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Abstract 

People feel themselves inadequte, desperate and have problem of social isolation 
as a result of mobbing and occupational burnout in working places. Thus it threats life, 
health and productivity of people. Mobbing and occupational burnout are common 
problems in health sector. The aim of this study was to determine the levels of mobbing 
and occupational burnout of health staff and to reveal the influence of mobbing on 
occupational burnout. As the way of collecting data, a questionnaire consisting of 
Leymann and Maslach scales was used. The data were analysed using descriptive 
statistics, correlation and regression analysis. 

Keywords: Health staff, Mobbing, Occupational Burnout. 
1. Introduction 

1.1. The Concept of Mobbing 
In early 1980s, Leymann used the term of mobbing for a specific child behaviour 

which had been used by Konrad for a particular animal behaviour and used by 
Heinemann (1972) to identify similar types of behaviour at workplaces (Lorenz, 1991; 
Leymann, 1996). Leymann prefers to use the term of mobbing instead of bullying used 
extensively for the same purpose in the literature. He used the term of bullying in 
activities among children and teenage children because the term of bullying at school 
includes physically aggressive acts whereas mobbing behaviour at workplace rarely 
involves physical violence according to him. However, we can see that the terms of 
mobbing and bullying are used for the same purpose in the literature (Rayner, & Hoel, 
1997; Zapf, 1999; Quine, 2001; Vartia, 2001). 

Mobbing at the workplace means hostile and unethical communication in a 
systematic way to an individual directed by one or a group of people (Leymann, 1996). 
Mobbing, referred in such words “harassing”, “ganging up on someone” or 
“psychologically terror” in the studies of Leymann (1990; 1996) poses a major threat to 
the physical and mental health at workplaces because of psychical, social, and 
psychosomatic effects (Vartia, 2001). And unfortunately mobbing is so extremely 
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widespread in today’s environment that it is impossible not to witness any kind of 
mobbing. 

In the study of Leymann (1988) the person in the schism is defined as a victim 
(Leymann, 1990). Leymann (1996) subdivided the behaviors of mobbing witnessed by 
the victim into five categories with the help of interviews. Preventing communication, 
social isolation, spreading rumors, affecting occupational situation and affecting 
physical health of victim can be listed for behavior types. Leymann (1990) explained 
the structure of critical events of mobbing process respectively. This process includes 
four phases which are called as “original critical incident”, “mobbing and stigmatizing”, 
“personel administration” and “expulsion”. 

The causes, importance, properties, consequences of mobbing and ways of 
prevention from it have been the subjects of many studies relying on interviews, 
questionnaire surveys and observations. 

Zapf et al. (1996) considered the relationship between mobbing, job 
characteristics, social environment variables, and psychological ill-health. Also, they 
distinguished seven mobbing factors by using the Leymann Inventory of Psychological 
Terrorization (LIPT): mobbing by organizational measures, social isolation, attacking 
the victim’s private life, attacking the victim’s attitudes, physical violence, verbal 
aggression, and rumours. And then Zapf (1999) investigated causes of mobbing at work 
by using several scales. In this study, organization and perpetrator as well as social 
system and victim are set forth as the causes of mobbing. Additionally, Zapf (1999) 
allows us to examine the cause and effect relationship related to mobbing. 

Hubert and Van Veldhoven (2001) emphasized that there are large differences in 
the occurrence of undesirable behaviour between sectors. They used the Questionnaire 
on the Assessment and Experience of Work (Vragenlijst Beleving en Beoordeling van 
de Arbeid; VBBA; van Veldhoven & Meijman, 1994) in their study. Quine (2001) 
categorized bullying into five categories: threat to professional status, threat to personal 
standing, isolation, overwork, and destabilization. Also in this study correlations 
between categories of bullying and occupational health outcomes (job satisfaction, 
anxiety, depression, propensity to leave) were presented. Vartia (2001) revealed that 
mobbing at workplaces has negative effects not only on the victims’ welfare but also on 
witnesses’ welfare. Vartia (2001) investigated the relationship between the hostile 
behaviours detected by the Leymann Inventory and such factors as general stress, 
mental stress reactions and feelings of low self-confidence. 

Çobanoğlu (2005) reported the causes of mobbing related to the health sector, in 
Turkey. These causes were listed as follows: lack of medical facilities in hospitals; 
excessive working time due to large number of patients; low wage; bureaucratic 
obstacles; discrimination in the workplace; becoming family life more difficult due to 
excessive working time; failure to performing (fulfil) the requirements of the 
profession; discrimination among patients. 

Demirel and Yoldaş (2008) examined whether the five sub-dimensions of 
mobbing behaviours determined by Leymann Inventory show differences in Turkey and 
Kazakhstan. They found that there are statistically significiant differences between two 
countries with regard to five structures of mobbing behaviours and mobbing behaviours 
are seen more in health care workers in Kazakhstan. Yıldırım and Uysaloğlu (2012) 



 
 

A. H. Türkan – İ. Kılıç 7/3 (2015) 7-21 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

9 

explored the impact of demographic factors and job position on employees’ mobbing 
perception. Aydan et al. (2012) aimed to identify both demographic characteristics of 
victims and perpetrators and mobbing behaviours of perpetrators in private education 
institutions. For this purpose they used mobbing behaviours amongst primary education 
institutions survey. Cogenli and Barlı (2013) made an application to the Academicians 
using Leymann Inventory of Psychological Terror. Also, Faria et al. (2012) and Celep 
and Konaklı (2013) dealt with mobbing in education sector. 

Cornoiu and Gyorgy (2013) described hostile action types of mobbing and its 
causes and effects. Topa and Moriano (2013) examined the relationships between work 
stress, group support, and group identity with horizontal mobbing in the sector of health 
care. They found that stress is positively associated to horizontal mobbing, whereas 
group support and group identity are negative predictors of horizontal mobbing. 

Soysal et al. (2014) investigated whether five sub-dimensions of mobbing 
behaviours determined by Leymann show any differences with regard to gender. 

1.2. The Concept of Burnout 

Burnout began to be used in the 1970s. Maslach and Jackson (1981) defined 
“burnout” as a syndrome of emotional exhaustion and cynicism that occurs frequently 
among individuals who do ‘people-work’ of some kind. Maslach and Jackson (1981) 
developed the Maslach Burnout Inventory (MBI) to evaluate the dimensions of burnout 
and to meet the need for an instrument to assess burnout. Maslach and her colleagues 
emphasize a multidimensional model for burnout and they define its dimensions as 
cynicism, exhaustion and feelings of inefficacy. Maslach (2003) indicates that the 
relationship between exhaustion and cynicism is clearer while it is vague between 
feelings of inefficacy and the other two dimensions because the exhaustion and 
cynicism can emerge from the same reasons (e.g., work overload or social conflict). 
However, the reasons of inefficacy feelings (e.g., lack of information or insufficient 
time) are different from others. Sometimes feelings of inefficacy can rise as a result of 
the other two dimensions (Maslach, 2003). Thus, both Maslach and her colleagues’ 
studies and Maslach Burnout Inventory have inspired a lot of studies in Turkey and 
abroad in many sectors. 

Naude and Rothmann (2004) used Maslach Burnout Inventory-Human Services 
Survey (MBI-HSS), a version of MBI, developed for emergency medical technicians. 
They used principal components analysis to determine the factors of MBI-HSS. MBI-
HSS was designed in such a way that it contains three subscales, namely emotional 
exhaustion, depersonalisation and personal accomplishment. Borritz et al. (2006) tested 
the MBI but they didn’t obtain satisfactory results and in order to measure burnout, they 
developed their own instrument, Copenhagen Burnout Inventory (CBI). As they wanted 
to focus on exhaustion, their inventory is based on three types of exhaustion: personal 
burnout (including general symptoms of exhaustion), work-related burnout and client-
related burnout. Through this study, burnout was given in a different theoretical 
framework. 

D'Alleo and Santangelo (2011) aimed to describe the levels of burnout in call 
center operators and the organizational climate of the companies. In addition they 
wanted to test the relationship between dimensions of organizational climate and the 
burnout syndrome in call centers by using the MBI and the Questionnaire for the 
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Analysis of Organizational Climate. Sadeghi and Khezrlou (2014) compared the levels 
of teachers’ burnout in terms of age, gender, marital status, and level of education by 
using MBI in their research whose participants consist of English Language Teachers in 
Iran. 

1.3. The Relationship between Mobbing and Burnout 

At the workplaces where the victims are suffering from mobbing, emotional, 
physical, and psychological exhaustion, known as burnout can be observed, too. Many 
studies in the literature include the relationship between mobbing and burnout. In the 
following, a short review of some of these studies will be presented. 

