerine dayalı olarak gerçekleştirmiştir. 

Bentzen ve diğerlerinin (2005) yaptıkları araştırmada, Danimarka’da faaliyet 
gösteren 1310 firmanın 1990-2001 yılları arasındaki panel verilerini kullanılmış; panel 
durağanlık analizi ile yapılan inceleme sonucunda, firma kârlarının değil, endüstri 
toplam kârının sürdürülebilir olduğu sonucuna dair kanıtlar elde edilmiştir. 

Eklund ve Wiberg (2007), Avrupa’daki 293 büyük işletmenin 1984-2004 yılları 
arasındaki 21 yıllık dönemine ait verilerini incelemiş ve ortalamanın üzerinde kâr elde 
eden işletmelere ait kârların ortalama kâr düzeyine yakınsamasına rağmen ortalama 

                                                
1 Yöntemin uygulanma biçimine, veri setine ve araştırma varsayımlarına ilişkin birtakım farklılıklar görülmesine 
rağmen, çalışmaların genelinde hesaplanan  değerlerinin 0,2 ile 0,66 arasında tahmin edildiği görülmüştür (Bentzen  
ve diğerleri, 2005: 220). 
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seviyeye inmediğini; Ar-Ge faaliyetleri sürdüren firmaların yüksek düzeydeki kârlarını 
uzun vadede sürdürebildiklerini ortaya koymuştur. 

Cuaresma ve Gschwandtner (2008), 1950-1999 yılları aralığında, Amerika’da 
faaliyet gösteren 156 şirketin yıllık kârlılık verilerini zaman serisi analizleri yardımıyla 
incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, endüstri yoğunluğunun ve büyüklüğünün 
endüstriyel düzeydeki kârların sürdürülebilirliği üzerine olumlu etkide bulunduğu; 
ancak pazar paylaşımı ve risklerin firma düzeyindeki kârların sürdürülebilirliği üzerine 
olumsuz etkide bulunduğu belirlenmiştir. 

Gschwandtner ve Cuaresma (2013), kârların sürdürülebilirliği üzerine daha önce 
yapmış oldukları çalışmanın bir benzerini daha sonra tekrarlamış ve aynı sonuçları elde 
etmişlerdir. Yapılan bu yeni çalışmada göreceli olarak küçük ve yoğun endüstrilerde 
kârların daha uzun süre sürdürülebilir olduğu görülmüştür. 

Kaplan ve Çelik (2008), Türkiye’de faaliyet gösteren 24 bankanın 1980-1998 
yılları aralığındaki kârlılık verilerini birim kök analizi yardımıyla incelemişlerdir. 
Araştırma sonucunda, Türk bankacılık sektöründe sürdürülebilir kârlılığın kısa dönemde 
ılımlı olduğu; ancak uzun dönemde görülen yoğun rekabet nedeniyle aşırı kârların 
ortadan kaybolduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bartoloni ve Baussola (2009), 5.445 İtalyan firmasının 1989-1997 yılları 
aralığındaki kârlılık verilerini incelemiş ve “ikiz tepeler fenomeni” olarak 
adlandırdıkları, kârlılığın düşük ve yüksek sürdürülebilirliği üzerine çalışmalar 
yapmışlardır. Araştırma sonucunda, kârlılığın yüksek ve düşük olduğu her iki durumda 
da sürdürülebilirliğin sağlandığı görülmüştür. Ayrıca, firmaların yenilik yaratma 
becerileri ile coğrafi konumlarının kârların sürdürülebilirliğinde belirleyici rol 
üstlendiği tespit edilmiştir. 

Aslan, Kula ve Kaplan (2010), 1985-2005 yılları arasında Türkiye’de firma 
seviyesinde kârlılığın kalıcı olup olmadığını birinci ve ikinci nesil panel birim kök 
testleri ile sınamışlardır. Bunun için, Türkiye’de ilk 500 firma sırlamasına giren 114 
firmanın kârlılık verileri incelenmiştir. Yapılan test istatistikleri neticesinde, incelenen 
serilerin yatay kesit bağımlılık varsayımı altında durağan olmadığı ve dolayısıyla uzun 
dönemde kârların birbirine yakınsamadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Goddard ve diğerleri (2011), 1997-2007 yılları arasında, 65 farklı ülkede faaliyet 
gösteren bankalara ait kârların sürdürülebilirliğini incelemişlerdir. İki aşamalı olarak 
yapılan çalışmanın ilk aşamasında birinci düzey otoregresif model tahmincileri 
yardımıyla kısa dönemli kârların yakınsama hızı belirlenmek istenmiştir. Yakınsama 
hızının ülkeden ülkeye değişme gösterdiği; özellikle gelişmiş ülkelerin kârlarının 
gelişmekte olan ülkelere nazaran daha fazla ortalamanın üzerinde ilerlediği 
gözlemlenmiştir. Ancak yine de bu iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık tespit edilememiştir. İkinci aşamada uzun dönemli sürdürülebilir kârlılık 
incelenmek istenmiş; bunun için rekabet gücünü belirleyen faktörler modellenmiştir. 
Elde edilen sonuçlara göre, kârların sürdürülebilirliğinin kişi başına düşen milli gelirle 
negatif ilişki içinde olduğu, buna karşın sektöre giriş engellerinin büyüklüğü ile pozitif 
ilişkili olduğu görülmüştür. 

Aslan ve İskenderoğlu (2012), 1998-2009 dönem aralığında Türkiye’de faaliyet 
gösteren 25 bankanın kârlarının sürdürülebilirliğini panel durağanlık analizleri 
yardımıyla incelemişlerdir. Araştırma sonucunda Türk bankacılık sektöründe yoğun 
rekabet ortamı görüldüğü, bu sebeple kârların uzun dönemde kalıcı olamadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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Yukarıda sunulan çalışmaların birçoğunda, kârların uzun dönemdeki 
sürdürülebilirliği pazara doğal giriş engelleri ve endüstri yoğunluğuna bağlı olarak 
incelenen sektörde görülen rekabet yoğunluğu ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bununla 
birlikte, sınırlı sayıda çalışmada sürdürülebilir kârlılığın sektör özelliklerinden ziyade 
şirket karakteristiklerinden kaynaklandığına yönelik bulgulara ulaşılmıştır. 

3. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Yapılan bu araştırmanın amacı, işletmelerin gelecek plan, program ve 
stratejilerinin önemli bir dinamiğini oluşturan kârın sektör ve işletme düzeyinde 
sürdürülebilir olup olmadığının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Borsa 
İstanbul’da işlem gören şirketlere ait kârların uzun dönemde kalıcı olup olmadığı 
belirlenmeye çalışmıştır. Bunun tespit edilebilmesi için gelir tablolarında yer alan farklı 
kâr rakamları analiz edilmiş; böylece, Türkiye’deki şirketlere ait kârların sürdürülebilir 
(kalıcı) olup olmadığı konusunda kanıtlar sunulmuştur. Araştırma sonucunda, farklı 
sektörlerdeki rekabet yoğunluğuna ve sürdürülebilir kâr dinamiğine sahip şirket 
sayılarına ilişkin istatistiki bilgiler elde edilecek ve bu bilgiler derlenerek 
yorumlanmaya çalışılmıştır. 

3.1. Araştırmanın Örneklemi 
Araştırma örneklemi için 2007 yılı ve sonrası itibariyle finansal tablolarına 

ulaşılabilen ve 15 farklı sektörde sınıflandırılan toplam 201 şirketin finansal tablo 
verileri kullanılmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu şirketlerin net satış, brüt kâr, faaliyet 
kârı, vergi öncesi kârı, net dönem kârı, aktif büyüklüğü ve özkaynak büyüklüğünü 
gösteren verileri derlenerek analizde kullanılacak veri setleri elde edilmiştir. 

Araştırma amacıyla belirlenen sektörler ve bu sektörlerdeki örneklem şirket 
sayıları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: İncelenecek Sektörler Listesi 

Sektörler Listesi Sektörde Bulunan Şirket Sayısı 
Bankacılık Sektörü 12 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektörü 13 
Cam – Seramik Sektörü 9 
Finansal Hizmetler Sektörü 13 
Finansal Yatırım Sektörü 16 
Gıda – İçecek Sektörü 15 
Hizmetler Sektörü 10 
Holdingler Sektörü 12 
Kâğıt – Ambalaj – Basım Sektörü 11 
Kimya – Petrol – Lastik ve Plastik Sektörü 16 
Metal Eşya – Makine Sektörü 17 
Metal – Ana Sektörü 12 
Otomotiv ve Yan Sanayii Sektörü 9 
Taş – Toprak – Çimento Sektörü 18 
Tekstil – Dokuma Sektörü 18 
TOPLAM 201 
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15 farklı sektörde toplanan 201 şirketin üçer aylık dönemler itibariyle 
açıkladıkları finansal tabloları yardımıyla, bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda da 
çoğunlukla kullanıldığı üzere “aktif kârlılığı” ve “özkaynak kârlılığı” değerleri 
hesaplanmıştır. Bu çalışmada, ayrıca, daha önce yapılmış olan çalışmalardan farklı 
olarak, “brüt kâr marjı”, “faaliyet kâr marjı”, “vergi öncesi kâr marjı” ve “net kâr marjı” 
oranları da hesaplanmış ve böylelikle her sektör için altı farklı veri tabanı elde 
edilmiştir. Söz konusu veri tabanları, belirlenen gözlem aralığındaki her bir sektörün 
şirketlerini içerdiğinden, araştırmanın analiz kısmı, panel veri setlerine uygun analiz 
yöntemleri yardımıyla gerçekleştirilmiştir. 

3.2. Araştırmanın Hipotezleri 
Kârların kalıcılığının test edilmesi amacıyla sıfır ve alternatif hipotezleri 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 
H0:  İncelenen sektörde rekabet zayıftır ve kârlar uzun dönemde 

sürdürülebilmektedir. 
Ha: İncelenen sektörde rekabet yoğundur ve kârlar uzun dönemde 

sürdürülememektedir. 
3.3. Araştırmada Kullanılacak Analiz Yöntemi 
Hipotezlerin sınanabilmesi için kullanılacak analiz yöntemi “Panel Veri 

Durağanlık Analizi” yöntemi olarak belirlenmiştir. Bunun için, M. Hashem 
PESARAN’ın 2007 yılında “Journal of Applied Econometrics” adlı dergide yayınlanan 
“A Simple Panel Unit Root Test In The Presence Of Cross-Section Dependence (yatay 
kesit bağımlılık durumunda panel birim kök test uygulaması)” isimli makalesinde 
önerdiği test yaklaşımı kullanılacaktır. İkinci nesil birim kök testlerinden olan ve panel 
veri setleri için geliştirilmiş olan bu test yaklaşımı, literatürde CIPS (Cross-sectionally 
augmented IPS) testi olarak da adlandırılmaktadır. 

CIPS testi, standart geliştirilmiş dickey – fuller regresyonunun, bireysel serilerin 
birinci farklarının ve gecikmeli değerlerin yatay kesitsel ortalamalarını alınarak 
genişletilmiş halidir. Testin regresyon denklemi aşağıdaki gibi yazılmaktadır (Pesaran, 
2007: 283): 
 

 

Bu regresyon CADF (Cross-sectional ADF – Yatay kesitler için geliştirilmiş 
Dickey–Fuller) olarak adlandırılmaktadır. Denklemde yer alan t ve ∆ t aşağıdaki gibi 
ifade edilmektedir. 
    

 

Pesaran’a göre (2007), bu iki değerin yatay kesitsel ortalamaları, gözlenemeyen 
ortak çarpanın bir vekili olarak modele dâhil edilmektedir. 

CIPS testinin temel hipotezi paneldeki her bir serinin (şirketin) birim köklü 
(sürdürülebilir) olduğunu gösterirken; alternatif hipotez panel setindeki bazı yatay kesit 
serilerinin durağan olduğunu (sürdürülebilir olmadığını) göstermektedir. Bu hipotezleri 
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sınamak amacıyla kullanılan test istatistiği, bireysel CADF testlerinin ortalaması 
alınarak aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 
 

 

CIPS test istatistiği standart normal dağılım göstermediğinden, kritik değerler 
Pesaran tarafından simülasyon yoluyla elde edilmiş ve “A Simple Panel Unit Root Test 
In The Presence Of Cross-Section Dependence” isimli makalesinde tablolar halinde 
sunulmuştur (Pesaran, 2007: 275, 280). Yapılan bu çalışmanın uygulama bölümünde 
hesaplanacak olan test istatistikleri de bu tablolarda yer alan kritik değerlerle 
karşılaştırılacaktır. 

4. Ampirik Bulgular 
 Yapılan analizler sonucunda elde edilen CIPS ve CADF test istatistiklerinden 
yola çıkılarak belirlenen ampirik bulgular özetlenmeye çalışılmıştır. 

4.1. Bulguların Sektör Düzeyinde İncelenmesi 
Araştırma hipotezlerinin sınanabilmesi amacıyla hesaplanan CIPS test 

istatistikleri Tablo 2’de sunulmuştur. 
Tablo 2: CIPS Test İstatistikleri 

  
Aktif 

Kârlılığı 
Özkaynak 
Kârlılığı 

Brüt 
Kâr 

Marjı 

Faaliyet 
Kâr 

Marjı 

Vergi 
Öncesi 

Kâr 
Marjı 

Net 
Kâr 

Marjı 
 

Bankacılık Sektörü -4,36 -3,75 -2,57* N/A N/A -4,17 -3,91 
Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Sektörü -3,79 -3,96 -3,84 -4,66 -3,53 -4,34 -4,02 
Cam – Seramik Sektörü -2,41* -2,70 -2,79 -2,61 -2,77 -2,82 -2,68 
Finansal Hizmetler 
Sektörü -3,80 -3,64 N/A N/A N/A N/A -3,72 
Finansal Yatırım Sektörü -4,29 -4,23 -3,61 -3,82 -3,88 -3,83 -3,94 
Gıda – İçecek Sektörü -4,33 -4,37 -3,61 -3,57 -4,40 -4,25 -4,09 
Hizmetler Sektörü -3,04 -2,61 -2,39* -2,61 -3,43 -3,55 -2,94 
Holdingler Sektörü -5,14 -4,90 -2,35* -4,17 -4,65 -4,67 -4,31 
Kağıt–Ambalaj–Basım S. -4,26 -4,86 -2,77 -4,55 -4,12 -4,29 -4,14 
Kimya – Petrol – Lastik 
ve Plastik Sektörü -3,28 -3,55 -3,57 -3,67 -3,25 -3,27 -3,43 
Metal Eşya – Makine 
Sektörü -3,18 -2,99 -2,75 -3,56 -3,38 -3,58 -3,24 
Metal – Ana Sektörü -3,05 -3,34 -3,09 -2,56 -2,31* -2,00* -2,72 
Otomotiv ve Yan Sanayii 
Sektörü -3,14 -3,34 -3,38 -3,06 -3,38 -3,61 -3,32 
Taş – Toprak Çimento 
Sektörü -3,67 -3,73 -3,24 -2,98 -3,43 -3,45 -3,42 
Tekstil – Dokuma Sektörü -4,30 -4,26 -3,08 -4,45 -4,44 -4,90 -4,24 
* İşareti en az %1anlam düzeyi için H0 hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. 
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 Tablo 2’de yer alan sonuçlara göre, bankacılık sektöründeki şirketlerin brüt 
(faiz) kâr marjlarını, cam – seramik sektöründeki şirketlerin aktif kârlılıklarını, 
hizmetler sektöründeki şirketlerin brüt kâr marjlarını, holdingler sektöründeki şirketlerin 
brüt kâr marjlarını ve metal – ana sektöründeki şirketlerin vergi öncesi ve net kâr 
marjlarını uzun dönemde sürdürebilme eğiliminde oldukları test edilmiştir. 

CIPS test istatistiği ortalamaları yardımıyla sektörlerdeki rekabet yoğunluğu 
birbirleri ile göreceli olarak karşılaştırılabilmektedir. Buna göre, rekabet yoğunluğunu 
en fazla yaşayan sektörlerin sırasıyla holdingler, tekstil – dokuma, kâğıt – ambalaj – 
basım, gıda – içecek ve bilgi teknolojileri ve iletişim sektörleri olduğu; buna karşın, 
rekabet yoğunluğunu en az yaşayan sektörlerin sırasıyla cam – seramik, metal – ana ve 
hizmetler sektörleri olduğu değerlendirilmiştir. 

4.2. Bulguların Şirket Düzeyinde İncelenmesi 
CIPS test istatistiğinin hesaplanmasında kullanılan CADF test istatistiği 

değerleri kritik değerler ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, uzun dönemde 
sürdürülebilir kâr elde edebildikleri tespit şirket sayıları Tablo 3‘de sunulmuştur. 

Tablo 3: Sürdürülebilir Kârlılık Sağlayan Şirket İstatistikleri 

  
Aktif 

Kârlılığı 
Özkaynak 
Kârlılığı 

Brüt 
Kâr 

Marjı 

Faaliyet 
Kâr 

Marjı 

Vergi 
Öncesi 

Kâr 
Marjı 

Net Kâr 
Marjı 

Bankacılık Sektörü 3 (%25) 4 (%33) 5 (%42) N/A N/A 3 (%25) 
Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Sektörü 4 (%31) 3 (%23) 5 (%38) 3 (%23) 4 (%31) 3 (%23) 
Cam – Seramik Sektörü 3 (%33) 4 (%44) 4 (%44) 4 (%44) 3 (%33) 4 (%44) 
Finansal Hizmetler 
Sektörü 3 (%23) 4 (%31) N/A N/A N/A N/A 
Finansal Yatırım Sektörü 3 (%19) 3 (%19) 5 (%31) 4 (%25) 3 (%19) 3 (%19) 
Gıda – İçecek Sektörü 3 (%20) 3 (%20) 5 (%33) 4 (%27) 2 (%13) 3 (%20) 
Hizmetler Sektörü 4 (%40) 5 (%50) 6 (%60) 5 (%50) 2 (%20) 2 (%20) 
Holdingler Sektörü 0 (%0) 0 (%0) 5 (%42) 2 (%17) 2 (%17) 1 (%8) 
Kağıt – Ambalaj – Basım 
Sektörü 3 (%27) 2 (%18) 3 (%27) 2 (%18) 2 (%18) 2 (%18) 
Kimya – Petrol – Lastik 
ve Plastik Sektörü 6 (%38) 4 (%25) 4 (%25) 4 (%25) 5 (%31) 5 (%31) 
Metal Eşya – Makine 
Sektörü 6 (%35) 5 (%29) 9 (%53) 6 (%35) 4 (%24) 4 (%24) 
Metal – Ana Sektörü 5 (%42) 4 (%33) 4 (%33) 4 (%33) 4 (%33) 5 (%42) 
Otomotiv ve Yan Sanayii 
Sektörü 4 (%44) 4 (%44) 2 (%22) 5 (%56) 5 (%56) 5 (%56) 
Taş – Toprak Çimento 
Sektörü 8 (%44) 8 (%44) 8 (%44) 7 (%39) 7 (%39) 7 (%39) 
Tekstil – Dokuma Sektörü 3 (%17) 3 (%17) 8 (%44) 3 (%17) 2 (%11) 1 (%6) 
Yüzdeliklerin 
Ortalaması %29 %28 %35 %28 %24 %24 
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Beklenti doğrultusunda, CIPS test istatistiği sonucunda rekabetin yoğun 
yaşandığı değerlendirilen sektörlerdeki şirketlere ait sürdürülebilir kâr elde etme 
potansiyelinin düşük olmasına karşın; rekabet yoğunluğunun düşük yaşandığı 
değerlendirilen sektörlerdeki şirketlere ait sürdürülebilir kâr elde etme potansiyelinin 
daha yüksek olduğu görülmektedir. 

CADF test istatistiği sonuçları değerlendirildiğinde, incelenen şirketlerin 
yaklaşık %29’unun aktif kârlılığını, %28’inin özkaynak kârlılığını, %35’inin brüt kâr 
marjını, %28’inin faaliyet kâr marjını, %24’ünün vergi öncesi kâr marjını ve %24’ünün 
net kâr marjını uzun dönemde sürdürebildiği belirlenmiştir. 

Her bir sektörde, hesaplanmış olan kârlılık göstergelerinin tamamı için 
sürdürülebilir kârlılık elde edebilen şirket sayıları ve bu şirketlerin bulundukları 
sektörleri içerisindeki yüzdelik değerleri Tablo 4‘te sunulmuştur. 

Tablo 4: Tüm Göstergeler Açısından Sürdürülebilir Kârlılık Sağlayan Şirket 
İstatistikleri 

Sektörler Listesi Şirket Sayısı Yüzdelik Değeri 
Bankacılık Sektörü 2 %17 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektörü 3 %23 
Cam – Seramik Sektörü 4 %33 
Finansal Hizmetler Sektörü 4 %31 
Finansal Yatırım Sektörü 3 %19 
Gıda – İçecek Sektörü 3 %20 
Hizmetler Sektörü 4 %40 
Holdingler Sektörü 2 %17 
Kâğıt – Ambalaj – Basım Sektörü 2 %18 
Kimya – Petrol – Lastik ve Plastik Sektörü 3 %25 
Metal Eşya – Makine Sektörü 5 %29 
Metal – Ana Sektörü 3 %25 
Otomotiv ve Yan Sanayii Sektörü 4 %44 
Taş – Toprak – Çimento Sektörü 7 %39 
Tekstil – Dokuma Sektörü 2 %11 
TOPLAM 51 %25 

Tablo 4’te sunulan istatistikler değerlendirildiğinde, bankacılık sektöründeki 
şirketlerin yaklaşık %17’sinin, bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründeki şirketlerin 
yaklaşık %23’ünün, cam – seramik sektöründeki şirketlerin yaklaşık %33’ünün, 
finansal hizmetler sektöründeki şirketlerin yaklaşık %31’inin, finansal yatırım 
sektöründeki şirketlerin yaklaşık %19’unun, gıda – içecek sektöründeki şirketlerin 
yaklaşık %20’sinin, hizmetler sektöründeki şirketlerin yaklaşık %40’ının, holdingler 
sektöründeki şirketlerin yaklaşık %17’sinin, kâğıt – ambalaj – basım sektöründeki 
şirketlerin yaklaşık %18’inin, kimya – petrol – lastik ve plastik sektöründeki şirketlerin 
yaklaşık %25’inin, metal eşya – makine sektöründeki şirketlerin yaklaşık %29’unun, 
metal – ana sektöründeki şirketlerin yaklaşık %25’inin, otomotiv ve yan sanayii 
sektöründeki şirketlerin yaklaşık %44’ünün, taş	 – toprak – çimento sektöründeki 
şirketlerin yaklaşık %39’unun ve tekstil – dokuma sektöründeki şirketlerin yaklaşık 
%11’inin ekonomik olarak sürdürülebilirlik sağlayabildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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5. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere ait kârlılık 
göstergelerinin uzun dönemli sürdürülebilirlik performansı panel veri durağanlık analizi 
yöntemi yardımıyla analiz edilmiştir. Bu kapsamda, analize uygun verilerine 
ulaşılabilen 201 şirket 15 sektör altında sınıflandırılmış ve test bulguları 
değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış çalışmalardan farklı 
olarak, yalnızca varlık ve özkaynaklar üzerinden hesaplanan kârlılık göstergeleri değil, 
aynı zaman satışlar üzerinden hesaplanan kârlılık göstergeleri de analize dahil 
edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, analiz kapsamına alınan 201 şirketten 
51’inin kârlarını uzun dönemde sürdürülebildiği; ancak geri kalan 150 şirketin kârlarını 
uzun dönemde sürdüremediği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlar oransal 
olarak ifade edildiğinde, incelenen şirketlerin %25’inin kârlarının uzun dönemde kalıcı 
olduğu, %75’inin kârlarını uzun dönemde kalıcı olmadığı anlaşılmaktadır. 

Gerek sektör ve gerekse şirket bazında yapılan değerlendirmelerden elde edilen 
sonuçlar, Türkiye’deki şirketlerin önemli bir kısmının faaliyetlerini yoğun rekabet 
şartları altında sürdürdüklerine, dolayısıyla kârlarını uzun dönemde koruyamadıklarına 
işaret etmektedir. Bu sebeple, elde edilen sonuçlar Türkiye’de şirketlerin sahip olduğu 
kâr kaynaklarının yetersizliği konusunda önemli kanıt niteliği taşımaktadır. 

Bu çalışmada kullanılan yöntem, araştırma sonucunda uzun dönemde 
sürdürülebilir kâr elde etme potansiyeline sahip olduğu tespit edilen şirketlerin, bu 
pozisyonlarını hangi dinamiklerin etkisi ile koruyabildikleri sorusuna cevap 
verememektedir. Bu sebeple, kârların sürdürülebilirliği üzerinde etkili olan sektörel 
özelliklerin ve şirket karakteristiklerinin neler olduğu ve bu faktörlerin etki düzeylerinin 
ne ölçüde önemli olduğu farklı çalışmalarda incelenmelidir. Bu çerçevede yapılacak 
çalışmalar, konuyla ilgili olarak literatüre önemli katkılar sağlayacaktır. 
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Extensive Summary 

Introduction 
Starting from the 18th century, the business concept has changed with the 

industrialisation period that affected a lot of places in the world, mainly Europe. As a 
result of this, the competition between companies has turned out to be much more 
difficult. 

According to Schumpeterian economy approach, the companies aiming to gain a 
sustainable competitive advantage by making innovations are able to get a monopoly 
power this way, and thus, they can keep their profits above the industry average for a 
long time. In the process named as “creative destruction” by Schumpeter, innovations 
will lead monopoly power, monopoly power will lead excessive profit and excessive 
profit will lead copyists. Under these conditions, the competitive uncertainties that the 
companies will face cannot be suppressed with the strategic management techniques. 
Because of the fact that the competitor companies will respond excessive profit with 
copying, these excessive profits will never be permanent and soon will decrease to the 
average level. With every innovation presented in the long run, this cycle will repeat. 

Methodology 

In order to test the profit sustainability of a company within Schumpeterian 
economy model, Dennis C. Mueller formulated an autoregressive model. The inference 
of the model is based on specific assumptions. According to this, profit is consists of 
three elements. These are; return of competition, permanent profits provided in the long 
run and short-term permanent revenues that are assumed to be zero in the long run. 

There are few studies associated with the persistence of profits in literature. In 
most of these studies, persistence of profits in the long run is explained by natural entry 
barriers to the industry and industry concentration. However, evidence of persistence of 
profits resulted from the characteristics of the companies in only limited studies.  

In recent years, a few studies revealed that unit root study gives better results 
than Mueller’s model. In almost all of these studies based on the time series and panel 
data unit root analysis methods. Because of this, it is prefer to perform panel unit root 
analysis method in this study. 
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In order to test the persistence of profits, null and alternative hypothesis is 
determined. These hypotheses are as follows: 

H0:  Competition is not intense and profits is persistent in investigated sector. 

Ha: Competition is intense and profits is not persistent in investigated sector. 
In this study, long term sustainability performance of profitability indicators 

belong to companies which traded on Istanbul Stock Exchange analyzed by panel data 
unit root analysis method. In this context, 201 companies data which could be obtained 
from BIST have been classified under 15 sectors and then test statistics have been 
calculated.  

Findings and Discussions 
According to analysis results,  it is tested that gross profit margin for companies 

in the banking, the services and the holdings sectors; return on assets for companies in 
the glass – ceramic sector; pretax profit margin and net profit margin for companies in 
the main – metal sector are tend to persistent in the long term. 

When considering average CIPS test statistics it is also tested that the 
competition intensity is seen in all sectors. In addition to these results, competition 
intensity in sectors can be compared relatively with the help of average CIPS test 
statistics. According to this, it has been assessed that while the sectors which have the 
highest competition intensity are holdings, textile – weaving, paper – packaging – 
printing, food – beverage and information technologies and communication 
respectively; sectors which have the lowest competition intensity are glass – ceramic, 
main – metal and services respectively. 

When considering CADF test statistics, it is tested that approximately 29% for 
return of assets, 28% for return of equity, 35% of gross profit margin, 28% of operating 
margin, 24% of pre-tax profit margin and 24% of net profit margin are determined that 
can be maintained in the long term. 

In conclusion, when assessing statistics on the companies which achieved 
sustainable profitability in terms of all indicators, it has been concluded that companies 
can achieve sustainable profits approximately 17% of banking, 23% of information 
technologies and communication, 33% of glass – ceramic, 31% of financial services, 
19% of financial investment, 20% of food – beverage, 40% of services, 17% of 
holdings, 18% of paper – packaging – printing, 25% of chemistry – petroleum – rubber 
and plastic, 29% of metal products – machine, 25% of main – metal, 44% of automotive 
and supply industry, 39% of stone – soil – cement and 11% of textile – weaving sectors. 

The results obtained from the assessments for both sector and company level 
indicate that a significant portion of the companies operating in Turkey carry on their 
activities under intense competition, so they hardly could maintain their profits in the 
long term. Therefore, it is considered that these results are of importance for evidence 
about the lack of profit resources number of companies in Turkey. 
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Özet 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de havayolu ulaşımı her geçen gün biraz 
daha artmaktadır. Bu artışa sebep; hızlı ulaşım, uygun fiyat ve kaliteli hizmet 
anlayışıdır. Havayolu ulaşım sektöründeki bu hızlı gelişmenin bir sonucu olarak hem 
yerel hem de yabancı havayolu işletmeleri faaliyetlerine hız vermiştir. Bu işletmeler 
geçen zaman içinde kalite, fiyat, ulaşım ağı anlamında birbirleriyle başa baş gidecek 
şekilde bir seviyeye ulaşmış ve rekabet unsuru olarak benzer uygulamaları kullanmaya 
başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı; müşterilerin havayolu işletmesi tercihlerine etki 
eden unsurların belirlenmesi ve bu sayede işletmelere müşteri memnuniyetini artırıcı bir 
kaynak olmasıdır. Bunun yanı sıra, havayolu ulaşımında çok sık rastlanan ve 
müşterilerin işletme tercihlerinin değişmesine sebep olan rötar durumlarında 
müşterilerin asgari düzeyde mağdur edilmesi ve bu durum yaşandığı takdirde müşteri 
mağduriyetini tatmin edici bir şekilde giderebilmektir. Bu sebeple, günümüzde 
neredeyse tüm havayolu işletmelerinin kullandığı “mil puanı”  uygulamasına ilave 
olarak, rötarlı geçen süreleri de kapsayacak şekilde “mil+süre puanı” uygulamasının 
örnek uygulaması yapılmış ve müşteri mağduriyetinin giderilmesi anlamında etkisi 
değerlendirilmiştir. 444 kişiye uygulanan anket sonucunda işletme tercihlerine etki eden 
olumlu ve olumsuz faktörlerin yanı sıra “mil+süre puanı” uygulamasının tercihlerinde 
yarattığı etki de tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Havayolu işletmeleri, mil puanı, rötar, hizmet inovasyonu, müşteri 
memnuniyeti.  
 

Abstract 
As in all the world, airlines transportation in our country is increasing every 

day. Rapid transport, reasonable price and high quality service is the reason for this 
increase. Both local and foreign airline companies have accelerated their activities as a 
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result of this rapid growth in air transportation sector. Over the time, these enterprises 
reached a level to go head to head with each other about the quality, price, transport 
network and they have begun to use similar applications as element of competition. The 
aim of this study is; to determinate the factors that influence to the customer’s 
preferences about airline companies and to be a source for enterprises to increase 
customer satisfaction. For this reason, in addition to “bonus miles” application which 
is used of almost all airline companies, example of “miles+time score” application was 
made and evaluated the impact of eliminating in terms of customer victimization. As a 
result of the survey applied to 444 people; it is also identified that the impact of the 
“miles + time” application at the preferences of customers as well as positive and 
negative factors affecting the enterprises of preferences.  
Keywords: Airline enterprises, miles bonus, delay, service innovation, customer 
satisfaction. 

1.Giriş 
Ulaştırma, Tümertekin ve Özgüç (1999) tarafından “kişilerin, eşyaların, 

hizmetlerin ve bilginin ekonomik, hızlı ve güvenli olarak, fayda sağlayacak şekilde yer 
değiştirmesi” olarak tanımlanmıştır. Küresel dünyada ulaşım, sadece mal ya da 
insanların değil aynı zamanda bilginin ve pazarın da bir yerden başka bir yere 
erişmesini kapsamaktadır. Ulaştırma hizmetleri hammaddelerin yer değiştirmesine, 
insanların işyerlerine, eğlence ve tatil yerlerine, sağlık merkezlerine, eğitim alanlarına 
vb. yerlere ulaşarak tüketici ve üretici konuma gelmelerine dolayısıyla da pazar 
oluşmasına ve piyasanın faal kalmasını sağlamaktadır. Günümüzde lojistik sektörünün 
teknolojiye ve bilime endeksli olarak gelişmesiyle birlikte, işletmelerin ilgilendiği 
konular arasında birinci önceliği “ulaştırma” almıştır. Rekabetin, her ne kadar ürün ya 
da hizmetin kalitesi ve fiyatı gibi farklı faktörlerin etkisi altında olduğu düşünülse de, 
fiyat ve kalitenin derecelendirmesinde büyük bir etkisi olan ulaştırma, başlı başına 
değerlendirildiğinde birçok sektörde rekabetin en büyük silahı haline gelmiştir. 
Günümüzde kullanılan ulaştırma yöntemlerine bakıldığında, karayolu, havayolu, 
demiryolu ve denizyolu olmak üzere dört başlık altında toplanabilmektedir. Bu çalışma 
havayolu taşımacılığı ve rekabet unsurlarının değişkenliği üzerine yapılmıştır. Havayolu 
taşımacılığını tercih eden yolcuların, tercih ettikleri havayolu işletmesine göre farklılık 
gösteren bazı promosyon ve kampanyalardan faydalandığı ve bunların başında da “mil 
puanı”  uygulamasının geldiği bilinmektedir. Çalışmada; uçuş mesafesini baz alarak 
işletilen “mil puanı” uygulamasının hizmet inovasyonu kapsamında değerlendirilerek 
mesafe yerine uçuş süresine endeksli hesaplama sistemine geçilmesi ve böylece 
yolcunun doğal şartlar haricinde meydana gelen rötarlarda ve uçuş esnasında geçen 
sürede de puan kazanmasının müşteri memnuniyeti açısından faydalı olacağı 
değerlendirilmiştir. Araştırma sürecinde kuramsal ve ampirik olmak üzere iki temel 
araştırma yöntemi kullanılmış ve uluslararası yayınlardan, bilimsel kitaplardan, ulusal 
kongrelerde sunulan bildirilerden ve ulusal süreli yayınlardan faydalanılmıştır. Teorik 
temel üzerine oturan birincil veriler, ampirik bir araştırma yöntemi olan anket 
uygulamasıyla toplanmıştır. 