Einarsen et al. (1998) confirmed that there is a significant relationship between 
mobbing and burnout among health care professionals. They reported that the nurses 
exposed to bullying at work have significantly higher levels of burnout. They also 
revealed that the nurses exposed to bullying have significantly higher levels of burnout, 
lower job-satisfaction and lowered psychological well-being compared to nurses not 
exposed to bullying. 

Alkan et al. (2011) examined the relationships between mobbing and burnout and 
also between their sub-dimensions for physical education and sports teachers. Tanhan 
and Çam (2011) determined the relationship between mobbing and burnout, and also 
between mobbing and dimensions of burnout which are emotional exhaustion, 
depersonalisation and personal accomplishment for teachers. 

Dikmetaş et al. (2011) explained the relationship between the levels of mobbing 
and burnout of physician assistants. The aim of this study was to determine whether 
individual characteristics have effects on levels of mobbing and burnout. They 
explained the effect of mobbing and two sub-dimensions of burnout on third sub-
dimension left. 

Laschinger et al. (2012) demonstrated a model including authentic leadership, 
workplace bullying, emotional exhaustion, job satisfaction and turnover intentions with 
the help of Path Analysis Techniques. In this study on nurses, the subscale of MBI was 
used to measure the level of emotional exhaustion. And also they used Negative Acts 
Questionnaire-Revised (Einarsen & Hoel, 2001) to measure mobbing behaviours. 

Karakuş and Çankaya (2012) determined that mobbing has positive effect on 
stress and burnout and has negative effect on job and life satisfaction in a population of 
primary school teachers. They used exploratory factor analysis followed by 
confirmatory factor analysis to obtain these results. 

Kozak et al. (2013) examined the effects of job-related psychosocial aspects and 
outcomes like mobbing on personal burnout. They indicated a high positive correlation 
between personal burnout and mobbing. 

The aim of this study was to determine the levels of mobbing and occupational 
burnout of health staff and to reveal the influence of mobbing on occupational burnout. 
In this context, the basic hypothesis of research can be expressed as follows: 

Hypothesis: The frequency of mobbing behaviours in health staff has a crucial 
influence on the level of occupational burnout. 
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2. Method 

2.1. Collection of Data 
Questionnaire was used as the data collection technique. Face to face interviewing 

was performed by researchers. This questionnaire consists of three parts. The first part 
contains information about the participants (involving gender, marital status, age range, 
occupation, institutions, length of service). The second part contains a scale developed 
by Leymann (1990, 1996) for assessing the types of mobbing. This scale called 
Leymann Inventory Psychological Terrorization (LIPT) consists of 45 5-point Likert 
type questions. These 45-items were designed by Leymann to measure five constructs 
of mobbing behaviours: Behavior threatening communication (items 1–11), Behavior 
threatening social contacts (items 12-16), Behavior threatening personal reputation 
(items 17-31), Behavior threatening occupational situation (items 32-40), Behavior 
threatening physical health (items 41-45). Responses related to the frequency of hostile 
behaviours were rated on a Likert scale ranging from 1 to 5. (1: never, 5: always). The 
third part of questionnaire contains Maslach Burnout Inventory (MBI) of Maslach and 
Jackson (1981). It comprises 22 items including three factors as follows: emotional 
exhaustion (items 1-9), reduced sense of personal accomplishment (items 10-17), 
depersonalization (items 18-22). These items were rated using a five-level Likert scale 
ranging from 1 to 5. (1: never, 5: always). 

2.2. Population and Samples 
The participants of the study are doctors, nurses and other health staffs (laboratory 

assistant, medical technicians, etc.) working in private hospitals, state hospitals, 
university hospitals and other health centers (family physicians, polyclinics, etc.) in 
Afyonkarahisar, Kütahya and Isparta, Turkey. In this study, sampling was performed for 
saving time and cost. In this framework, stratified sampling was used and types of 
hospital (private hospitals, state hospitals, university hospitals and other health centers) 
were determined as strata. Sample size was calculated by formula (n=s2Zα

2/d2) 
recommended by NEA (1965) for quantitative research and infinite universe (N>10 
000). According to the formula, minimum acceptable sample size was found to be 465 
(s=1.10, Zα=1.96, d=0.10; s: standard deviation, Zα: critical or theorical table value for 
significant level “0.050”, d: effect size). The questionnaires were handed out to 600 
members of health staff. However, a total of 517 questionnaires were included in the 
analysis by omitting 83 questionnaires that were not responded or responded 
incompletely. 

2.3. Data Analysis 

To analyze the data obtained by survey method, SPSS was used. Table 1 provides 
descriptive statistics of the sample. First, the means and standard deviations of scores of 
mobbing and burnout were obtained. Second, factor analysis and reliability analsis were 
employed to confirm the validity of the responses to questionnaires. Moreover, 
Independent Samples T Test and One Way ANOVA were performed in order to 
compare hostile actions faced by participants and levels of burnout experienced by 
participants in terms of the individual characteristics of them. 

In this sudy, correlation and regression analysis were run to determine the 
relationship between mobbing and occupational burnout. 
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The results are described in the next Section. 

3. Results 
In Table 1, the distribution of the participants working in health institutions is 

presented in terms of demographic properties. The results reveal that 55.9% of the 
participants are female, 62.9% of them are married, 82.2% of them are 38 years or 
younger, and 80.3% of them are working for ten years or less. Of the whole sample 
17.6% are doctors, 45.1% are nurses, and 37.3% are other health staff (including 
laboratory assistant, medical technicians, etc.). As their working places considered, 
48.9% are the employees in private hospitals, 18.2% are in state hospitals, 13.5% are in 
university hospitals, and 19.3% are in other health institutions. 

Table 1. Distribution Of the Participants’ Demographic Properties 

Variables Groups Frequencies Percent 
Gender Female  289 55.9 

Male 228 44.1 
Marital Status Single 192 37.1 

Married  325 62.9 
Age range 18-28 185 35.8 

28-38 240 46.4 
38-48 57 11.0 
48-58 21 4.1 
58-65 14 2.7 

Occupation Doctor  91 17.6 
Nurse 233 45.1 
Other 193 37.3 

Institutions Private 253 48.9 
State 94 18.2 
University 70 13.5 
Other 100 19.3 

Length of service 0-5 289 55.9 
5-10 126 24.4 
10-15 39 7.5 
15-20 31 6.0 
20 years 
or more 

32 6.2 

TOTAL 517 100.0 

Table 2 demonstrates the results of factor analysis and reliability analysis 
conducted to support the structral validity of inventories. According to this table, the 
number of factors whose eigenvalues are greater than 1 is 5 in Leymann Inventory and 3 
in Maslach Inventory. Furthermore, it was found that the mean score of mobbing (1.75) 
is lower than the mean score of occupational burnout (2.49). 

In Leymann Inventory, the third factor “behavior threatening personal reputation” 
explained the 23.7% of the variance and made a major contribution. Following the third 
factor, the fourth factor (behavior threatening occupational situation) and the first factor 
(behavior threatening communication) had also great contribution in explaining the 
variance. However, a decrease was observed in the second and the fifth factors. The 
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total contribution of these five factors to variance was 75.0%. Cronbach alpha 
coefficients were calculated as greater than 0.90 for all factors. As means scores of the 
factors were investigated, it was seen that the values changed between 1.53 and 1.87. 
This revealed that the means of mobbing behaviours were lower than middle-level. 
Mean scores had the highest value in the dimension of “behavior threatening personal 
reputation” (1.85) and the lowest value in the dimension of “behavior threatening 
occupational situation” (1.53). 

The first factor “emotional exhaustion “explained the 25.8% of the variance in 
Maslach Inventory. This made a great contribution to the variance. As regards the 
quantity provided to variance, the second factor “reduced sense of personal 
accomplishment”, and the third factor “depersonalization” came after the first factor. 
Cronbach alpha coefficients were calculated as greater than 0.80 for all factors. As 
means scores of the factors were examined, it was found that the values changed 
between 2.32 and 2.61. According these values, it could be concluded that the burnout 
levels of health staff were lower than middle-level. Mean scores had the highest value in 
the dimension of “emotional exhaustion” (2.61) and the lowest value in the dimension 
of “reduced sense of personal accomplishment” (2.32). 