2. Havayolu Taşımacılığında Rekabet Unsurları 

İşletmelerin yaşamlarının devamı için gerekli olan olgulardan biri de rekabettir. 
Globalleşmenin etkisi ile rekabetin hem yoğunluğu hem de çeşitliliği artmıştır. (Tekin 
ve Ömürbek, 2004). 
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Porter işletmeler arası rekabeti etkileyen unsurları beş başlık altında toplamıştır 

(Porter, 1985): 
• İşletmenin iş çevresine yeni firmaların girmesi ve bunların yarattığı tehdit, 
• İşletmenin ürününe veya hizmetine ikame olabilecek malların yarattığı 

tehdit, 
• Tedarikçilerin pazarlık gücü, 
• Müşterilerin pazarlık gücü, 
• İşletmenin faaliyet gösterdiği pazarda yer alan rakipler arasındaki rekabetin 

şiddeti.  
Porter’ın beş gücü olarak adlandırılan faktörler incelendiğinde; işletmelerin 

rekabet üstünlüğü sağlamak için değerlendirmeleri gereken unsurlar arasında öncelikle 
rakipleri arasında fark yaratması ve müşteriye kendisini tercih etmesi için somut veriler 
vermesi gerektiği anlaşılmaktadır.   

Pazarlama karması incelendiğinde, günümüzde hizmet sektöründeki işletmelerin 
kişisel satış dışında rekabeti artıracak çok fazla işlevlerinin olmadığı görülmektedir. 
Çalışmanın konusu olan havayolu taşımacılığı ele alındığında, havayolu işletmelerinde 
pazarlama karmasının üç unsuru (fiyat, dağıtım ve ürün/hizmet) konularında işletmeler 
arasında büyük farklılıklar olmadığı görülmektedir. Tüm havayolu işletmelerinin bu üç 
unsur üzerinde birbirlerine benzer şekilde faaliyet gösterdiği ancak belli başlı havayolu 
işletmelerinin pazarda öne çıkmasının sebebinin ise tutundurmadaki farklılıklar ve 
özellikle kişisel satış olduğu görülmektedir. Hizmetlerin soyut olma özelliği, 
tutundurmanın da zorlaşmasına neden olmaktadır. Hizmet pazarlamasında ağızdan ağza 
pazarlama tekniklerinin önemli bir yeri olduğu da değerlendirildiğinde, müşteri tatmini 
ve memnuniyetinin ne denli önemli bir unsur olduğunu anlaşılmaktadır.   

İşletmeler genellikle satış/pazarlama yöntemleri ile ürünleri arasında ayırım 
yapabilmektedir. Bu ayırım, işletmenin iş konusunun yapısına göre değişiklik 
gösterebilir. Ancak havayolu işletmeleri gibi, mal üretmeyen ve satmayan, hizmet 
sektöründeki işletmeler için internet satışlarını kapsayan bir yenilik, elektronik ticaretin 
ilk kez uygulamaya konulması, müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarına cevap verebilme hızı ve 
kapasitesi, kampanyalar ve promosyonlar vasıtasıyla müşteri memnuniyetini artırıcı 
yenilikler, ürün konumlandırmasında bir pazarlama yeniliğidir. 

Müşterilerin algıladıkları ve bekledikleri değerler arasındaki farklılığı azaltmak 
maksadıyla, tüketici talepleri işletmeler tarafından iyi analiz edilmeli ve doğru 
algılanmalıdır. Bunun için de hizmet işletmeleri, pazarlama araştırmalarına ilave olarak, 
teknik kalite, fonksiyonel kalite ve şirket imajı gibi kalitenin boyutlarını da 
değerlendirmelidir (Okumuş ve Asil, 2007). 

Yapılan araştırmalarda havayolu işletmelerinin rekabet üstünlüğü sağlayabilmek 
ve müşteri memnuniyetini artırmak maksadıyla başta güvenilirlik ve iyi hizmet olmak 
üzere uzmanlık ve esneklik, avantaj ve uygunluk, güvenlik ve kalite, rahatlık ve 
çeşitlilik gibi ana başlıklar altında çalışmalar yaptığı ve diğer işletmelere göre farklılık 
yaratmayı amaçladığı görülmektedir. Aşağıdaki bu beş ana başlığın altında havayolu 
işletmelerinin daha iyi bir hizmet sunabilmek adına yaptığı çalışmalar görülmektedir. 
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Güvenilirlik ve İyi Hizmet 
* Havaalanına servis hizmeti  
* Havaalanı hizmetlerinin iyi olması  
* Güvenilir olması  
* Kaza sayısının az olması 
* Büyük bir filoya sahip olması 
* Filonun genç ve bakımlı olması  
* Müşteri menfaati konusunda titiz olması  
* Personelin müşteri isteklerine hızlı 
reaksiyonu 

Avantaj ve Uygunluk  
* Ulaşım ağı genişliği  
* Fiyatların uygun olması  
* Uçuş saatlerinin uygun olması  
* Personelin müşteri sorularına tatmin 
edici cevaplar vermesi  
* Personelin müşterilere yardımcı olma 
konusundaki istekliliği 

Uzmanlık ve Esneklik 
* Zamanında hareket etmesi 
* Sefer sayısının fazla olması 
* Personelin uzman olması 
* İletişimin kolay olması 
* Hizmetin taahhüt edildiği şekilde 
gerçekleşmesi 
* Hizmetin taahhüt edilen zamanda yerine 
getirilmesi 
* Sunulacak hizmetin zamanının tam 
olarak bildirilmesi 

Rahatlık ve Çeşitlilik  
* Vakit geçirme olanakları (video, dergi, 
vs) 
* Yiyecek ve içeceklerin çeşitliliği 
* Uçağın temizliği 
* Uçağın rahatlığı 
* Çalışma saatlerinin müşterilere uygun 
olması 
Güvenlik ve Kalite 
* Uçuş güvenliği (iniş-kalkış) 
* Hostes ve kabin görevlilerinin tutumu 
* Yiyecek ve içeceklerin kalitesi 
* Uçuş bilgilendirme 

Şekil 1: Havayolu İşletmelerinin Rekabet Unsurları 

3. İnovasyon  
3.1. Pazarlamada İnovasyon 

İnovasyonun sözlük anlamı, “rakipler üzerinde avantaj sağlamak veya yenilikçi 
olmak için tasarımda, üretimde veya ürün pazarlamada yeni yaklaşımlar geliştirmek” tir 
(Dictionary of Business, 2002). İnovasyon, anlam olarak ürün ya da hizmette 
yenilenmenin yanı sıra yenileme süreci sonunda elde edilen sonucu da ifade etmektedir 
(Atik, 2005). Geniş bir tanımlamayla inovasyon, yeni hizmetlerin ya da ürünlerin 
tasarlanması ve bu yeni hizmet ve ürünlerde yine yeni üretim ve sunum yöntemlerinin 
kullanılması olarak ele alınabilir. (Dinçer, 1999). Drucker’a (1993) göre inovasyon; 
“girişimcilerin farklı bir iş veya hizmet ortaya koymak için değişiklik yapmalarını 
sağlayan araçtır”. Zerenler, Türker  ve Şahin’e (2007) göre inovasyon; “işletmelerin 
rekabet üstünlüğü elde etmesinde, kârlarının ve nakit akışlarının artmasında, sektörde 
rakiplerin önünde yer almasında belirleyici bir yol, güçlü bir rekabet silahıdır.” 
Yukarıdaki tanımların ışığında inovasyon; ürün ya da hizmetlerin mevcut 
durumlarından farklı bir şekilde yenilenmesi, geliştirilmesi veya yeniden tasarlanması 
suretiyle, yeni ve farklı üretim ya da pazarlama yaklaşımları kullanarak, pazar payını 
artırma ya da rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlama olarak tanımlanabilir.  

İnovasyon, işletme problemlerine çözüm getirmeyi amaçladığı gibi, işletmenin 
faaliyet gösterdiği sektörde rekabet edebilmesini, müşteri memnuniyeti vasıtasıyla 
müşteri sadakatini sağlamayı ve kârlılığını artırmayı da hedeflemektedir. Kongar 
(1995)’a göre inovasyon üç temel amaca hizmet eder; işletmenin varlığının devamlılığı, 
pazarda lider olması ve temel amacı olan kârın yükseltilmesi. Demirci’ye (2006) göre 
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inovasyon süreci; strateji geliştirme, yenilik fikrinin geliştirilmesi, değerlendirme, 
uygulama, ticarileştirme şeklinde sıralanmaktadır.  

3.2. Hizmet İnovasyonu 

Günümüzde yalnızca müşteriye ilgi göstermek müşterileri elde tutmaya 
yetmemektedir. Müşteriler birlikte iş yapacakları işletmeleri seçerken sunulan değeri de 
bir tercih nedeni olarak görmektedir. (Seybold ve Marshak, 2001). 

Hizmet işletmeleri sayısının ve sundukları hizmet türlerinin birbirine benzediği 
yoğun bir rekabet ortamında, müşterilerin ilgisinin çekilebilmesi, müşteri kazanılması 
ve müşterilerin korunabilmesi, müşterinin işletme ile tutulabilmesi ise hizmet 
sektöründeki işletmeler için bir farklılığı ve ayırt edilebilirliği gerektirmektedir. 
İşletmeler arasındaki farklılığı ve ayırt edilebilirliği ortaya koyacak olan unsur, 
işletmelerin müşterilerine verdikleri hizmet düzeyi ve hizmetin kalitesi ya da algılanan 
kalitesidir. Nitekim bir işletmenin müşterilerine sunduğu hizmet düzeyinin ve hizmet 
kalitesinin, müşterilerin o işletmeden yeniden alışveriş yapıp, yapmamalarına karar 
vermelerinde dikkate alacakları esas kıstas olarak belirtilir (Gerson, 1997). Bir 
işletmenin yeni veya farklı bir hizmet sunması “hizmet inovasyonu” olarak 
tanımlanabilmektedir. Yeni bir hizmet, yeni bir yaklaşım, hizmetin sunumunun 
farklılaşması, mevcut uygulamanın hizmet açısından farklı bir şekilde kullanımı ve 
müşteriler üzerinde bıraktığı yeni ve olumlu etkiler hizmet inovasyonu kapsamında 
değerlendirilmektedir. Pazarlama inovasyonu ve hizmet inovasyonu birbiriyle bağlantılı 
ve birbirini kapsayan kavramlardır. Gelişmiş ülkelerin ekonomik dağılımları 
incelendiğinde hizmet sektörünün sanayi sektörüne göre payının daha fazla olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle inovasyon türleri arasında “hizmet inovasyonu” önemli bir 
yer tutmaktadır. 

Süreçlerin geliştirilmesi, hizmetler için, araştırma, fikir toplama ve ticari 
değerlendirmeden oluşan bir başlangıç safhası ve ardından uygulama aşaması ile 
mallara oranla daha gayri resmi nitelikte olabilir. Hizmetlerde yenilik faaliyetleri aynı 
zamanda, ürünler ve süreçlerde bir dizi adımsal değişiklikten oluşan sürekli bir süreç 
olma eğilimindedir. Bu, zaman ve belli olaylar bazında hizmetlerdeki yeniliklerin, yani 
ürünler, süreçler ve diğer yöntemlerde önemli bir değişiklik gerçekleştirilmesini, teşhis 
edilmesini güçleştirebilir (OECD, 2005).  

Soete ve Miozzo (1989) inovatif yönden hizmet sektörünü sınıflandırmıştır. Bu 
sınıflandırmaya göre; özellikle kamu hizmet sektörünü de içine alan “Tedarikçi 
Bağlantılı Grup”, taşımacılık firmalarını içine alan ve gruptaki firmaların büyük 
bölümünün ürün inovasyonları geliştirdiği, makine ve teçhizat alımlarına büyük oranda 
para ayırdığı bir grubu temsil eden “Ölçek Yoğun Fiziksel Ağlar Grubu”, finansal 
kuruluşlar, yazılım firmaları ve AR&GE firmaları gibi kuruluşları kapsayan “Ölçek 
Yoğun Bilgi Ağları Grubu” ve son olarak hizmet sektörünün büyük grubunu oluşturan 
ve inovasyonu yayma konusunda en yüksek orana sahip olan “Bilim Tabanlı Grup”tur. 
Hizmette yenilik isletmenin yeni, farklı ve değişik bir hizmet geliştirip bunu 
müşterilerine sunmasıdır. Ürün yeniliğinde olduğu gibi, hizmet yeniliğinde de önceden 
sunulmayan veya var olmayan bir hizmeti sunmak şart değildir. Var olan hizmetleri 
değiştirerek ya da geliştirerek daha çok müşteri çekecek duruma getirmek de hizmet 
yeniliği yapmak anlamına gelir (Elçi,2007).  
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Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler incelendiğinde rekabet açısından 
en önemli unsurlarının hizmet inovasyonunu kapsadığı görülmektedir. Müşterilerin 
ürün/hizmetten bekledikleri değer algıladıkları değere eşit olduğunda müşteri 
memnuniyeti, algılanan değer beklenen değerden fazla olduğunda ise müşteri sadakati 
oluşmaktadır.   Yeni bir hizmet sunmak ya da bir hizmeti farklılaştırmak, işletmelerin 
müşteri memnuniyetini artırarak sadık müşteri potansiyeli ile rekabetçi ortamda öne 
çıkmalarını sağlamaktadır. Hizmet inovasyonu da ürün inovasyonu kadar uzun bir 
süreç, maliyet ve uğraş gerektirmektedir 

4. Rötarlı Uçuşlar İçin Mevcut Yaptırımlar ve “Mil + Süre Kaybı” Puanı 
Uygulaması 

 Havayolu işletmelerinin rötarlı uçuş yapmaları durumunda müşterilerin 
mağduriyetlerinin giderilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı 
“Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik” ile Ocak 2012 
tarihinde bir düzenleme yapılmış ve uzun süreli gecikmelerde ya da uçuş iptallerinde 
müşterilerin mağduriyetleri kısmen giderilmeye çalışılmıştır. Ancak yönetmelik gereği, 
uzun süreli gecikmeler göz önüne alınmış ve kısa süreli gecikmelerde müşterinin halen 
mağdur olduğu ve gecikme sebebiyle memnuniyetsizlik yaşadığı değerlendirilmiştir. Bu 
yönetmeliğe göre;  

• Havayolu işletmelerinin izin almadan yolcuları kabul etmeme hakkı vardır. Bu 
durumda yolcuya iç hatlarda 100 eurо tazminat ödenmesi, bir sonraki uçak seferlerinde 
de yer ayırma ve bekleme süresine göre içecek ve yemek ikramı yapma zorunluluğu 
getirilmiştir.  

• Yolcuların 7 gün öncesine kadar uçuş iptali ile ilgili bilgilendirilmemeleri 
durumunda gidecekleri yere en fazla 4 saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergâh 
değişikliği teklif edilmediği sürece 100 euro tazminat ödenecektir.  

• Havayolu işletmesi uzaklığa göre 2 ile 4 saat arasında uçağın ertelenmesini 
beklediğinde yolculara çay-kahve ikramından рara iadesine kadar gerekli hizmetleri 
sunmakla mükelleftir.   

• Uçağın kalkışı 24 saat ve sonrasına ertelendiğinde, havayolu şirketi yolcuları 
otelde veya uygun bir konaklama tesisinde ağırlamakla yükümlüdür.  

• Gecikme en az 5 saat olduğunda, yolcunun seyahati tamamlamasının anlamı 
kalmadığında, bilet ücretinin 7 gün içinde іade edilmesi gerekecek ve havayolu şirketi 
yolcunun seyahatinin ilk başlangıç noktasına dönüşünü ücretsiz sağlayacaktır.  

Yönetmeliğin maddelerinden de anlaşılacağı üzere, düzenleme büyük oranda 
uzun gecikmeler ve uçuş iptallerini konu edinmektedir. Ancak çalışmada, işletmeden 
kaynaklanan ve kısa süreli rötarları konu alan gecikmeler değerlendirilmiştir. Kısa süreli 
gecikmelerin azalması veya tamamen ortadan kalkması hem işletmenin pazardaki 
itibarında olumlu etki yaratacak hem de müşterilerin memnun kalmasını sağlayacaktır.   

Havayolu işletmelerinin tercih edilme ya da edilmeme konusunda en çok 
problem yaşadıkları değerlendirilen ve tercih değiştirme konusunda zorluk çektikleri 
hususlardan biri rötarlardır. Müşteriler, çok sık rötar yapan ve seyahatlerinde 
gecikmelere sebep olan işletmeleri kullanmayı bırakmanın yanı sıra çevrelerine de 
olumsuz şekilde ağızdan ağza iletişim yoluyla iletmektedir. Bu da işletmelerin müşteri 
ve itibar kaybetmesine ve dolayısıyla karlılıklarının azalmasına sebep olmaktadır. 
Bunun sonucu olarak, havayolu işletmeleri müşteri memnuniyetini sağlamak için tek 
yapabilecekleri uygulamayı işleme koyarak fiyatta indirime gitmekte ve rekabeti bu 
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şekilde sağlamaya çalışmaktadır. Çalışmada, rötar sebebiyle müşteri mağduriyetinin 
giderilmesi ve böylece memnuniyetin ve tatminin sağlanmasının yanı sıra işletmenin 
rötarlı uçuşlarının azaltılması hedeflenmektedir.  Mevcut mil puanı uygulaması 
incelendiğinde müşterilerin yaptıkları seyahat harcamaları ve günlük harcamalar dışında 
“mil puanı” kazanamadığı, bu uygulama her ne kadar tüketicinin faydasına gözükse de 
havayolu işletmelerinin uygulamanın işlerliği açısından bir etkilerinin olmadığı ve 
yalnızca harcamalara endeksli bir sistem olduğu görülmektedir. Bu çalışmaya 
başlamadan önce havayolu taşımacılığında karşılaşılan aksaklıklar ve bunların 
sonucunda müşteri kaybına neden olan durumlar incelenmiş ve bu sorunların en başında 
uçuşların rötarlı olmasının yolcu üzerinde yaptığı olumsuz etki saptanmıştır. Hem 
müşteri memnuniyetini artırmak hem de havayolu işletmelerinin sık sık karşılaştıkları 
şikâyetlere karşı aldıkları tedbirlerle rötarlı olan uçuşlarda yolcuların mağduriyetlerinin 
giderilmesi ve daha fazla müşteri odaklı bir anlayış ile işletme politikasının 
güncellenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Yolcuların zaman kaybına neden olan 
gecikmelerde uçuşa giden zamandan sayılırsa hem havayolu işletmeleri vaktinde 
operasyonlarını gerçekleştirmek için çıtasını yüksek tutmuş hem de yolcunun zaman 
kaybına dayalı mağduriyetini ödüllendirerek yolcu memnuniyeti artırılmış olacaktır. 
Hem “mil esaslı” hem de “zaman esaslı” bir uygulama ile müşterinin lehine olan mil 
puanı hesabına yatacak ve gelebilecek şikâyetlere karşı alınan önlemin yanı sıra 
işletmenin kendisinden kaynaklanan problemlere verdiği tepki sayesinde müşterinin 
işletmeye bağlılığının artacağı değerlendirilmektedir.  

5. Havayolu İşletmelerince Kullanılan Mil Puanı Uygulaması 
Ulaştırmada; ucuzluk, hız, konfor, güvenlik, enerji gibi değişken unsurlar 

rekabetin temel unsurları arasında yer almaktadır. Havayolu ulaşımında fiyat, güvenlik, 
uçuş esnasındaki yemek ve ikram,  yer, uçuş ve kabin ekibinin davranışları, 
havayolunun finansal güvenirliği, zamanında uçuş, valiz güvenliği gibi faktörler 
önemlidir (Brumendi, 1997). Havayolu taşımacılığında ürün, fiyat ve kalite açısından 
büyük benzerlikler gösteren firmalardan, ancak müşteriye daha iyi hizmet sunan firma 
kendine ait pazar payını büyütebilecektir (Önen, 2003). Teknolojinin hızla gelişmesi ve 
tüm işletmelerin şeffaf ve ortak olarak bu değişimden yararlanması, havayolu 
işletmeleri açısından rekabet piyasasını daraltmış ve yeniliklerin çeşitliliğini azaltmıştır. 
Günümüzde havayolu işletmelerinin rekabet için uyguladığı bir yöntem de “mil puanı” 
uygulamasıdır.   

Mil puanı uygulaması dünyada 1980 yıllarının başında, Türkiye’de ise 1989 
yılında kullanılmaya başlanmıştır. Hedef, insanları uçakla seyahat etmeye teşvik etmek, 
uçuş sayısı ve mesafesine göre müşterilere ayrıcalıklar sunmak ve havayolu 
taşımacılığını daha cazip hale getirmektir. Mil puanı uygulaması, seyahat edilen 
mesafeye göre kazanılan hediye puanlar ve bu puanların karşılığında sunulan imkânlar 
(belirli puan toplandığında ücretsiz bilet alma imkânı) olarak başlamıştır. Günümüzde 
ise havayolu işletmelerinin bankalar ile anlaşarak kredi kartı özelliğine göre günlük 
harcamaları da kapsayan tüm harcamalarda elde edilen puanların mil puanına işlenmesi 
şeklinde bir hal almıştır. Kazanılan mil puanlarla ücretsiz bilet dışında, rezervasyonda 
öncelik, otomobil kiralama imkânı, otellerde mil puanlarını kullanım imkânı, normal 
bagaj haklarına ilave kg bazında ek bagaj imkânı, ücretsiz check-in gibi birçok farklı 
avantajlar sunulmaktadır.  
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5.1. Mil Puanı Uygulaması Örnekleri 

Mil puan sisteminde; yurt içinde yapılan tüm alışverişlerde harcanan her TL’ye 
karşılık  belirli bir mil puanı, yurt dışında ise her 1 dolarlık alışverişe karşılık belirli bir 
mil puanı kazanılabilmektedir. Program üyesi  kurumlar, anlaşmalı oldukları otel 
zincirleri ve otomobil kiralama servisleri vasıtasıyla da kazanılan mil puanlarını 
kullanma imkânı sağlamaktadır. Bazı kredi kartlarıyla yapılan alışverişler, işyerinin 
anlaşmalı üye işyeri olmasına bağlı olarak değişen ekstra Mil Puan kazanma imkânı da  
sunabilmektedir. Transfer hizmetleri kapsamında müşteriler Havalimanı Shuttle ile  
belirlenen şehirlerde havalimanı transfer  hizmetlerini kullanabilmekte, istenilen saatte 
istenilen adresten alınıp,  istenilen adrese bırakılabilmektedir. Mil Puanlar ile alınan 
biletlerde alan vergisi  ödememe ayrıcalığı sağlanabilmektedir. Örneklerden de 
anlaşılacağı üzere, havayolu işletmeleri bankalarla yaptıkları anlaşmalar ile havayolu 
taşımacılığı alanındaki rekabeti farklı bir konuma getirmiş ve her geçen gün de 
uygulamalarına yenilerini ekleyerek rekabet üstünlüğü sağlama çabası içine 
girmişlerdir.   

6. Tüketicilerin Havayolu Tercihlerini Etkileyen Etkenler Üzerine Bir 
Araştırma Ve Örnek “Mil+Süre Puanı” Uygulaması 

6.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları 
Müşterilerin havayolu işletmesi tercihlerine etki eden faktörleri ve bu faktörlerin 

genel müşteri memnuniyeti üzerindeki etkilerini incelemenin yanı sıra havayolu 
taşımacılığında yapılacak olan hizmet inovasyonu ile sadık müşteri potansiyelini 
artırmak bu çalışmanın esas amacını oluşturmaktadır. Ayrıca havayolu işletmelerinin 
özellikle hassasiyet göstermeleri gereken zamanında kalkış ve iniş unsurlarına dikkat 
çekmek, bu bilgiler ışığında strateji belirlemelerinde yardımcı olmak bu araştırmanın 
amaçları arasındadır. Bu çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. Birincisi havayolu 
taşımacılığını tercih eden tüketicilerin, havayolu işletme tercihlerini etkileyen olumlu ve 
olumsuz etkenler, ikincisi ise yedinci bölümde örneklendirilen havayolu taşımacılığı 
müşterilerinin rötar durumlarından yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi 
maksadıyla “mil puanı” uygulamasına ilave olarak yolculukta kaybedilen sürenin de 
müşteriye hak olarak verilmesi üzerinedir.  

Çalışmanın en önemli kısıtı araştırmanın İstanbul Atatürk Havalimanını kullanan 
havayolu işletmeleri ve yolcular ile sınırlı olmasıdır. Bu kısıt değerlendirildiğinde 
İstanbul Atatürk Havalimanını, gerek ulusal gerekse uluslararası birçok havayolu 
işletmesinin kullandığı göz önüne alınarak genele yakın bir sonuç elde edilebileceği 
değerlendirilmektedir. Bu kısıtlara rağmen bu çalışma ile tüketicilerin hizmet kalitesi 
algılamalarına ilişkin faktörlerin havayolu yolcularının genel memnuniyet düzeylerine 
olan katkısı belirlenerek gerek havayolu sektörüne ve gerekse bu konuda daha sonra 
yapılacak olan çalışmalara katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. 

6.2. Araştırmanın Örneklemi ve Soru Kâğıtlarının Hazırlanması     

Araştırmanın ana kütlesini, İstanbul Atatürk Havalimanını kullanan havayolu 
işletmeleri ve bu havaalanından seyahat eden yolcular oluşturmaktadır. Gerek zaman ve 
gerekse maliyet unsurları göz önüne alındığında ana kütlenin tamamına ulaşmak 
mümkün olmadığı için, araştırma kapsamına sadece İstanbul Atatürk Havalimanını 
kullanan havayolu işletmeleri ve yolcuları dâhil edilmiştir. İstanbul Atatürk 
havalimanından gerek yurt içi gerekse yurt dışı seferlerin sıklığı ve anketin uygulandığı 
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tüketicilerin bu havalimanını kullanıyor olması, araştırmanın alınan hizmetleri ve 
yaşanan rötarları inceleme ve değerlendirme olanağı sağlamıştır. Araştırmada rötar 
tarihleri ve süreleri çalışmanın yapıldığı 2014 yılı içerisinde meydana gelen güncel 
kayıtlardır. Ayrıca anketin uygulandığı örneklem, bu rötarlardan etkilenen ve ulaştırma 
aracı olarak havayolunu sık tercih eden tüketicilerden oluşturulmuştur. 500 adet anket 
formu hazırlanmış, hazırlanan anket formları İstanbul Atatürk Havalimanını kullanan 
yolculara uygulanmıştır. Örnekleme tekniği olarak olasılığa dayalı olmayan örnekleme 
tekniklerinden kolayda örneklem tekniği kullanılmıştır. Bu anketlerden eksik ve hatalı 
doldurulanların elenmesi sonucunda 444 kişiden oluşan bir örnek büyüklüğü elde 
edilmiştir. Rötar durumlarının tespiti için Devlet Hava Meydanları İşletmesinin 
kayıtlarından yararlanılmış ve resmi değerler kullanılmıştır. Çalışmada olumsuz reklâm 
olmaması maksadıyla havayolu işletmelerinin isimleri belirtilmemiştir. Bunun yerine “x 
havayolu, y havayolu …” gibi sembolik isimler  ile adlandırılmıştır.              

6.3. Araştırmanın Hipotezleri 
Havayolu işletmelerinin müşteri odaklı uygulamaları ve doğal/doğal olmayan 

nedenlerden dolayı yaşadıkları rötarlarda yolcularının beklentileri, memnuniyetleri, 
sosyoekonomik ve davranışsal özelliklerinin incelendiği bu çalışmada araştırmamızın 
amaçlarını aşağıdaki başlıklar ve temel hipotezler etrafında toplayabiliriz. Bunlar;  

• H1:Cinsiyet ile havayolu işletmesi tercihi arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 
• H2: Cinsiyet ile aktif olarak uçuş mili takip etme/kullanma arasında anlamlı 

bir ilişki yoktur. 
• H3: Cinsiyet ile “süre+mil puanı” tercih etme arasında anlamlı bir ilişki 

yoktur. 
• H4: Gelir ile aktif olarak uçuş mili takip etme/kullanma arasında anlamlı bir 

ilişki yoktur. 
• H5: Gelir ile “süre+mil puanı” tercih etme arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 
• H6: Mil puanını aktif takip etmek/kullanmakla yeni planlanan “süre+mil 

puanı” uygulamasına geçilmesi arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

6.4. Yöntem 
Çalışmada verilerin analizi için Ki Kare ilişki testi kullanılmıştır. Ki Kare testi, 

kategorik iki değişken arasındaki ilişkinin incelenmesinde kullanılan test tekniğidir. 
Analizlerde anlamlılık katsayısı 0,05 olarak kabul edilmiştir. Ki Kare analizi sonucu 
hesaplanan p değeri 0,05 değeri ile kıyaslanarak sonuçlar yorumlanmıştır.  
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6.5. Araştırmanın Bulguları                                                   

Tablo 1: Demografik Özellikler 

  n % 

Cinsiyet Bay  188 42,3 
Bayan  256 57,7 

Yaş 
21-30 arası 298 67,1 
31-40 arası 104 23,4 
41-50 arası 42 9,5 

Medeni Durum Bekar  290 65,3 
Evli  154 34,7 

Meslek 

Kamu Çalışanı 84 19,1 
Serbest Meslek 78 17,7 
İşçi 156 35,5 
Çalışmıyor 122 27,7 

Aylık Gelir 

1000 TL ve Altı 92 20,7 
1001-2000 TL 134 30,2 
2001-3000 TL 146 32,9 
3001 TL ve Üstü 72 16,2 

 
Tablo 2: Katılımcıların Uçuşla İlgili Beklentileri ve Yaşadıkları Rötar Durumları 

  n % 

Uçak bileti alırken dikkat 
ettikleri etkenler 

Fiyat  196 44,1 
Güvenilirlik 138 31,1 
İyi hizmet, uzmanlık 84 18,9 
Konfor  26 5,9 

Yılda ortalama seyahat sayısı  

1-3 defa 244 55,0 
4-6 defa 106 23,9 
7-9 defa 44 9,9 
10 ve daha fazla 50 11,3 

Rötarla karşılaşma durumu Evet  354 79,7 
 Hayır  90 20,3 
Rötarlı uçuş sayısı Hiç  76 17,6 
 1-3 defa 270 62,5 
 4 ve daha fazla 86 19,9 
Rötarlı uçuş süresi 0-20 dk 148 34,3 
 21-40 dk 188 43,5 
 41-60 dk 76 17,6 
 61-80 dk 6 1,4 
 81 dk ve daha fazla 14 3,2 
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Tablo 3: Havayolu İşletmeleri Hizmetleri 

  n % 

Uçuş mil puanı kullanarak 
alınan hizmetler  

Ücretsiz bilet satın alma 348 79,5 
Rezervasyonda öncelik 14 3,2 
Otomobil kiralama 30 6,8 
Otel rezervasyonu 14 3,2 
İlave bagaj hakkı 28 6,4 
Ücretsiz check-in 4 0,9 

Güvenilirlik ve iyi hizmet   

Havaalanına servis hizmeti 84 18,9 
Havaalanı hizmetlerinin iyi 
olması 

90 20,3 

Güvenilir olması 190 42,8 
Kaza sayısının az olması 64 14,4 
Büyük bir filoya sahip 
olması 

54 12,2 

Filonun genç ve bakımlı 
olması 

62 14,0 

Müşteri menfaati 
konusunda titiz olması 

76 17,1 

Personelin müşteri 
isteklerine hızlı reaksiyonu 

54 12,2 

Uzmanlık ve esneklik  

Zamanında hareket etmesi 218 49,1 
Sefer sayısının fazla olması 54 12,2 
Personelin uzman olması 108 24,3 
İletişimin kolay olması 82 18,5 
Hizmetin taahhüt edildiği 
şekilde gerçekleşmesi 

114 25,7 

Hizmetin taahhüt edilen 
zamanda yerine getirilmesi 

62 14,0 

Sunulacak hizmetin 
zamanının tam olarak 
bildirilmesi 

78 17,6 

Avantaj ve Uygunluk 

Ulaşım ağı genişliği 144 32,4 
Fiyatların uygun olması 262 59,0 
Uçuş saatlerinin uygun 
olması 

116 26,1 

Personelin müşteri 
sorularına tatmin edici 
cevaplar vermesi 

52 11,7 

Personelin müşterilere 
yardımcı olma konusundaki 
istekliliği 

72 16,2 

Rahatlık ve Çeşitlilik 

Vakit geçirme olanakları 
(video, dergi, vs) 

130 29,3 

Yiyecek ve içeceklerin 
çeşitliliği 

68 15,3 

Uçağın temizliği 86 19,4 
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Uçağın rahatlığı 252 56,8 
Çalışma saatlerinin 
müşterilere uygun olması 

68 15,3 

Güvenlik ve Kalite 

Uçuş güvenliği (iniş-kalkış) 364 82,0 
Hostes ve kabin 
görevlilerinin tutumu 

78 17,6 

Yiyecek ve içeceklerin 
kalitesi 

44 9,9 

Uçuş bilgilendirme 74 16,7 

Mesafe Yerine Süre Bazlı Mil 
Puanı Uygulamasının 
Havayolu İşletmesi Tercihine 
Etki Derecesi 

1 (En Az) 60 13,5 
2 44 10 
3 132 29,7 
4 92 20,7 
5 (En Fazla) 116 26,1 

 
Yapılan anket neticesinde %79,5 oranında mil puanları ile ücretsiz bilet satın 

alındığı anlaşılmaktadır. Müşterilerin havayolu tercihlerine etki eden unsurlar 
incelendiğinde, güvenilirlik ve iyi hizmet konularında, %42,8 oranında işletmenin 
güvenilir olması, uzmanlık ve esneklik konularında %49,1 oranında uçakların 
zamanında hareket etmesinin, avantaj ve uygunluk konularında, %59 oranında bilet 
fiyatlarının uygun olması, güvenlik ve kalite konuları değerlendirildiğinde %82,0 
oranında uçuş güvenliği (kalkış ve iniş) tercih sebebidir. Yaşanan rötar durumlarında 
kaybedilen sürelerin mesafe bazlı mil puanına ilave olarak “süre+mil puanı” şeklinde 
hesaplarına geçirilmesi uygulamasının müşterilerin havayolu tercihleri üzerindeki etkisi 
değerlendirildiğinde; katılımcıların %46,8’si tercihlerinde etki edeceğini, %29,7’si 
kararsız olduğunu ve %23,5’i tercihlerine herhangi bir etki etmeyeceğini belirtmiştir. 
 

Tablo 4: Cinsiyet ve Uçuş Bilgileri 
 Cinsiyet 

Ki Kare Testi 

Uçak Bileti Alırken 
Dikkat Edilen Etkenler 

 Bay Bayan 
 n % n % X2 p 

Fiyat  110 58,5 86 33,6 

27,32 ,000 
Güvenilirlik  24 12,8 114 44,5 
İyi Hizmet, Uzmanlık 38 20,2 46 18,0 
Konfor  16 8,5 10 3,9 

Uçuş Millerinin Aktif 
Olarak Takip 
Edilmesi/Kullanılması 

Kesinlikle Katılmıyorum 24 12,8 34 13,3 

4,136 0,388 
Katılmıyorum  32 17,0 60 23,4 
Kararsızım  24 12,8 48 18,8 
Katılıyorum  70 37,2 76 29,7 
Kesinlikle Katılıyorum  38 20,2 38 14,8 

Mesafe Yerine Süre 
Bazlı Mil Puanı 
Uygulamasının 
Havayolu İşletmesi 
Tercihine Etki 
Derecesi 

1 (En Az) 20 10,6 40 15,6 

4,818 0,307 

2 16 8,5 28 10,9 
3 68 36,2 64 25,0 
4 32 17,0 60 23,4 

5 (En Fazla) 52 27,7 64 25,0 

 
• H1: Cinsiyet ile havayolu işletmesi tercihi arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 



 
 

S. Can Yıldırır 7/1 (2015) 340-359 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 352 

H1 hipotezi p<0,05 olduğu için reddedilmiştir. Cinsiyet ile uçak bileti alırken dikkat 
edilen konular arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Erkeklerin 
çoğunluğu (%58,5) fiyatın, bayanların çoğunluğu ise (%44,5) güvenirliliğin önemli 
olduğunu belirtmiştir. 

• H2: Cinsiyet ile aktif olarak uçuş mili takip etme/kullanma arasında 
anlamlı bir ilişki yoktur. 

H2 hipotezi p>0,05 olduğu için kabul edilmiştir. Cinsiyet ile uçuşlardan kazanılan 
mil puanlarını aktif olarak takip etme/kullanma durumu arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

• H3: Cinsiyet ile “süre+mil puanı” tercih etme arasında anlamlı bir ilişki 
yoktur. 

H3 hipotezi p>0,05 olduğu için kabul edilmiştir. Cinsiyet ile mesafe bazlı mil puanı 
yerine süre bazlı mil puanı uygulamasının havayolu tercihlerini etkileme durumu 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

 

Tablo 5: Aylık Gelir ve Uçuş Mili 

Uçuş Millerinin Aktif 
Olarak Takip 

Edilmesi/Kullanılması 

 

Aylık Gelir 
Ki Kare Testi 1000 TL 

ve Altı 
1001-
2000 

2001-
3000 

3001 TL 
ve Üstü 

N % N % N % N % X2 P 
Kesinlikle 
Katılmıyorum 10 10,9 30 22,4 16 11,0 2 2,8 

41,88 0,000 
Katılmıyorum 26 28,3 42 31,3 8 5,5 16 22,2 

Kararsızım 24 26,1 12 9,0 24 16,4 12 16,7 

Katılıyorum 12 13,0 42 31,3 66 45,2 26 36,1 

Kesinlikle 
Katılıyorum  

20 21,7 8 6,0 32 21,9 16 22,2 

Mesafe Yerine Süre 
Bazlı Mil Puanı 
Uygulamasının 

Havayolu İşletmesi 
Tercihine Etki 

Derecesi 

1 (En Az) 20 21,7 18 13,4 16 11,0 6 8,3 

20,57 ,057 
2 8 8,7 14 10,4 18 12,3 4 5,6 

3 28 30,4 34 25,4 54 37,0 16 22,2 

4 12 13,0 44 32,8 16 11,0 20 27,8 

5 (En Fazla) 24 26,1 24 17,9 42 28,8 26 36,1 
 

• H4: Gelir ile aktif olarak uçuş mili takip etme/kullanma arasında anlamlı 
bir ilişki yoktur. 

H4 hipotezi p<0,05 olduğu için reddedilmiştir. Aylık gelir ile uçuşlardan kazanılan 
mil puanlarının aktif olarak takip edilmesi/kullanılması arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre aylık geliri 1000 TL ve altında olanların 
çoğunluğu (%28,3) mil puanlarını takip etmediğini ve kullanmadığını, 1001-2000 TL 
arasında olanların çoğunluğu (%31,3),  2001-3000 TL olanların çoğunluğu (%45,2) ve 
3001 TL ve üstü geliri olanların çoğunluğu (%36,1) mil puanını takip edip kullandığını 
belirtmiştir.  

• H5: Gelir ile “süre+mil puanı” tercih etme arasında anlamlı bir ilişki 
yoktur. 

H5 hipotezi p>0,05 olduğu için kabul edilmiştir. Aylık gelir ile mesafe bazlı mil 
puanı yerine süre bazlı mil puanı uygulamasının havayolu tercihlerini etkileme durumu 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 
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Tablo 6: Mil Puanı Takip Etme/Kullanma Ve Süre+Mil Puanı Uygulamasının 

Havayolu İşletmesi Tercihindeki Etkisi 

Gruplar 

Mil Puanı Takip Etme/Kullanma 

Toplam X2 P 3 
(Kararsızım) 

4 
(Katılıyorum) 

5  
(Kesinlikle 

Katılıyorum) 
Süre+Mil 
Puanı 
Uygulamasının 
Havayolu 
İşletmesi 
Tercihindeki 
Etkisi 

1(En Az) 12 16 14 42 

21,369 0,006 

2 8 12 6 26 
3 28 46 20 94 
4 20 36 2 58 

5 
(En Fazla) 4 36 34 74 

Toplam 72 146 76 294 
 

• H6: Mil puanını aktif takip etmek/kullanmakla yeni planlanan “süre+mil 
puanı” uygulamasına geçilmesi arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

294 katılımcı aktif olarak mil puanlarını takip ettiklerini ve kullandıklarını 
bildirmiştir. Mil puanını takip eden ve kullanan katılımcıların “süre+mil puanı” 
uygulamasına geçilmesindeki talepleri incelenmek istenmiş olup, ilgili 294 kişi için Ki 
Kare Testi uygulanmıştır.  

Tabloyu yorumlamak gerekirse; p<0,05 olduğundan, H6 hipotezi 0,05 anlamlılık 
düzeyinde reddedilmiştir. Tablo 9’da görüldüğü gibi, planlanan “süre+mil” puanı 
uygulamasının, mil puanı takip etmek/kullanmak ile anlamlı bir ilişkisi olup olmadığını 
belirlemek amacıyla yapılan Ki Kare testi sonucunda değişkenler arasında fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (X2=21,369; p=0,006<0,05). Bu durumda mil 
puanını takip eden ve aktif olarak kullanan katılımcıların planlanan “süre+mil puanı” 
uygulamasına geçilmesinde istekli oldukları görülmektedir. 

Araştırmamızda, gecikmeli uçuşların belirlenmesinde; müşterinin havayolu 
işletmesi ile birlikte geçen zamanı (bilet alındığında tebliğ edilen kalkış zamanı ve 
varılan noktadaki resmi iniş zamanı) şirket ve kokpit kayıtlarında yazılan süreler baz 
alınarak “dk.” cinsinden süre hesabı kullanılmıştır.  

Tablo 7: Rötarlı Uçuşlar Ve Örnek Mil+Süre Puanı Uygulaması 
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X 16:00 16:10 Iğdır 270 779 270 150  10 100 370 
X 16:05 16:15 İzmir 99 215 99 65  10 100 199 
X 16:05 16:20 Ankara 182 201 182 65  15 150 332 
X 16:05 16:15 İzmir 99 215 99 65  10 100 199 
X 16:35 17:05 Kayseri 242 376 242 90  30 300 542 
X 17:05 17:15 Hatay 184 491 184 105  10 100 284 
Y 17:10 17:35 Erzurum 182 633 182 125  25 250 432 
Z 14:05 14:15 İzmir 99 215 99 65  10 100 199 
X 14.15 14.25 Adana 152 421 152 95  10 100 252 
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Q 14.55 15.05 Münih 612 1001 612 215 10 100 712 
X 14.55 15.05 Münih 456 1001 456 215 10 100 556 
M 14.55 15.05 Münih 644 1001 644 215 10 100 744 
X 21.20 21.40 Antalya 119 335 119 65  20 200 319 
X 22.05 22.25 Ankara 182 201 182 65  20 200 382 
N 22.05 22.25 Ankara 182 201 182 65  20 200 382 
T 21.20 21.35 Tahran 690 1250 690 105 15 150 840 
X 21.35 21.45 Torino 834 1131 834 230 10 100 934 
X 21.45 21.55 Stockholm 650 813 650 270 10 100 750 
U 21.45 21.55 Stockholm 650 813 650 270 10 100 750 
X 22.05 22.20 Ercan 124 459 124 95 15 150 274 
X 22.15 22.30 Kopenhag 654 1272 654 245 15 150 804 

 
Gecikme mil puanı= dk x 10 puan 
Toplam Mil Puanı= Bilet fiyatı (TL) X 1 + Gecikme Mil Puanı 

Böylece kısa mesafeli uçuşlarda meydana gelen rötarlardan yolcular daha fazla 
mağdur olacağı için, uçuş harcamalarından kazandıkları mil puanına yakın bir mil puanı 
kazanarak, mağduriyetleri büyük ölçüde giderilmiş olacaktır.  

7. Sonuç 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; ulaşım aracı 
olarak havayollarını tercih eden katılımcıların, uçak bileti alırken çoğunlukla fiyata ve 
güvenilirliğe dikkat ettiği; büyük çoğunluğunun rötar durumu ile karşılaştığı ve 21-40 
dk. arası zaman kaybı yaşadıkları anlaşılmaktadır. Müşterilerin havayolu tercihlerine 
etki eden unsurlar incelendiğinde; büyük çoğunluk, işletmenin güvenilir olması, 
zamanında hareket etmesi, bilet fiyatlarının uygun olması, uçuş güvenliği ve uçağın 
rahatlığı konularının işletme tercihlerinde önemli birer kriter olduğunu bildirmiştir. 
Ayrıca katılımcıların çoğunluğu mil puanını aktif olarak takip ettiğini ve kullandığını 
belirtmiştir. Mil puanı büyük oranda ücretsiz bilet almak için kullanılmaktadır. Mil 
puanını aktif olarak kullanan katılımcıların çoğunluğunun, rötarlardan kaynaklanan 
zaman kayıplarının “süre+mil puanı” şeklinde telafi edilmesi durumunda müşteri 
memnuniyetine verilen önem vurgulanmış olacağından işletme tercihlerinin olumlu 
yönde değişebileceği değerlendirilmiştir. Günümüzde teknolojinin, iletişimin ve bilimin 
hızla ilerlemesi ile tüm faaliyet alanlarında olduğu gibi havayolu ulaşımında da hızlı 
gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler ışığında işletmelerin rekabet unsuru olarak 
kullanabilecekleri konularda da benzerlikler olduğu görülmektedir. Çalışmadan elde 
edilen sonuçlar, havayolu işletmelerinin sadık müşteri potansiyelini artırmak ve 
rakiplerine göre üstünlük sağlamak maksadıyla kullanılabilir. Genel müşteri 
memnuniyetine etki eden faktörler ile birlikte hizmet inovasyonu (süre+mil puanı 
uygulaması) müşteri tatminini üst seviyeye çıkararak işletmenin tercih edilmesinde 
olumlu yönde farklılık yaratabilecektir. 
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Extensive Summary 

 
Tumertekin and Ozguç (1999) defined transportation like that “transportation is 

displaced of people, goods, services and information by economical, rapid and reliable”. 
In global world transportation covers that not just goods or people also covers the 
moving of information in one place to another place. Transportation services provide 
the creation of market and keep the market active by removals of raw materials, 
transportation of people to workplaces, entertainment and leisure places, health centers, 
training areas. by this mission it is allowing people to be the consumers and producers. 
Nowadays, with the development of technology and science as indexed in the logistics 
industry, the first priority among the topics of interest to business is "transportation". It 
is believed that such as the factors as product or service quality and price effected the 
competition. But when transportation is considered by itself it is obviously the biggest 
weapon of competition. Transportation methods are overland transport, air transport, 
railways and sea transportation. This study was conducted on the variability of air 
transport and it’s competitive factors. It is known that the passengers of air 
transportation make use of some promotions and campaigns which presented by the 
airline companies and the effectual one of this promotions is "mile score". In this study; 
flight distance run based on the "mile score" application has been assessed under the 
service innovation. It is planned the flight time score instead of the mile score. So that it 
has been requested that the passenger may gain score at delay and flight time. It is 
evaluated that it would be beneficial in terms of customer satisfaction. 

In this research, two main research methods were used, including theoretical and 
empirical. And has benefited from the papers presented at national conferences, national 
periodicals, international publications and scholarly books. The primary data which 
seated on the theoretical basis were collected by a survey which is a empirical research 
merhod. 

Factors affecting the choice of airline customers and the impact of these factors 
on overall customer satisfaction were examined. In addition, service innovation with the 
potential to increase the loyal customers that will be held in the air transport is the main 
objective of this study. To draw attention to the elements of the time of takeoff and 
landing and in light of this information determining strategy is the other aim of this 
study. 
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This study consists of two phases. The first is that the positive and negative 
effects on preference process of the consumers who prefer the airline transportation. 
Secondly, they have the status of the grievance delayed air transportation customers 
exemplified in the seventh chapter for the purpose of "mile score" of the time lost 
during the trip, in addition to the application is also on the granting of the rights to the 
customer. 

The most important limitation of the study is the research is limited to airlines 
and passengers using the Istanbul Ataturk Airport. When this limitation is considered, it 
can be obtained that is evaluated as close to the overall because of the İstanbul Atatürk 
Airport is one of the airport in Turkey that is used by the national and international air 
transportation. Despite these limitations, it is thought that to contribute with this study 
by the factors related to consumer perception of service quality by determining the 
contribution to the overall satisfaction level of airline passengers, both airline industry 
and to the studies will be done later. 

The main body of the research is the passengers who use the Istanbul Ataturk 
Airport and the airline companies which Istanbul Ataturk Airport. Both time and cost 
factors are taken into consideration it is not possible to reach the entire population. So in 
the study were only included airlines and passengers that use the Istanbul Ataturk 
Airport.  

Istanbul Ataturk Airport is a frequently used airport because of this it provided 
the opportunities of examine the delays and serviced received. In research dates and 
period of delays are records that are up to date in 2014. 

In addition, the surveyed sample was formed with the the consumers which are 
affected by this delay and the consumers which often prefer airline transportation. 500 
questionnaires were prepared and these questionnaires were applied to the passengers at 
Istanbul Ataturk Airport. Easy sampling technique which is one of nonprobability 
(nonramdom) technique is used in this study. The sample size consists of 444 
participants. The records of State Airports Authority and official values are used for the 
demermination of delay situations. The names of airline companies are not specified 
with the aim of negative advertising. Instead of this, the airline companies were named 
with symbolic names like "x airline, y airline".                       

Chi-square correlation test was used in this study for analyzing data. Chi-square 
test is a test technique which is used to examine the relationship between two 
categorical variables. 0.05 was accepted as significant factors in the analysis. As a result 
of Chi-square analysis, p-value is compared with 0.05 and it is interpreted. 

It is understood that the survey's results, rate of 79.5% passengers use free ticket 
promotion with miles scores. When examined the factors affecting the choice of airline 
customers, the company's trustworthy by 42.8% in reliability and the best service issues, 
movement of the aircraft on time rate of 49.1% in expertise and flexibility issues, 
suitable ticket price by 59% in advantages and compliance issues, the rate of 82.0% 
flight safety is evaluated (takeoff and landing) in safety and quality issues are desirable. 
The rate of 46.8% paticipants think that the new system as "time+mile score" is 
effective for their preference, 29.7% of participants are undecided and 23.5% of 
participants think it is not effective on their preference. 
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When the cross tables is considered it is clear that, there is a statistically 
significant relationship between the issues of attention when receiving air tickets. The 
majority of men (58.5%) stated that price is important and the majority of women 
(44.5%) stated that the safety is important.  

There is no statistically significant correlation between following the scores of 
miles earned from flights actively and gender. There is no statistically significant 
correlation between the gender and the affects of  new time+mile score application on 
preference of buying air tickets 

There is a statistically significant relationship between following the scores of 
miles earned from flights actively and income. The majority of participants who earn 
under 1000 Tl (28.3%) stated that they don’t follow and don’t use the mile scores. 
Despite this, the majority of participants who earn between 1000-2000 Tl (31.3%), the 
majority of participants who earn between 2000-3000 Tl (45.2%) and the majority of 
participants who earn more than 3000 Tl (36.1%) stated that they follow and use the 
mile scores which they earn from their flights.   

The findings obtained in the light of the result of the chi-square test, the 
participants who follow and use the mile score stated that planned new application 
(time+mile score) is better than the current application (mile score). 

Nowadays as the rapid progression of technology, communication and science 
there is rapid progression on air transportation. In the light these developments, it is 
observed that there is similarities between the tools of competition. The results obtained 
from this study can be used by companies with the aim of increase the potential of loyal 
customers and make advantages over its competitors. 
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Özet 
Taklit ürün ticareti; küreselleşme ve markalaşma, ilerleyen üretim teknolojisi, 

yüksek karlılık, düşük risk ve cezalandırılma gibi nedenlerle küresel çapta ve baş 
döndürücü hızla artmaktadır. Taklit ürün üreticileri; geliştirme ve tutundurma 
faaliyetlerine bütçe ayırmadan, ürettikleri markanın avantajlarını kullanmaktadır.  Taklit 
ürün tüketici grubunun bir kısmı da turistlerdir. Çalışmanın yürütüldüğü Fethiye’de, 
turizm hareketliliğinin başlamasıyla taklit ürün satan mağazaların ve pazar tezgâhlarının 
sayısının arttığı; turizm hareketliliğinin bitmesi ile azaldığı gözlemlenmiştir. Bu durum, 
Fethiye ilçesindeki taklit ürün satıcılarının hedef kitlesinin büyük oranda yabancı 
turistler olduğunu düşündürmektedir. Bu çalışma, İngiliz turistlerin taklit ürün satın 
alma davranışlarını incelemek amacıyla; Fethiye’ye tatil için gelip konaklayan ve taklit 
ürün satın alan 109 İngiliz turist ile yürütülmüştür.  Araştırma verileri, soru formu ile 
elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre turistlerin taklit ürün satın alma sebebinde 
fiyatın önemli bir etken olduğu; yarısından çoğunun taklit ürün satışının Türkiye 
ekonomisine katkı sağladığını düşündüğü, taklit ürün ticaretini onayladığı ve taklit 
ürünlerin kalitesinden memnun kaldıkları belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Taklit, Taklit Ürün, Turist, Satın Alma, Fethiye. 

Abstract 
 The trade of imitation products is increasing rapidly in global scale due to some 
reasons such as  globalization and branding, advancing production technology, high-
profit, low risk and low legal sanctions. Manufacturers of imitation products use the 
advantages of the brand name they produce without a budget of development and 
promotion activities. Tourists are among consumer group of imitation products. In 
Fethiye where this study was conducted, it was observed that the number of stores and 
markets in which imitation products were sold increased with the beginning of holiday 
season and this number decreased with the end of the season. This observation led to 
the thought that the target group of dealers of imitation products was foreign tourists.  
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This study was carried out with 109 British tourists taking their holiday in Fethiye, to 
examine their purchase behavior towards imitation products. The research data was 
collected by a questionnaire. According to the study results, it was determined that 
price was an important factor in tourists’ purchasing imitation products; more than half 
of the tourists thought imitation products would contribute to the economy of Turkey; 
that they approved trade of imitation products and they were satisfied with the quality 
of imitation products. 
Keywords: Imitation, Imitation Products, Tourist, Purchase, Fethiye. 

1. Giriş 
Küreselleşmenin etkisi, ulaşım araçlarının gelişmesi, seyahat olanaklarının 

ucuzlaması ve mesafelerin kısalması gibi olumlu gelişmeler sayesinde turizm sektörü 
son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişme göstermektedir. Dünya çapında toplam 
turist hareketleri 2013 yılı sonu itibariyle 1087 milyona yaklaşmış olup, turist 
hareketlerinin 2030 yılı itibariyle 1,8 milyar kişiye ulaşacağı öngörülmektedir  
(UNWTO Tourism Highlights 2014 Edition www.unwto.com).  Rakamların büyüklüğü, 
turizm sektörünün ülke ekonomilerine yaptığı katkıyı ve önemini ön plana 
çıkarmaktadır. 

Turizm faaliyetlerinin temelini oluşturan turistler,  ziyaret ettikleri ülkelerde 
tüketim davranışlarını devam ettirmektedir. Turistik tüketimin bir aracı olan alışveriş; 
seçme, kıyaslama, göz atma gerektiren bir faaliyet olup zaman zaman tek başına 
seyahatin merkezinde yer alarak sebebi olabilmektedir (Timoty, 2005, s. 12). Alışverişte 
tüketicilerin seçim yaparken kullandığı bir araç olan marka, satın almayı etkileyen 
faktörlerden biridir (Foxall ve Goldsmith,  1998, s. 18).  Markalı ürünleri satın almak ve 
kullanmak bazı tüketiciler için statü göstergesi olmakta ya da bir sınıf veya grubun 
parçası olunduğu izlenimi kazandırmaktadır. Bu nedenle ülkemizi ziyaret eden yabancı 
turistler Gucci deri ceket, Chanel parfüm, Hublot saat, Adidas ayakkabı, Louise Vitton 
çanta vb. gibi ünlü markaların ürünlerini satın alma davranışına devam etmektedir. 
Ancak bu ürünler ünlü markaların taklit ürünleri de olabilmektedir. Marka sahibinin izni 
olmaksızın markayı ya da markanın ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanarak  
(Ateşoğlu ve Erdoğan, 2009, s. 43) ve markanın ürün dizisinin benzerini üretip marka 
logo, amblem ve ismini kullanarak üretim yapan marka taklitçileri ürünlerini turistik 
destinasyonlarda da pazarlamaktadır.  Kanun dışı üretilen taklit ürünler,  turistik 
tüketimin bir parçası olabilmektir. Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkemizde 
özellikle turizm sezonunda taklit ürün ticaretinin artması, ülkemize tatil amaçlı gelen 
turistlerin de taklit ürün satın aldıklarını düşündürmektedir.  Taklit ürün ticaretinin 
engellenmesi, gerekli yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için taklit ürün ticareti ile 
ilgili bilimsel araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İngiliz 
turistlerin, Türkiye ekonomisini ve imajını olumsuz etkileyen ve kanundışı yollarla 
üretimi, dağıtımı ve satışı yapılan taklit ürünleri satın alma davranışlarının 
incelenmesidir. Çalışma bu amaç doğrultusunda planlanmış ve yürütülmüştür. 

Araştırmanın alt amaçları ise şunlardır; 
• Tercih edilen taklit ürünleri ve markalarını belirlemek, 
• İngiliz turistlerin taklit ürün satın alma davranışları (taklit ürün satın alma sebebi, 
satın alınan yer ve satın alma için harcanan para)  ile sosyo demografik özellikleri 
arasındaki ilişkiyi belirlemek, 
• İngiliz turistlerin taklit ürün satın alma ile ilgili düşüncelerini sosyo demografik 
özelliklere göre değerlendirmek, 



 
 

A. Bekar – N. Olay 7/1 (2015) 360-381 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 362 

• İngiliz turistlerin taklit ürün satın alma sürecinde hizmet kalitesi ile ilgili 
düşüncelerini belirlemektir. 

2. Literatür Taraması 
2.1 Taklitçilik 

 Marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya markanın ayırt edilmeyecek 
derecede benzerini kullanmak marka taklitçiliği olarak tanımlanmaktadır (Ateşoğlu ve 
Erdoğan, 2009, s. 43). Marka taklitçiliği, gerçek ürünlerin benzerlerini üreterek aynı 
marka ve logosu ya da benzer marka ve logosu altında satmaktır. Taklit ürünlerin 
üretilmesi ve satılması anlamına gelen taklitçilik, tüm dünyada hızla yayılmaktadır.  
Prendergast, Leung ve Phau (2002)’ya göre taklit ürünler; korsan ürün, sahte ürün, taklit 
ürün, gri pazar ürünü ve gümrük ürünlerinin kopyaları olmak üzere kategorilere 
ayrılmaktadır. Grossman ve Saphiro (1988)’ya göre ise taklitçilik iki şekilde meydana 
gelebilmektedir. Birincisi, marka ismi veya logosunun aynen taklit edilmesi durumudur. 
Buna açık marka taklitçiliği denilmektedir. İkincisi ise taklit edilen markayla benzer 
isimleri, logoları, sloganları kullanarak tanınmış marka imajından izinsiz yararlanma 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Taklit marka satın alan tüketici, sahte ürün satın aldığının 
bilincinde değildir. Sahte olmayan taklit marka ise tüketicinin bilerek satın aldığı taklit 
markalardan oluşur. 

Saygın marka oluşturmak ve pazarda tutundurmak, hem uzun yıllar almakta hem 
de sürekli yatırım gerektirmektedir. Marka taklitçileri ise uzun yıllara ve büyük 
yatırımlara gerek duymadan pazarda tanınmış markaları taklit ederek kazanç sağlama 
yoluna gitmektedir. Taklitçilerin tercih ettikleri hedef ürünler, yüksek marka imajı 
taşıyan ve buna bağlı olarak basit üretim teknolojileri olan giyim, medya, sigara, saat ve 
oyuncaklardır (www.iacc.org). Bu durum işletmelerin marka oluşturma çabalarına, 
yatırımlarına ve imajlarına ciddi zarar vermektedir (Green ve Smith, 2002, s. 89). Ancak 
marka sahipleri ve hükümetler taklit ürün arzını engellemeye çalışsalar dahi, talep 
olduğu sürece, taklit ürün üreticileri, tüketicilerine hizmet için yeni yollar bulmaktadır 
(Penz ve Stöttinger,  2005, s. 568).  

2.2 Taklit Ürün Arzı ve Talebi 
Marka taklitçiliği, tüketicilerin marka bağımlılığı ve marka merakı, taklit 

ürünlerin düşük fiyatta olması, tüketicilerin düşük gelir düzeyine sahip olması ve 
tüketicilerin bilinçsiz alışverişi gibi nedenlerden dolayı çok yaygınlaşmıştır. Taklit 
ürünlerin dünya ticaretinin en az %5’ini kapsadığı düşünülmektedir (IACC, 2007) 

Dorland ve Al-Jafari (2006) taklit ürün üretim hızının artışını; küreselleşme ve 
markalaşma, teknik ilerleme, yüksek kar ve düşük risk olmak üzere 4 ana faktöre 
bağlamaktadır. Küreselleşme ve markalaşma; dünya pazarında ilk sıralarda yer alan 
herhangi bir markalaşmış ürün taklitçilerin ilk hedefidir. Teknik ilerleme; dünyanın her 
yerinde kolaylıkla ulaşılan ve ilerleyen üretim teknolojisi sayesinde, taklit ürünlerin 
inandırıcılığı kolaylaşmış ve bunun yanında ürünler ucuz üretilmeye başlanmıştır. 
Yüksek kar; taklit ürün gerçek ürüne yakın fiyatlarda satıldığından son derece karlıdır. 
Düşük risk; cezalandırılma ve yakalanma oranları diğer suçlara göre nispeten düşüktür. 

Organisation De Coopération Et De Dévelopement Économiques OECD1’nin 
“Taklit ve Korsanın Ekonomik Etkileri / 2009” (The Economic Impact of 
                                                
1 OECD: Organisation De Coopération Et De Dévelopement Économiques , Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü uluslararası bir 
ekonomi örgütüdür. İkinci Dünya Savaşının etkilerinin yok edilmesi amacıyla 1960’ta kurulmuştur. OECD’nin üyeleri; ABD, 
Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, 
Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda’dır. 
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Counterfeiting and Piracy, 2009) raporunda taklit ürün arzının karakteristiği şu şekilde 
ele alınmıştır;  
• Pazar özelliği, ürün karlılığı yüksektir, pazar potansiyeli geniştir, markanın gücü 

kullanılır.  
• Ürün, dağıtım ve teknoloji, yatırım yapma ihtiyacı azdır, teknoloji gereksinimi 

azdır, dağıtım ve satış sorunsuzdur, tüketiciye çok kolay ulaşılır. 
• Kurumsal özellik, yakalanma riski düşüktür, yasal ve düzenleyici kanun 

yetersizdir, kanun uygulaması ve cezalandırılma eksiktir (Anonim, 2009). 
International Anti Counterfeiting Coalition IACC2 ‘nin internet sitesinde taklit 

ürün üreticilerinin tercihlerinin giyim, elektronik, medya, sigara, saat ve oyuncak gibi 
gelişmiş marka imajı ve basit ürün teknolojisi gerektiren ürünlerden yana olduğunu 
belirtmiştir (www.iacc.org).  Türkiye’de marka taklitçiliği, tekstil, parfüm, gözlük, 
kozmetik gibi sektörlerde yaygın olarak görülmektedir. Marka ürünlerin taklitleri 
gerçeğinden daha ucuza bazen sosyete pazarı olarak da adlandırılan yerel pazarlarda 
bazen de işportada satışa sunulmaktadır. Ancak Türkiye’de dünyanın diğer ülkelerinde 
olduğu gibi marka taklitçiliğinin yasal olmamasından dolayı, pazar ölçeği hakkında 
sağlıklı bir veri toplanamamaktadır. OECD’nin Taklit ve Korsanın Ekonomik Etkileri / 
2009 raporunda taklit ürün talebinin karakteristiği şu şekilde ele alınmıştır;  
• Ürün özelliği, düşük fiyatlı olması, kabul edilebilir kalitede olması, mevcut 

statüyü perdelemek için iyi bir araç olmasıdır.  
• Tüketici özelliği, ürünün sağlıklı olup olmadığı ya da sağlığa verebileceği zararlar 

konusuna kayıtsız kalınır, ürünün güvenli olup olmadığı konusuna kayıtsız kalınır, 
kişisel bütçe kısıtlıdır, kanuna riayet edilmez.  

• Kurumsal özellik, yakalanma ve cezalandırılma riski oldukça düşüktür. 
Cezalandırılmalar zayıf ya da yetersizdir, sosyo ekonomik faktörlerin varlığı 
yetersizdir (Anonim, 2009). 
Grossman ve Saphiro (1988)’ya göre tüketici açısından taklit ürün satın almak, 

ücretini ödemeden markalı ürünlerin saygınlığını elde etmek anlamına gelmektedir. 
Ayrıca tüketiciler prestijli markaların statü göstergesi olan ürünleriyle kendilerini 
bağdaştırıp kimliklendirmek istemektedirler. Marka ile kişisel iletişim kuran tüketiciyi, 
Fournier (1998) şöyle tanımlamaktadır: “Tüketici marka seçmez, tüketici yaşam seçer”. 
Böylece tüketicilerin, seçtikleri markalı ürünler ile yaşam kaliteleri ve statülerini 
bağdaştıkları sonucuna varılabilir. 

Taklit ürünler, orijinal ürünün fiziksel özelliklerini tam anlamıyla taşımadıkları 
halde, markanın imaj algısı korunmaktadır. Böylece taklit ürün talebi de oluşmaya 
başlamaktadır (Bloch,  Bush ve Campbell, 1993, s. 32).  Perez, Castano ve Quintanilla 
(2010) taklit ürün kullanımını metafor olarak algılamakta ve olduğundan farklı görünme 
çabası olarak yorumlamaktadır. Değerli markaların taklit ürünlerini kullanmanın önemli 
seyircilerin önünde oynanmış ikna edici bir rol olarak görmektedir.  Taklit ürünleri satın 
alan ve tüketen tüketiciler kendilerini, ekonomik kaynaklarını optimize eden, eğlenmeyi 
ve hazzı seven, işini bilen tüketici olarak görür. Düşük fiyata taklit ürün alarak 
orijinallerini kullanıyor gibi davranan tüketiciler, kendilerini lüks markaların yarattığı 

                                                
2 IACC: International Anti Counterfeiting Coalition, Uluslararası Taklitle Mücadele Koalisyonu.1979 yılında Washington D.C.’de 
kurulmuştur. Patent, marka, telif hakkı, hizmet işaretleri, ticari kimlik ve ticari sırların korunmasını yükseltmek için taklit karşıtı 
programlar geliştiren, ticari olmayan bir örgüttür. 
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marka imajı ile özdeşleştirir ve saygınlığından faydalanır aynı zamanda da orijinal 
ürünün talep ettiği fiyatı ödemeyi de reddeder. Böylece lüks markaların taklitleri,  
kişilerin kendi kavramlarını ifade etmelerine ve uyumlu sosyalleşmelerine hizmet eder. 