Table 2. The Results of Factor Analysis and Reliability Analysis 

Factors 
Number 
of Items 

Eigen-
values 

Variance 
explained 

% 

Cronbach’s 
Alpha Χ  SD 

M1: Behavior 
threatening 
communication 

11 6.78 15.1 0.93 1.87 0.81 

M2: Behavior 
threatening social 
contacts 

5 4.15 9.2 0.94 1.60 0.91 

M3: Behavior 
threatening personal 
reputation  

15 10.68 23.7 0.95 1.85 0.83 

M4: Behavior 
threatening occupational 
situation  

9 7.85 17.4 0.95 1.53 0.84 

M5: Behavior 
threatening physical 
health 

5 4.31 9.6 0.95 1.76 1.03 

Total scores of mobbing 45 - 75.0 0.93 1.75 0.51 
OB1: Emotional 
Exhaustion 

9 5.69 25.8 0.92 2.61 0.89 

OB2: Reduced Sense of 
Personal 
Accomplishment 

8 4.46 20.2 0.88 2.32 0.78 

OB3: Depersonalization 5 3.46 15.7 0.89 2.54 0.96 
Total scores of burnout 22 - 61.7 0.87 2.49 0.58 

Findings about the comparison of levels of mobbing and occupational burnout of 
health staff in terms of personal characteristics are shown in Table 3. The findings 
indicated there is a statistically significiant difference among the institutions and length 
of services with regard to levels of mobbing and occupational burnout. The results 
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yielded that marital status had an influence on levels of mobbing and gender and 
occupation had an effect on the levels of occupational burnout. The levels of mobbing 
was higher in single (Χ=1.84) compared to married (Χ=1.69), employees working in 
state hospital (Χ=1.86) and university hospital (Χ=1.81) compared to the other health 
institutions, employees working less than five years (Χ=1.81) compared to the others. 
The levels of occupational burnout was higher in females (Χ=2.54) than males 
(Χ=2.41), nurses (Χ=2.57) than doctors (Χ=2.37), employees working between 0 to 5 
years (Χ=2.56) than the ones working more than 5 years, employees working in 
university hospital (Χ=2.73) than other health institutions. 

Table 3. Comparison of Means of Mobbing and Occupational Burnout Levels with 
Regard to Participants’ Demographic Characteristics 

Variables Groups 
Mobbing  Burnout 

Χ  SD p  Χ  SD P 
Gender Female 1.76 0.50 0.576  2.54 0.57 0.017* 

Male 1.73 0.53  2.41 0.58 
Marital Status Single 1.84 0.54 0.020*  2.53 0.51 0.176 Married 1.69 0.48  2.46 0.61 
Age range 18-28 1.81 0.50 

0.310 

 2.52 0.53 

0.200 
28-38 1.72 0.52  2.50 0.56 
38-48 1.68 0.53  2.42 0.69 
48-58 1.68 0.58  2.25 0.67 
 >58 1.69 0.33  2.33 0.60 

Occupation Doctor 1.76 0.55 

0.676 

 2.37 b 0.72 

0.007** Nurse 1.76 0.50  2.57 a 0.50 
Other 1.72 0.50  2.43 

ab 0.57 

Institution Private 1.71 b 0.48 

0.028* 

 2.40 b 0.56 

0.000*** State 1.86 a 0.58  2.50 b 0.53 
University 1.81 a 0.51  2.73 a 0.51 
Other 1.67 b 0.48  2.42 b 0.63 

Length of service 0-5 1.81 a 0.53 

0.022* 

 2.56 a 0.54 

0.001** 
5-10 1.66 b 0.45  2.45 b 0.54 
10-15 1.63 b 0.44  2.40 b 0.75 
15-20 1.67 b 0.48  2.38 b 0.56 
>20 1.68 b 0.55  2.13 c 0.60 

*p<0.050   **p<0.010  ***p<0.001     a, b, c; The difference between groups having different 
letters is significant. 

 The simple linear regression analysis was carried out to reveal the effect of 
mobbing on occupational burnout. Its results are presented in Table 4. The multiple 
linear regression analysis was conducted to display the effect of mobbing on sub-
dimensions of occupational burnout. The results are demonstrated in Table 5. 

As seen in Table 4, the model including mobbing (M) and occupational burnout 
(OB) is significant (F=172.72; p<0.001). The R square of this regression model was 
found 0.25. This means that mobbing explained 25% of the variance in occupational 
burnout. The model obtained as a result of simple linear regression analysis is 
exhibited as follows. 

OB=1.50 + 0.56M 
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According to the model, an increase in mobbing led to an increase in the value of 
0.56 in occupational burnout. There is moderate positive correlation between mobbing 
and occupational burnout (r=0.50). It means that the levels of occupational burnout 
increase when the levels of mobbing increase, or vice versa. 

Table 4. The Regression Model between Mobbing and Occupational Burnout 

Model β i SE t p R R2 ANOVA 

Constant 1.50 0.08 19.19 0.000* 
0.50 0.25 

F=172.72 

p=0.000* Mobbing 0.56 0.04 13.14 0.000* 

Dependent variable: Occupational burnout     *p<0.001   

As seen in Table 5, the model including sub-dimensions of mobbing (M1, M2, 
M3, M4, M5) and occupational burnout (OB) is significant (F=46.70; p<0.001). The R 
square of this regression model was found 0.31. This means that sub-dimensions of 
mobbing explained 31% of the variance in occupational burnout.  

As stated in the results of regression analysis, all sub-dimensions of mobbing 
were necessary for this model except “behavior threatening occupational situation”. 
The sub-dimensions of mobbing were ranged starting from the highest to lowest with 
respect to influence on occupational burnout as follows “behavior threatening personal 
reputation”, “behavior threatening communication”, “behavior threatening physical 
health”, and “behavior threatening social contacts”. The model obtained as a result of 
multiple linear regression analysis is exhibited as follows. 

OB=1.41 + 0.16M1 + 0.13M2 + 0.20M3 + 0.14M5 
According to the model, an increase in the sub-dimension of mobbing which had 

the highest effect on the occupational burnout led to an increase in the value of 0.20 in 
occupational burnout. 

Table 5. The Regression Model between Mobbing and The Sub-Dimensions of 
Occupational Burnout 

Model β i SE t p R2 ANOVA 

Constant 1.41 0.08 18.34 0.000* 

0.31 
F=46.70 

p=0.000* 

M1 0.16 0.03 5.51 0.000* 

M2 0.13 0.03 4.88 0.000* 

M3 0.20 0.03 6.98 0.000* 

M4 0.02 0.03 0.76 0.446 

M5 0.14 0.02 6.66 0.000* 

Dependent variable: Occupational burnout   *p<0.001   M1: Behavior threatening 
communication; M2: Behavior threatening social contacts; M3: Behavior threatening personal 
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reputation; M4: Behavior threatening occupational situation; M5: Behavior threatening 
physical health. 

4. Discussion and Conclusion 
Aiming at revealing the effect of mobbing on occupational burnout, this study was 

performed on 517 health staff. Cronbach alpha coefficients for Leymann Inventory and 
Maslach Inventory were 0.93 and 0.87, respectively. Soysal et al. (2014) reported 
reliability coefficient of Leymann Inventory performed on 200 health staff in Kilis, 
Turkey as 0.81, for Maslach Inventory reliability coefficient was calculated as 0.83 in 
the study of Maslach and Jackson (1981) on human services professionals. 

In this study, the mean score of mobbing of health staff was calculated as (1.75) 
lower than the middle level. Additionally, sub-dimension of mobbing with the highest 
mean score was obtained as “behavior threatening personal reputation” (rumoring, 
gossiping, slandering, holding up to ridicule etc.). In the study of Dikmetaş et al. (2011), 
the mean score of mobbing of assistant physicians working in a university hospital in 
Turkey (1.87) was obtained lower than the middle level as in our study. Avcı and Kaya 
(2013) examined work related and non-work related outcomes of mobbing behaviours 
in service sector in Turkey, however, they obtained the sub-dimension with the highest 
mean score as “behavior threatening social contacts”. 

In the current study, the mean score of burnout of health staff was calculated as 
(2.49) lower than the middle level as well. And the sub-dimension which had the 
highest mean score was “emotional exhaustion”. Similarly, Dikmetaş et al. (2011) in the 
study on assistant physicians working in a university hospital in Turkey obtained the 
sub-dimension of burnout having the highest mean score as “emotional exhaustion”. 
Contrary to this result, examining the factorial validity of MBI on health nurses from 
west-central Florida, Beckstead (2002) found “reduced sense of personal 
accomplishment” as the sub-dimension with the highest mean score. Schaufeli and Van 
Dierendonck (1993), Poghosyan et al. (2009), and Adwan (2014) calculated the sub-
dimension having the highest mean score as “personal accomplishment” in their studies 
on nurses. Similarly, in many studies conducted in other sectors, sub-dimension 
associated with accomplishment was determined as the one with the highest mean score 
(Maslach & Jackson, 1981; Jackson & Maslach, 1982; Wright & Bonett, 1997; 
Rutherford et al., 2014; Sadeghi & Khezrlou, 2014). That reduced sense of personal 
accomplishment is more than the feeling of emotional exhaustion in other countries 
with better working conditions may be due to ongoing working conditions more 
difficult in Turkey. In addition, emotional state of Turkish people can not be ignored 
undoubtedly. 