3. Yöntem 
Bu araştırmanın amacı, İngiliz turistlerin, Türkiye ekonomisini ve imajını 

olumsuz etkileyen ve kanundışı yollarla üretimi, dağıtımı ve satışı yapılan taklit ürünleri 
satın alma davranışlarının incelenmesidir. 

Araştırmanın evrenini Fethiye’yi ziyaret eden ve taklit ürün satın alan İngiliz 
turistler oluşturmaktadır. Fethiye İlçe Turizm Müdürlüğü verilerine göre 2010 yılı sonu 
itibariyle Fethiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı ortalama 500.000’dir (Anonim, 
2011).  Araştırmada İngiliz turistlerin taklit ürün satın alma davranışları incelendiği için 
araştırmanın evreni, taklit ürün satın alan İngiliz turistler ile sınırlandırılmıştır. Veriler, 
kolayda örnekleme yöntemi ile alışverişte taklit ürün satın alan 160 İngiliz turistten 
toplanmış, 109 turist değerlendirmeye alınmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan 
soru formu, konu ile ilgili çalışmalar (Avery, 2008; Littrell ve Diğ, 2004; Oh ve Diğ., 
2004; Prendergast ve Diğ., 2002; Reisinger ve Waryszak, 1994; Swanson ve Horridge, 
2006; Timoty, 2005)  incelendikten sonra  Avrupa İstatistik Normları (RAMON) ve 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistik sınıflandırma kriterleri esas alınarak 
hazırlanmış ve uzman görüşleri alınmıştır.  

Soru formu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırma kapsamına 
alınan turistlere ilişkin bazı tanıtıcı bilgiler ve tatil yapma durumlarına ilişkin sorular; 
ikinci bölümde taklit ürün satın alma davranışlarına ilişkin sorular; üçüncü bölümde 
taklit ürün satın alma ile ilgili düşüncelerini belirlemeye yönelik ifadeler; dördüncü 
bölümde ise taklit ürün satın alma sürecinde hizmet kalitesi ile ilgili düşüncelerini 
belirlemeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Turistlerin taklit ürün satın alma ile ilgili 
düşünceleri ve taklit ürün satın alma sürecinde hizmet kalitesi ile ilgili düşünceleri 5’li 
Likert tipi ölçek (Kesinlikle Katılmıyorum- Kesinlikle Katılıyorum) kullanılarak 
ölçülmüştür. Kullanılan soru formu Cronbach’s Alpha yöntemi kullanılarak güvenilirlik 
testine tabi tutulmuş ve Cronbach’s Alpha katsayısı 0,816 olarak tespit edilmiştir. Bu 
sonuca göre kullanılan veri toplama aracının yüksek güvenilirlikte olduğunu söylemek 
mümkündür (Kalaycı, 2010, s. 405). 

Çalışma kapsamına alınan İngiliz turistlere ilişkin bazı tanıtıcı bilgiler (yaş, 
cinsiyet, eğitim durumu, meslek ve gelir durumu),  Türkiye’de tatil yapma durumu ile 
ilgili bilgiler ve taklit ürün satın alma davranışları ile ilgili bilgiler mutlak ve yüzde 
değer kullanılarak değerlendirilmiş ve tablolar hazırlanmıştır (Tablo 1, 2). Ayrıca 
katılımcıların taklit ürün satın alma nedenleri, harcadıkları para ve satın alınan yer 
turistlerin sosyo demografik özellikleri ile çapraz tablolar kullanılarak karşılaştırılmıştır 
(Tablo 4, 5, 6).Turistlerin taklit ürün satın alma ile ilgili düşünceleri ve taklit ürün satın 
alma sürecinde hizmet kalitesi ile ilgili düşünceleri mutlak ve yüzde değer, aritmetik 
ortalama ( X ) ve standart sapma (SS) kullanılarak analiz edilmiştir (Tablo 7, 10). Daha 
sonra katılımcıların taklit ürün satın alma ile ilgili düşünceleri cinsiyete göre student’s t 
testi; eğitim durumuna göre varyans analizi ile karşılaştırılmış, elde edilen sonuçlar 
Tablo 8 ve 9’da sunulmuştur. Varyans analizi sonunda fark bulunan gruplarda farkın 
hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacı ile tukey testinden yararlanılmıştır. 
Ayrıca yaş ve gelir durumuna göre de turistlerin taklit ürün satın alma ile ilgili 
düşünceleri karşılaştırılmış, ancak anlamlı sonuçlar elde edilmediği için çalışmada 
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verilmemiştir. Bütün istatistiksel analizlerde önemlilik seviyesi olarak p<0,05 ve p<0,01 
değerleri kabul edilmiştir. 
 4. Bulgular  
 4.1 Araştırmaya Katılan İngiliz Turistlere İlişkin Bazı Tanıtıcı Bilgiler 

Araştırma kapsamına alınan İngiliz turistlerin % 72,5’i kadındır. Yaş dağılımları 
incelendiğinde % 21,1’inin 20-29 yaş, yaklaşık %  23’ünün 30-39 yaş, %  27,5’inin 40-
49 yaş arasında olduğu görülmektedir.  Eğitim durumuna göre ise turistlerin % 44’ünün 
lise,  %  27,5’inin mesleki eğitim, % 20,2’sinin lisans mezunudur. İlköğretim veya 
lisansüstü eğitim mezunlarının daha az olduğu dikkati çekmektedir. Meslek grubuna 
göre değerlendirildiğinde profesyoneller (% 19,3) ile hizmet/satış personeli (% 19,3), 
yönetmen ya da yöneticilerin (% 15,6) çoğunlukta olduğu görülmektedir.  İngiliz 
turistlerin % 26,6’sının yıllık gelirinin ortalama 20.001-30.000 £ arasında olduğu, 
yaklaşık % 24’ünün yıllık gelirinin 50.001£ ve üzeri, %  5,5’inin ise gelirinin 10.000 £ 
ve altında olduğu dikkati çekmektedir. Araştırma kapsamına alınan İngiliz turistlerin % 
44,4’ü daha önce Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Türkiye’yi ziyaret edenlerin % 97,3’ü tatil 
amaçlı gelirken, diğerleri arkadaş ve akraba ziyareti, düğün/balayı nedenleriyle 
ülkemizde bulunmaktadırlar. İngiliz turistlerin % 98,2’si deniz-güneş-kum tatili 
yaparken sadece % 1,8’i paket tur ile gelmiştir. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan İngiliz Turistler İle İlgili Bazı Tanıtıcı Bilgiler ve 
Türkiye’de Tatil Yapma Durumları 

Cinsiyet n % Yıllık Gelir £ n % 
Erkek 30 27,5 10.000 ve altı 6 5,5 
Kadın 79 72,5 10.001-20.000 8 7,3 
Toplam 109 100 20.001-30.000 29 26,6 
Yaş (Yıl) n % 30.001-40.000 21 19,3 
19 ve altı 14 12,8 40.001-50.000 19 17,4 
20-29 23 21,1 50.001 ve üzeri 26 23,9 
30-39 25 22,9 Toplam 109 100 
40-49 30 27,5 Daha önce Türkiye’yi ziyaret etme durumu n % 
50 ve üzeri 17 15,6 Evet 48 44,4 
Toplam 109 100 Hayır 60 55,6 
Eğitim n % Toplam 108 100 
İlköğretim 4 3,7 Seyahatin öncelikli amacı   
Lise 48 44,0 Tatil 106 97,3 
Mesleki Eğitim 30 27,5 Akraba /Arkadaş ziyareti 1 0,9 
Lisans 22 20,2 Balayı, Düğün 2 1,8 
Master ya da Doktora 5 4,6 Toplam 109 100 
Toplam 109 100 Tatil türü n % 
Meslek n % Deniz-Güneş-Kum Tatili 107 98,2 
Yönetmen ya da Yönetici 17 15,6 Paket Tur Tatili 2 1,8 
Büro ya da İdari Personel 16 14,6 Toplam 109 100 
Hizmet / Satış Personeli 21 19,3    
Profesyonel (Öğretmen, 
avukat, doktor) 

21 19,3    

Teknik Uzman (Hemşire, 
tekniker, vb.) 

18 16,5    

Toplam 109 100    

4.2 Araştırmaya Katılan İngiliz Turistlerin Taklit Ürün Satın Alma 
Davranışları 

Tablo 2’de görüldüğü gibi Türkiye’den uluslararası markaların taklit ürünlerini 
alanların % 53,2’si başka ülkelerden de uluslararası markaların taklit ürünlerini satın 
almıştır. İngiliz turistler en çok Mısır, İngiltere, İspanya ve Yunanistan’dan taklit ürün 
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satın almışlardır. Bu ülkeleri Dubai, Bulgaristan, Amerika, Çek Cumhuriyeti, Fas, 
Fransa, Küba, Suudi Arabistan, Tayland ve Tunus takip etmektedir. Araştırma 
kapsamına alınan İngiliz turistler taklit ürün satın alma sebeplerini ise % 37,6’sı fiyatın 
uygun olması, % 23,9’u gerçeğine benzemesi, % 38,5’i hem fiyatın uygun olması hem 
de gerçeğe benzer olması olarak belirtmişlerdir. İngiliz turistlerin % 66,1’i taklit 
ürünleri semt pazarından, % 21,1’i mağazadan ve % 12,8’i işportadan satın almaktadır. 
Alışverişe harcanan paranın genel olarak ¨500 ve altında olduğu görülmektedir. En çok 
satın alınan ürünler ise  % 37,3 tekstil, % 21,9 deri, % 11,2 ayakkabı, % 10,7 güneş 
gözlüğü iken diğerleri ise sırasıyla takı, game boy, cd, dvd, parfüm gibi ürünlerdir. 
Türkiye’den taklit ürün alanların % 41,4’ü kendisi için, % 37,7’si ailesi için,  % 15,2’si 
arkadaşları için aldıklarını belirtmiştir. Harcamalarını nakit yapanların oranı % 97,3 
iken diğerleri kredi kartı ve seyahat çeki kullanmıştır. İngiliz turistlerin  % 82,6’sı taklit 
ürün fiyatlarını ucuz bulurken sadece % 4,6’sı çok ucuz ve % 12,8’i pahalı bulmaktadır. 
Araştırma kapsamına alınan turistlerin % 70,6’sı taklit ürün alışverişi için 1-4 saat 
arasında zaman ayırmaktadır. 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan İngiliz Turistlerin Taklit Ürün Satın Alma 
Davranışları ile İlgili Bilgiler 

Diğer ülkelerden taklit ürün satın 
alma durumu n % Taklit ürün çeşidi n % 

Evet 58 53,2 Tekstil 73 37,3 
Hayır  51 46,8 Deri 43 21,9 
Toplam 109 100 Ayakkabı 22 11,2 
Taklit ürün satın alınan ülkeler   Güneş Gözlüğü 21 10,7 
Mısır 9 18,4 Gameboy 10 5,1 
İngiltere 9 18,4 CD/ DVD 7 3,6 
İspanya 9 18,4 Kuyum 13 6,6 
Yunanistan 7 14,5 Parfüm 7 3,6 
Dubai 3 6,1 Toplam 196 100 
Bulgaristan 3 6,1 Kim için alındığı   
Amerika 2 4,1 Kendim 79 41,4 
Suudi Arabistan 1 2 Aile üyeleri 72 37,7 
Çek Cumhuriyeti 1 2 Arkadaş 29 15,2 
Fas 1 2 Kız/erkek arkadaş 10 5,2 
Küba 1 2 İş arkadaşları 1 0,5 
Tayland 1 2 Toplam 191 100 
Tunus 1 2 Ödeme şekli   
Fransa 1 2 Nakit 106 97,3 
Toplam 49 100 Kredi Kartı 2 1,8 
Taklit ürün satın alma sebebi   Seyahat Çeki 1 0,9 
Fiyat 41 37,6 Toplam 109 100 
Gerçeğine Benzemesi 26 23,9 Taklit ürün fiyatı   
Hepsi 42 38,5 Çok Ucuz 5 4,6 
Toplam 109 100 Ucuz 90 82,6 
Taklit ürün satın alınan yer   Pahalı 14 12,8 
Semt Pazarı 72 66,1 Toplam 109 100 
Mağaza 23 21,1 Harcanan zaman (Saat)   
İşporta 14 12,8 1 ve altı 5 4,6 
Toplam 109 100 1-4  77 70,6 
Harcanan Para (¨)   5-10 12 11,0 
100 ve altı 37 33,9 20 ve üstü 15 13,8 
101-250 35 32,1 Toplam 109 100 
251-500 24 22    
501 ve üstü 13 11,9    
Toplam 109 100    
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Turistlerin alışverişte tercih ettikleri taklit ürünler ve markalarının belirtilmesi 
istenmiştir ve bu markalar Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Araştırmaya Katılan İngiliz Turistlerin Tercih Ettiği Taklit Ürün 
Markaları 

Tekstil Deri Ayakkabı Güneş Gözlüğü Saat Parfüm 
a&f abercrombie converse armani breitling armani 
abercrombie cuiz vuca gucci channel gucci channel 
adidas d&g lv d&g hello kitty 
burberry diesel prada okleg rolex 
channel gucci puma prada channel 
fred perry lv jimmy rayban 
hanlegs mulberry choo police 
lacoste prada 
bench 
lyle and scott 
polo shirts 
ralph loren 

Tablo 4’de araştırmaya katılan İngiliz turistlerin taklit ürün satın alma nedenleri 
sosyo demografik özelliklerine göre karşılaştırılmıştır. Erkeklerin % 40’ı hem fiyat hem 
de gerçeğine benzemesi nedeniyle taklit ürün satın alırken; kadınların % 43’ü fiyatın 
uygun olması nedeniyle taklit ürün satın almaktadır. Meslek okulu mezunlarının % 
43,3’ü fiyat nedeniyle, lisans mezunlarının % 40,9’u hem fiyat hem de gerçeğe 
benzemesi nedeniyle taklit ürün satın almaktadır. 40-49 yaş arasındakilerin % 50’si 
fiyat nedeniyle taklit ürün satın alırken 20-29 yaş arasındakilerin  % 56,5’i hem fiyat 
hem de gerçeğine benzemesi nedeniyle satın almaktadır. Yıllık geliri 10.000 £ ve altı 
olanların  % 83,3’ü fiyat nedeniyle, yıllık geliri 50.001 £ ve üstü olanların % 53,8’i hem 
fiyat hem gerçeğe benzemesi nedeniyle taklit ürün satın almaktadır. 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan İngiliz Turistlerin Taklit Ürün Satın Alma 
Nedenlerinin Sosyo Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması 

 Taklit ürün satın alma sebebi 
Sosyo Demografik Özellikler Fiyat Gerçeğine 

Benzemesi Hepsi Toplam 

Cinsiyet Erkek 7 (23,3) 11 (36,7) 12 (40) 30 (100) 
Kadın 34 (43) 15 (19) 30 (38) 79 (100) 

Eğitim 

İlkokul 2 (50) - 2 (50) 4 (100) 
Lise 19 (39,6) 12 (25) 17 (35,4) 48 (100) 
Meslek Okulu 13 (43,3) 6 (20) 11 (36,7) 30 (100) 
Lisans 6 (27,3) 7 (31,8) 9 (40,9) 22 (100) 
Master yada Doktora 1 (20) 1 (20) 3 (60) 5 (100) 

Yaş  (Yıl) 
  

19 ve altı 6 (42,9) 3 (21,4) 5 (35,7) 14 (100) 
20-29 7 (30,4) 3 (13) 13 (56,5) 23 (100) 
30-39 7 (28) 6 (24) 12 (48) 25 (100) 
40-49 15 (50) 8 (26,7) 7 (23,3) 30 (100) 
50 ve üstü 6 (35,3) 6 (35,3) 5 (29,4) 17 (100) 

Yıllık Gelir  (£) 

10.000 ve altı 5 (83,3) - 1 (16,7) 6 (100) 
10.001-20.000 2 (25) - 6 (75) 8 (100) 
20.001-30.000 14 (48,3) 8 (27,6) 7 (24,1) 29 (100) 
30.001-40.000 6 (28,6) 8(38,1) 7 (33,3) 21 (100) 
40.001-50.000 7 (36,8) 5 (26,3) 7 (36,8) 19 (100) 
50.001 ve üstü 7 (26,9) 5 (19,2) 14 (53,8) 26 (100) 

Tablo 5’de görüldüğü gibi erkeklerin % 43,3’ü ve kadınların % 30,4’ü taklit ürün 
alışverişi için ¨100 ve altı para harcamıştır. Meslek okulu mezunlarının % 43,3’ü taklit 
ürün alışverişi için ¨100 ve altında para harcarken, lisans mezunlarının % 40,9’u ¨101-
250 arasında para harcamaktadır. 19 yaş ve altındakilerin % 57,1’i taklit ürün alışverişi 
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için ¨100 ve altında para harcamaktadır. Yıllık geliri 10.000 £ ve altında olanların % 
33,3’ü, geliri 20.001-30.000 £ arasında olanların yaklaşık % 45’i ve geliri 40.001-
50.000 £  olanların % 41,1’i taklit ürün alışverişi için ¨100 ve altında para 
harcamaktadır. 

Tablo 5. Araştırmaya Katılan İngiliz Turistlerin Taklit Ürün Satın Almak İçin 
Harcadıkları Paranın Sosyo Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması 

 Tablo 6’da ise araştırmaya katılan İngiliz turistlerin taklit ürün satın aldıkları yer 
sosyo demografik özelliklerine göre karşılaştırılmıştır. Erkeklerin % 60’ının ve 
kadınların % 68,4’ünün taklit ürünü semt pazarlarından satın aldığı görülmektedir. 
Meslek okulu mezunlarının % 80’i, lisans mezunlarının % 72,7’si semt pazarından 
alışveriş yaparken yüksek lisans/doktora mezunlarının % 60’ı mağazalardan alışveriş 
yapmaktadır. 20-29, 30-39 ve 40-49 yaş grubunda olanların çoğunluğu semt pazarından 
alışveriş yapmaktadır. Yıllık geliri 30.001-40.000 £ arasında olanların % 76,2’si, 
40.001- 50.000 £ olanların % 63,2’si,  50.001 £ ve üzeri olanların ortalama % 73’ü semt 
pazarından taklit ürün alışverişi yapmaktadır. 
Tablo 6. Araştırmaya Katılan İngiliz Turistlerin Taklit Ürün Satın Aldıkları Yerin 

Sosyo Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması 
Sosyo Demografik Özellikler Taklit ürün satın alınan yer 

Mağaza Semt Pazar İşporta Toplam 
Cinsiyet 
  

Erkek 9 (30) 18 (60) 3 (10) 30 (100) 
Kadın 14 (17,7) 54 (68,4) 11 (13,9) 79 (100) 

Eğitim 

İlkokul 1 (25) 2 (50) 1 (25) 4 (100) 
Lise 9 (18,8) 28 (58,3) 11 (22,9) 48 (100) 
Meslek Okulu 4 (13,3) 24 (80) 2 (6,7) 30 (100) 
Lisans 6 (27,3) 16 (72,7) - 22 (100) 
Master yada Doktora 3 (60) 2 (40) - 5 (100) 

Yaş (Yıl) 

19 ve altı 3 (21,4) 5 (35,7) 6 (42,9) 14 (100) 
20-29 5 (21,7) 17 (73,9) 1 (4,3) 23 (100) 
30-39 7 (28) 17 (68) 1 (4) 25 (100) 
40-49 7 (23,3) 21 (70) 2 (6,7) 30 (100) 
50 ve üstü 1 (5,9) 12 (70,6) 4 (23,5) 17 (100) 

Yıllık Gelir  (£) 
10.000 ve altı - 5 (83,3) 1 (16,7) 6 (100) 
10.001-20.000 3 (37,5) 3 (37,5) 2 (25) 8 (100) 
20.001-30.000 7 (24,1) 17 (58,6) 5 (17,2) 29 (100) 

 Sosyo Demografik Özellikler 
Alışverişte harcanan para 

¨100 ve 
altı ¨101- 250 ¨251-500 ¨501 ve 

üstü Toplam 

Cinsiyet 
  

Erkek 13 (43,3) 10 (33,3) 6 (20) 1 (3,3) 30 (100) 
Kadın 24 (30,4) 25 (31,6) 18 (22,8) 12 (15,2) 79 (100) 

Eğitim 

İlkokul 2 (50) 2 (50) - - 4 (100) 
Lise 16 (33,3) 11 (22,9) 14 (29,2) 7 (14,6) 48 (100) 
Meslek Okulu 13 (43,3) 11 (36,7) 4 (13,3) 2 (6,7) 30 (100) 
Lisans 6 (27,3) 9 (40,9) 4 (18,2) 3 (13,6) 22 (100) 
Master ya da Doktora - 2 (40) 2 (40) 1 (20) 5 (100) 

Yaş (Yıl) 

19 ve altı 8 (57,1) 3 (21,4) 2 (14,3) 1 (7,1) 14 (100) 
20-29 5 (21,7) 9 (39,1) 6 (26,1) 3 (13) 23 (100) 
30-39 9 (36) 5 (20) 8 (32) 3 (12) 25 (100) 
40-49 10 (33,3) 10 (33,3) 7 (23,3) 3 (10) 30 (100) 
50 ve üstü 5 (29,4) 8 (47,1) 1 (5,9) 3 (17,6) 17 (100) 

Yıllık Gelir  (£) 

10.000 ve altı 2 (33,3) - 1 (16,7) 3 (50) 6 (100) 
10.001-20.000 - 6 (75) 1 (12,5) 1 (12,5) 8 (100) 
20.001-30.000 13 (44,8) 7 (24,1) 7 (24,1) 2 (6,9) 29 (100) 
30.001-40.000 6 (28,6) 6 (28,6) 7 (33,3) 2 (9,5) 21 (100) 
40.001-50.000 8 (41,1) 6 (31,6) 4 (21,1) 1 (5,3) 19 (100) 
50.001 ve üstü 8 (30,8) 10 (38,5) 4 (15,4) 4 (15,4) 26 (100) 
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30.001-40.000 2 (9,5) 16 (76,2) 3 (14,3) 21 (100) 
40.001-50.000 5 (26,3) 12 (63,2) 2 (10,5) 19 (100) 
50.001 ve üstü 6 (23,1) 19 (73,1) 1 (3,8) 26 (100) 

4.3 Araştırmaya Katılan İngiliz Turistlerin Taklit Ürün Satın Alma İle İlgili 
Düşünceleri 

Tablo 7’de araştırmaya katılan İngiliz turistlerin taklit ürün satın alma ile ilgili 
düşünceleri yer almaktadır. İngiliz turistlerin % 45,8’inin Türkiye’deki alışverişinden 
memnun kalma konusunda kararsız,  yaklaşık % 43’ünün alışverişten memnun veya 
kesinlikle memnun bir şekilde ülkemizden ayrıldığı belirlenmiştir. Turistlerin yaklaşık 
% 60’ı taklit ürün ticaretinin Türkiye ekonomisine katkı sağladığını düşünmektedir. 
Taklit ürün ticareti her geçen gün büyüyerek artmaktadır. Ancak olumsuz etkileri göz 
ardı edilemeyecek kadar önemli olan taklit ürünü ve ticaretini İngiliz turistlerin % 
42,3’ü onaylamadıklarını ifade ederken % 23,9’u onayladıklarını ve % 32,2’si kararsız 
olduklarını belirtmiştir. Turistlerin yaklaşık yarısı Türkiye’de taklit ürün satıldığını 
bilmektedir. Ancak  % 36,7’si bu konuda kararsız kaldıklarını, % 17,5’i ise Türkiye’de 
taklit ürün satılmadığını düşündüğünü bildirmiştir. Ünlü markaların taklit ürünlerini 
satan mağazalardan alışveriş yapmayı tercih etme konusunda % 42,1’i karasız 
olduğunu, yaklaşık % 35,2’si ise katıldığını veya kesinlikle katıldığını belirtmiştir. 
Araştırma kapsamına alınan turistlerin yarısından fazlası (% 65,1) kendi ülkesinde 
orijinal marka ürün satın aldığını belirtmiştir. İngiliz turistlerin yaklaşık yarısı pazarlık 
kültürünü sevmektedir. Ancak % 43,2’si pazarlığın, alışverişte güveni azalttığı 
konusunda kararsız olduğunu, % 24,8’i pazarlığın güveni azaltmadığını, % 17,4’ü 
pazarlığın kesinlikle güveni azalttığını belirtmiştir. Markanın gerçek ürününü almak 
isteyen İngiliz turistler, fiyatların yüksek olmasından dolayı indirim sezonunu 
beklemektedir. Turistlerin % 67,9’u sadece indirim sezonunda iyi markaların gerçek 
ürünlerini aldığını bildirmiştir. Bu durum markalı gerçek ürünlerin pahalı olabildiği 
şeklinde yorumlanabilir. Araştırma kapsamındaki İngiliz turistlerin  % 55,1’i fiyat 
etiketi olmayan ürünlere güvenmediğini belirtmiştir. Ayrıca % 53,2’si başka ülkelere 
kıyasla Türkiye’de yaptığı alışverişten memnun kalma konusunda kararsız olduğunu, % 
31,2’si memnun veya kesinlikle memnun olduğunu bildirmiştir.  
Tablo 7. Araştırmaya Katılan İngiliz Turistlerin Taklit Ürün Satın Alma İle İlgili 

Düşünceleri 
 
 
 
 Taklit Ürün Satın Alma İle İlgili Düşünceler 

 ,K
es

in
lik

le
 K

at
ılm

ıy
or

um
 

  K
at

ılm
ıy

or
um

 
  K

ar
ar

sı
zı

m
 

  K
at

ılı
yo

ru
m

 
  K

es
in

lik
le

 K
at

ılı
yo

ru
m

 
 T

op
la

m
 

X  SS 

Alışveriş deneyimimden memnun kaldım % 2,8 9,2 45,8 24,8 17,4 100 3,64 1,15 n 3 10 50 27 19 109 

Taklit ürün Türkiye ekonomisine katkı sağlar % 2,8 8,3 29,3 36,7 22,9 100 3,91 1,15 n 3 9 32 40 25 109 

Taklit ürünlerin kalitesinden memnunum % 1,8 7,3 41,3 36,7 12,8 100 3,65 1,01 n 2 8 45 40 14 109 
Taklit ürünler kanuni boşluklardan yararlanılıp 
üretiliyor 

% 9,2 14,7 38,6 16,5 21,1 100 3,83 1,60 n 10 16 42 18 23 109 

Taklit ürün ticaretini onaylamıyorum % 28,4 23,9 32,2 8,3 7,3 100 2,67 1,55 n 31 26 35 9 8 109 
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Türkiye’de taklit ürün satıldığını düşünmüyorum  % 33,0 12,8 36,7 9,2 8,3 100 2,55 1,39 n 36 14 40 10 9 109 

Satış personeli yardımseverdir  % 8,3 8,3 34 30,3 19,3 100 3,52 1,21 n 9 9 37 33 21 109 
Ünlü markaların taklit ürünlerini satan 
mağazalardan alışveriş yapmayı tercih ederim  

% 9,2 12,8 42,1 22,9 11,9 100 3,43 1,31 n 10 14 47 25 13 109 

Ülkemde gerçek ürün satın alırım % 2,8 3,7 28,5 21,1 44,0 100 4,14 1,11 n 3 4 31 23 48 109 

Satış personeli agresif tutum içindedir % 18,3 17,4 27,6 17,4 19,3 100 3,10 1,45 n 20 19 30 19 21 109 

Pazarlık kültürünü seviyorum  % 12,8 10,1 31,2 24,8 21,1 100 3,48 1,41 n 14 11 34 27 23 109 

Pazarlık güveni azaltır % 7,3 24,8 43,2 7,3 17,4 100 3,28 1,41 n 8 27 47 8 19 109 
Sadece indirim sezonunda iyi markaların gerçek 
ürünlerini alırım 

% 2,8 2,8 26,6 33,0 34,9 100 4,11 1,06 n 3 3 29 36 38 109 

Fiyat etiketi olmayan ürünlere güvenim yok % 3,7 15,6 25,7 19,3 35,8 100 3,82 1,29 n 4 17 28 21 39 109 
Başka ülkelere kıyasla Türkiye’de yaptığım 
alışverişten memnun kaldım 

% 5,5 10,1 53,2 20,2 11,0 100 3,51 1,27 n 6 11 58 22 12 109 

Tablo 8’de ise cinsiyete göre katılımcıların taklit ürün satın alma ile ilgili 
düşünceleri analiz edilmiştir. Tablo 8’de görüldüğü gibi alışveriş deneyiminden 
memnun kalan kadınların ortalaması erkeklerden yüksek olmasına rağmen istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Taklit ürünün Türkiye ekonomisine 
katkı sağladığını düşünme ve taklit ürünlerin kalitesinden memnun kalma konusunda ise 
erkeklerin ortalama puanının kadınlardan yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Taklit 
ürünlerin kanuni boşluklardan yararlanılıp üretilmesi ile ilgili kadınların ortalama puanı 
3,99±1,58 iken erkeklerin ortalama puanı 3,43±1,63’dür (p>0,05). Taklit ürün ticaretini 
onaylamama, ünlü markaların taklit ürünlerini satan mağazalardan alışveriş yapmayı 
tercih etme, pazarlık etmenin güveni azalttığını düşünme, fiyat etiketi olmayan ürünlere 
güven duymama, başka ülkelere kıyasla Türkiye’de yapılan alışverişten memnun kalma 
konusunda kadınların ortalama puanının erkeklerden fazla olduğu; fakat anlamlı 
farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). 
Tablo 8. Araştırmaya Katılan İngiliz Turistlerin Cinsiyetlerine Göre Taklit Ürün 

Satın Alma İle İlgili Düşünceleri  
Taklit Ürün Satın Alma İle İlgili Düşünceler Cinsiyet n X  SS t p 

Alışveriş deneyimimden memnun kaldım Erkek 30 3,43 1,305 -1,170 0,245 Kadın 79 3,72 1,085 

Taklit ürün Türkiye ekonomisine katkı sağlar Erkek 30 3,97 1,159 0,325 0,746 Kadın 79 3,89 1,155 

Taklit ürünlerin kalitesinden memnunum Erkek 30 3,70 1,119 0,308 0,759 Kadın 79 3,63 0,976 
Taklit ürünler kanuni boşluklardan yararlanılıp 
üretiliyor 

Erkek 30 3,43 1,633 -1,619 0,108 Kadın 79 3,99 1,581 

Taklit ürün ticaretini onaylamıyorum Erkek 30 2,57 1,547 -0,426 0,671 Kadın 79 2,71 1,562 

Türkiye’de taklit ürün satıldığını düşünmüyorum  Erkek 30 2,53 1,479 -0,079 0,937 Kadın 79 2,56 1,366 

Satış personeli yardımseverdir  Erkek 30 3,40 1,354 -0,650 0,517 Kadın 79 3,57 1,162 
Ünlü markaların taklit ürünlerini satan mağazalardan 
alışveriş yapmayı tercih ederim  

Erkek 30 3,40 1,276 -0,147 0,884 Kadın 79 3,44 1,403 

Ülkemde gerçek ürün satın alırım Erkek 30 4,13 1,252 -0,025 0,980 Kadın 79 4,14 1,071 

Satış personeli agresif tutum içindedir Erkek 30 3,40 1,476 1,329 0,187 Kadın 79 2,99 1,437 
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Pazarlık kültürünü seviyorum  Erkek 30 3,63 1,450 0,711 0,479 Kadın 79 3,42 1,402 

Pazarlık güveni azaltır Erkek 30 3,13 1,525 -0,644 0,521 Kadın 79 3,33 1,375 
Sadece indirim sezonunda iyi markaların gerçek 
ürünlerini alırım 

Erkek 30 4,37 0,850 1,559 0,122 Kadın 79 4,01 1,127 

Fiyat etiketi olmayan ürünlere güvenim yok Erkek 30 3,63 1,497 -0,906 0,367 Kadın 79 3,89 1,219 
Başka ülkelere kıyasla Türkiye’de yaptığım 
alışverişten memnun kaldım 

Erkek 30 3,43 1,223 -0,405 0,687 Kadın 79 3,54 1,299 

Tablo 9’da ise katılımcıların taklit ürün satın alma ile ilgili düşünceleri eğitim 
durumuna göre karşılaştırılmıştır. Alışveriş deneyiminden memnun kalma, taklit ürünün 
Türkiye ekonomisine katkı sağladığını düşünme durumu ve taklit ürünlerin kalitesinden 
memnun kalma durumunun turistlerin eğitim durumuna göre anlamlı farklılık 
göstermemektedir  (p>0,05). Katılımcıların, taklit ürünlerin kanuni boşluklardan 
yararlanılıp üretildiğini düşünmesi durumu incelendiğinde; ilköğretim mezunu olanların 
verdikleri cevapların ortalaması 4,75±1,25, lise mezunu olanların 3,21±1,51, mesleki 
eğitim mezunu olanların 4,30±1,48, lisans mezunu olanların 4,27±1,60, master ya da 
doktora mezunu olanların 4,40±1,81 olduğu görülmektedir (p<0,01). İstatistiksel olarak 
anlamlı olan bu fark tukey testi sonucuna göre lise mezunu ile mesleki eğitim mezunu 
turistler arasındadır.  