This study revealed that the levels of mobbing and occupational burnout vary 
according to some personal characteristics. One of these findings was that the level of 
occupational burnout varies with respect to gender. Also, Maslach and Jackson (1981) 
found that there were differences between male and female for each of the MBI 
subscales. We identified that the level of female’s occupational burnout is higher than 
the level of male’s occupational burnout. This result may be caused by higher level of 
burnout in nurses (Schaufeli & Van Dierendonck, 1993; Beckstead, 2002) and by a 
large amount of female nurses. However, the level of mobbing did not vary depending 
on gender. Furthermore, Quine (2001) reported that the level of mobbing in nurses does 
not vary in terms of gender, either. 
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In the study, one of the important results was that the mobbing level of health staff 
varies according to marital status. Additionally, the levels of occupational burnout and 
mobbing of health staff that are single were found to be higher than married ones. Also, 
Ramirez et al. (1996) found that being single is an independent risk factor for a high 
emotional exhaustion score. One reason for this situation may be the work shift 
scheduling. Another reason is being given single employees more work considering that 
the responsibilities of single employees are less than married ones. 

Although the levels of mobbing and occupational burnout of health staff vary 
depending on the variable “age”, the difference was not statistically significant. Also, in 
the study of bullying in nurses, Quine (2001) determined that there was not a difference 
with regard to “age” variable. We found that both the levels of mobbing and 
occupational burnout of younger employees are higher than married ones. Maslach and 
Jackson (1981) reported that young employees have higher scores than old ones for 
depersonalization and emotional exhaustion subscales of MBI. We discovered that both 
the levels of mobbing and burnout of employees who are in the first five years of 
professional work are higher than the other groups. Adaptation problems, excessive 
workloads, lack of professional experience, tasks which are meaningless and do not 
belong to the employee's area of expertise can be given the reasons of this result. 

In this study, a moderate positive correlation was found between mobbing and 
occupational burnout. According to the results of regression analysis, an increase in 
mobbing led to an increase in the value of 0.56 in occupational burnout. These results 
revealed that the basic hypothesis of this research (The frequency of mobbing 
behaviours in health staff has a crucial influence on the level of occupational burnout.) 
can be accepted. Restriction on communication, verbal attack on the person's way of 
performing job, physical attacks, social isolation, tease, gossip, employment with 
physically heavy tasks in the work places exhaust, depersonalize the victims and 
decrease their job satisfaction, and they do not feel efficient. Another important result of 
the research was that the most efficient sub-dimension is “behavior threatening personal 
reputation”. This result can be explained as follows: the health staff has to undergo 
difficult intensive long-lasting education; however, in their professional life, they are 
faced with excessive workload, insufficient wages and even increasing violence. Thus, 
they complain about not receiving treatment they deserve and not having satisfactory 
living conditions. Under the influence of these problems, even a small attack of director 
increases the sensitivity of employees. 

Mobbing behaviours at workplaces and occupational burnout have negative 
impacts on the working and private lives. Further research needs to be done to identify 
factors that influence mobbing and occupational burnout. Employees should be 
informed about mobbing and occupational burnout. Knowing their duties and rights, 
employees improve working environment and help to remove problems. 
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Abstract  
 

Although the number of Internet users is ever increasing, the number of Internet 
banking users has not increase as expected. In order to get to the core of this problem, it 
is critical to understand how personal preferences and perceptions of customers affect 
the internet banking use. This study investigates the factors affecting the way financial 
consumers regard Internet banking, using the Technology Acceptance Model (TAM). In 
this respect, four hypotheses were developed as part of the framework of this research. 
Surveys were developed in order to collect data; the data was then delivered to 
academics working in Turkish universities. Three hundred and forty two surveys were 
then analyzed. Data obtained was analyzed using the structural equality model. 
According to the findings of the analysis, the most important factor affecting the 
intention to use Internet banking for financial consumers is the perception of trust. Ease-
of-use, convenience and security considerations were among the other factors affecting 
the intention to use internet banking.  
 
Keywords: Turkish Banking Industry, Technology Acceptance Model, Internet 
Banking, Structural Equality Model 
 

1. INTRODUCTION   
As a result of the advancements in communication and information technologies, 

especially the financial product specifications, and due to the intensified competition in 
the industry, the banking industry is going through a radical change globally (Sohail and 
Shanmugham, 2003).  This change is also affecting the way financial consumers 
conduct their banking transactions (Eriksson et al., 2008), (Sayar and Wolfe, 2007).  

Today, the most traditional banks are using internet technologies and offering 
online banking services to their customers. As a result, consumers are now able to 
conduct any bank transaction such as fund transfers between accounts, accessing their 
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accounts, viewing their account statements, pay their bills, etc. from anywhere at any 
time visiting the website of their bank. 

The use of Internet banking offers several advantages both to banks and their 
customers. Internet banking services are accessible 24/7. It makes it possible for banks 
to reach their customers easily and allows their customers to save on costs (Xue, Hitt 
and Chen, 2011).  The use of Internet banking reduces branch, personnel and rent 
expenses while making it possible for banks to offer innovative and diverse products, to 
improve their marketing operations and communication, and to provide services 
regardless of geographic location and time (Mols, 1999), (Devlin, 1995). 

According to the data obtained from The Banks Association of Turkey, the total 
number of Internet banking customers in Turkey is 34,048,000 as of December, 2014. 
The number of individual customers who logged in at least once in the past year is 
approximately 19,615,000 (The Banks Association of Turkey, 2014). The Internet bank 
users in Turkey are using Internet banking tools for financial transactions (fund transfer, 
payments, etc.) and investment (investment funds, forex, etc.) to a high degree.  

The use of Internet banking must be widespread in order to be able to take 
advantage of the Internet banking as expected. Financial consumers must be motivated 
to use internet banking if the use of Internet banking is to be widespread. Therefore, the 
main purpose of this study is to identify the factors affecting the way financial 
consumers use Internet banking. This study consists of two chapters. The first chapter 
covers the literature scan made on this subject and gives information about the 
technology acceptance model. The second chapter addresses the results of the survey 
which provides an insight on the factors affecting the use of Internet banking.  

2. LITERATURE REVIEW   

Several researches are available in literature on the use of Internet banking.  
Among these are Vrechopoulous and Atherinos, (2009), Polasik and Wisniewski 
(2008), Ekberg, Li and Morina (2007), Nor and Pearson (2007), Sanmugam (2007),  
Flavian, et al.  (2006), Shergill and Li (2006), Rotchanakitumnuai and Speece (2003), 
Sohail and Shanmugham (2003), Suh and Han (2002), Karjaluoto et al. (2002), Matilla, 
Karjaluoto and Pento (2003), Sathye (1999).  

Vrechopoulous and Atherinos, (2009) reported that the design of online banking 
website has an effect on the Internet usage behavior. Polasik and Wisniewski (2008) 
suggested that factors such as a perceived security level, having an experience with 
Internet at an average level, and demographic variables play a significant role in the 
adoption of Internet banking. Ekberg, Li and Morina (2007) in their study involving 4 
leading banks operating in Sweden, investigated the principles banks take into 
consideration when deciding on using Internet banking. They reported that security 
concerns have an impact on the use of Internet banking. Nor and Pearson (2007) in their 
study conducted in Malaysia, reported that factors such as trust, relative superiority, 
trialability have an impact on the use of Internet banking.  Sanmugam (2007) suggested 
that the most important factor in the adoption of Internet banking is the social norms. 

Flavian, et al.  (2006) reported that factors such as trust in the bank, income level 
of the customer, customer’s age and gender played a significant role in the customer’s 
preference to use the Internet banking services provided by his/her bank. Shergill and Li 
(2006) conducted research with the aim, to identify the factors affecting the trust and 
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loyalty New Zealanders place in Internet banking. In their study they found that shared 
values was the most important factor influencing the trust bank customers place in 
Internet banking? On the other hand, they have found that factors such as customer 
satisfaction from Internet banking, trust, brand image and expenses played an important 
role in the customer’s loyalty to the bank.  Rotchanakitumnuai and Speece (2003) 
investigated the obstacles to the adoption of Internet banking for corporate bank 
customers in Thailand. The study revealed that concerns about Internet security is the 
most important obstacle for the widespread use of Internet banking. Sohail and 
Shanmugham (2003) in their study conducted in Malaysia, reported that factors such as 
accessibility, knowledge about Internet banking, resistance to change, capital costs of 
computers and access to the Internet, trust in the bank, security concerns, advantages 
and ease-of-use influence the adoption of Internet banking.  Matilla, Karjaluoto and 
Pento (2003) conducted a study on the Internet banking customers aged 65+ who are 
living in Finland. Aspects such as inconvenience, security and being deprived of 
personalized services are among the obstacles of using Internet banking.  

Suh and Han (2002) investigated the viewpoint of consumers in Korea using a 
survey embedded to the websites of 5 banks. They reported that advantages and ease-of-
use have an impact on the use of Internet banking by financial consumers. They also 
stated that the element of trust was one of the most important measures influencing the 
use of Internet banking. Karjaluoto et al. (2002) conducted a study on the Internet 
banking customers living in Finland. They reported that security concerns did not have 
a significant impact on the use of Internet banking. Sathye (1999) in the study 
conducted in Australia reported that factors such as security concerns and not being 
sufficiently informed about Internet banking were among the obstacles of adopting 
Internet banking. 

Among the studies which use the technology acceptance model are Daneshgadeh 
and Yıldırım (2014), Yoon and Steege (2013) , Alsajjan and Dennis (2010), Gu, et al. 
(2009), Cheng, et al. (2006), Luarn and Lin (2005), Pikkarainen, et al. (2004), Eriksson, 
et al. (2004).  

Daneshgadeh and Yıldırım (2014) investigated the factors affecting the way 
Turkish bank customers use Internet banking. They have noted that ease-of-use and 
advantages were the most important factors in the use of Internet banking. Yoon and 
Steege (2013) in their study, listed openness, availability of the website, and security 
concerns of the customers as the factors affecting the use of Internet banking. Alsajjan 
and Dennis (2010) used the technology acceptance model in their study. They collected 
the data through a survey distributed to 618 university students in Saudi Arabia. It was 
found that trust and advantages were among the factors affecting the use of Internet 
banking. 

Gu, et al. (2009) investigated the attitude of Korean consumers towards mobile 
banking adding several external variables along with trust variate to the technology 
acceptance model. The study showed that perceived ease-of-use and perceived 
convenience had an impact on the intention while perceived convenience had a 
correlation with perceived ease-of-use.  Cheng, et al. (2006) investigated the factors 
influencing the intention of bank customers in Hong Kong to use Internet banking 
including a perceived web security variable to the technology acceptance model. This 
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study showed that variables such as perceived convenience and perceived web security 
had an effect on the intention to use while perceived ease-of-use had an indirect impact.  

Luarn and Lin (2005) investigated the factors affecting the intention to use 
Internet banking in Taiwan including variables such as credibility, perceived self-
efficacy, perceived financial cost along with perceived convenience and perceived ease-
of-use. This study showed that perceived credibility had a more significant effect when 
compared to the traditional variables of the technology acceptance model.  

Pikkarainen, et al (2004) added four new variables to the technology acceptance 
model (perceived playfulness, knowledge about Internet banking, security and privacy, 
quality of the Internet connection) and investigated the factors affecting the adoption of 
Internet banking in Finland. According to this study, knowledge about Internet banking 
has an effect on the adoption of online banking; while the effect of factors such as 
perceived playfulness, security and privacy, quality of the Internet connection were 
statistically insignificant. In another study, Eriksson, et al. (2004) investigated the 
viewpoint of bank customers in Estonia towards Internet banking using the technology 
acceptance model. This study emphasized that users of Internet banking services agree 
on the advantages of Internet banking. Therefore, the study states the key role perceived 
convenience plays in the use of Internet banking.  

This study was conducted with the addition of variables such as perceived trust 
and security to the technology acceptance model developed by Davis (1986). In this 
respect, it is expected to contribute to the literature.  

3. CONCEPTUAL FRAMEWORK AND RESEARCH HYPOTHESES 
This study aims to identify the factors affecting the way financial consumers use 

Internet banking. The model used in this study is based on the Technology Acceptance 
Model developed by Davis (1986). Technology Acceptance Model is commonly used in 
the estimation of factors affecting the technology use patterns of individuals. 

The Technology Acceptance Model is recognized by most of the researchers 
conducting studies in the field of information technologies (Luarn and Lin, 2005). 
Several studies available in the literature showed that the Technology Acceptance 
Model is a solid and consistent model in explaining technology acceptance behaviors of 
individuals for a wide range of technologies (Gefen et al., 2003). The model reveals the 
significance of perceived advantage and ease-of-use for the usage patterns of system 
users. It supports that ease-of-use and perceived advantage along with external factors 
of the technology usage model affects the usage preferences of individuals (Park et al. 
2009). Technology usage model is shown in Figure 1. 

 
Figure 1: Technology Acceptance Model, Source: Davis et al. 1989 
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According to the technology acceptance model, two important viewpoints, namely 

perceived convenience and perceived ease-of-use, play an important role in shaping the 
intention of individuals to accept and use information technologies. Perceived 
convenience is defined as the belief that the use of a specific system will improve one’s 
work performance.   Perceived ease-of-use, on the other hand, can be defined as the 
degree one believes a system does not require too much effort (Davis, 1989). 

 
The research model developed for this study aims to investigate the main factors 

affecting the use of Internet banking as mentioned above. The research model is based 
on aspects such as trust, convenience, security, and ease-of-use. The research model 
expands the horizon of the previous studies with the addition of aspects such as security 
and trust. Research model developed is shown in Figure 2.  

 

 
Figure 2: Research Model 

Research hypotheses developed based on the research model are as follows:  
 
Hypothesis 1: A customer’s perception of trust has a positive effect on the 

intention to use Internet banking.  
Hypothesis 2: A customer’s perception of convenience has a positive effect on the 

intention to use Internet banking.  
Hypothesis 3: A customer’s perception of security has a negative effect on the 

intention to use Internet banking. 
Hypothesis 4: A customer’s perception of ease-of-use has a positive effect on the 

intention to use Internet banking.  
4. Research Method 

4.1. Measurement 
At this phase, “Confirmatory Factor Analysis” was used in order to define the 

variables available in the scale. “Confirmatory Factor Analysis” is used in order to 
reduce and summarize the data, in other words, rendering many hidden variables into 
controllable factors (Yap and Khong, 2006).  

The scales used to validate the research must represent the selected products in 
general (Kerlinger and Lee, 2000). Therefore, previous research was taken as a basis in 
order to validate the elements selected for the research model. A 2-section survey was 
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developed in order to make it possible. The first section of the survey includes questions 
directed at definitive data. It provides demographic information with nine questions 
aimed at gender, age, educational status, experience in the use of Internet and Internet 
banking. The second section of the survey includes additional factors of trust and 
security along with perceived ease-of-use and perceived convenience already available 
in the Technology Acceptance Model.  

Perceived ease-of-use as a scale of this study was developed using the study of 
Gefen et al.  (2003), while perceived convenience was developed using the studies 
conducted by Cheng et al. (2006), Kim et al. (2008) and Lopez et al. (2008).Perceived 
security was developed using the studies conducted by Kim et al.  (2008), (2010) and 
Chang and Chen (2009). Questions related with perceived security were developed 
using the studies conducted by Gu et al. (2009) and Suh and Han (2002).All the scales 
available in this study involved options in 5-point Likert style. Then, the reliability of 
the variables of the scale was tested (Cronbach’s alfa) and confirmatory factor analysis 
was performed in order to estimate the validity of the scale. 

4.2. Data Collection 
A number of academicians working in universities located in Turkey participated 

in this study. Participants were submitted with surveys using online technologies. 
Surveys were delivered to 1,328 academicians through e-mail. Three hundred and forty 
two responses were received. All 342 surveys were then analyzed. All of the 
participants were Internet users as the research was conducted online. Surveys were 
then analyzed using SPSS and AMOS software.  

Table 1 shows the demographic distribution of the participants. 74% of the 
participants were male while 26% were women. Almost half of the participants (48%) 
are in the age group between 19 and 30. Ones with 6 to 10 years of computer experience 
account for 54%, 55% of the participants use Internet daily, 60% of the participants use 
Internet banking for their financial transactions (money transfer, utility payments, bank 
wire, etc.).  

Table 1: Demographic Specifications of the Participants 
Demographic Specification  Category Frequency Percentage (%) 

Age 

between 19 and 30 165 48 
between 31 and 40 102 30 
between 41 and 50 55 16 
50+ 20 6 

 
Gender Female 90 26 

Male 252 74 
 

Experience with computers 

Less than a year  6 2 
1 to 5 years 61 18 
6 to 10 years 185 54 
10+ years 90 26 

 
Frequency of Internet usage 

Daily 187 55 
Weekly 140 41 
Monthly  15 4 

 

Internet banking transactions 

Account statement checks 95 28 
Financial transactions 206 60 
Investment transactions 31 9 
Other  10 3 
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5. Data Analysis and Results 

5.1. Scale Validation 
It is possible to calculate the internal consistency of structural equality model 

along with reliability and validity calculations peculiar to structural equality model. 
Several analyses were conducted for the selected scale. Table 2 shows values related to 
the scale used in this study.  