Tablo 9. Araştırmaya Katılan İngiliz Turistlerin Eğitim Durumuna Göre Taklit 
Ürün Satın Alma İle İlgili Düşünceleri 

Taklit Ürün Satın Alma İle 
İlgili Düşünceler Eğitim Durumu n X  SS F p 

 
Alışveriş deneyimimden 
memnun kaldım 

İlk Öğretim 4 5,25 0,500 
 

2,400 
 

0,055 
Lise 48 3,48 1,091 
Mesleki Eğitim 30 3,67 1,241 
Lisans 22 3,73 1,077 
Master ya da Doktora 5 3,40 1,140 

Taklit ürün Türkiye ekonomisine 
katkı sağlar 

İlk Öğretim 4 5,00 1,414 
 

1,096 
 
 

 
0,363 

 
 

Lise 48 3,81 1,179 
Mesleki Eğitim 30 3,97 1,033 
Lisans 22 3,91 1,192 
Master ya da Doktora 5 3,60 1,140 

Taklit ürünlerin kalitesinden 
memnunum 

İlk Öğretim 4 4,00 1,414 

 
0,723 0,578 

Lise 48 3,58 1,088 
Mesleki Eğitim 30 3,50 0,938 
Lisans 22 3,86 0,941 
Master ya da Doktora 5 4,00 0,707 

Taklit ürünler kanuni 
boşluklardan yararlanılıp 
üretiliyor 

İlk Öğretim 4 4,75 1,258 

3,668 
(2-3) 0,008** 

Lise 48 3,21 1,515 
Mesleki Eğitim 30 4,30 1,489 
Lisans 22 4,27 1,609 
Master ya da Doktora 5 4,40 1,817 

Taklit ürün ticaretini 
onaylamıyorum 

İlk Öğretim 4 3,25 2,062  
 
 

0,228 
 

 
0,922 

Lise 48 2,65 1,591 
Mesleki Eğitim 30 2,67 1,516 
Lisans 22 2,55 1,565 
Master ya da Doktora 5 3,00 1,414 

Türkiye’de taklit ürün satıldığını 
düşünmüyorum 

İlk Öğretim 4 4,25 2,217  
2,747 
(1-3) 

 
 

0,032* 
 

Lise 48 2,67 1,342 
Mesleki Eğitim 30 2,13 1,196 
Lisans 22 2,41 1,501 
Master ya da Doktora 5 3,20 0,447 
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Satış personeli yardımseverdir  

İlk Öğretim 4 4,75 1,258 

 
1,168 

 
0,329 

Lise 48 3,40 1,216 
Mesleki Eğitim 30 3,53 1,196 
Lisans 22 3,55 1,299 
Master ya da Doktora 5 3,60 0,548 

Ünlü markaların taklit ürünlerini 
satan mağazalardan alışveriş 
yapmayı tercih ederim  
 

İlk Öğretim 4 5,00 0,816 
 
 

1,498 
 

 
0,208 

Lise 48 3,44 1,183 
Mesleki Eğitim 30 3,27 1,388 
Lisans 22 3,41 1,709 
Master ya da Doktora 5 3,20 1,095 

Ülkemde gerçek ürün satın alırım 
 

İlk Öğretim 4 4,50 1,291 

0,317 
 

0,866 
 

Lise 48 4,02 1,082 
Mesleki Eğitim 30 4,17 0,986 
Lisans 22 4,27 1,352 
Master ya da Doktora 5 4,20 1,304 

Satış personeli agresif tutum 
içindedir  
 

İlk Öğretim 4 3,50 2,380 
 

0,858 
 

 
0,492 

 

Lise 48 3,29 1,458 
Mesleki Eğitim 30 2,70 1,489 
Lisans 22 3,14 1,283 
Master yada Doktora 5 3,20 1,095 

Pazarlık kültürünü seviyorum  
 

İlk Öğretim 4 4,50 2,380 
 
 
 

1,973 

0,104 
Lise 48 3,50 1,272 
Mesleki Eğitim 30 3,00 1,438 
Lisans 22 3,91 1,477 
Master ya da Doktora 5 3,40 ,548 

Pazarlık güveni azaltır 
 

İlk Öğretim 4 4,25 1,500  
 

2,242 
 
 

 
0,069 

 
 

Lise 48 3,52 1,288 
Mesleki Eğitim 30 2,77 1,331 
Lisans 22 3,41 1,681 
Master ya da Doktora 5 2,60 ,894 

Sadece indirim sezonunda iyi 
markaların gerçek ürünlerini 
alırım 

İlk Öğretim 4 4,25 1,500 

0,087 0,986 
Lise 48 4,10 1,115 
Mesleki Eğitim 30 4,03 ,890 
Lisans 22 4,18 1,220 
Master ya da Doktora 5 4,20 ,837 

Fiyat etiketi olmayan ürünlere 
güvenim yok 
 

İlk Öğretim 4 4,25 1,500 

0,359 

 
 

0,838 
 
 

Lise 48 3,73 1,180 
Mesleki Eğitim 30 3,73 1,461 
Lisans 22 4,05 1,362 
Master ya da Doktora 5 3,80 1,304 

Başka ülkelere kıyasla 
Türkiye’de yaptığım alışverişten 
memnun kaldım 

İlk Öğretim 4 5,00 1,155 

1,648 0,168 
Lise 48 3,50 1,130 
Mesleki Eğitim 30 3,33 1,322 
Lisans 22 3,59 1,469 
Master ya da Doktora 5 3,20 1,095 

*p<0,05     **p<0,01 (1 İlk Öğretim), (2 Lise), (3 Mesleki Eğitim), (4 Lisans), (5 Master ya da Doktora) 

Tablo 9’da Eğitim durumuna göre İngiliz turistlerin Türkiye’de taklit ürün 
satıldığını düşünmeme durumuna ilişkin görüşleri incelendiğinde; ilköğretim, lise, 
mesleki eğitim, lisans, master ya da doktora mezunu turistlerin ortalamaları sırasıyla 
4,25±2,21, 2,67±1,34, 2,13±1,19, 2,41±1,5, 3,20±0,44’tür (p<0.05). Bu fark tukey testi 
sonucuna göre ilköğretim ile mesleki eğitim mezunu turistler arasındadır. Taklit ürün 
ticaretini onaylamama durumu turistlerin eğitim durumuna göre incelendiğinde; 
ilköğretim mezunu olanların ortalama puanının 3,25±2,06, master ya da doktora 
mezunlarının 3,00±1,41, lisans mezunlarının 2,55±1,56, lise mezunlarının 2,65±1,59, 
mesleki eğitim mezunlarının ise 2,67±1,51 olduğu; fakat istatistiksel olarak anlamlı fark 
olmadığı (p>0,05) dikkati çekmektedir. 
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Satış personelinin yardımsever olduğunu düşünme, ünlü markaların taklit 
ürünlerini satan mağazalardan alışveriş yapmayı tercih etme, ülkesinde gerçek ürün 
satın almayı tercih etme, satış personelinin agresif tutum içinde olduğu düşünme, 
pazarlık kültürünü sevme, pazarlığın güveni azalttığını düşünme, sadece indirim 
sezonunda iyi markaların gerçek ürünlerini alma, fiyat etiketi olmayan ürünlere güven 
duymama, başka ülkelere kıyasla Türkiye’de yapılan alışverişten memnun kalma 
durumu turistlerin eğitim durumuna göre incelendiğinde; ilk öğretim mezunu olan 
turistlerin ortalama puanının diğer eğitim düzeyindeki turistlere göre daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Ortalama puanlar arasında büyük farklılıklar olmasına rağmen, 
bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildir  (p>0,05). 

4.4 Araştırmaya Katılan İngiliz Turistlerin Taklit Ürün Satın Alma 
Sürecinde Hizmet Kalitesi İle İlgili Düşünceleri 

Tablo 10’da görüldüğü gibi katılımcıların taklit ürün satın alma sürecinde hizmet 
kalitesi ile ilgili düşünceleri incelendiğinde en yüksek ortalamaya sahip ifadenin mağaza 
ya da pazarların açık kalma süresi (4,22±0,93) olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla, 
ödeme yöntemlerinin çeşitliliği (3,91±1,01), marka çeşitliliği (3,84±0,96), satış 
personelinin yabancı dil bilgisi (3,83±0,98), ürün çeşitliliği (3,72±1,12), mağaza ya da 
pazarların ambiyansı (3,72±0,92), mağaza ya da pazarların temizliği (3,71±0,93), satış 
personelinin davranışları (3,32±1,13)  ve ürün bilgisi (3,40±1,07) takip etmektedir.   

Tablo 10. Araştırmaya Katılan İngiliz Turistlerin Taklit Ürün Satın Alma 
Sürecinde Hizmet Kalitesi İle İlgili Düşünceleri 

Taklit Ürün Satın Almada Hizmet Kalitesi İle İlgili 
Düşünceler 
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Mağaza ya da pazarların temizliği % 0,9 5,5 40,3 33,9 19,3 100 3,71 0,93 n 1 6 44 37 21 109 

Mağaza ya da pazarların açık kalma süresi % 0,9 0,9 26,6 34,9 36,7 100 4,22 0,93 n 1 1 29 38 40 109 

Mağaza ya da pazarların ambiansı % - 5,5 43,1 30,3 21,1 100 3,72 0,92 n - 6 47 33 23 109 

Ürün çeşitliliği % 1,8 13,8 28,5 31,2 24,8 100 3,72 1,12 n 2 15 28 34 27 109 

Satış personelinin ürün bilgisi % 4,6 11,9 41,3 31,2 11,0 100 3,40 1,07 n 5 13 45 34 12 109 

Satış personelinin yabancı dil bilgisi % 2,8 3,7 30,2 39,4 23,9 100 3,83 0,98 n 3 4 31 43 36 109 

Satış personelinin davranışları % 6,4 16,5 33 32,1 11,9 100 3,32 1,13 n 7 18 34 35 13 109 

Ödeme yöntemlerinin çeşitliliği % 0,9 4,6 36,7 40,4 17,4 100 3,91 1,01 n 1 5 40 44 19 109 

Marka çeşitliliği % 0,9 4,6 35,8 40,4 18,3 100 3,84 0,96 n 1 5 39 44 20 109 
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5. Sonuç ve Tartışma 

Araştırma kapsamına dahil edilen İngiliz turistlerin çoğunlukla İngiltere’den 
gelen, 30 ve üstü yaşta, lise ve üzerinde eğitim düzeyine sahip ve yıllık ortalama 
gelirlerinin 20.001£ üzerinde olduğu görülmektedir. Türkiye’den uluslararası 
markaların taklit ürünlerini satın alanların yarısından fazlası başka ülkelerden de taklit 
ürün satın aldığını belirtmiştir. 

Katılımcıların taklit ürün satın alma sebebinde fiyatın önemli bir etken olduğu; 
çoğunluğunun bu ürünleri en çok semt pazarından satın aldığı görülmektedir. Alış 
verişin çoğunlukla nakit yapıldığı, alışveriş için ayrılan zamanın 1-4 saat arasında 
olduğu ve turistlerin çoğunlukla fiyatları ucuz bulduğu belirlenmiştir.  Meslek okulu 
mezunlarının ve lisans mezunlarının çoğunluğu semt pazarından alışveriş yaparken, 
yüksek lisans/doktora mezunlarının çoğunluğu mağazalardan alışveriş yapmaktadır. 
Eğitim seviyesi arttıkça mağazalardan, alışveriş yapma oranı da artmaktadır. 20-49 yaş 
arasında olanların büyük kısmının semt pazarından alışveriş yaptığı saptanmıştır. En 
çok tercih edilen ürünlerin ise tekstil, deri, ayakkabı ve güneş gözlüğü olduğu; taklit 
ürün satın alanların yaklaşık yarısının bu ürünleri kendisi için aldıkları dikkati 
çekmektedir. Çoğunlukla tercih edilen markalar Aber Crombie, Loise Vitton, Gucci, 
Armani, Ralph Lauren’dir.  

Araştırma kapsamına alınan turistlerin yaklaşık yarısının alışveriş deneyiminden 
memnun kaldığı, yarısından çoğunun taklit ürün satışının Türkiye ekonomisine katkı 
sağladığını düşündüğü, taklit ürün ticaretini onayladığı ve taklit ürünlerin kalitesinden 
memnun kaldıkları belirlenmiştir. Sadece indirim sezonunda iyi markaların gerçek 
ürünlerini satın aldıklarını belirten turistler ise çoğunluktadır. Turistlerin yarısından 
fazlası başka ülkelere kıyasla Türkiye’de yaptıkları alışverişten memnun olup olmama 
konusunda karasızdır. Turistlerin taklit ürün satın alma ile ilgili düşüncelerinin cinsiyete 
göre anlamlı farklılık göstermediği; fakat taklit ürün ticaretini onaylamayanların ve 
taklit ürünlerin kanuni boşluklardan yararlanılıp üretildiğini düşünenlerin çoğunlukla 
kadın olduğu; taklit ürünlerin kalitesinden memnun olanların ve taklit ürün satışının 
Türkiye ekonomisine katkı sağladığını düşünenlerin ise çoğunluğunun erkek olduğu 
dikkati çekmektedir. Eğitim durumuna göre taklit ürün satın alma ile ilgili düşünceleri 
karşılaştırıldığında; taklit ürünlerin kanuni boşluklardan yararlanılıp üretildiği ve 
Türkiye’de taklit ürün satıldığını düşünmeme konusunda ilköğretim mezunu olanların 
ortalamasının diğer eğitim düzeyinde olanlara göre fazla olduğu; farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Ayrıca taklit ürünlerin Türkiye ekonomisine katkı 
sağladığını düşünme, taklit ürün ticaretini onaylamama ve başka ülkelere kıyasla 
Türkiye’de yaptığı alışverişten memnun kalma konusunda ilköğretim mezunu olanların 
ortalama puanının diğerlerine göre fazla olduğu dikkati çekmektedir.  

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yaklaşık yarısı Türkiye’de taklit ürün 
satıldığını bilmektedir. Ancak yaklaşık % 34’ü bu konuda kararsız kaldıklarını, % 17,5’i 
ise Türkiye’de taklit ürün satılmadığını düşündüğünü bildirmiştir. Bu durum bazı İngiliz 
turistlerin gerçek olduğunu düşünerek taklit ürün satın almış olabileceğini 
düşündürmektedir. Perez, Castano ve Quintanilla (2010, s. 219)’nın “lüks ürünlerin 
taklitlerini tüketme yoluyla kimlik yapılandırma” konulu araştırmasında tüketiciler 
kendilerini, taklit ürün ve gerçek ürünleri satın alırken aradaki farkı ayırt edebilen 
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uzmanlar olarak görmektedir. Ancak Perez, Castano ve Quintanilla’nın  aksine, Field ve 
Diğ. (2008, s. 285)’in “taklit ürünler: tüketiciler taklitleri belirleyebilir mi?” konulu 
araştırmasında bazı tüketicilerin gerçek olduğuna inanarak, bilmeden taklit ürün satın 
aldıklarını belirtmiştir. İngiliz turistlerin yarıdan fazlası taklit ürün ticaretinin Türkiye 
ekonomisine katkı sağladığı belirtmiştir. Gail ve Diğ. (1998, s. 406)’nin yapmış olduğu 
“taklit üründe tüketici talebi”  konulu araştırmada tüketicilerin çoğunluğunun taklit ürün 
ticaretinin ülke ekonomisine katkı sağladığını düşündükleri belirlenmiştir. Bu noktada 
Gail ve Diğ. (1998, s. 406)’nin.  yaptığı araştırma bulguları ile bu çalışma bulguları 
benzerlik göstermektedir. Bir başka açıdan bakıldığında taklit ürünlerin üretim ve 
tüketimi iş olanağı ve pazar yaratmaktadır. Bu nedenle İngiliz turistler taklit ürünlerin 
ülke ekonomilerine katkı sağladığını düşünebilmektedir. Ancak kayıt dışı üretim, 
vergilendirilmemiş satışlar sonucunda ülkelerin vergi gelirleri azalmaktadır. Slocum 
(2010, s. 11)’un  “taklit ürün tüketiminin sebep olacağı olumsuzluklar” araştırmasında 
belirttiği bu gelirlerin toplanamaması daha az sağlık, eğitim, yol hizmeti anlamına 
gelmektedir ve taklit ürünleri üreterek ve satın alarak suç örgütlerine destek 
verilmektedir. 

Taklit ürün ticaretinin her geçen gün büyüyerek arttığı bilinmektedir. Ancak 
olumsuz etkileri göz ardı edilemeyecek kadar önemli olan taklit ürünü ve ticaretini 
araştırmaya katılan İngiliz turistlerin yarısından fazlasının onayladığı belirlenmiştir.  
Norum (2011, s. 38)’un “taklit ürün talebini analiz” etmek için yapmış olduğu 
araştırmanın bulguları da bu sonucu desteklemektedir. Norum’un araştırma katılımcıları 
da taklit ürün ticaretini onayladıklarını ifade etmişlerdir. Taklit ürünler kanuni 
boşluklardan yararlanıp üretiliyor fikrine ağırlıklı olarak katılıyorum cevabı verilmiştir. 
Yeterli denetim, yaptırım ve cezaları olmaması taklitçiliği günden güne arttırmaktadır. 
Ancak Gail ve Diğ. (1998, s. 406)’nin’nin araştırmasında, taklit ürün satın alanlar ile 
almayanlar arasında farklılıklar olduğu ve daha önce taklit ürün satın alanların 
almayanlara göre taklit ürün ticaretini destekledikleri belirtilmiştir. Bu kişilerin gerçek 
bir ürün alıyor gibi rahat oldukları ve ekonomiye zarar verdiklerini düşünmedikleri 
belirtilmiştir.  Carpenter ve Edwards (2013) yaptıkları çalışmada taklit ürün ticaretinin 
olumsuz yönlerine değilmiş ancak bazı marka yöneticilerinin taklit ürünleri olumlu 
buldukları belirtilmiştir. İlginin marka ismine toplanması ve reklam ve tutundurma 
faaliyetleri için fazladan para ödememeleri bu yöneticiler için olumlu bir durumdur. Bu 
anlamda taklit ürünlerin olası olumlu etkileri de ilerleyen çalışmalarda incelenebilir. 

Bu araştırmada elde edilen bulgular ışığında şunlar önerilmektedir: 
1. Turistlerin talep ettiği otantik hediyelik ürünlerin neler olduğu ortaya çıkarılıp 
markalaştırılmalıdır.  Örneğin, nazar boncuğu, Soğanlı bebeği, Safranbolu safranı, 
Marmaris çam balı, tespih, nargile, lokum, baklava vb. turistin taklit ürün değil,  ülke 
imajını yansıtan otantik ürünleri tercih etmesine katkı sağlayabilir. 
2. Kanuni boşluklardan yararlanılarak yapılan taklit ürün üretimi ile mücadele 
edilmelidir. Yasalar güçlendirilip, cezalar arttırılmalı ve denetimler sıklaştırılmalıdır.   
3. Caydırıcı önlem olarak, denetimler sonunda yakalanan taklit ürün üreticileri, 
ürettikleri, ürün miktarı ve verilen cezalar basında sık sık haber yapılmalıdır. 
4. Taklit karşıtı sivil toplum kuruluşları oluşturulmalıdır. Bu kuruluşlar uluslararası 
çapta faaliyet gösteren taklit karşıtı kurumlarla ortak çalışmalarda bulunmalıdır. 
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5. Turistler, görsel iletişim araçları kullanılarak, taklit ürün tüketiminin yol açtığı 
hukuki, ekonomik ve toplumsal zararlar, ayrıca sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ile 
ilgili bilinçlendirilebilir. Bu çalışma şehir meydanlarına, yerel pazarların giriş ve 
çıkışlarına, hava alanlarına, turistleri uyaran etkili afişler asılarak ve broşürler 
dağıtılarak yapılabilir. 

6. Bu araştırma İngiliz turistler ile sınırlandırılmıştır. Bundan sonra yapılacak olan 
araştırmaların diğer milliyetler de göz önüne alınarak yapılması; ayrıca farklı kültürlerin 
taklit ürün satın alma davranışı üzerindeki etkisinin araştırılmasının çalışmaya zenginlik 
katacağı düşünülmektedir.  

NOT: Bu çalışma 13.Ulusal Turizm Kongresi’nde sözlü olarak sunulan bildirinin 
genişletilmiş şeklidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A. Bekar – N. Olay 7/1 (2015) 360-381 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 377 

KAYNAKÇA 

Anonim, OECD (Organisation For Economic Co-Operation And Development). (2009). 
The Economic Impact Of Counterfeiting And Piracy Report, Belgium: OECD 
Publication. http://www.ipr-policy.eu/, Erişim Tarihi: 03.04.2012. 

Anonim, (2011). Fethiye İlçe Turizm Müdürlüğü, Turizm İstatistikleri. 

Ateşoğlu, İ.,  Erdoğan, H. H. (2009). “Hazır Giyim İşletmelerinde Marka Taklitçiliğinin 
İşletmeler Üzerine Etkisi”.  Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt.3, 
Sayı:2, 43-49. 

Avery,  P., (2008). The Economic Impact Of Counterfeiting And Piracy, OECD 
Publication, Belgium. 

Bloch, P., Bush, R.F., Campbell, L., (1993). “Consumer Accomplices In Product 
Counterfeiting: A Demand-Side Investigation”, Journal Of Consumer Marketing, 
Vol.10, No:4, 27-36. 

Carpenter,J., Edwards K., (2013). “U.S. Consumer Attitudes toward Counterfeit Fasion 
Product”, Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, Vol.8, 
No:1, 1-16. 

Dorland, E., Al-Jafari, M.,  (2006). “Is Counterfeit Product Eroding Your  Brand”, Food 
And Drink Technology, No:6, 213. 

Field, J. R., Bergiel, B. J., Bergiel, E. B., Balsmeier, P. W., (2008). “Counterfeit 
Products: Can Consumers Identify The Fakes?”, Competition Forum, Vol.6, No:2, 
176-177. 

Fournier,  S., (1998). “Consumers And Their Brands: Developing Relationship Theory 
In Consumer Research”,  Journal Of Consumer Research, Vol.24, No:4, 343. 

Foxall, G., Goldsmith, R. E., (1998). Consumer Psychology For Marketing, An 
International Thomson Publishing Company, London. 

Gail, T., Garibaldi, B., Zeng, Y., Pilcher, J., (1998). “Consumer Demand For 
Counterfeit Goods. Psychology And Marketing”, Vol.15, No:5, 405-421. 

Green, R. T., Smith, T., (2002). “Countering Brand Counterfeiters”. Journal Of 
International Marketing, Vol.10, No:4, 89-106. 

Grossman, G., Shapiro, C., (1988). “Foreign Counterfeiting Of Status Goods”.  The 
Quarterly Journal Of Economics,Vol.103, No:1, 79-100. 

Kalaycı, Ş., (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın 
Dağıtım,Ankara. 

Littrell, M. A., Paige, R. C., Song, K., (2004). “Senior Travellers: Tourism Activities 
And Shopping Behaviours”,  Journal Of Vacation Marketing, No:10, 348. 

Norum, P. S., (2011). “Analysis Of The Demand For Counterfeit Goods”, Journal Of 
Fashion Marketing And Management, Vol.15, No.1, 27-40.  

Oh, J. Y.-J., Cheng, C.-K., Lehto, X. Y., O'leary, J. T., (2004).  “Predictors Of Tourists 
Shopping Behaviour: Examination Of Socio-Demographic Characteristics And 
Trip Typologies”, Journal Of Vacation Marketing, Vol.10, No:4, 308–319. 



 
 

A. Bekar – N. Olay 7/1 (2015) 360-381 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 378 

Penz, E., Stöttinger, B., (2005). “Forget The Real Thing, Take The Copy! An 
Explanatory Model For The Volitional Purchase Of Counterfeit Products”, 
Wirtschaftsuniversität Wien, Advances İn Consumer Research, No:32, 568-575. 

Perez, M. E., Castano, R., Quintanilla, C., (2010). “Constructing Identity Through The 
Consumption Of Counterfeit Luxury Goods”, Qualitative Market Research: An 
International Journal, Vol.13, No:3, 219-235. 

Prendergast, G. P., Phau, I., Leung, Hing-Chuen., (2002).  “Understanding Consumer 
Demand For Non-Deceptive Pirated Brands”, Marketing Intelligence And 
Planning, Vol.7, No:20, 405-416. 

Reisinger, Y., Waryszak, R. Z., (1994). “Tourist’s Perceptions Of Service İn Shops: 
Japanese Tourists İn Australia”, International Journal Of Retail And Distribution 
Management, Vol.22, No:5, 20–28. 

Slocum, J., (2010). Counterfeit Goods: How Did We Get Here And Where Will We Go 
Next,  Collen Ip, New York. 

Swanson, K. K., Horridge, P. E, (2006). “Travel Motivations As Souvenir Purchase 
Indicators”, Tourism Management, No:27, 671–683. 

Timoty,  D. J., (2005). Shopping Tourism, Retailing And Leisure, Channel View 
Publications, United Kingdom. 

http://www.iacc.org/  (Uluslararası Taklit Karşıtı Birliği) Erişim Tarihi: 03.04.2012 

http://www.unwto.org/  (Dünya Turizm Örgütü) UNWTO Tourism Highlights 2014 
Edition. Erişim Tarihi: 19.02.2014 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

A. Bekar – N. Olay 7/1 (2015) 360-381 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 379 

An Analysis of British Tourists’ Purchasing Behavior of Imitation 
Products: A Case of Fethiye 

 

Aydan BEKAR 
Muğla Sıtkı Koçman University  

Tourism Faculty 
Muğla, Turkey 

abekar@mu.edu.tr 
 

Nermin OLAY 
Muğla Sıtkı Koçman University 

Marmaris Turizm Vocational School 
Muğla, Turkey 

nerminolay@mu.edu.tr 

Extended Summary  
 

Introduction 
 Tourists form the basis of tourism activities, and maintain their consumption 
behavior in the countries they visit. Shopping is a tool of tourist consumption; and it is 
an activity that requires selection, benchmarking and browsing; also it may be the 
reason for the trip itself (Timothy, 2005:12). Brand is a tool that consumers use to make 
the choice at shopping and one of the factors affecting the purchase (Foxall and 
Goldsmith, 1998: 18). For some consumers, buying and using branded products is a 
status indicator or gives the impression that they are a part of a class or group. 
Therefore, foreign tourists visiting our country maintain their purchasing behavior of 
famous brands such as Gucci leather jacket, Channel perfume, Hublot watch, Adidas 
shoes, Louis Vitton bags etc. However, these products may also be imitation products of 
famous brands. Imitation products are the products that producers manufacture without 
the permission of brand owner and use similar name, logo or emblem which cannot be 
easily distinguished (Ateşoğlu and Erdogan, 2009: 43) and market these products in the 
tourist destinations as well. Products manufactured in illegal way can be a part of tourist 
consumption. Imitation product trade is increasing particularly in busy tourism season 
and this suggests that tourists coming to our country buy imitation products. There is a 
need for scientific research on imitation products trade for prevention of their trade and 
the required legal arrangements to be made.  This study accordingly was planned and 
conducted to determine British tourists’ purchase behavior that had visited Fethiye and 
bought imitation products. 

 Method 
 In this study, target population was British tourists who visited Fethiye and 
purchased imitation products. Since, purchase behavior of British tourists who bought 
imitation products were examined in this study, the target population was restricted with  
the British tourists. The data was collected from 160 British tourists that had purchased 
imitation products with convenience sampling method and 109 answers were taken into 
consideration. The questionnaire used as a data collection tool was prepared after the 
examination of related literature (Avery, 2008; Littrell et al., 2004; Oh et al. 2004; 
Prendergast et al., 2002; Reisinger and Waryszak, 1994; Swanson and Horridge, 2006; 
Timoty, 2005) and the European Statistical Norms (RAMON) and Turkey Statistical 
Institute (TUİK) classification criteria were used and expert opinions were applied. 
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 The questionnaire was divided into four sections. In the first part questions were 
about sociodemographic characteristics of tourists and their holiday decision. The 
second part consisted of questions regarding the purchase behavior towards imitation 
products. The third part of statements aimed to determine their thoughts about 
purchasing imitation products; and lastly in the fourth part there were statements for 
determining their thoughts in the process of purchasing imitation products in relation to 
service quality. The questionnaire was subjected to a reliability test by using Cronbach's 
Alpha method and was identified Cronbach's alpha rate as 0.816. According to this 
result it was possible to say that data collection tool was highly reliable. (Kalaycı, 2010: 
405). 
 By using absolute and percentage values, information on socio-demographic 
characteristics of British tourists, on the status of holidays in Turkey and on the 
purchase behavior towards imitation products were assessed. Additionally, the reasons 
of British tourists for purchasing imitation products, the amount of money they spent on 
imitation products and where they purchased these products, sociodemographic 
characteristics of the tourists were compared by using cross charts. Tourists’ thoughts 
about purchasing imitation products and service quality in the process of purchasing 
were analyzed using the absolute and percentage values, arithmetic mean ( X ) and 
standard deviation (SD). 

 Tourists’ thoughts about purchasing imitation products were compared in terms of 
their gender by Student's t test; in terms of their education by variance analysis. Tukey 
test was used in order to determine the type of difference at the groups which had 
differences according to results of variance analysis. In addition, tourists’ thoughts 
related to purchase of imitation products were compared in terms of their age and 
income level, however since no significant results were achieved; it was not mentioned 
in the study. All the statistical analyses, significance level p <0.05 and p <0.01 values 
were considered. 

 Results 
 This study covers British tourists mostly from the United Kingdom, age of 30 and 
over , graduates of high school or higher education and with average annual income of 
20 001£. More than half of those who purchase imitation products of international 
brands in Turkey stated that they had also purchased imitation products from other 
countries too. 

 As price was an important factor in British tourists’ purchasing imitation 
products; it was determined that the majority of these products were purchased from the 
weekly market. Shopping was mostly made in cash; the time spent on shopping was 
between 1-4 hours and it was found that tourists often found prices cheap. The majority 
of vocational school graduates and university graduates were shopping from local 
markets; the majority of master and doctoral graduates were shopping from stores. As 
education level increased, the rate of shopping from stores also increased. It was found 
that the majority of those between 20-49 years of age were shopping from the local 
markets. The most preferred products were clothes, leather, shoes and sunglasses; it was 
noticed that nearly half of tourists purchased these products for themselves. Mostly 
preferred brands were Aber Crombie, Lois Vitton, Gucci, Armani, Ralph Lauren. 
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 Almost half of the tourists who was included in this study were satisfied with the 
shopping experience and more than half of the tourists thought that dealing imitation 
products would contribute to Turkey's economy, they approved the trade of imitation 
products and were satisfied with the quality of the imitation products.  Majority of 
tourist stated that only during the sale season they purchased genuine products of the 
brands. More than half of the tourists were undecided about whether they were happy 
with the purchases made in Turkey compared to other countries. Tourists’ thoughts 
about purchase of imitation products did not differ significantly in terms of gender; but 
those who did not approve of selling of the imitation products and majority of whom 
thought that production of imitation products was often benefited from the legal gaps 
were women; while those of whom were satisfied with the quality of imitation products 
and thought that those sales contributed to Turkey's economy was men. The thought that 
imitation products were manufactured by taking advantage from the legal gaps and this 
trade was for Turkey’s benefit were more common when compared in terms of 
education levels and there was found to be statistically significant difference. Also the 
thoughts that imitation products contributed to Turkey's economy, not approving trade 
of imitation products and that customer satisfaction with the purchase made in Turkey 
was noteworthy led to the determination that primary school graduates ratified more 
than average score of the other graduates.  
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Özet 

Bu araştırmada Rize ili Ayder Turizm Merkezine gelen Ortadoğulu turist 
sayılarındaki artıştan yola çıkılarak Ortadoğulu turistlerin yerel turizm işletmelerinin 
hedef pazarları içerisindeki yeri ve yerel turizm işletme temsilcilerinin Ortadoğulu 
turistlere yönelik algısı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca yerel turizm 
işletmelerinin hizmet sundukları hedef pazara yönelik yeterli ürün ve hizmet 
çeşitliliğinin olup olmadığı ile bu işletmelerin pazarı nasıl bölümlendirdikleri gibi 
konuların incelenmesi amaçlanmıştır. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış 
mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırma bölgesinde bulunan farklı türlerdeki toplam 16 
konaklama işletmesi ve 3 yiyecek-içecek işletmesi temsilcisiyle yüz yüze görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde tümden gelimsel tematik analizden 
yararlanılmıştır. Görüşülen turizm işletmecileri, literatürde en yaygın kullanılan 13 
pazar bölümlendirme değişkeninden cinsiyet haricindeki diğer değişkenlere dayalı 
olarak turistleri gruplandırılabildikleri, bununla birlikte hiçbir işletme temsilcisinin 
hedef pazarı içerisinde Ortadoğulu turistlerden söz etmedikleri tespit edilmiştir. Ayrıca 
turizm işletmelerinin büyük çoğunluğunun farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi 
uyguladıkları ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar, Ortadoğu. 
Abstract 

In this study, it is aimed to reveal Middle Eastern tourists' place among the target 
market of local tourism establishments at Ayder tourism center in the province of Rize 
and local tourism establishments’ perceptions of Middle Eastern tourists based on the 
growth in the number of tourists from the Middle East. The study also aims to find out 
whether there is sufficient diversity of products and services for the target market and 
how local tourism establishments segment the market. As a method of data collection, 
semi-structured interviews were used. 16 different types of hospitality businesses 
representatives and 3 restaurants / fast food representatives located in the research 
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region have been interviewed. Deductive thematic analysis technique was used in the 
analysis of data. In this regard, tourism establishments interviewed could group the 
tourists based on 13 market segmentation variables except gender. Different answers 
were received regarding the target market of tourism establishments and none of the 
tourism operators mentioned Middle Eastern tourists as the target market. Finally, it 
was found out that the vast majority of tourism establishments have been applying 
undifferentiated marketing strategy. 

Key Words: Tourism, Market Segmentation, Target Market, Middle East 
Giriş 

Uluslararası turist hareketlerinde her geçen yıl artış görülmekte ve buna bağlı 
olarak turizm gelirleri de artmaktadır. Daha fazla turist çekebilmek ve turizm gelirlerini 
arttırmak amacıyla yeni pazarlara yönelmek zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede, 
Ortadoğuluların Türkiye’ye yönelik algılarının olumlu olması ve Ortadoğulu turistlerin 
sayısındaki artıştan yola çıkarak bu pazara yönelerek turist sayılarını ve turizm 
gelirlerini artırmak mümkündür. Nitekim son dönemde Türkiye’ye gelen Ortadoğulu 
turistlerin sayılarında artış gözlenmeye başlamıştır. Araştırmanın yapıldığı Rize iline 
bağlı Ayder Turizm Merkezi de bu artıştan payına düşeni almış ve Ortadoğulu 
turistlerin sayılarında dikkate değer bir artış olduğu gözlenmiştir. Buradan hareketle, bu 
araştırmada Ayder Turizm Merkezindeki turizm işletmecilerinin pazarlama yaklaşımları 
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda Ortadoğulu turistlerin Ayder Turizm 
Merkezindeki turizm işletmecilerinin hedef pazarları içerisindeki yeri, turizm 
işletmecilerinin Ortadoğulu turistlere yönelik algısı, turizm işletmecilerinin hizmet 
sundukları hedef pazara yönelik yeterli ürün ve hizmet çeşitliliğinin olup olmadığı ile 
turizm işletmecilerinin pazarı nasıl bölümlendirdikleri gibi konular incelenmiştir.  