Table 2. Values of the Scale Model 

Factor Cronbach’s α Reliability of 
the Structure Average Explained 

Variation 
Trust .921 .929 3.35 .66 
Convenience .887 .916 3.43 .68 
Security .908 .933 4.05 .74 
Ease-of-use .730 .861 3.38 .64 

 
Cronbach’s alpha values were estimated for each factor.  These values are in the 

range of 0.73 and 0.92. These values were above .70 for each scale which defines the 
reliability of a scale (Nunnally and Bernstein 1994). Reliability and explained variation 
are among the other values investigated in the reliability and validity calculations of 
structural equality model. Explained variation is recognized as a proof of the 
convergence validity. It is recommended that both these values should be 0.5 or above 
(Hair et al.  2006). Table 3 shows the results of the explanatory factor analysis.  

Table 3: Results of the Explanatory Factor Analysis 

Factor F1 F2 F3 F4 

A. Reliability 
A1 
A2 
A3 
A4 

 
.714 
.743 
.781 
.709 

   

B. Convenience 
B1 
B2 
B3 
B4 

  
.847 
.810 
.837 
.854 

  

C. Security 
C1 
C2 
C3 
C4 

  
 

 
.871 
.851 
.893 
.812 

 

D. Ease-of-use 
D1 
D2 
D3 
D4 

    
.695 
.712 
.725 
.681 

Cumulative explanatory variance 46.315 54.21 62.41 72.14 
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This is followed by factor reduction using principal components analysis and 

varimax rotation technique. Factors with 0.5 or above factor loading are selected (Lee, 
2009). Four factors and 16 variables were identified which account for 72% of the total 
variance.  

5.2. Model Test 

Figure 3 shows the results of the model test. The model represents 72% of the 
variance of the use of Internet banking.  

 
Figure 3: Results of the Model Test 

 

Hypothesis 1, tests the correlation between a customer’s perception of trust and 
his/her intention to use Internet banking. According to the model, perceived trust (r= 
.756) has a positive and significant effect on the intention to use (t = 10.147). Thus, 
Hypothesis 1 is accepted.  

Hypothesis 2, tests the correlation between a customer’s perception of 
convenience and his/her intention to use Internet banking. According to the model, 
perceived convenience (r= .541) has a positive and significant effect on the intention to 
use (t = 9.142). Thus, Hypothesis 2 is accepted.  

Hypothesis 3, tests the correlation between a customer’s perception of security 
and his/her intention to use Internet banking. According to the model, perceived 
security (r= .487) has a positive and significant effect on the intention to use (t = 8.698). 
Thus, Hypothesis 3 is accepted.  

Hypothesis 4, tests the correlation between a customer’s perception of ease-of-use 
and his/her intention to use Internet banking. According to the model, perceived ease-
of-use (r= .497) has a positive and significant effect on the intention to use (t = 7.598). 
Thus, Hypothesis 4 is accepted.  

Test results of the model confirm the positive and significant correlations between 
perceived trust, perceived convenience, perceived security and perceived ease-of-use 
and the intention to use Internet banking separately.  
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It is possible to say that a model is reliable if the parameters of the model are in 
the required range. The sample size has a significant impact on the estimation of the 
coherence of the model. Sufficient sample size is determined by the total sample size of 
the number of variables involved. According to the literature, sample size must involve 
at least 100 individual entries or it should be 10 times more than the number of 
variables in the normal distribution (Jaafar and Rafiq, 2005). 

A model developed with taking some of the parameters of a defined model as zero 
or giving them a fixed value is considered as a sub-model of the original and this 
intertwined models strategy plays an important role in structural equality model. The 
validity of one model over the other is decided by the chi-square difference and the 
assessment of statistical significance of the difference between degrees of freedom of 
the models. Correlations which do not contribute to the goodness of fit index of the 
model are ruled out according to the parsimony principle (Raykov and Marcoulides, 
2006). Fit indices of the model developed in this study are shown in Table 4.  

Table 4: Fit Indices of the Model 
 

Fit Indices of the Model  Measured 
Value 

Accepted Value 

χ2/df 1.895 ≤ 3.00 
Root Mean Square Residual (RMR)  .048 0-1 
Comparative Fit Index (CFI) .954 ≥ 0.90 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) .0654 .05-.08 
Relative Fit Index (RFI) .957 ≥ 0.90 
Goodness of Fit Index (GFI) .951 ≥ 0.90 

 

(χ2/df) and Root Mean Square Residual, Comparative Fit Index, Root Mean 
Square Error of Approximation, Relative Fit Index, Goodness of Fit Index were used to 
estimate the fitness of the model developed in this study.  All fit indices are in the 
acceptable range. These findings prove the plausibility of the model.  

6. CONCLUSION  

This study investigated the correlations between four factors and the intention to 
use Internet banking using the model developed. The survey prepared for this purpose 
was submitted to academicians working in several universities in Turkey using online 
resources. Three hundred and forty two responses were then included in the analysis as 
they were found eligible.  The findings of this research are limited with the scope of this 
study.  

Factors affecting the way financial consumers adopt Internet banking were 
investigated based on the Technology Acceptance Model. Perceived ease-of-use as a 
scale of this study was developed using the study of Gefen et al.  (2003), while 
perceived convenience was developed using the studies conducted by Cheng et al. 
(2006), Kim et al. (2008) and Lopez et al. (2008). Perceived security was developed 
using the studies conducted by Kim et al.  (2008), (2010) and Chang and Chen (2009). 
Questions related with perceived security were developed using the studies conducted 
by Gu et al. (2009) and Suh and Han (2002). All the scales available in this study 
involved options in 5-point Likert style. Then, the reliability of the variables of the scale 
was tested (cronbach’s alpha) and confirmatory factor analysis was performed in order 
to estimate the validity of the scale.  
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Hypothesis developed as part of the research model used were then subjected to 
statistical analyses. According to the findings of the analysis, the most important factor 
affecting the intention to use internet banking for financial consumers was found to be 
the perceived trust (r= .756). This finding complies with the literature (Gu et al. 2009, 
Cheng et al. 2006, Luarn and Lin, 2005).The result suggests that individuals may start 
using Internet banking if they trust in this technology. Banks need to develop an online 
Internet banking service which will give the trust financial consumers require.  

According to the other hypothesis results, perceived convenience (r= .541) has a 
positive and significant effect on the intention to use.  Perceived ease-of-use (r= .497) 
has a positive and significant effect on the intention to use. This finding complies with 
the literature (Gu et al. 2009, Cheng et al. 2006, Luarn and Lin, 2005, Eriksson et al. 
2004). 

Perceived security (r= .487) has a positive and significant effect on the intention 
to use. This study shows that the perceived security of financial consumers affects the 
intention to use Internet banking both directly and through attitude. In other words, their 
intention to use Internet banking is reduced as their security perception increases. These 
findings comply with the findings of Lee (2009).  

It is important for the banks to take these findings in consideration in order to 
popularize the use of Internet banking. Being able to have financial consumers use 
Internet banking will reduce the time and space banks have to invest in order to provide 
services to their customers.  
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Appendix:  Survey 
Chapter 1 

A. Age  
 (19 to 30 / 31 to 40 / 41 to 50 / 50+) 
B. Gender 
 (Female / Male) 
C. You have been a computer user for how many years? 
 (Less than a year / 1 to 5 years / 6 to 10 years / 10+ years) 
D. Frequency of Internet usage 
 (Daily / Weekly / Monthly) 
E. Which transaction is most common for you in terms of Internet banking? 
 Account statement checks 
 Financial transactions 
 Investment transactions 
 Other 

Chapter 2 
A. Perceived Trust  
 A.1 Internet banking is trustable.  
 A.2 Internet banking serves for the interests of the customer.  
 A.3 Transactions in Internet banking are reliable.  
 A.4 Internet banking meets its responsibilities.  
B. Perceived convenience 
 B.1 Internet banking transactions are completed quickly.  
 B.2 Internet banking is advantageous. 
 B.3 I am able to complete my financial transactions easily using Internet banking. 
 B.4 Internet banking removes the challenges of geographical limitations.  
C. Perceived security concern 
 C.1 I am concern about security when making transactions using Internet banking.  
 C.2 I am concern about the security of my personal information when making 

transactions using Internet banking.  
 C.3 I am concerned about the security of my Internet banking username and 

password.  
 C.4 It might be possible for other to access my account if I used Internet banking.  
D. Perceived Ease-of-use 
 D.1 It is easy to use Internet banking for banking transactions. 
 D.2 Internet banking is easy-to-use. 
 D.3 It is easy to learn how to make transactions using Internet banking.  
 D.4 I can make transactions with Internet banking without any mistake.  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin pozitif psikolojik sermayelerinin 
politik davranışlarına etkisini belirlemektir. Bu amaçla araştırma, İstanbul ilinde 
bulunan 39 vakıf ve 8 kamu üniversitelerinde görev yapan 375 akademisyen üzerinde 
yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, Luthans, Youssef ve Avolio (2006, s. 237) 
tarafından geliştirilen ve Çetin ve Basım (2012, s. 121) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 
“Psikolojik Sermaye Ölçeği” ve İslamoğlu ve Börü (2007, s. 135) tarafından 
geliştirilen “Politik Davranışlar Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; 
düşük psikolojik sermaye düzeyine sahip akademisyenlerin yüksek psikolojik sermaye 
düzeyine sahip bireylere göre daha fazla tavizci davranma, ikiyüzlü davranma ve 
karşılıklı çıkar gözetme davranışlarında bulundukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pozitif Psikolojik Sermaye, Politik Davranışlar, Akademisyenler 
Abstract 