1. Dünya’da ve Türkiye’de Turizm Hareketleri 

Son altmış yıldır turizm, sürekli bir gelişme göstererek dünya ekonomisinde en 
hızlı ve en geniş çapta büyüme gösteren sektörlerden biri olmuştur. Dönem dönem 
oluşan şoklara rağmen uluslararası turist gelişleri hemen hemen hiç aksamadan artışını 
sürdürmüştür. Uluslararası turist gelişleri 1950 yılında 25 milyon, 1980 yılında 278 
milyon, 1995 yılında 528 milyon ve 2012 yılında da 1.035 milyona ulaşmıştır. Birleşmiş 
Milletler Dünya Turizm Örgütünün uzun dönem tahminlerini içeren Tourism Towards 
2030 (UNWTO, 2013, s.14)’a göre 2030 yılına kadar tüm dünyadaki uluslararası turist 
gelişleri 2010 yılından 2030 yılına kadar % 3.3’lük bir artışla 1.8 milyara ulaşacaktır. 
Yine bu yıllarda yeni ortaya çıkan destinasyonlara gelişlerde yıllık % 4.4’lük bir artış 
beklenmektedir (UNWTO, 2013). 

2012 yılı Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre uluslararası turizm gelirleri 
açısından en fazla payı (%43) 458 milyar dolar ile Avrupa elde etmiştir. Uluslararası 
turizm gelirlerinde 324 milyar dolarla Asya Pasifik %30’luk pay elde ederken, 213 
milyar dolar ile Amerika % 20’lik pay elde etmiştir. Uluslararası turizm gelirlerinden en 
az pay alanlar ise 47 milyar dolar ile Ortadoğu (%4) ve 34 milyar dolar ile Afrika’dır 
(%3) (UNWTO, 2013). 

Dünyada turizm hızla gelişme gösterirken, Türkiye’de gerek ekonomi politikaları 
kapsamında gerekse mikro bazda turizm sektörü çok hızlı bir büyüme göstermiştir. 
Ülkedeki turizm hareketleri incelendiğinde, turizm hareketlerinin canlanması ancak 
1980’li yıllarda gerçekleşmiş, 1983-1989 yılları arasında turist sayılarında ve turizm 
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gelirlerinde rekor düzeyde artış görülmüştür (Çımat ve Bahar, 2003, s. 2). Sonraki 
yıllarda da bu artış devam etmiştir. 

Mengü’ye göre (2008, s. 44) Turizmi Teşvik Kanununun kabul edildiği 1982 
yılından günümüze kadarki süreçte Türkiye’ye giriş ve çıkışlar açısından ülkeye yurt 
dışından giriş hacminin, ülkeden yurt dışına gidişlerin üzerinde bir artış sergilediği 
sonucuyla karşılaşılmaktadır. Türkiye en çok Batı Avrupa ülkelerinden yabancı 
ziyaretçi çekmekle birlikte Batı Avrupa ülkelerini sırasıyla Orta ve Doğu Avrupa 
ülkeleri, Güney Avrupa, Güney Asya ülkeleri ve İsrail dahil Ortadoğu takip etmektedir 
(Mengü, 2008, s. 46). 

2006-2013 yılları arasında Türkiye toplamında ülkeler ve Arap dünyası itibariyle 
gelen turist sayısı yönünden ilk 5 ülkeye ilişkin Tablo 1 incelendiğinde, Ortadoğu’nun 
(İran hariç) zamansal değişim oranı, diğer ülkelere ait değişim oranlarıyla 
karşılaştırıldığında dikkat çekicidir. Ortadoğu’nun içerisinde yer alması gereken 
Suriye’ye ilişkin 2013 yılı yabancı turist sayılarına ulaşılamadığı için Suriyeli yabancı 
turistler Ortadoğu’nun içerisinde yer almamaktadır. 

Tablo 1: Türkiye Toplamında Ülkeler ve Arap Dünyası İtibariyle Gelen Turist 
Sayısı Yönünden İlk 5 Ülke (2006-2013- Bin Kişi) 

Türkiye’yi Ziyaret Eden Ülkeler ve Orta Doğu’nun Payı Zamansal 
Değişim 

Milliyet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *2006/13 
Almanya 3.762 4.149 4.415 4.488 4.385 4.826 5.028 5.041 0,33 
Rusya 1.853 2.465 2.879 2.694 3.107 3.468 3.599 4.269 1,30 
İngiltere 1.678 1.916 2.169 2.426 2.673 2.852 2.456 2.509 0,49 
Orta Doğu (İran ve 
Suriye Hariç) 715 785 872 1.279 2.254 2.501 2.428 2.603 2.64 

İran 865 1.058  1.383 1.885 1.879 1.186 1.196 0.38 
*2006=100 Endeksi  
Kaynak: Mengü’nün (2012) çalışmasından uyarlanmıştır.  
 

2. “Ortadoğu” Kavramı ve Ortadoğu Turizm Pazarının Genel Özellikleri 

Batı merkezli, öznel bir kavramlaştırma olduğu düşünülen “Ortadoğu” kavramı 
birçok dile yerleşmiş olup, birçok çalışmada kullanılmaktadır. Ayrıca yapılan 
çalışmalarda “Ortadoğu” kavramı ile “Arap Dünyası”nın eş anlamlı olarak 
kullanılmakta olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmaların amacı ve araştırmacının 
tercihine göre bu kavramın kapsadığı coğrafik bölgenin genişletilip daraltıldığı 
görülmektedir (Arifin ve Hasim, 2009; Dursun, 2005; Mengü, 2008; Salman ve Hasim, 
2012). Birleşmiş Milletlerin Nüfus Yıllıklarında Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, 
Kıbrıs, Bahreyn, Irak, İran, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Filistin, Katar, 
Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen bu kavramın 
kapsadığı bölge iken; Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) 2012 
yılı Turizme İlişkin Göstergeler (Tourism Highlights)’inde bu kavramın kapsadığı bölge 
içerisine Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Libya, Lübnan, Umman, Filistin, Katar, Suudi 
Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen (UNWTO, 2012, s. 11) dahil 
edilmiştir. Dursun’a (2005) göre Ortadoğu kavramının dar anlamda Türkiye, İran, 
Mezopotamya, Arap Yarımadası, Körfez Ülkeleri ve Mısır’ı içine alacak şekilde 
kullanılmaktadır. Geniş anlamda ise Libya, Sudan, Eritre, Cibuti ve Afganistan’ı da 
içerecek şekilde kullanılmakta; bazı çalışmalarda ise kapsamın daha da genişletilerek 
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Atlas Okyanusundan Mısır’a kadar tüm Kuzey Afrika’yı içine alacak genişlikte 
kullanılmaktadır. Bazı çalışmalarda ise Ortadoğu kavramının kapsamına Kafkaslar ve 
Orta Asya da dahil edilmektedir. 

Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO, 2012) göre artan nüfusu ve geliri ile 
Ortadoğu’nun gelecek 20 yılda en hızlı büyüyen pazar olması öngörülmektedir. Önemli 
bir pazar olduğu düşünülen Ortadoğu turizm pazarı üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır 
(Arifin ve Hasim, 2009; BTA, 2002; Çelebi, 2006; Dağoğlu, 2005; Mengü, 2008; 
Salman ve Hasim, 2012; TMEOTM, 2012; Wesgro, 2012). Bu çalışmalara göre 
Ortadoğu turizm pazarının özellikleri şöyledir; 

- Kişi başı yüksek gelire sahiptir. 
- Gittikçe artan genç nüfusu vardır. 

- Uzun süreli konaklama ve fazla harcama yapma eğilimi söz konusudur 
(TMEOTM, 2012). 

-Ortadoğu’dan ayrılışların %90’lık kısmı kısa mesafeli destinasyonlara 
gerçekleşmektedir (Wesgro, 2012). 

- Ortadoğulu turistler dünyada en yüksek harcama yapan turist grubu içinde yer 
almaktadırlar (Arifin ve Hasim, 2009; Salman ve Hasim, 2012). Mengü’e (2008) göre 
ise Ortadoğulu ülkeler arasında yurt dışına çıkışlarda kişi başına düşen ortalama 
harcama düzeyi arasında anlamlı bir benzerlik yoktur. Yurt dışına çıkışlarda kişi başına 
ortalama harcama tutarları, özellikle Körfez ülkelerinin bir kısmında yüksek 
seviyededir. Suudi Arabistan ve Kuveyt yüksek gelir bırakan bir pazar konumundadır 
(Çelebi, 2006; Mengü, 2008). 

- Ortadoğulu turistler en fazla yurt içi seyahatler (TMEOTM, 2012) 
gerçekleştirmekle birlikte özellikle 11 Eylül ve İslamafobia bu bölge turistlerin “İslam 
yanlısı” (Islam friendly) ülkelere gidişini arttırmıştır. Bu ülkeler içerisinde Türkiye 
başta olmak üzere Tayland ve Malezya gibi ülkeler yer almaktadır (Arifin ve Hasim, 
2009, s. 42). 

- Bu bölge turistlerini seyahate iten en önemli neden dinlenme ve tatildir (Salman 
ve Hasim, 2012, s. 52). Ortadoğuluların tatil tercihleri içerisinde şehir tatili, kültür ve 
çevre gezisi, kum ve deniz tatili, alışveriş gezileri, eğlence ve tema parkı ziyaretleri, tur 
ile ya da kendi arabalarıyla tatil yer almaktadır (TMEOTM, 2012). 

- Eğlence ve tatil amaçlı seyahatler genellikle yaz sezonunda ve okul tatili olan 
Haziran ve Ağustos ayları arasında gerçekleşmektedir. Yılın diğer kısmındaki seyahatler 
genellikle iş amaçlıdır (Arifin ve Hasim, 2009, s. 43). 

- Ortadoğulu turistler genellikle aile olarak seyahat etmektedirler. Ayrıca 
arkadaşlarla seyahat ağırlıklı olarak tercih edilmektedir (Arifin ve Hasim, 2009; Salman 
ve Hasim, 2012). 

- Ortadoğulu turistlerin çoğunluğu erkektir (Arifin ve Hasim, 2009, s.43; 
TMEOTM, 2012). Arap ülkelerinde kadınlar eşleri ve ailesiyle birlikte seyahat 
etmektedir. Kadınların nadiren yalnız seyahatine izin verilir (Salman ve Hasim, 2012, s. 
52; TMEOTM, 2012). 

- Seyahat kararlarında arkadaşlar ve aile anahtar etkileyicilerdir (BTA, 2002; 
Salman ve Hasim, 2012). 
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- Ortadoğu bölgesindeki turist profilleri genç ve maceracı olup ana tatil etkinliği 
gezi ve alışveriştir (Arifin ve Hasim, 2009, s. 44). 

- Yurt dışına çıkışlarda, grup olarak yapılan seyahatler kısa süreli olup, uzun süreli 
seyahate çıkışlarda ise bireysel çıkışlar tercih edilmektedir (Mengü, 2008, s. 147). 

- Yurt dışına çıkanların yanlarına aldıkları döviz miktarı yükseldikçe, konaklama 
yerinin kalitesi de artmaktadır (Mengü, 2008, s. 140). 

3. Pazar Bölümlendirme  

Pazar bölümlendirme 1956 yılında Smith tarafından geliştirilen bir yönetim 
stratejisidir. Smith’e (1956, s. 6) göre pazar bölümlendirme; “heterojen pazarların 
birkaç daha küçük homojen pazarlar olarak görülmesidir”. Pazar bölümlendirme, turist 
özelliklerini daha iyi anlama ve pazarlama stratejileri oluşturma için yapılır (Park ve 
Diğ., 2002). Bu yöntem, pazarlamacılara büyük heterojen pazarların daha küçük 
bölümlere ayrılmasını sağlayarak, müşteri ihtiyaç ve isteklerini tam olarak 
belirlenmesinde yardımcı olur (Dolnicar, 2007; Goldsmith ve Litvin, 1999; Kotler, 
1980; Kotler, Bowen ve Makens, 2003; Swarbrooke ve Horner, 1999). Pazarları 
bölümlendirme, turizm pazarlamacılarının en karlı pazar bölümlerini çekmesini ve bu 
bölümleri elde tutma yönünde kaynaklarını en etkili şekilde kullanmasını sağlar 

(Mykletun, Crotts ve Mykletun, 2001). Zaten küçük işletmelerin sınırlı finansal 
kaynaklarını korumaları, büyük işletmelerin ise kazanç sağlamayacak pazarlara gereksiz 
yatırımlar yapmamaları gerekmektedir (Kotler, Bowen ve Makens, 2003). Bunun yanı 
sıra, pazar bölümlendirme, destinasyon pazarlamacılarının destinasyon için mevcut ve 
potansiyel pazar bölümlerinin özelliklerine ve profillerine aşina olmasını sağlar (Aguas, 
Costa ve  Rita, 2000). Kotler (1980) pazar bölümlendirmeyi demografik, coğrafi, 
psikografik ve davranışsal olarak dört temele dayandırır. Kotler’in (1980) bu dört 
bölümlendirme ölçütü araştırmacılar tarafından farklı bileşimlerde kullanılmıştır 
(Tkaczynski, 2009). Rızaoğlu (2004) bu dört temele ek olarak, pazarlama etmenlerine 
göre bölümlendirmeden bahsetmiştir. 

Pazar bölümlendirme çalışmasından sonra işletmeler, hangi pazar ya da pazar 
bölümlerine girmeye çalışacaklarına karar vermekte; yani hedef pazar ya da pazarlarını 
seçmektedirler. Pazar bölümlendirme bir şirketin pazar bölümlerine ilişkin fırsatlarını 
ortaya çıkarır. Bu aşamada işletmenin çeşitli bölümleri değerlendirerek ne kadarını ve 
hangilerini hedefleyeceğine karar vermek zorundadır. İşletme önce pazarı bölümlemeli 
ve pazarı bölümlerken kendi kaynaklarını, ürettiği malın veya hizmetin özelliklerini, 
pazar bölümlerinin yapısını, bölümdeki rekabet durumunu dikkate almalı ve sonra 
seçtiği pazar bölümlerine uygun pazarlama karmasını geliştirmelidir (Altunışık, 
Özdemir ve Torlak, 2001, s. 25-32). 

İşletmenin girmek istediği aynı ihtiyaç ve karakteristik özelliklere sahip 
tüketicilerden oluşan pazar olarak tanımlanan (Kotler, 1980, s. 382) hedef pazarın 
kapsamını belirlemede işletmeler üç değişik pazar hedefleme stratejisinden birini 
kullanmaktadırlar. Bunlar farklılaştırılmış pazarlama stratejisi, farklılaştırılmamış 
pazarlama stratejisi ve yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi olarak sıralanmaktadırlar 
(Kotler, 1980, s. 382-387). Müşteri sayısının sınırlı, ürün ve işletme sayısının neredeyse 
sonsuz olduğu uluslararası pazarlarda başarılı olmak ve yoğun rekabete karşı ihracatı 
gerçekleştirmek için ürün ve pazar odaklı çalışmak ve hedef pazar seçimi yapmak son 
derece önemlidir.  
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Bieger ve Laesser’ın da (2002) belirttiği üzere turizm alanında pazarları 
bölümlemek için farklı tanımlayıcı ve ayırıcı değişkenleri kullanan çok fazla çalışma 
vardır. Pazarlamacılar pazarlama değişkenlerini tek tek kullanabilirken aynı zamanda 
pazar yapısını görmek için en iyi ve en anlamlı yolu bulmak için bu değişkenleri 
birleştirerek de kullanabilirler (Beane ve Enis, 1987; Dolnicar ve Laesser, 2007; Kotler, 
Bowen ve Makens, 2003). Turizmde pazar bölümlendirme çalışmalarında pazar 
bölümlendirme değişkenlerinin kullanımındaki farklılığının yanı sıra bilgi toplamada 
yararlanılan kaynaklar da değişiklik göstermektedir. Literatür incelendiğinde pazar 
bölümlendirme çalışmalarında farklı turizm paydaşlarından faydalanıldığı 
görülmektedir (Bus, 2009, s. 29). Paydaşların kullanımında ağırlıklı olarak literatür 
taramasına ek olarak turistlere başvurulduğu görülmektedir. 

4. Araştırmanın Amacı Ve Önemi 
Dünya Turizm Örgütü (WTO)’nün verilerine göre hem uluslararası turizm 

gelirlerinde hem de turist sayılarında her geçen yıl artışlar görülmektedir ve yine 
WTO’nun tahminlerine göre bu artışlar hız kazanarak devam edecektir. Bu büyük 
pazardan mümkün olduğunca çok pay elde etmek gelişmekte olan bir ülke olarak 
Türkiye’nin ekonomisi için de çok büyük önem taşımaktadır (Akkemik, 2012). Buradan 
hareketle son zamanlardaki kamu ve özel sektör politikaları gelen turist sayılarını ve 
turizm gelirlerini artırmaya odaklanmış bunun için de yeni pazarlara yönelim 
kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir (Mengü, 2012). Bu bağlamda kültürel, tarihi 
ve coğrafi yakınlığı açısından rakip ülkelere göre daha avantajlı bir konuma sahip olan 
Türkiye için uluslararası turizm pazarında önemli bir konuma sahip olan Ortadoğu 
pazarı önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Nitekim yapılan bazı araştırmalar (Mengü, 
2012; Uysal, 2011) Ortadoğu’daki Türkiye algısının son derece olumlu olduğunu ve son 
dönemdeki teşviklerin Türkiye’ye gelen Ortadoğulu turist sayılarını artırdığını 
göstermektedir.   

Bu çerçevede araştırmanın yapıldığı Rize iline bağlı Ayder Turizm merkezi de bu 
artıştan payına düşeni almış ve son iki yıl içerisinde gelen turistler içerisinde 
Ortadoğulu turistlerin sayılarında dikkate değer bir artış gözlenmiştir. Buradan hareketle 
“Ayder Turizm Merkezindeki turizm işletmelerinin pazarlama yaklaşımlarının ne 
olduğu” araştırmanın ana sorunsalını oluşturmaktadır. Ortadoğulu turistlerin turizm 
işletmelerinin hedef pazarları içerisindeki yeri, turizm işletmelerinin Ortadoğulu 
turistlere yönelik algısı, turizm işletmelerinin hizmet sundukları hedef pazara yönelik 
yeterli ürün ve hizmet çeşitliliğinin olup olmadığı ile turizm işletmelerinin pazarı nasıl 
bölümlendirdikleri de araştırmanın alt sorunsallarını oluşturmaktadır.  

5. Araştırma Yöntemi 
Bu araştırmada, sosyal bilim alanlarında niçin, nasıl ve ne şekilde sorularına yanıt 

arayan niteliksel araştırmadan yararlanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak açık uçlu 
soruların olduğu, görüşenin ve görüş verenin bazı konularda derine gidebildiği (Arıkan, 
2011, s. 27)  yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Bu yöntemin kullanılmasının 
nedeni, bu yöntemin görüşmeciye ek bilgi alma amacıyla soru sorabilme esnekliği 
tanıması (Philips ve Stawarski, 2008, s. 24) ve konu ile ilgili derinlemesine bilgi 
toplamaya olanak tanımasıdır. Bu yöntemin seçilmesindeki diğer bir amaç araştırmanın 
yapıldığı Ayder Turizm Merkezinde var olan turizm işletme sayısının nicel 
araştırmalarda kullanılan istatiksel analizlerin yapılması için yetersiz olmasıdır. Başka 
bir amaç ise konu hakkında ilgili turizm işletme temsilcilerinin birincil kaynak olarak 
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dinlenmesiyle bilgi toplamaya çalışmaktır. Turizm işletmeleri gönüllülük esasına göre 
seçilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler 19 turizm işletmecisi ile yapılmış ve 
görüşme yapılan işletme temsilcilerinin gizliliğinin korunması için her bir turizm 
işletmecisine alfabetik kod verilmiştir. 

Yüz yüze görüşme sonucunda elde edilen verilerin analizi aşamasında, çoğu 
analiz türlerinde izlenen veri azaltımı, veri gösterimi ve sonuç çıkarımı basamakları 
(Huberman ve Miles, 1994; Marvasti, 2004; Merriam,1998) izlenmiştir. Bu doğrultuda 
bu çalışmada ilk olarak verilerin azaltılması gerçekleştirilmiştir. Görüşme amacına 
hizmet etmeyen veriler analiz aşamasında elenmiştir. Verilerin gösterimi ise Huberman 
ve Miles’a göre (1994) verilerin araştırma ile ilgili bölümlerini seçmek için metinsel 
gösterimini ifade eder. Bu çerçevede verilerin dikkatli ve tekrar tekrar okunması, 
kenarlarda not tutma, önemli kısımların veya temaların vurgulanması 
gerçekleştirilmiştir. Analizin son aşamasında verilerin ilgili konuyu nasıl tanımladığı 
hakkında anlamlı ifadelerin oluşturulmasını içeren (Marvasti, 2004) sonuç çıkarma 
basamağı yer almaktadır. Huberman ve Miles’a göre (1994) bu basamak gösterilen 
verilerden anlam çıkarmayı içerir. Anlam çıkarma da seçilen analiz türüne dayalı olarak 
yapılır. Araştırma yarı yapılandırılmış görüşmeye dayalı olduğundan bu aşamada 
tümdengelimsel tematik analizden faydalanılmıştır. Tümdengelimsel tematik analizde 
elde edilen verilerin genelinin tasvirinden ziyade, verilerin belirli bir yönünün detaylı 
analizi (Braun ve Clarke, 2006) yapılmaktadır. Ayrıca, bu analiz türünde önceden 
mevcut kodlama çerçevesi ile veriler incelenmektedir. Yani verilerin kodlanması ve 
kodlardan temaların oluşturulmasında genellikle ilgili literatürden ortaya çıkarılmış bazı 
örnek formlar kullanılmaktadır (Crabtree ve Miller, 1999). Bu araştırmada, önceden 
mevcut kodlama çerçevesinde alt temalar oluşturulmuş, temalar arasında bağlantı 
kurulmaya ve araştırma ana sorunsalı ve alt sorunsalları doğrultusunda bazı sonuçlara 
varılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın geçerlilik ve güvenirliliğini arttırmak için nitel araştırmalardaki 
güvenirlik ve geçerlik esasları dikkate alınmaya çalışılmıştır. Le Compte ve Preissle’e 
göre (1993, s. 332) nicel araştırmalardaki güvenirlik esasları nitel araştırmalarda işe 
yaramayabilir. Nicel araştırmalarda; aynı örneklemde aynı metot kullanılarak aynı 
sonuçlara ulaşılması güvenirliği oluşturmaktadır. Nitel araştırmalarda ise duruma 
özgünlük ve teklik bulunmaktadır ve bu, bir çalışmanın aynısının yapılmasını 
zorlaştırmaktadır. Bogdan ve Biklen’e göre (1992, s. 48) nitel araştırmaların güvenirliği, 
araştırmacının elde ettiği veriler ile araştırmanın yapıldığı doğal ortamda gerçekte ne 
olduğu arasındaki uyumdur. Katılımcıların görüşmeler sırasında dürüst davranarak 
gerçek bilgiler vermesinin sağlanması bu aşamada önem taşımaktadır. Bu çalışmayı 
yapan araştırmacının yaklaşık 2 yıldır araştırma alanında yaşaması, bu çalışma 
öncesinde katılımcılarla farklı araştırma konuları ile ilgili görüşmeler yapmış olması ve 
katılımcılar ile tanışık olması katılımcıların görüşmeler sırasında rahat olmasına ve 
doğru bilgiler vermesine katkı sağladığı düşünülmektedir. Ayrıca araştırmacının çalışma 
alanında yaşıyor olması çeşitli turizm işletmecilerini gözleme olanağı sağlamış ve 
görüşmeler esnasında verilen bilgiler ile gerçekte ne olduğunun anlaşılmasında katkı 
sağlamıştır. Nitel araştırmaların güvenirliğinin sağlanması aşamasında; katılımcı 
kontrolleri (onayı), araştırma alanında uzun süre araştırma yapmak gibi faktörler göz 
önüne alınabilir (Anfara ve Diğ. ,2002; Lincoln ve Guba, 1985 s. 108-109). Bloor da 
(1978)  araştırmanın güvenirliği için araştırma raporunun katılımcılara okutulmasını 
belirtmiştir. Bu çerçevede görüşmeler sonunda tutulan notlar katılımcılara tekrar 
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okunmuş onlardan onay alınmıştır.  Görüşmelerde araştırmanın güvenirliğinin 
sağlamasının bir yolu da aynı formatta, aynı sözcük sırası ile aynı soruların görüşülen 
kişilere yöneltilmesi ile gerçekleştirilebilir (Silverman, 1993). Farklı katılımcıya farklı 
seçeneklerin sunulması, araştırmanın güvenirliğini etkileyebileceği düşünülmüş ve 
görüşme formunun bu kısımda bazı eklemeler yapılarak her katılımcıya aynı şekilde 
soru sorulması sağlanmıştır. Oppenheim’e göre (1992, s. 147) kelime seçimi, içerik ve 
vurgunun değiştirilmesi güvenirliği olumsuz etkileyebilir. Çünkü yapılan bu 
değişiklikler katılımcının soruyu farklı şekilde algılamasını yol açar. Bu yüzden 
görüşmeyi yapan kişinin bu konuda eğitimli ya da deneyimli olması önemlidir. 
Araştırmacının daha önce nitel çalışma yapmış olması bu konuda bir avantaj olarak 
düşünülebilir. Tüm bu etmenler araştırmanın güvenirliğini arttırmaktadır. 

Araştırmalarda geçerlik ise ölçülmek istenen olgunun ölçülmesidir. Maxwell’e 
göre (1992) geçerlik niteliksel araştırmalarda “anlama”yı ifade eder ve farklı geçerlik 
türleri bulunmaktadır. İlk olarak, “doğruluk-gerçeklik”i ve güvenirliği kapsayan 
“betimleyici geçerlik” vardır. Bu geçerlik türünün bu çalışmada nasıl sağlanmaya 
çalışıldığı ile ilgili araştırmanın güvenirliliği kısmında bilgilere yer verilmiştir. 
Maxwell’e göre (1992) diğer bir geçerlik türü ise “genellenebilirlik”tir. Bu çalışma tek 
bir destinasyonda yapıldığı için genellenemez ancak başka destinasyonlarda benzer 
araştırmalar yapılabilir. 

6. Kapsam ve Sınırlılıklar 
Araştırmanın evrenini Rize ilinin en fazla yerli ve yabancı turist çeken turizm 

merkezi olan Ayder Turizm Merkezinde faaliyet gösteren tüm konaklama işletmeleri ve 
yiyecek-içecek işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırmada, tüm bu işletme temsilcileri 
turizm işletmecileri olarak anılacaktır.  

  Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan verilere göre Rize merkezde 13, 
İkizdere’de 4, Çayeli’nde 3, Fındıklı’da 3, Ardeşen’de 1 ve Ayder Turizm Merkezinin 
bağlı bulunduğu Çamlıhemşin’de 28 belediye belgeli konaklama tesisi bulunmaktadır. 
Ayder Turizm merkezinde toplam 9 yiyecek-içecek işletmesi bulunmaktadır. Ayrıca 
Rize İlinde toplam 7 tane yatırım belgeli konaklama tesisi bulunmakla birlikte, bu 
tesislerden 4’ü Ayder turizm merkezindedir.   Araştırmada, Ayder Turizm Merkezinde 
bulunan farklı türlerdeki toplam 32 konaklama işletmesi ve 9 yiyecek-içecek işletmesi 
temsilcilerinin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Görüşmeler gönüllülük esasına göre 
yapıldığı için Ayder Turizm Merkezindeki 16 farklı türdeki konaklama işletmesi 
temsilcisi ve 3 yiyecek-içecek işletmesi temsilcisiyle görüşülebilmiştir. Bu araştırmada 
bu işletme temsilcileri araştırmaya gönüllü katılan kişiler olarak ‘katılımcı’, Ayder 
Turizm Merkezi de ‘destinasyon’ adıyla anılacaktır. Katılımcıların büyük çoğunluğu, 
ses kaydına izin vermedikleri için görüşmelerin tamamı not tutularak kayıt altına 
alınmıştır.  

Niteliksel araştırmaların zaman alıcı olması nedeniyle bu araştırmalarda veri 
toplamak için seçilen küçük örneklemler üzerinde çalışılır (Arıkan, 2011, s. 24). 
Finansal ve zaman sınırlamasından dolayı araştırma bir bölgesel destinasyonda 
yapılmıştır bu araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır.  
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7. Araştırma Bulguları ve Değerlendirme 

Görüşme formunun ilk bölümünde (Bölüm A) işletme ve katılımcılarla ilgili 
genel bilgiler edinilmeye ve katılımcıların turizme yönelik genel algılarını ölçmeye 
dayalı sorular yöneltilmiştir.  

Katılımcıların kişisel değişkenlerine ilişkin dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. 
Tablo 2’deki cinsiyet dağılımına ilişkin değerler incelendiğinde katılımcıların büyük 
çoğunluğunun erkek olduğu ve sadece 3 katılımcının kadın olduğu görülmektedir. 
Katılımcılardan 6 tanesi üniversite, 6 tanesi ilköğretim ve 7 tanesi lise mezunudur. Bu 
tablo katılımcıların farklı eğitim düzeylerinde olduğunu göstermektedir. 

Tablo 2: Katılımcıların Kişisel Değişkenlere Göre Dağılımları 

Cinsiyet f % 
Kadın 3 15,8 
Erkek 16 84,2 
Toplam 19 100,0 
Eğitim Durumu f % 
İlköğretim 6 31,6 
Lise 7 36,8 
Üniversite 6 31,6 
Toplam 19 100,0 
Yaş f % 
25 ve altı 4 21,0 
26- 35 yaş 3 15,8 
36-45 yaş 6 31,6 
46- 55 yaş 3 15,8 
56 ve üzeri yaş 3 15,8 
Toplam 19 100,0 
Çalışma süresi f % 
1 yıldan az 0 - 
1-5 yıl 7 36,8 
6- 10 yıl 3 15,8 
11 yıl ve üzeri 9 47,4 
Toplam 19 100,0 
Katılımcının Görevi f % 
Çalışan 6 31,6 
İşletme Müdürü 8 42,1 
İşletme Sahibi 5 26,3 
Toplam 19 100,0 

Katılımcıların yaşlara göre dağılımları incelendiğinde 36- 45 yaş arasında 6 
katılımcı, 25 ve altı yaş aralığında 4 katılımcı, 26-35 yaş arasında 3 katılımcı, 46- 55 yaş 
arasında 3 katılımcı ve, 56 ve üzerinde ise 3 katılımcı bulunmaktadır. Katılımcıların 
çalışma sürelerine göre dağılımlarını gösteren veriler incelendiğinde, 9 katılımcı 11 yıl 
ve daha uzun süredir turizm sektöründe çalışmaktadır. 7 katılımcı 1-5 yıldır, 3 katılımcı 
6- 10 yıldır turizm sektöründe çalışmaktadır. Katılımcıların işletmedeki görevlerinin 
dağılımına ilişkin değerler görüşülen turizm işletmecilerinin 8’inin işletme müdürü, 6’sı 
çalışan,5’i ise işletme sahibi olduğunu göstermektedir. 
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Görüşülen katılımcılara işletmelerinin ne zaman kurulduğu sorulmuştur. 
Görüşülen katılımcılardan 8’inin işletmeleri 11 ve daha fazla yıldır varlığını 
sürdürmektedir. 6 işletme 1- 5 yıldır, 5 işletme ise 6- 10 yıldır faaliyet göstermektedir.  

Katılımcılara turizmin bu yöreye etkilerinin neler olduğu sorulmuş ve alınan 
cevaplar doğrultusunda, turizmin etkileri olumlu ve olumsuz şeklinde iki gruba 
ayrılmıştır. Bu doğrultuda 18 katılımcı turizmin bu destinasyona olumlu etkileri 
olduğunu belirtmiştir. Bu katılımcılar turizmin olumlu etkisi olarak yerel halkın 
ekonomik olarak kalkınmasını, olumsuz etkisi olarak da çevrenin zarar görmesini ve 
yapılaşmayı belirtmişlerdir. Bir Katılımcı, turizmin hem olumlu hem de olumsuz 
etkileri olduğunu belirtmiştir. Bir diğer katılımcı, turizmin bu destinasyona sadece 
olumsuz etkisi olduğunu (yapılaşma, doğanın tahrip edilmesi, çevrenin kirlenmesi) 
belirtmiştir. Turizmin olumsuz etkileri olduğunu belirten diğer 8 katılımcı ise, turizmin 
olumsuz etkilerinin yanı sıra olumlu katkılarının da olduğunu (ekonomik kalkınma, 
istihdam sağlama) ifade etmiştir.  

Görüşme formunun ikinci bölümünde (B1, B2, B3) katılımcılara işletmelerinde 
pazarlama departmanı olup olmadığı, işletmenin pazarlama stratejilerinin kimler 
tarafından belirlendiği ve işletmeye gelen ziyaretçiler ile ilgili istatistikler tutulup 
tutulmadığı sorulmuştur. Katılımcılara işletmelerinde pazarlama departmanı olup 
olmadığı sorulduğunda, 16 katılımcı işletmelerinde pazarlama departmanının 
olmadığını, 3 katılımcı ise işletmelerinde bir pazarlama departmanı olduğunu 
belirtmiştir. Katılımcılara işletmelerinde pazarlama stratejilerinin kimler tarafından 
belirlendiği sorulduğunda, katılımcıların 9 tanesi pazarlama stratejilerinin işletme sahibi 
tarafından belirlendiğini belirtmiştir. Bu işletmeler aile işletmesi şeklindedir. 6 katılımcı 
işletmelerinin pazarlama stratejilerinin işletme müdürü tarafından belirlendiğini ifade 
etmiştir. 3 katılımcı, pazarlama stratejilerinin işletmelerindeki pazarlama departmanı 
tarafından belirlendiğini belirtirken, bir katılımcı da, pazarlama stratejilerinin, 
işletmelerinin bağlı bulunduğu İstanbul’daki ana şirket tarafından belirlendiğini 
söylemiştir.  