The aim of this study is determining the impact of positive psychological capital 
on political behaviour. The study was conducted on 375 academic staff in 39 foundation 
universities and 8 public universities in İstanbul. The data were collected through 
Psychological Capital Questionnaire developed by Luthans, Youssef and Avolio (2007: 
237) and adapted into Turkish by Çetin and Basım (2012, s. 121) and Political 
Behaviour Inventory developed by Börü and İslamoğlu (2007a, s. 135). The results of 
the study show that the academic staff with low level of psychological capital tend to 
engage in making concessions, exaggeration and insincerity and exchange of favors 
more than the academic staff with high level of psychological capital. 
Keywords: Positive Psychological Capital, Political Behaviour, Academic Staff 
                                                
∗ Bu çalışma, Prof. Dr. Rana Özen Kutanis’in danışmanlığında Emre Oruç’un hazırladığı Sakarya 
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1. Giriş 

Çalışma yaşamında artan rekabet ortamı, hızlı bilgi akışı, uzmanlaşma içeren 
işlerin daha belirgin nitelikleri gerektirmesi ve çalışanların değişen çevre koşullarına 
uyum sağlayabilmeleri, örgütsel davranış alanında yeni yaklaşımların doğmasına yol 
açmıştır. Böylece pozitif psikoloji alanından hareketle olumsuz davranışlar yerine 
pozitif davranışlara yönelen pozitif örgütsel davranış akımı ortaya çıkmıştır. Pozitif 
örgütsel davranış kapsamında yapılan çalışmalar sonucu ise pozitif psikolojik sermaye 
kavramı önemli bir inceleme konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bununla birlikte çalışma yaşamının sürekli değişmesi, giderek karmaşık hale 
gelmesi, belirsizliğin artması çalışanlar üzerinde baskıyı arttırarak politik davranışların 
ortaya çıkmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Dolayısıyla hangi bakış açısıyla 
değerlendirilirse değerlendirilsin her örgüt politik bir yapı olarak tanımlanabilir 
(Zaleznik, 1971, s. 52).  

Bu açıklamalardan hareketle hem pozitif örgütsel davranış akımının örgütlere 
getirdiği yeni bakış açısı hem de politik davranışların örgütlerde kaçınılmaz sosyal bir 
olgu olması böyle bir araştırmanın tasarlanmasının gerekçesini ortaya koymaktadır. 
Politik davranışların örgüte verdiği zararların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 
pozitif psikolojik sermayenin ve bileşenlerinin bireysel düzeyde çalışanların politik 
davranışlarını nasıl etkileyeceği ve politik davranışların azaltılmasında etkili olup 
olamayacağı bu araştırmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır.  

2. Pozitif Psikolojik Sermaye 

Pozitif psikolojik sermaye kavramı Luthans ve arkadaşları tarafından 2000’li 
yıllarda başlayan ve kaynağını pozitif örgütsel davranıştan alan çalışmalar sonucu 
ortaya çıkmıştır (Özen Kutanis ve Oruç, 2014, s. 149). Pozitif psikolojik sermaye 
bireylerin güçlü taraflarının nasıl ortaya çıkarıldığı ve geliştirildiğiyle ilişkili olarak 
tecrübe veya eğitim ile değişebilen ve gelişebilen çeşitli özellikler bütünü olarak 
tanımlanmaktadır (Luthans ve Youssef, 2007, s. 326).  

Pozitif psikolojik sermaye, özyeterlilik, iyimserlik, umut ve psikolojik 
dayanıklılık bileşenlerinden oluşmakla birlikte kavram, onu oluşturan bu boyutların 
toplamından daha fazla bir anlam ifade etmektedir (Luthans, Youssef ve Avolio, 2006, 
s. 19). Özyeterlilik, zorlayıcı görevleri yerine getirebileceğine dair kendine güven 
duymak (Stajkovic ve Luthans, 1998, s. 66); umut, başarmak için amaçlara giden yolda 
sabır etmek ve gerekirse seçenekleri tekrar gözden geçirebilmek (Snyder, 2002, s. 249); 
iyimserlik, şu anda ve gelecekte başarılı olabileceğine dair olumlu düşüncelere sahip 
olmak (Luthans, Youssef ve Avolio, 2006, s. 87); dayanıklılık ise  güçlükler karşısında 
direnç göstermek ve kendini toparlayabilmek olarak tanımlanmaktadır (Avey, Wernsing 
ve Luthans, 2008; Luthans, Youssef ve Avolio, 2006). 

Örgütsel davranış alanında yapılan araştırmalar, psikolojik sermayenin çalışan 
devamsızlığı, çalışanların sapkın davranışları, işten ayrılma niyeti, stres ve kaba 
davranışlarla negatif yönde, örgütsel bağlılık, iş tatmini, pozitif duygular, örgütsel 
vatandaşlık davranışı, iş performansı, çalışan performansı ve otantik liderlikle de pozitif 
yönde bir ilişkisinin olduğunu göstermektedir (Erkmen ve Esen, 2012, s. 97). Bu şekilde 
örgütlerde çeşitli değişkenlerle ilişkili olan psikolojik sermaye kavramı etkili insan 
kaynakları uygulamalarının oluşturulmasında önemli bir katkı sağlamaktadır (Özen 
Kutanis ve Yıldız, 2014, s. 135). Psikolojik sermaye ile ilgili genel açıklamalardan 
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sonra politik davranış kavramı, nedenleri ve psikolojik sermaye ile olan ilişkisi 
incelenmeye çalışılacaktır. 

3. Politik Davranış 

Organizasyonlardaki politikanın kuramsal temeli Mintzberg (1985) tarafından 
atılmıştır. Mintzberg’e göre (1985, s. 133) politika ve çatışma örgütü politik arenaya 
çevirerek bir bölümünü hatta tamamını ele geçirebilir. Diğer yandan örgütler, kaynaklar 
ile kişisel çıkarlar için mücadelenin yer aldığı, farklı yollarla fayda sağlamak için kişiler 
ve gruplarca politik davranışların kullanıldığı yerlerdir (Vigoda, 2000, s. 327). Buradan 
hareketle politik davranış, kişinin örgütsel rolünün gerektirmediği, örgüt içinde avantaj 
ve dezavantajların dağılımını etkileme çabalarını içeren etkinlikler olarak 
tanımlanmaktadır  (Farrell ve Petersen 1982, s 405). 

Politik davranış,  genellikle belirsiz amaçlar, belirsiz performans kriterleri, tutarsız 
hedefler, kesin olmayan ödüller, kıt kaynaklar ve belirsiz karar süreçleri olduğunda 
ortaya çıkmaktadır (Evans Qureshi, 2013, s. 36). Politik davranış, örgüt içinde çatışma 
ve uyumsuzluk gibi negatif sonuçları olabilecek potansiyele sahiptir. Böylece, bu 
çatışma ile uyumsuzluk kişileri ve grupları karşı karşıya getirmektedir. Sonuç olarak, 
politik davranışlar düşük iş performansı, olumsuz tutumlar ve kişinin politik çevreden 
uzaklaşması ile sonuçlanacaktır (Gilmore ve diğerleri, 1996, s. 481).  

Örgütsel politika literatüründe politik davranışları belirlemeye yönelik birçok 
çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu araştırma kapsamında politik davranışlar, 
Türkiye’de İslamoğlu ve Börü (2007, s. 135-153) tarafından yapılan bir ölçek geliştirme 
çalışmasında belirlenen “Tavizci Davranmak”, “İkiyüzlü Davranmak”, “Göze Girmeye 
Çalışmak”, “Koalisyon Kurmak”, “Karşılıklı Çıkar Gözetmek” ve “Üst Yönetime 
Yaranmaya Çalışmak” olarak ele alınmaktadır. 