Görüşülen katılımcılara, işletmelerine gelen turistlerle ilgili istatistikler tutulup 
tutulmadığı sorulmuştur. Katılımcıların 11’i turistlerle ilgili istatistiklerin tutulduğunu 
belirtmiştir. Bu katılımcılar, turistlerin otele ilk girişlerinde kimlik bilgilerinin alındığını 
belirtmiştir. 3 katılımcı, işletmelerinde kullandıkları çeşitli bilgisayar programları 
vasıtasıyla turistler ile ilgili bilgiler topladıklarını belirtmiştir. 8 katılımcı ise turistler ile 
ilgili her hangi bir istatistik tutmadıklarını belirtmiştir. 

Görüşme formunun ikinci bölümü olan B4’de ise bir destinasyondaki turizm 
işletmelerinin turistleri nasıl bölümlendirdiklerini ortaya çıkarmaya yönelik hazırlanan 
sorular yer almaktadır. Katılımcılara turistleri nasıl bölümlendirdikleri sorulmuş, cevap 
verememeleri durumunda ise literatürde en fazla kullanılan 13 bölümlendirme değişkeni 
sunulmuştur. Bu sayede katılımcıların turist profillerine yönelik algıları ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Katılımcılara sunulan bu değişkenler içerisinde yaş, cinsiyet, kişi sayısı, gelir, 
eğitim (demografik); milliyet (coğrafik); seyahate iten nedenler, turistleri destinasyona 
çeken nedenler, gezi amacı, aranan etkinlikler (psikografik); geceleme süresi, harcama, 
satın alma davranışı (davranışsal) yer almaktadır. 
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- Pazar Bölümlendirme Değişkenleri 

1. Yaş 
Görüşülen katılımcılardan yarıdan fazlası her yaş grubundan turistin işletmelerine 

geldiğini belirtmiştir. Sadece orta yaş grubu, 4 katılımcı tarafından, sadece genç yaş 
grubu 1 katılımcı, 60 yaş ve üzeri ise 2 katılımcı tarafından belirtilmiştir. Sadece genç 
ve orta yaş grupları ile sadece orta ve 60 ve üstü yaş grupları ise birer katılımcı 
tarafından belirtilmiştir. Sonuç olarak bu destinasyona her yaş grubundan turistlerin 
geldiği söylenebilir. 

2. Cinsiyet  

19 katılımcı hem kadın hem erkek turistlerin işletmelerine geldiklerini bu ikisi 
arasında baskın olan birinin olmadığını vurgulamışlardır. Bu durum turizm 
işletmecilerinin cinsiyet değişkenini turistleri bölümlendirmede kullanmadıklarını 
göstermektedir. 

3. Kişi sayısı 
Katılımcıların çoğunun belirttiğine göre kişi sayısı bakımından destinasyona gelen 

turistlerin çoğunluğunu aileler oluşturmaktadır. Ailelerden sonra, büyük gruplar kişi 
sayısı bakımından yapılan bölümlendirmede önemli yer tutmaktadır. 

4. Gelir 
Gelir düzeyleri bakımından destinasyona çoğunlukla orta gelir seviyesinden 

turistler gelmekte, bu turistleri yüksek gelir düzeyindeki turistler takip etmektedir. Elde 
edilen verilere göre düşük gelire sahip turistlerin oranının ise oldukça düşük olduğu 
söylenebilir.  

5. Eğitim 

Destinasyona gelen turistlerin eğitim düzeylerine ilişkin verilere göre 
katılımcıların en fazla belirttiği kategorinin üniversite (14) olduğu görülmektedir. 
Eğitim düzeylerinden lise, 5 katılımcı tarafından belirtilirken, ilköğretim ve yüksek 
lisans 4’er katılımcı tarafından belirtilmiştir. Sonuç olarak katılımcılar destinasyona 
gelen turistleri eğitim düzeylerine göre bölümlendirebilmektedirler.  

6. Milliyet 

Katılımcılara, milliyetlerine göre hangi turistleri işletmelerine çektikleri sorulmuş 
ve tek bir ülkeden ziyade farklı ülkelerden turist çektikleri sonucuna varılmıştır. 
Katılımcıların çoğunluğu ilk sırada en fazla yerli turistlerin, yabancı turistler içerisinde 
de en fazla Ortadoğulu turistlerin söz konusu destinasyonu ziyaret ettiklerini 
belirtmişlerdir. Görüşülen tüm katılımcılar milliyetlerine dayalı olarak turistleri 
bölümlendirebilmektedirler. 

7. Seyahate İten Nedenler 
Katılımcıların büyük çoğunluğu seyahate iten nedenler açısından turistleri 

gruplandırabilmektedirler. Turistleri seyahate iten nedenler sırasıyla kaçış/uzaklaşma, 
yenilik/farklılık arayışı ve tatil olarak belirlenmiştir.  
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8. Turistleri Destinasyona Çeken Nedenler 

Turistleri bu destinasyona çeken farklı nedenlerin olduğu ve bu nedenlerin neler 
olduğu katılımcılar tarafından listelenebilmiştir.  Katılımcıların ortak görüşüne göre 
turistleri bu destinasyona çeken en popüler nedenin doğa olduğu söylenebilir. Ardından 
iklim ve destinasyonun milli park içinde yer alıyor olması gelmektedir.  

9. Gezi Amacı 
Tüm katılımcılar turistlerin gezi amaçlarını listeleyebilmiştir. Görüşülen 

katılımcılardan 15’i ana gezi amacını doğada gezmek olarak belirtirken, 4 katılımcı 
farklı gezi amaçları belirtmiştir. Katılımcılara göre turistler arasında en popüler gezi 
amacı doğada gezmektir. Diğer bir popüler gezi amacı ise dinlenme/tatildir.  

10. Aranan Etkinlikler 

Psikografik bölümleme değişkenlerinin sonuncusu olan aranan etkinlikler 
bölümlendirme değişkeni tüm turizm işletmecileri tarafından kullanılmaktadır. Turizm 
işletmecilerinin çoğunluğu bu destinasyonda turistlerin deneyimlemek istedikleri birçok 
etkinliği sıralamışlardır. Katılımcıların algılarına göre Kaçkar Dağları Milli Parkında 
trekking, doğa sporları, kaplıca, fotoğraf çekimi, kültürü yaşama ve kaplıcadan 
yararlanma isteği turistler tarafından en fazla aranan etkinliklerdir.  

11. Geceleme Süresi  
Tüm katılımcılar bu destinasyonda geceleme sürelerine dayalı olarak turistleri 

listeleyebilmişlerdir. Katılımcıların çoğunluğu işletmelerine gelen turistlerin 1-2 gece 
konakladıklarını belirtirken ikinci en fazla belirtilen geceleme süresi de hafta sonu 
olmuştur. 

12. Harcama 

Katılımcıların tamamı genellikle kendilerine ödenen ücret üzerinden bir öngörüm 
yaparak destinasyondaki turistlerle ilgili günlük turist harcamaları hakkında fikir beyan 
etmişlerdir. Bu bağlamda tüm katılımcılar günlük turist harcamaları bakımından 
işletmelerine gelen turistleri gruplandırabildikleri söylenebilir. Katılımcılardan elde 
edilen veriler, birbirinden farklı günlük turist harcamaları olduğunu ortaya koymaktadır. 

13. Satın Alma Davranışı 

Katılımcılar destinasyondaki turistlerin gelirlerini; konaklama, yiyecek-içecek, 
hediyelik eşya, araba kiralama ve etkinlikler olmak üzere altı farklı unsura 
harcadıklarını belirtmişlerdir. Bazı katılımcılar ise özellikle Ortadoğulu turistlerin araba 
kiralama konusunda oldukça cömert olduklarını, iyi harcama yaptıklarını 
belirtmişlerdir.  

Görüşme formunun üçüncü bölümünde (Bölüm C) ise, Ortadoğulu turistlerin 
yerel turizm işletmecilerinin hedef pazarları içerisindeki yeri, yerel turizm 
işletmecilerinin Ortadoğulu turistlere yönelik algısı, yerel turizm işletmecilerinin hizmet 
sundukları hedef pazara yönelik yeterli ürün ve hizmet çeşitliliğinin olup olmadığı ile 
ilgili sorular yer almaktadır.  

Katılımcılara belirli bir hedef pazarları olup olmadığı ya da hangi turistlerin 
gelmesini istedikleri sorulmuş ve tüm katılımcılar belirli bir fikir beyan etmişlerdir. 
Katılımcılardan 10’u “yerli veya yabancı fark etmez, tüm turistler gelsin” yanıtını 
verirken, 5 katılımcı ilk hedeflerinin Avrupalı turistler olduğunu belirtmiştir. 4 katılımcı 



 
 

Y. Sarı – G. Yıldırım  7/1 (2015) 382-403 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 394 

ise ilk hedefledikleri turistlerin yerli turistler olduğunu belirtmiştir. Katılımcı C, yerli 
turistlerin daha çok para bıraktıklarını bu yüzden ilk hedefledikleri grubun yerli turistler 
olduğunu belirtmiştir.  

Araştırmanın yapıldığı bu turizm merkezine son yıllarda artan sayıda Ortadoğulu 
turist geldiği bilinmekle birlikte bu bölümde hiçbir katılımcı hedef pazarı içerisinde 
Ortadoğulu turistlerden bahsetmemiştir. Katılımcılara Ortadoğulu turistlerin gelmesini 
isteyip istemedikleri, hedef pazar olarak Ortadoğulu turistler hakkında ne düşündükleri 
sorulmuştur. 11 katılımcı Ortadoğulu turistlerin hedef pazarları olmadığını, Ortadoğulu 
turistlerin gelmesi için özel bir çaba içerisine girmeyeceklerini belirtmişlerdir. 8 
katılımcı ise genel olarak ticari kaygılardan dolayı Ortadoğulu turistlerin gelmesini 
istediklerini belirtmiştir.  

Ortadoğulu turistlerin gelmesini istemeyen katılımcılara Ortadoğulu turistlerin 
gelmesini neden istemedikleri sorulduğunda çeşitli cevaplar alınmıştır. Bazı katılımcılar 
yerli turistlerin Ortadoğulu turistlerden rahatsız olmaları nedeniyle Ortadoğulu 
turistlerin gelmelerini istemediklerini gerekçe olarak belirtirken bazıları da Ortadoğulu 
turistlerin hijyen konusunda problemli müşteriler olduğunu, otel odalarında hijyenik 
sorunlar oluşturduklarını ve bu yüzden gelmelerini istemediklerini belirtmişlerdir. Bazı 
katılımcılar da Ortadoğulu turistlerle anlaşma konusunda sıkıntı yaşadıklarını, gelir 
düzeyleri yüksek olmakla birlikte harcama konusunda cimri davrandıklarını, çok 
pazarlıkçı olduklarını, az ödeme karşılığında üst düzey hizmet beklediklerini, bu 
turistleri memnun etmenin çok zor olduğunu ifade ederek bu turistlerin uyum sağlama 
konusunda problemli olduklarını belirtmişlerdir.   

Sonuç olarak, görüşülen katılımcıların çoğu hedef pazarlarının içerisinde 
Ortadoğulu turistlerin olmadığını ve Ortadoğulu turistlerin gelmesi için özel bir çaba 
sarf etmeyeceklerini açıkça belirtmişlerdir.  

Katılımcıların 12’si hizmet sundukları hedef pazarın ihtiyaç ve istekleri 
doğrultusunda hizmetlerde değişiklik yapmadıklarını, herkese aynı hizmeti sunduklarını 
belirtmişlerdir. 7 katılımcı ise hedef pazarlarının ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda, 
hizmetlerde değişiklik yaptıklarını belirmişlerdir. 6 katılımcı turistlerin istekleri 
doğrultusunda yiyecek ve içeceklerde değişiklik yaptıklarını belirtirken, 1 katılımcı bazı 
turistlere (özellikle Avrupalı turistlere) daha samimi ve özenli hizmet sunduklarını 
belirtmiştir. 

Sonuç olarak, görüşülen katılımcıların büyük çoğunluğu turistlerin istekleri 
doğrultusunda hizmetlerde değişiklik yapmamakta ve her turiste aynı hizmeti 
sunmaktadır. Bazı katılımcılar hedef pazarın istekleri doğrultusunda sadece yiyecek- 
içeceklerde değişiklik yapmaktadırlar.  

8. Sonuç ve Tartışma 

Bir destinasyondaki turizm işletmelerinin varlığını sürdürebilmesi için pazarlama 
faaliyetleri önem arz etmektedir. Bu çerçevede turizmden pay alan tüm turizm 
işletmecilerinin öncelikle pazar bölümlendirmesi yaparak müşterilerini tanıması ve 
yapmış oldukları pazar bölümlendirme sonrasında uygun bir hedef pazar seçerek, hedef 
pazarın ihtiyaçları doğrultusunda turistik ürünler oluşturarak müşterilerine sunmaları 
gerekmektedir. Bu çalışmada Ayder Turizm Merkezi’ndeki turizm işletmelerinin 
pazarlama yaklaşımları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda turizm 
işletmelerinin pazarı nasıl bölümlendirdikleri, hedef pazarlarının hangi turistler olduğu 
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ve bu turistler içerisinde Ortadoğulu turistlerin olup olmadığı araştırılmıştır. Bu sayede 
turizm işletmelerinin yükselen bir pazar olan Ortadoğu pazarına yönelik yeterli ürün ve 
hizmet çeşitliliğinin olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın 
yapıldığı destinasyonda bulunan farklı türlerdeki toplam 32 farklı konaklama işletmesi 
ve 9 yiyecek-içecek işletmesi temsilcisiyle görüşülmeye çalışılmış ancak görüşmeler 
gönüllülük esasına göre yapıldığı için, 16 konaklama işletmesi ve 3 yiyecek-içecek 
işletmesi temsilcisiyle görüşülebilmiştir. Ayder Turizm Merkezinde bulunan farklı 
türlerdeki turizm işletmelerinin büyük bir kısmı 5 yıl ve daha fazla süredir varlıklarını 
sürdürmekle beraber bu işletmelerin neredeyse tamamının pazarlama departmanı 
bulunmamaktadır. Bu destinasyondaki işletmelerin büyük bir bölümünün küçük aile 
işletmesi şeklinde olması bu durumun nedeni olarak gösterilebilir.  

Araştırmada katılımcıların çoğunluğu işletme müdürü veya işletme sahibidir. 
İşletmelerin pazarlama stratejilerini belirleyen de bu işletme müdürleri veya işletme 
sahipleridir. Bu işletmelerde profesyonel anlamda pazarlama faaliyetleri yapılmamakla 
birlikte pazarlama kavramından algılanan işletmenin tanıtımıdır. Pazarlama 
faaliyetlerinde öncelikli yapılması gereken ziyaretçi istatistiklerinin tutulması 
aşamasında da bu işletmelerin ekstra çaba sarf etmedikleri görülmüştür. Bu işletmelerde 
ziyaretçilerle ilgili tutulan istatistikler sadece turistlerin işletmeye girişlerinde (check-in) 
alınması gereken kimlik bilgilerinden öteye gidememektedir. 

Turizm pazarlaması ile ilgili literatür incelendiğinde turist özelliklerini daha iyi 
anlamak ve pazarlama stratejileri oluşturmak için pazar bölümlendirmenin yaygın 
olarak kullanıldığı görülmektedir. Kotler (1980) tarafından oluşturulan dört pazar 
bölümlendirme değişkeni (demografik, coğrafi, psikografik ve davranışsal) pazar 
bölümlendirmesi yapılırken en fazla kullanılan değişkenlerdir (Bus, 2009). Bu 
çalışmada turist profillerinin ortaya çıkarılmasında bu değişkenler kullanılmıştır. 

 Turist odaklı pazar bölümlendirme çalışmalarının aksine bu çalışmada hizmet 
talep eden değil hizmeti sunanlar açısından pazar bölümlendirme incelenmiştir. Bu 
doğrultuda araştırmada öncelikli olarak turistlerin özelliklerini ortaya çıkarmak için 
turizm işletmecileriyle görüşülmüş ve turizm işletmecilerinin bölümlendirme 
değişkenlerinden hangisini kullandıkları anlaşılmaya çalışılmıştır. Turizm 
işletmecilerine destinasyona gelen turistleri nasıl bölümlendirdikleri sorulduğunda 
katılımcılar yanıt vermekte zorlanmıştır. Çünkü bu işletmelerde profesyonel anlamda 
pazarlama çalışmaları yapılmamaktadır. Sonrasında literatürde en yaygın kullanılan 13 
pazar bölümlendirme değişkeni katılımcıların turist profil algılarını ortaya çıkarma 
amacıyla sorulmuştur. Katılımcıların neredeyse tamamı cinsiyet değişkeni haricindeki 
diğer tüm değişkenlere dayalı olarak turistleri gruplandırabilmiştir. Tüm katılımcılar 
turistleri gruplandırırken cinsiyet değişkenini kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 
Katılımcılar turistleri gruplandırırken bu bölümlendirme değişkenlerine ek olarak başka 
bölümlendirme değişkeni belirtmemişlerdir. Buradan hareketle bir destinasyonda 
turistleri gruplandırırken Kotler’in (1980) oluşturduğu 4 temel pazar bölümlendirme 
esasına dayalı 13 bölümlendirme değişkeninin Pazar bölümlendirmede yeterli olduğu 
söylenebilir.  

Katılımcılardan elde edilen bilgilere göre araştırmanın yapıldığı Ayder Turizm 
Merkezine her yaştan turistin geldiği, belirli bir yaş grubunun baskın olmadığı 
görülmektedir. Cinsiyet değişkenine göre ise katılımcılar herhangi bir ayrım 
yapamayacaklarını belirtmişlerdir. Kişi sayısı bakımından destinasyona gelen turistlerin 
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çoğunluğunu aileler oluşturmaktadır. Ailelerden sonra, büyük gruplar kişi sayısı 
bakımından yapılan bölümlendirmede önemli yer tutmaktadır. Gelir düzeyleri 
bakımından destinasyona çoğunlukla orta gelir seviyesinden turistler gelmekte, bu 
turistleri yüksek gelir düzeyindeki turistler takip etmektedir. Bazı turizm işletmecileri 
Ortadoğulu turistlerin gelir düzeylerinin yüksek olduğunu ancak harcama yaparken 
pazarlık yaptıklarını belirtmişlerdir. Ortadoğulu turistlerin gelir düzeylerine ilişkin 
yapılan çalışmalarda bu turist grubunun gelir düzeylerinin yüksek olduğu 
belirtilmektedir. Bu doğrultuda katılımcıların Ortadoğulu turistlerin gelir düzeylerine 
ilişkin algılarının doğru olduğu söylenebilir. Elde edilen verilere göre düşük gelire sahip 
turistlerin oranının ise oldukça az olduğu söylenebilir. Destinasyona gelen turistlerin 
eğitim düzeylerine ilişkin katılımcılar tarafından en fazla belirtilen kategorinin 
üniversite olduğu görülmektedir.  

Katılımcılar işletmelerine en fazla yerli turistleri çekmektedirler. Söz konusu 
işletmelere yabancı turistler içerisinde ise en fazla Ortadoğulu turistler gelmektedir. 
Katılımcılardan elde edilen bilgilere göre önceki yıllarda yabancı turistler içerisinde en 
fazla İsrailli turistler gelmekte iken şu an İsrailli turistlerin yerini Ortadoğulu turistler 
almıştır.  Bu durum bir ülkenin dış politikaları ve diğer ülkeler ile ilişkilerinin turizmi 
doğrudan etkilediğini doğrulamaktadır. Bu destinasyona Avrupa ülkelerinden de 
turistler gelmekte ancak bu turistlerin sayıları oldukça azdır. 

Bu destinasyona ağırlıklı olarak doğası için gelen turistler destinasyonda kısa süre 
konaklamakta bu sürede de turistlerin ana harcama kalemlerini konaklama ve yiyecek-
içecek oluşturmaktadır. Bu destinasyondaki turizm işletmelerinin uzun süredir turizm 
sektöründe faaliyet göstermeleri neticesinde bu bölgeye gelen turist özellikleri hakkında 
fikir sahibi oldukları söylenebilir. Ancak bu işletmelerde turistlerin ilgi, ihtiyaç ve 
özelliklerini ortaya çıkarmak için profesyonel anlamda bir çalışma yapılmamaktadır. Bu 
durum, literatürde en çok harcama yapan turist grubu olarak ifade edilen Ortadoğulu 
turistlerin bu destinasyonda yeterince harcama yapmadığı sonucunu doğurmaktadır. 
Ayrıca bu destinasyondaki işletmelerin küçük ölçekli ve yüksek kalitede hizmet sunma 
olanaklarının sınırlı olması yüksek hizmet kalitesi talep eden Ortadoğulu turistlerin 
harcamalarını da sınırlandırmaktadır. Nitekim katılımcılara Ortadoğulu turistlerin 
gelmesini isteyip istemedikleri, hedef pazar olarak Ortadoğulu turistler hakkında ne 
düşündükleri sorulduğunda katılımcıların önemli bir kısmı Ortadoğulu turistlerin hedef 
pazarları olmadığını, Ortadoğulu turistlerin gelmesi için özel bir çaba içerisine 
girmeyeceklerini belirtmeleri Ortadoğulu turistlerden harcama anlamında yeterli verimi 
alamamaları sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca Ortadoğulu turistlerin gelmesini 
istemeyen katılımcılar Ortadoğulu turistlerin işletmelerinde konaklarken evlerinde gibi 
davrandıklarını ve diğer turistleri rahatsız ettiklerini beyan etmektedirler. Ortadoğulu 
turistlerin özelliklerine ilişkin yapılan çalışmalar Ortadoğulu turistlerin genellikle 
kalabalık aile şeklinde seyahat ettikleri ve uzun süreli evden ayrı kalmada otelde 
kalmanın daha az cazip olduğu ve uluslararası turistler için tatil evleri (Vacation 
Homes) tahsis eden İngiltere ve Lübnan gibi ülkelere bir kaymanın (Mengü, 2008) söz 
konusu olduğunu göstermiştir. Katılımcıların bu konudaki algıları literatürdeki 
çalışmaları doğrulamaktadır.  
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Extensive Summary 

Introduction 

For the last six decades, tourism showing a continuous improvement in the world 
economy has been one of the fastest and most widely growing industries. Despite the 
periods of shocks occurring, international tourist arrivals continued to increase almost 
without interruption. International tourist arrivals reached 25 million in 1950, 278 
million in 1980, 528 million in 1995 and 1.035 million in 2012. According to Tourism 
Towards including United Nations World Tourism Organization’s long term estimations 
(UNWTO, 2013, p.14), by the year 2030 worldwide international tourist arrivals from 
2010 to 2030 with an increase of % 3.3 will reach 1.8 billion. 

While showing a rapid development in the world, tourism has showed a very rapid 
growth both in terms of economic policies and within micro base. Having studied the 
tourism activities in the country, it is seen that revival of tourism activities took place in 
1980’s, there is an increase at record levels in the number of tourists and tourism 
revenues (Çımat and Bahar, 2003, p.2). The increase has continued in the following 
years. Turkey mostly attracts tourists from Western European Countries and tourists 
from the Middle East come second (Mengü, 2008, p. 46). Conjuncture emerged in 
recent years and as a consequence of the policies Turkey has applied, the Middle 
Easters’ interest towards Turkey has increased and consequently it is detected that there 
is a significant increase in the number of the Middle Eastern tourists visiting Turkey. 
Rize - Ayder Tourism Center took its share and it is seen that there is a significant 
increase in the number of the Middle Eastern tourists. 

From this point of view, in this paper marketing approaches of tourism enterprises   
in Ayder Tourism Center are studied to be revealed. Accordingly, the pints studied in 
this paper are like that; the place of the Middle Eastern tourists in target markets of 
tourism enterprises   in Ayder Tourism Center, perceptions of tourism enterprises   
towards the Middle Eastern tourists; whether there is sufficient diversity of products and 
services for the market tourism enterprises   serve and how tourism enterprises   
segment the market. 

In this context, to ensure a common concept, first of all, the term “Middle East” 
implied in the literature will be clarified, after market segmentation and target market is 
implied briefly; research method, findings and research results will be studied.  
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The term “Middle East” thought to be a western-based subjective 
conceptualization is available in several languages and used in many studies. 
Furthermore it is realized that that the term “Middle East” and “Arabic World” are used 
in many studies synonymously. According to the aim of the studies carried out and 
researchers’ preferences, it is seen that the geographical area this term implies either 
broadens or narrows (Arifin and Hasim, 2009; Dursun, 2005; Mengü, 2008; Salman and 
Hasim, 2012).  

Market segmentation is done to have a better understanding of the characteristics 
of tourists and create marketing strategies (Park et. al., 2002). This method helps 
marketers to determine customers’ needs and desires precisely by segmenting large 
heterogeneous markets into smaller sections (Dolnicar, 2007; Goldsmith and Litvin, 
1999; Kotler, 1980; Kotler, Bowen and Makens, 2003; Swarbrooke and Horner, 1999). 
Kotler (1980) predicates market segmentation on four bases; demographic, geographic, 
psychographic and behavioral. Kotler’s (1980) segmentation criterion is used in 
different combinations by researchers (Tkaczynski, 2009). Rızaoğlu (2004) implied 
about segmentation according to the marketing factors in addition to these four bases.         

With the market segmentation, the enterprises decide which market or which 
segment of market get into; in other words they choose their target market or markets. 

Method 

In this research, qualitative research method was used. As the method of data 
collection, semi-structured interviews including open-ended questions are used. We 
tried to interview with representatives of 32 different types of accommodation facilities 
and representatives of 9 food-beverage enterprises at the destination where the research 
done, however, as the interviews are made on a voluntary basis, representatives of 16 
different types of accommodation facilities and representatives of 3 food-beverage 
enterprises have been interviewed. For the protection of confidentiality of 
representatives, an alphabetical code is assigned to each representative interviewed. 

In the analysis phase of the data obtained as a result of face to face interviews; the 
steps like data reduction used in many types of analysis, data representation and 
deduction are used (Huberman ve Miles, 1994; Marvasti, 2004; Merriam, 1998). To 
improve the validity and reliability of the research, the principles of qualitative 
researches – reliability and validity are taken into consideration. Due to the financial 
and time limitations, the research was carried out in a regional destination, that 
constraints the limitations of the research. 

Findings 

Unlike tourist-oriented market segmentation studies, market segmentation is 
examined in terms of service providers not demanders in this paper. In this respect, 
primarily to reveal the characteristics of tourists, representatives of tourism enterprises 
are negotiated with and tried to understand which sorts of market segmentations is used 
in their business. 

According to the data obtained from the representatives of the enterprises it is 
understood that tourists from all ages come to Ayder Tourism Center where the study is 
carried out, according to the level of income the ones come to the destination are mostly 
middle income people, mostly university graduate tourists who have a higher level of 
education come to destination, in terms of nationality mostly domestic tourists come 
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and in terms of foreign tourists mostly the Middle Eastern tourists come. Once again, 
according to the data obtained from the representatives it is determined that tourists visit 
this destination mostly for its nature and these tourists stay here for short terms and in 
the mean time they spend mostly on accommodations and food-beverage services. 

From this point of view, it can be said that almost all of the representatives of the 
enterprises can group the tourist according to the most commonly used 13 market 
segmentation variables except gender variable in the literature. And according to the 
representatives’ statements, most of the enterprises in this destination do not make 
changes in their services according to tourists’ desires and provide the same service for 
every tourist. In this destination, it can be said that most of the tourism enterprises apply 
undifferentiated market strategy aiming at all the tourists in stead of aiming at one 
market segment. 

Discussion 

Most of the different sorts of tourism enterprises in Ayder Tourism Center have 
continued their existence for 5 years or more; however almost none of these enterprises 
have their own marketing department. The reason for this situation can be shown as 
most of the enterprises in this destination are represented as small family business. Most 
of the representatives are either directors of the enterprises or the owners of the 
enterprises. The ones who determine marketing strategies are either the directors or the 
owners. There are no marketing activities in a professional manner in these enterprises 
and what is understood for the concept marketing is the introduction of the enterprise. It 
is seen that these enterprises do not make an extra effort at keeping visitors statics that 
should be done primarily for marketing activities. The statics kept about the visitors in 
these enterprises do not go beyond credentials they get during the inflows of tourists 
(check-in) into the enterprises. 

Some of the interviewed representatives stated that the Middle Eastern tourists 
have higher level of income; however they bargain while spending. In the studies to 
identify the Middle Eastern tourists’ income level it is stated that this tourist group have 
a higher level of income. From this point of view, representatives’ opinions about the 
Middle Eastern tourists’ level of income can be acknowledged as true. As these 
enterprises are active in tourism sector in this destination they have opinions about the 
characteristics of the tourists come to the destination. Nevertheless a professional study 
is not carried out in these enterprises to determine the tourists’ concern, demand and 
characteristics. This situation results in that the Middle Eastern tourists identified in the 
literature as the tourist group which spends most, doesn’t spend enough in this 
destination. Moreover, the enterprises’ being small scales and having limited 
opportunities to serve high quality services also restrict the expenditures of the Middle 
Eastern tourists who demand higher qualities of services. When representatives are 
asked whether they want the Middle Eastern tourists to come or not and what do they 
think about the Middle Eastern tourists as the target market, a significant portion of the 
representatives claim that the Middle Eastern tourist are not their target market and they 
will not make an effort for the Middle Eastern tourists to come. That results in that they 
cannot get enough efficiency in terms of expenditures made by the Middle Eastern 
tourists. Furthermore the representatives who don’t want the Middle Eastern tourists to 
come, state that the Middle Eastern tourists behaves as if they were at their home while 
accommodating and disturb the other tourists. The studies conducted on the 
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characteristics of the Middle Eastern tourists, show that the Middle Eastern tourists 
usually travel in large families and staying at the hotels is less attractive while they are 
away from their homes for long term. Thus, the countries like Lebanon and England 
which allocate Vacation Homes for international tourists have become more attractive 
for the Middle Eastern tourists (Mengü, 2008). The representatives’ opinions on this 
matter confirm the studies in the literature. 
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Özet 

 Gayrimenkul sektörü son yıllarda Türkiye’ de hızla gelişmiştir. Bir yatırım aracı 
olarak gayrimenkule yatırım da önemli hale gelmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu 
çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım 
ortaklıkları, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, 
sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan 
portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan sermaye piyasası 
kurumlarıdır. Bu çalışmada, Borsa İstanbul’ da işlem gören 31 adet gayrimenkul yatırım 
ortaklıklarının yatırım amaçlı gayrimenkullerini alımdan sonraki değerleme yöntemleri 
incelenerek, bu yöntem farklılığının şirketlerin özkaynak karlılığı, aktif karlılığı ve 
piyasa değeri/ defter değeri oranları üzerindeki etkisi parametrik olmayan testlerden 
Mann- Whitney U Testi ile incelenmiştir. Çalışmaya Borsa İstanbul’ da işlem gören 21 
gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin 31.12.2013 tarihli konsolide olmayan 
finansal tabloları ve dipnotları dahil edilmiştir. Her bir oran için uygulanan test 
sonucunda, yatırım amaçlı gayrimenkullerini alımdan sonraki değerleme yöntemi 
tercihinin bu oranlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: TMS 40, gayrimenkul yatırım ortaklığı, yatırım amaçlı 
gayrimenkul  

Abstract 
 Recently, the real estate industry has developed rapidly in Turkey. As an 
investment tool, investment in real estate became essential. Within the framework of the 
Capital Markets Law, organized by the Capital Markets Board of Turkey real estate 
investment trusts, real estate, real estate-based projects, and real estate capital market 
instruments by investing in a portfolio management company operating in the specific 
type. In this study, measurement methods of investment properties after recognition of 
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31 real estate investment trust companies that traded in Borsa Istanbul is analyzed in 
order to examine the effect of policy selection on return on equity, return on asset and 
market to book value ratio of the companies’ financial statements and disclosures by 
using the nonparametric test of Mann- Whitney U Test. Non-consolidated financial 
statements and disclosures for 2013 of 21 real estate investment trust companies is 
included to the examination. Results of the test that is individually applied for each ratio 
show that the effect of policy selection on the ratios is statistically insignificant.  
Key Words: TMS 40, real estate investment trust, investment property.  

1. Giriş 
  Türkiye de son yıllarda gayrimenkul sektörü hızla gelişmiştir. Gayrimenkul 

yatırımları Türkiye’nin en önemli yatırım aracı olarak ön planda olmayı 
sürdürmektedir1. Borsa İstanbul (BİST) de işlem gören gayrimenkul yatırım 
ortaklıklarının sayısı 31 e yükselmiştir. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföy 
değerlerine bakıldığında 2011 Aralık ayından 2014 Haziran ayına kadar %56 büyüme 
kaydetmiş sayıları ise yaklaşık %35 artış göstermiştir. Piyasa değerlerine göre 
sıralandığında Emlak Konut GYO A.Ş. ilk sırayı alırken bunu Torunlar GYO, Doğuş 
GYO, Saf GYO, İş GYO ve Halk GYO izlemektedir. 2013 yılında %7,0 büyüyen inşaat 
sektöründe büyüme 2014 yılında yavaşlamış ve 2014 yılı ikinci çeyrek döneminde %2,8 
büyümüştür. İlk çeyrekte %5,1 olan büyüme ikinci çeyrekte %2,8 olarak 
gerçekleşmiştir. 2014 yılının ilk yarısında sektörel büyüme %3,8 olmuştur. Yılın ilk 
yarısında gayrimenkul faaliyetleri sektörü ise %2,1 oranında büyüme kaydetmiştir. 
Genel ekonomik büyümedeki yavaşlama inşaat ve gayrimenkul sektörlerine de 
yansımıştır2. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kurucularına ve kuruluş usullerine, 
paylarının Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınması ve halka arzına, yönetimine ve 
yöneticilerinde aranacak niteliklere, faaliyet konuları ve portföy sınırlamalarına, 
kamuyu aydınlatma kapsamında periyodik olarak açıklayacakları bilgilere ilişkin esaslar 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No: 11 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına 
İlişkin Esaslar Tebliği" ile düzenlenmiştir. Türkiye Muhasebe Standartlarında yer alan 
TMS-40 nolu standardın amacı da; yatırım amaçlı gayrimenkullerin 
muhasebeleştirilmesi ve yapılması gereken açıklamalara ilişkin esasları belirlemektedir. 

2.Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 
Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

düzenlenen Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, 
gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer 
varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere 
kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır3. Ortaklıklar; belirli bir projeye veya 
gayrimenkule yatırım yapmak ya da belirli bir alanda faaliyet göstermek amacıyla 
kurulabileceği gibi, amaçlarında böyle bir sınırlama olmaksızın portföy işletmek 
amacı dahilinde kalmak şartıyla da kurulabilirler4. Belirli alanlarda faaliyet göstermek 
veya belirli bir projeye/gayrimenkule yatırım yapmak üzere kurulan ortaklıkların aktif 
toplamlarının en az %75’i bu faaliyet kapsamında yapılan yatırımlardan veya ilgili 

                                                
1 http://www.gyoder.org.tr/ 2014 Yılı Üç Çeyrek Verileri ile Gayrimenkul Sektörü 
2 http://www.gyoder.org.tr/ 2014 Yılı Üç Çeyrek Verileri ile Gayrimenkul Sektörü 
3 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ((III-48.1) 28/05/2013 Tarih ve 28660 Sayılı Resmi 
Gazete, (Madde;4) 
4 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ((III-48.1) 28/05/2013 Tarih  ve 28660 Sayılı Resmi 
Gazete, (Madde;5) 
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projelerden/gayrimenkullerden oluşur ve bu ortaklıkların unvanlarında söz konusu 
faaliyete veya projeye/gayrimenkule ilişkin bir ifadeye yer verilir.  

2.1. Gayrimenkül Yatırım Ortaklıklarının Yapabilecekleri Yatırım 
faaliyetleri ve yatırım faaliyetlerine ilişkin sınırlamalar 

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yatırım faaliyetleri ve yatırım faaliyetlerine 
ilişkin sınırlamalar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliğinin 22 inci 
maddesinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır5; 

a) Alım satım kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, 
alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü 
gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı veya 
satmayı vaad edebilirler. 

b) Kendi mülkiyetlerindeki arsa ve arazilerin yanı sıra, hasılat paylaşımı veya kat 
karşılığı arsa satışı sözleşmeleri akdettiği başka kişilere ait arsalar üzerinde, 
gayrimenkul projesi geliştirebilirler veya projelere üst hakkı tesis ettirmek suretiyle 
yatırım yapabilirler.  

c) Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari 
donanıma ihtiyaç duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin 
edebilirler. 

ç) Mülkiyeti başka kişilere ait olan gayrimenkuller üzerinde kendi lehine üst 
hakkı, intifa hakkı ve devre mülk irtifakı tesis edebilir ve bu hakları üçüncü kişilere 
devredebilirler. 

d) Mülkiyetine sahip oldukları gayrimenkuller üzerinde başka kişiler lehine üst 
hakkı, intifa hakkı ve devre mülk irtifakı tesis edebilir ve bu hakların üçüncü kişilere 
devrine izin verebilirler. 

e) Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkullere ve yabancı 
sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler. 

f) Aracılık faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla sermaye piyasası araçlarını 
alabilir ve satabilir, Takasbankpara piyasası ve ters repo işlemi yapabilir, Türk Lirası 
veya yabancı para cinsinden mevduat veya katılma hesabı açtırabilirler, sermaye 
piyasası araçlarını ödünç verebilirler. Ortaklıklar Kurulun ilgili düzenlemeleri 
çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföylerindeki sermaye 
piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50’si tutarındaki sermaye piyasası 
araçlarını ödünç verebilir.  

g) Hiçbir şirkette sermaye veya oy haklarının %5’inden fazlasına sahip olamazlar. 
Ortaklığın bu bent kapsamındaki yatırımlarının toplamı aktif toplamının %10’unu 
aşamaz. 

h) Altına, kıymetli madenlere ve diğer emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem 
sözleşmelerine yatırım yapamazlar. 

ı) Yatırım fonları payları hariç, borsalarda veya borsa dışı teşkilatlanmış 
piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamazlar, sermaye 
piyasası araçlarının alım satımlarının Borsa kanalıyla yapılması zorunludur. 

i) Sermaye piyasası araçlarını açığa satamazlar, kredili menkul kıymet işlemi 
yapamazlar ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamazlar. 

j) Türev araçları kullanarak korunma amacını aşan işlemler yapamazlar. 

                                                
5 Korkmaz,Turhan ve Ceylan Ali;Sermaye Piyasası ve Menkul Değerler Analizi, Ekin Yayınevi, 2007, s:147-148. 
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k) Kanunen ödemekle yükümlü oldukları vergi, harç ve benzeri diğer giderler 
hariç olmak üzere varlıkların portföye alımı ve portföyden satımı sırasında varlık 
değerinin %3’ünü aşan komisyon ücreti ve benzeri giderler yapamazlar. 

2.2. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yapamayacakları işler 
Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yapamayacakları işler Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliğinin 23 üncü maddesinde aşağıdaki şekilde 
sıralanmıştır6; 

a) 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat toplayamazlar 
ve mevduat toplama sonucunu verecek iş ve işlemler yapamazlar. 

b) Ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde bulunamazlar. 
c) Hiçbir şekilde gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu amaçla 

personel ve ekipman edinemezler. Yürütülen projelerin kontrol işleri dahili olarak 
yürütülecekse bu amaçla istihdam edilen personel kapsam dışındadır. 

ç) Hiçbir surette otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari 
depolar, konut siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri 
ticari maksatla işletemez ve bu amaçla personel istihdam edemezler.  

d) Kendi personeli vasıtasıyla portföye konu olan veya olacak projeler hariç 
olmak üzere başka kişi ve kuruluşlara proje geliştirme, proje kontrol, mali fizibilite, 
yasal izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler veremezler. 

e) Kredi veremezler. 
f) İlişkili taraflarıyla herhangi bir mal veya hizmet alım satımı işlemine 

dayanmayan borç alacak ilişkisine giremezler. 
g) Belgeye dayandırılmayan ve piyasa rayicinden bariz farklılık gösteren bir 

harcama veya komisyon ödemesinde bulunamazlar. 
ğ) Sürekli olarak kısa vadeli gayrimenkul alım satımı yapamazlar. 
Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının vergi avantajına baktığımızda 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1 no'lu fıkrasının (d) bendi uyarınca, 
gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. 
KVK'nun 15'inci maddesinin 3 numaralı fıkrasında gayrimenkul yatırım ortaklığı 
kazançlarından, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum bünyesinde % 15 oranında vergi 
kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olmakla birlikte, 2009/14594 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile bu kazançlar üzerinden yapılacak olan (bu kazançlar dağıtılsın 
dağıtılmasın ) stopajın oranı da % 0 olarak belirlenmiştir.7 

3. TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı 
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardının amacı; yatırım amaçlı 

gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi ve yapılması gereken açıklamalara ilişkin 
esasları belirlemektedir. 

Standartta mal veya hizmet üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla 
kullanılmak veya normal iş akışı çerçevesinde satılmak amacından ziyade, kira geliri 
veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi veya 

                                                
6 Köktürk Erol ve Köktürk Erdal; Taşınmaz Değerlemesi (Taşınmaz Hukuku-İmar Hukuku Değerleme Yöntemleri, 
Seçkin Kitabevi, Ankara,2015,s:216. 
7 Sermaye Piyasası Kurulu, “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları”, http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx? action= 
showpage&menuid=16&pid=2 
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finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından) elde tutulan gayrimenkuller 
yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak tanımlanmıştır8. 

Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir: 
 (a) Normal iş akışı çerçevesinde kısa vadede satılmaktan ziyade, uzun vadede 

sermaye kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan arsalar. 
 (b) Gelecekte nasıl kullanılacağına karar verilmemiş arsalar (işletme, araziyi 

sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak kullanmaya veya normal iş akışı 
çerçevesinde kısa vadede satmaya karar vermemiş ise, söz konusu arazinin sermaye 
kazancı elde etmek amacıyla elde tutulduğu varsayılır.)  

(c) İşletmenin sahip olduğu (veya finansal kiralama işlemi çerçevesinde işletme 
tarafından elde tutulan) ve bir veya daha fazla faaliyet kiralamasına konu edilen binalar.  

(d) Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanmak üzere elde 
tutulan boş bir bina.  

(e) Gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak üzere inşa edilmekte 
veya geliştirilmekte olan gayrimenkuller. 

3.1. Gayrimenkullerin Sınıflandırılması 
Standarda göre gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkuller ve sahibi tarafından 

kullanılan gayrimenkuller olmak üzere iki grupta değerlendirilmiştir9. Gayrimenkullerin 
ayırımında işletmenin gayrimenkulü elde etme amacı göz önünde bulundurulur. Elde 
tutma kavramı hem sahip olmayı hem de finansal kiralama kapsamında kiracı tarafından 
varlığı elde etmeyi kapsamına alır10.Yatırım amaçlı gayrimenkuller ile sahibi tarafından 
kullanılan gayrimenkullerin karşılaştırılması aşağıdaki tabloda sunulmuştur11; 

Özellikler Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Sahibi Tarafından Kullanılan 
Gayrimenkuller 

Elde Tutma 
Amacı 

• Kira geliri elde etmek 
• Değer kazancı (Sermaye kazancı) 

sağlamak 
• Her ikisini elde etmek 

• Mal ve hizmet üretiminde 
kullanmak 

• Mal ve hizmet tedarikinde 
kullanmak 

• İdari amaçla kullanmak 
Nakit Akışı 
Sağlama 

• Bağımsız nakit akışı sağlamak • Dolaylı nakit akışı sağlar 

Bilançoda 
Raporlama Biçimi 

• Ayrı bir başlık altında raporlanır. • Maddi duran varlıklar 
grubunda raporlanır. 

Muhasebeleştirme 
Esasları 

• TMS 40 Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkuller Standardı 
uygulanır. 

• TMS 16 Maddi Duran 
Varlıklar standardı uygulanır. 

3.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesi 

  Yatırım amaçlı gayrimenkuller ancak gayrimenkulle ilgili potansiyel bir 
ekonomik faydanın ileride işletmeye girişinin muhtemel olması ve yatırım amaçlı 

                                                
8 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı, Madde:5, Demir Şeref; Türkiye Muhasebe ve Raporlama 
Standartları(TMS-TFRS) VUK Değerleme Yaklaşımı, Seçkin Yayıncılık, 2012,s:128. 
9 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Standardı, Madde:6 
10  Örten, Remzi, Kaval Hasan, Karapınar Aydın Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve 
Yorumları Gazi kitabevi 2014 s:582. 
11 Özerhan, Yıldız ve Yanık Serap; IFRS/IAS  ile Uyumlu TMS/TFRS Açıklamalaı ve Örnek Uygulamalı Türkiye 
Muhasebe Standartları Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TÜRMOB Yayınları-427  s:308 2012 Ankara. 



 
 

E. Çına Bal 7/1 (2015) 404-418 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 409 

gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi halinde, bir varlık olarak 
muhasebeleştirilir12.  

İlk Alımda Değerleme 

Yatırım amaçlı gayrimenkul başlangıçta maliyeti ile ölçülür13. İşlem maliyetleri 
de başlangıç ölçümüne dahil edilir. Satın alınan yatırım amaçlı bir gayrimenkulün 
maliyeti; satın alma fiyatı ile bu işlemle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalardan 
oluşur. Doğrudan yapılan harcamalara örnek olarak; avukatlık hizmetlerine ilişkin 
ödenen ücretler, gayrimenkul alım vergisi ve diğer işlem maliyetleri gösterilebilir14. 

Alım Sonrasında Değerleme 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin alım sonrasında değerlemesinde iki yöntem 
kullanılmaktadır. Bunlar maliyet yöntemi ve gerçeğe uygun değer yöntemidir.  
Standardın 32 A maddesine göre bir işletme,  
(a) Getirisi doğrudan doğruya yatırım amaçlı gayrimenkulleri de içeren varlıkların 
gerçeğe uygun değerlerine ya da söz konusu varlıkların getirilerine bağlanmış olan 
borçların dayandığı yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin olarak, gerçeğe uygun değer 
yöntemini ya da maliyet bedeli yöntemini ve 
 (b) (a)’da yapılan seçime bağlı kalmaksızın diğer bütün yatırım amaçlı gayrimenkuller 
için gerçeğe uygun değer yöntemini veya maliyet yöntemini seçebilir. 

Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi 

İlk muhasebeleştirme işleminin ardından, gerçeğe uygun değer yöntemini seçmiş 
olan bir işletme, tüm yatırım amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe uygun değer yöntemi ile 
ölçer. Bu yöntemde yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki 
değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluştuğu dönemde kâr veya zarara dahil 
edilir15.  

Standarda göre tüm işletmelerin ölçüm (işletmenin gerçeğe uygun değer 
yöntemini kullanması durumunda) veya açıklama (işletmenin maliyet yöntemini 
kullanması durumunda) amaçları açısından yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe 
uygun değerlerinin ölçülmesini gerektirir. Ayrıca işletme, zorunlu olmamakla beraber, 
yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerini, konuyla ilgili yetkiye ve gerekli 
mesleki birikime sahip ve söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün sınıf ve yeri 
hakkında güncel bilgisi bulunan bağımsız bir değerleme uzmanı tarafından yapılan 
değerleme işlemini esas almak suretiyle ölçmesi konusunda teşvik edilir16.Bununla 
birlikte, söz konusu hususa ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır17. 

Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerinin daima güvenilir bir 
şekilde ölçülebileceği konusunda aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli bir öngörü 
vardır. Ancak, bazı istisnai durumlarda, işletmenin yatırım amaçlı bir gayrimenkulü 
(veya mevcut bir gayrimenkul, kullanımındaki bir değişiklikten sonra ilk defa yatırım 
amaçlı gayrimenkul haline geldiğinde) elde etmesi sırasında gerçeğe uygun değerinin 

                                                
12 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Standardı Madde:16 
13 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Standardı Madde:20 
14 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Standardı Madde:21 
15 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Standardı Madde:35 
16 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Standardı Madde:32 
17 Elitaş,Cemal; UFRS (TMS-TFRS) Uygulamaları,Hipotez Yayınları, 2011, Akara, s:287. 
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sürekli olarak güvenilir bir biçimde ölçülmesinin mümkün olmadığına dair ortada kanıt 
bulunur. Bu durum, ancak ve ancak, karşılaştırılabilir gayrimenkullerin piyasası aktif 
olmadığında (örneğin mevcut durumda az sayıda cari işlem olması, fiyat 
kotasyonlarının güncel olmaması veya gözlemlenebilir işlem fiyatlarının satıcının baskı 
altında satış yaptığını göstermesi) ve gerçeğe uygun değerin başka tür güvenilir yollarla 
(örneğin indirgenmiş nakit akım projeksiyonları ile) ölçümünün mümkün olmadığı 
durumlarda ortaya çıkar. İşletmenin inşa edilmekte olan yatırım amaçlı gayrimenkulün 
gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir biçimde ölçülmesinin mümkün olmadığını, ancak 
söz konusu gayrimenkulün inşaatı tamamlandığında gerçeğe uygun değerinin de 
güvenilir bir şekilde ölçülebileceğini tahmin ettiği durumlarda, gerçeğe uygun değeri 
güvenilir bir biçimde ölçülünceye veya inşaatı tamamlanıncaya kadar (hangi durum 
önce gerçekleşirse), söz konusu inşa edilmekte olan yatırım amaçlı gayrimenkul, 
maliyeti üzerinden ölçülür. İşletmenin yatırım amaçlı gayrimenkulün (inşa edilmekte 
olan yatırım amaçlı gayrimenkulün dışında) gerçeğe uygun değerini güvenilir bir 
şekilde ölçmenin her zaman mümkün olmadığını belirlemesi durumunda, işletme, 
yatırım amaçlı gayrimenkulünü TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardın’da belirtilen 
maliyet yöntemi ile ölçer18.  

Maliyet Yöntemi 
İlk muhasebeleştirme işleminden sonra maliyet yöntemini seçen bir işletme,  tüm 

yatırım amaçlı gayrimenkullerini TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı’ nda 
belirtilen hükümler çerçevesinde maliyet yöntemiyle ölçer19. Bu yönteme göre varlıklar 
maliyet değerinden birikmiş amortismanlar ve birikmiş değer düşüklüğü zararı 
indirilerek gösterilir. 

3.3. Nitelik Değiştirme 
Bir gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul sınıfına transferi veya bu sınıftan 

transferi sadece ve sadece kullanımında bir değişiklik olduğu zaman yapılır, söz konusu 
değişikliğin gerçekleşmekte olduğuna ilişkin kanıtlara aşağıda yer verilmiştir20: 

 (a) Yatırım amaçlı gayrimenkulden sahibi tarafından kullanılan gayrimenkule transferi 
amacıyla, sahibi tarafından kullanılmasına başlanması; 

 (b) Yatırım amaçlı gayrimenkulden stoklara transfer için satış amacıyla, geliştirilmeye 
başlanması; 

 (c) Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkulden yatırım amaçlı gayrimenkule transferi 
amacıyla, sahibi tarafından kullanılmasına son verilmesi veya  

(d) Stoklardan yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer için, bir başkasına faaliyet 
kiralaması suretiyle kiralamanın başlaması. 

3.4. Elden çıkarma 
Yatırım amaçlı gayrimenkul, elden çıkarıldığı veya kullanımına sürekli bir 

şekilde son verildiği ve kendisinden gelecekte herhangi bir ekonomik fayda 
beklenmediği durumlarda finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılır.21 

                                                
18 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Standardı Madde:53 
19 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Standardı Madde:56 
20 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Standardı Madde:57 
21 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Standardı Madde:66 
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 4. ARAŞTIRMA 
  4.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı; TMS- 40 "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" Standardı 
kapsamında halka açık 31 adet gayrimenkul yatırım ortaklıklarının bilançolarında yer 
alan yatırım amaçlı gayrimenkullerini değerleme politikalarını belirleyerek, bu 
şirketlerden hangilerinin maliyet yöntemini hangilerinin ise gerçeğe uygun değer 
yöntemini tercih ettiğini tespit etmektir. İkinci olarak ise, bu muhasebe politikası 
tercihinin gayrimenkul yatırım ortaklıklarının Özkaynak Karlılığı, Aktif Karlılığı ve 
Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD)22 oranları üzerinde farklılık yaratıp 
yaratmadığını ortaya koymaktır.  

4.2. Araştırmanın Yöntemi ve Sınırlılıkları 
Araştırma; Borsa İstanbul’ da işlem gören halka açık 31 adet gayrimenkul yatırım 

ortaklığının 31.12.2013 tarihli finansal tabloları ve finansal tablo dipnotları incelenerek 
yapılmıştır. Borsa İstanbul’ da işlem görmekte olan halka açık 31 adet gayrimenkul 
yatırım ortaklıklarının listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir;  

Tablo 1. Halka Açık Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Listesi 
1. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş 17. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. 
2. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 18. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

A.Ş.  
3. Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. 
19. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. 
4. Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. 
20. Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. 
5. Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 21. Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 
6. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. 
22. Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. 
7. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. 
23. Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

8. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. 

24. Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. 

9. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. 

25. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. 

10. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. 

26. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. 

11. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 27. TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. 

12. İdealist Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. 

28. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. 

13. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 29. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. 

14. Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30. Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. 

15. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. 

31. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
A.Ş. 

16. Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.   
                                                
22 Akdoğan Nalan ve Tenker Nejat;  Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri,Gazi 
Kitabevi,1998,Ankara,s:631-629. 
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4.3. Araştırmanın Bulguları 
Borsa İstanbul’ da işlem gören halka açık 31 adet gayrimenkul yatırım 

ortaklığının 31.12.2013 tarihli finansal tabloları ve finansal tablo dipnotları 
incelendiğinde, bu şirketlerden 11 tanesinin yatırım amaçlı gayrimenkullerini alım 
sonrasında maliyet bedeliyle değerlediğini, 20 tanesinin ise alım sonrasında gerçeğe 
uygun değer yöntemini tercih ettiği ortaya konulmuştur. Alım sonrasındaki politika 
tercihine ilişkin tablo ise aşağıdaki gibidir;  

Tablo 2. GYO ların Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini Alım Sonrası Değerleme 
Yöntemleri 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini Maliyet Bedeli yöntemiyle Değerleyen 
Şirketler 
1. Akmerkez GYO 
2. İdealist GYO 
3. Halk GYO 
4. Kiler GYO 
5. Vakıf GYO 
6. Yeşil GYO 
7. Martı GYO 
8. Emlak Konut GYO 
9. İş GYO 
10. Reysaş GYO 
11. Saf GYO 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini Gerçeğe Uygun Değer Yöntemiyle Değerleyen 
Şirketler 
1. Akfen GYO  
2. Alarko GYO 
3. Akiş GYO  
4. Ata GYO 
5. Avrasya GYO 
6. Deniz GYO 
7. Doğuş GYO 
8. Özak GYO  
9. Körfez GYO 
10. Nurol GYO 
11. Özderici GYO 
12. Panora GYO 
13. Servet GYO 
14. Sinpaş GYO  
15. Torunlar GYO  
16. TSKB GYO 
17. Yapı Kredi Koray GYO  
18. Yeni Gimat GYO  
19. Atakule GYO 
20. Pera GYO 
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4.4. Alım Sonrası Politika Tercihinin Özkaynak Karlılığı, Aktif Karlılığı Ve 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Üzerindeki Etkileri 

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yatırım amaçlı gayrimenkullerini alım 
sonrası maliyet bedeliyle veya gerçeğe uygun değer yöntemiyle değerlemesine ilişkin 
politika tercihinin Özkaynak Karlılığı, Aktif Karlılığı ve Piyasa Değeri/Defter değeri 
üzerindeki etkilerine bakıldığında, aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere çalışma 
kapsamındaki şirketlerin konsolide olmayan finansal tabloları karşılaştırılmıştır. 
Çalışmada, yatırım amaçlı gayrimenkullerini alım sonrasında maliyet bedeliyle 
değerleyen şirketler birinci grup, gerçeğe uygun değerle değerleyen şirketler ise ikinci 
grup olarak belirlediğimizde; 

* Özkaynak karlılığı ortalaması birinci grupta (maliyet bedeliyle değerleyen şirketlerde) 
% 10,81 iken, ikinci grupta (gerçeğe uygun değerle değerleyen şirketlerde- konsolide 
olmayanların ortalamasını aldığımızda), bu oranın %3,82’ e düştüğünü görmekteyiz. 
*Aktif Karlılığı ortalaması birinci grupta (maliyet bedeliyle değerleyen şirketlerde) % 
6,5 iken, ikinci grupta (gerçeğe uygun değerle değerleyen şirketlerde- konsolide 
olmayanların ortalamasını aldığımızda), bu oranın %2,3’ e düştüğünü görmekteyiz. 

* Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı birinci grupta (maliyet bedeliyle değerleyen 
şirketlerde) 1,27 iken, ikinci grupta (gerçeğe uygun değerle değerleyen şirketlerde-
konsolide olmayanların ortalamasını aldığımızda), bu oranın 0,80’ e düştüğünü 
görmekteyiz. 

Tablo 3: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 31.12.2013 Tarihli Verileri 

31.12.2013 Yılı Finansal Tablo Verileri 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini 
Maliyet Bedeli Yöntemiyle 
Değerleyen Şirketler (Konsolide 
Olmayan) 

Özkaynak 
Karlılığı % 

Aktif 
Karlılığı % 

Piyasa 
Değeri/Defter 

Değeri 
1. Akmerkez GYO  30,88 30,3 3,14 
2. İdealist GYO -3,86 -3,85 2,14 
3. Halk GYO 4,1 3,54 1,07 
4. Kiler GYO -3,74 -1,84 0,57 
5. vakıf GYO 2,21 2,19 5,97 
6. Yeşil GYO 15,28 3,87 0,48 
7. Martı GYO -16,15 -8,01 0,31 
8. Emlak Konut GYO 12,7 7,87 1,2 
9. İş GYO 10,05 6,96 0,77 
10. Reysaş GYO 7,24 4,85 0,34 
11. Saf GYO -10,5 -2,13 5,83 
Ortalaması 10,81 6,5 1,27 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini 
Gerçeğe Uygun Değer Yöntemiyle 
Değerleyen Şirketler 

Özkaynak 
Karlılığı % 

Aktif 
Karlılığı % 

Piyasa 
Değeri/Defter 

Değeri 
Finansal Tabloları Konsolide Olan Şirketler 
1. Akfen GYO K 13,52 7,99 0,27 
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2. Akiş GYO K 3,45 2 0,62 
3. Deniz GYO -0,62 -0,61 0,21 
4. Özak GYO K -0,01 -0,01 0,57 
5. Panora GYO 11,61 11,54 0,54 
6. Sinpaş GYO K 1,73 0,8 0,61 
7. Servet GYO 0,81 0,44 0,66 
8. Torunlar GYO K 6,38 3 0,62 
9. Yeni Gimat GYO K 15,12 15,03 0,51 
10. Yapı Kredi Koray GYO K -54,67 -15,88 1,56 
Ortalaması 7,26 4,09 0,55 
Finansal Tabloları Konsolide Olmayan Şirketler 
1. Atakule GYO -3,07 -3,04 0,56 
2. Alarko GYO 21,83 21,71 0,63 
3. Ata GYO 2,91 2,79 1,41 
4. Avrasya GYO 11,46 11,42 0,86 
5. Doğuş GYO 3,63 3,04 0,84 
6. Nurol GYO -32,9 -2,06 4,31 
7. Körfez GYO -1,21 -0,48 0 
8. Özderici GYO 9,58 5,99 0,8 
9. Pera GYO -2,7 -1,93 0,28 
10. TSKB GYO -12,52 -6,96 0,78 
Ortalaması 3,82 2,3 0,8 
GUD ORTALAMA 5,54 3,195 0,675 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerini maliyet bedeli yöntemi veya gerçeğe uygun 
değer yöntemi ile değerleyen şirketlerin Özkaynak Karlılığı, Aktif Karlılığı ve Piyasa 
Değeri/Defter Değerlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 4.’de verilmiştir.  

Tablo 4. Tanımlayıcı İstatistikler 

 N Ortalama Std. Sapma Minimum Maximum 
Özkaynak Karlılığı 21 2.1533 13.79254 -32.90 30.88 
Politika Tercihi 21 1.4762 .51177 1.00 2.00 

 N Ortalama Std. Sapma Minimum Maximum 
Aktif Karlılığı 21 3.5348 9.02592 -8.01 30.30 
Politika Tercihi 21 1.4762 .51177 1.00 2.00 

 N Ortalama Std. Sapma Minimum Maximum 
Piyasa Değeri/Defter Değeri 21 1.5376 1.76650 .00 5.97 
Politika Tercihi 21 1.4762 .51177 1.00 2.00 

 
Tablo 4.’de de görüldüğü gibi 11 maliyet bedeli ile değerleyenler ve 10 gerçeğe 

uygun değer ile değerleyen şirketler (konsolide olmayan finansal tablo hazırlayanlar) 
olmak üzere toplam 21 şirkete ait özkaynak karlılığı oranı ortalaması 2,15, standart 
sapması ise 13,79’dur. Çalışmaya konu 21 şirketin aktif karlılığı ortalaması 3,53 ve 
standart sapması ise 9,025’dir. Şirketlerin Piyasa Değeri/ Defter Değeri oranı ortalaması 
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1,53 ve standart sapması 1,76’dır. Bir muhasebe politikası tercihi olarak yatırım amaçlı 
gayrimenkulleri maliyet bedeli yöntemi ile değerleme ve gerçeğe uygun değer yöntemi 
ile değerlemeyi tercih eden şirketlerin Özkaynak Karlılığı, Aktif Karlılığı ve Piyasa 
Değeri/ Defter Değeri oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup 
olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla, parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U 
Testi çalışma kapsamında yer alan Özkaynak Karlılığı, Aktif Karlılığı ve Piyasa Değeri/ 
Defter Değeri oranları için ayrı ayrı uygulanmıştır. Test istatistiğine ilişkin değerler 
Tablo 5.’de verilmiştir.  

Tablo 5. Test İstatistiği 

 Özkaynak Karlılığı 
Mann-Whitney U 48.000 
Wilcoxon W 103.000 
Z -.493 
Asymp. Sig. (2-tailed) .622 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .654b 

 Aktif Karlılığı 
Mann-Whitney U 51.000 
Wilcoxon W 106.000 
Z -.282 
Asymp. Sig. (2-tailed) .778 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .809b 

 Piyasa Değeri/Defter Değeri 
Mann-Whitney U 43.000 
Wilcoxon W 98.000 
Z -.845 
Asymp. Sig. (2-tailed) .398 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .426b 

z değeri Özkaynak Karlılığı, Aktif Karlılığı ve Piyasa Değeri/ Defter Değeri 
oranları için sırasıyla -0,493, -0,282 ve -0,845; anlamlılık düzeyi ise sırasıyla 0,622, 
0,778 ve 0,398 olarak bulunmuştur. Bu durumda, sonuç istatistiksel olarak anlamlı 
değildir ve şirketlerin yatırım amaçlı gayrimenkullerini maliyet bedeli yöntemi ile 
değerlemesi ve gerçeğe uygun değer yöntemiyle değerlemesinin Özkaynak Karlılığı, 
Aktif Karlılığı ve Piyasa Değeri/ Defter Değeri oranları üzerinde farklılaştırıcı bir etki 
yaratmadığı istatistiksel olarak görülmektedir.  

5. Sonuç 
Sermaye piyasası kurumları olan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluş 

amacı, getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere yatırım 
yapmak, portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri ve gayrimenkul alım satım 
kazancı elde etmektir. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere, 
gayrimenkullere dayalı haklara ve gayrimenkul projelerine portföy değerlerinin en az % 
50'si oranında yatırım yapmak zorundadırlar ve bunun sonucunda gayrimenkul yatırım 
ortaklıklarının bilançolarına bakıldığında aktiflerinde yatırım amaçlı gayrimenkuller 
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hesabı ayrı bir önem kazanmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartlarında yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi ve yapılması gereken açıklamalara ilişkin 
esasları belirlemek için TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı mevcuttur. 
Standartta kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek 
amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından) elde 
tutulan gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak tanımlanmıştır. Yatırım 
amaçlı gayrimenkuller başlangıçta maliyeti ile ölçülür. Alım sonrasında ise işletmeler 
maliyet yöntemi veya gerçeğe uygun değer yönteminden birisini tercih 
edebilmektedirler. Çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık 31 adet 
gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketinin 31.12.2013 tarihli finansal tabloları ve finansal 
tablo dipnotları incelenmiş ve 31 adet gayrimenkul yatırım ortaklığından 11 tanesinin 
yatırım amaçlı gayrimenkullerini alım sonrasında maliyet bedeliyle değerlediği, 20 
tanesinin ise alım sonrasında gerçeğe uygun değer yöntemini tercih ettiği tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte, analiz kapsamına yalnızca konsolide olmayan finansal tablo 
hazırlayan 21 şirket dahil edilmiştir. Politika tercihinin gayrimenkul yatırım 
ortaklıklarının Özkaynak Karlılığı, Aktif Karlılığı ve Piyasa Değeri / Defter Değeri 
(PD/DD) oranları üzerinde farklılık yaratıp yaratmadığı parametrik olmayan testlerden 
Mann-Whitney U Testi ile incelenmiştir. Her bir oran için ayrı ayrı uygulanan testin 
anlamlılık düzeyi değeri ise sırasıyla 0,622, 0,778 ve 0,398 bulunmuştur ve sonuç 
istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
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Extensive Summary 
 

The objective of Turkish Accounting Standart 40 is to prescribe the accounting 
treatment for investment property and related disclosure requirements. This Standard 
shall be applied in the recognition, measurement and disclosure of investment property. 
Investment property is held to earn rentals or for capital appreciation or both. 

Examples of investment property are land held for long-term capital 
appreciation, land held for a cuurrently undermined future use, building leased out 
under operating lease, property that is being constructed or developed for future use as 
investment property.Investment property should be recognised as an asset when it is 
propable that the future economic benefits that are associated with the property will 
flow to the entity and the cost of the property can be reliablymeasured. 

An investment property shall be measured initially at its cost. The Standard 
permits entities to choose either: (a) a fair value model, under which an investment 
property is measured, after initial measurement, at fair value with changes in fair value 
recognised in profit or loss; or (b) a cost model. An entity that chooses the cost model 
discloses the fair value of its investment property. 

 After initial recognition, an entity that chooses the fair value model shall 
measure all of its investment property at fair value, A gain or loss arising from a change 
in the fair value of investment property shall be recognised in profit or loss for the 
period in which it arises. 

Recently, the real estate industry has developed rapidly in Turkey. As an 
investment tool, investment in real estate became essential. Within the framework of the 
Capital Markets Law, organized by the Capital Markets Board of Turkey real estate 
investment trusts, real estate, real estate-based projects, and real estate capital market 
instruments by investing in a portfolio management company operating in the specific 
type. 

In this study, measurement methods of investment properties after recognition of 
31 real estate investment trust companies that traded in Borsa Istanbul is analyzed in 
order to examine the effect of policy selection on return on equity, return on asset and 
market to book value ratio of the companies’ financial statements and disclosures by 



 
 

E. Çına Bal 7/1 (2015) 404-418 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 418 

using the nonparametric test of Mann- Whitney U Test. Non-consolidated financial 
statements and disclosures for 2013 of 21 real estate investment trust companies is 
included to the examination. Results of the test that is individually applied for each ratio 
show that the effect of policy selection on the ratios is statistically insignificant. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