Literatürde pozitif psikolojik sermaye ile politik davranışlara ilişkin ampirik 
çalışmalar olmadığı gibi henüz öneri düzeyinde bir literatür olduğu görülmektedir. 
Pozitif psikolojik sermayenin boyutlarına ilişkin ise sadece özyeterlilikle politik 
davranışlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya rastlanmıştır. Royle ve diğerleri 
(2005, s 53) farklı meslek dallarında çalışan 210 katılımcı üzerinde yaptıkları çalışmada 
sorumluluk ve özyeterliliğin, örgütsel vatandaşlık davranışı ve politik davranış 
üzerindeki interaktif etkisini incelemiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre özyeterliliği 
yüksek olan çalışanlarda sorumluluk arttığında politik davranış azalmaktadır. Bununla 
birlikte Özen Kutanis ve Oruç (2015) akademisyenler üzerinde yaptıkları bir 
araştırmada katılımcıların psikolojik sermaye boyutları arasında en çok özyeterlilik 
boyutunun ön plana çıktığını göstermektedir. Bu durum akademisyenlerde özyeterliliğin 
yüksek olmasının daha az politik davranış sergileme eğiliminde olacaklarını 
göstermektedir. Buradan hareketle çalışmanın hipotezleri şöyle ifade edilebilir; 

H1: Akademisyenlerin pozitif psikolojik sermaye düzeyleri, politik davranışlarını 
(tavizci davranmak, ikiyüzlü davranmak, göze girmeye çalışmak, koalisyon kurmak, 
karşılıklı çıkar gözetmek ve üst yönetime yaranmaya çalışmak) negatif yönde anlamlı 
bir şekilde etkilemektedir.  

H2: Akademisyenlerin özyeterlilik düzeyleri, politik davranışlarını (tavizci 
davranmak, ikiyüzlü davranmak, göze girmeye çalışmak, koalisyon kurmak, karşılıklı 
çıkar gözetmek ve üst yönetime yaranmaya çalışmak) negatif yönde anlamlı bir şekilde 
etkilemektedir.  
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H3: Akademisyenlerin umut düzeyleri, politik davranışlarını (tavizci davranmak, 
ikiyüzlü davranmak, göze girmeye çalışmak, koalisyon kurmak, karşılıklı çıkar gözetmek 
ve üst yönetime yaranmaya çalışmak) negatif yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir.  

H4: Akademisyenlerin iyimserlik düzeyleri, politik davranışlarını (tavizci 
davranmak, ikiyüzlü davranmak, göze girmeye çalışmak, koalisyon kurmak, karşılıklı 
çıkar gözetmek ve üst yönetime yaranmaya çalışmak) negatif yönde anlamlı bir şekilde 
etkilemektedir.  

H5: Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık düzeyleri, politik davranışlarını 
(tavizci davranmak, ikiyüzlü davranmak, göze girmeye çalışmak, koalisyon kurmak, 
karşılıklı çıkar gözetmek ve üst yönetime yaranmaya çalışmak) negatif yönde anlamlı 
bir şekilde etkilemektedir.  

Bütün bu açıklamalardan sonra araştırmanın yöntemine, bulgulara ve sonuç 
bölümüne yer verilerek bu doğrultuda öneriler sunulmaya çalışılacaktır. 

4. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Sınırlılıkları 
Bu çalışmanın amacı, akademisyenlerin pozitif psikolojik sermayelerinin politik 

davranışlarına etkisini belirlemektir. Örgütsel davranış yazınında, pozitif psikolojik 
sermayenin politik davranışlarla ilişkili olup olmadığını ve birbirlerini nasıl etkilediğini 
ele alan bir araştırmaya rastlanamamıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular 
doğrultusunda ulaşılan sonuçların literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu 
araştırma, sadece İstanbul ilinde bulunan kamu ve vakıf üniversitelerinde görev yapan 
akademisyenler üzerinde yürütülmüştür. Veriler, katılımcı akademisyenlerin, anket 
formundaki standardize ölçeklere ve açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarla sınırlıdır.  

5. Araştırmanın Yöntemi 
Bu araştırma akademisyenlerin psikolojik sermaye ve bileşenlerinin politik 

davranış boyutları üzerindeki rolünü incelemeyi amaçladığından nedensel modelde 
desenlenmiştir. Bundan dolayı, psikolojik sermaye ve bileşenleri olan öz-yeterlilik, 
umut, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık değişkenleri bağımsız değişkenler olarak 
belirlenmiştir. Öte yandan, politik davranış kavramının boyutları olan tavizci 
davranmak, ikiyüzlü davranmak, göze girmeye çalışmak, koalisyon kurmak, karşılıklı 
çıkar gözetmek ve üst yönetime yaranmaya çalışmak değişkenleri ise bağımlı 
değişkenler olarak belirlenmiştir.  

Araştırmanın evrenini İstanbul ilindeki 39 vakıf ve 8 kamu üniversitesinde görev 
yapan 17.883 akademisyen oluşturmaktadır. Akademisyen sayılarına ilişkin veriler 
OSYM 2012-2013 öğretim yılı illere göre öğretim elemanları sayıları istatistiklerinden 
elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi basit rassal örnekleme yöntemiyle 
belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, Luthans, Youssef ve Avolio (2006, s. 237) 
tarafından geliştirilen ve Çetin ve Basım (2012, s. 121) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 
“Psikolojik Sermaye Ölçeği” ve İslamoğlu ve Börü (2007, s. 135) tarafından geliştirilen 
“Politik Davranışlar Ölçeği” ile toplanmıştır. Bu kapsamda 400 akademisyene anket 
uygulanmıştır. Elde edilen anketler verilerin hatasızlığını sağlamak açısından kontrol 
edildikten sonra 375 tane olarak belirlenmiştir.  

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik analizleri Cronbach Alpha 
katsayılarının (iç tutarlılık) hesaplanması yoluyla yapılmıştır. Psikolojik Sermaye 
Ölçeği’nin Alpha değeri .82 ve Politik Davranış Ölçeği’nin genel Alpha değeri .92 
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olarak  bulunmuştur. Bu katsayılara bakarak ölçeğin tatmin edici düzeyde güvenilir 
olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın değişkenleri arasındaki etkileri belirlemek amacıyla sıralı lojistik 
regresyon modellerinden yararlanılmıştır. Bu analiz türünün seçilmesindeki neden 
lojistik regresyonun çoklu normallik ve grupların eşit varyans/kovaryans matrisine sahip 
olma gibi katı varsayımlarının olmaması ve bu sapmalara karşı hassasiyeti düşük, 
direnci yüksek sonuçlar vermesidir (Altunışık ve diğerleri, 2010, s. 249).  

Sıralı lojistik regresyon modeli veri setindeki uç değerlere duyarlı olduğundan 
sağlıklı sonuçların elde edilmesi amacıyla uç değere sahip 23 veri analize dâhil 
edilmemiştir. Bu nedenle analizler kalan 352 veri üzerinden yapılmıştır. Sıralı lojistik 
regresyonda bağımlı değişken sıralı, bağımsız değişken ise sınıflamalı veya sürekli 
olabilir. Bu nedenle politik davranış toplam puanı ve boyutlarına ait puanlar düşük, orta 
ve yüksek olarak kategorilere ayrılmıştır. 5’li likert (1-Hiç kullanmam, 5-Çok sık 
kullanırım) olan Politik Davranış Ölçeğine ait verilerde değişkenlerin üç kategoriye 
indirme işlemi için frekans dağılımlarına göz önünde bulundurularak en iyi sonuçları 
veren kategoriler oluşturulmuştur. Politik davranış ve boyutlarının puan ortalamaları 0-
1.40 arası düşük (1), 1.40-1.80 arası orta (2) ve 1.80 üzeri yüksek (3) olarak 
belirlenmiştir.  

Sıralı lojistik regresyonda diğer bir varsayım bağımsız değişkenin bağımlı 
değişkene karşılık birim sayısı 5’ten az hücrelerin olmaması gerekmektedir. Bu 
varsayım karşılanmadığı zaman sürekli değişkenlerin kategorik hale getirilmesi ve 
süreksiz değişkenlerin kategorilerinde birleştirilmeye gidilebilir (Çokluk, Şekercioğlu 
ve Büyüköztürk, 2014, s. 70). Modelde bağımsız değişken olan pozitif psikolojik 
sermaye ve boyutları analize sürekli değişken olarak atandığında birim sayısı 5’ten az 
olan %46.5 hücre saptanmıştır. Bu sebeple, bağımsız değişkenler aynı bağımlı 
değişkende olduğu gibi düşük, orta ve yüksek kategorilerine ayrılarak süreksiz hale 
getirilmiştir. 6’lı likert (1-Kesinlikle katılmıyorum, 6-Kesinlikle katılıyorum) olan 
Psikolojik Sermaye Ölçeğine ait verilerde kategoriler oluşturulurken, psikolojik 
sermaye ve boyutlarına ait puan ortalamalarının frekans dağılımları baz alınmıştır. 
Kategoriler psikolojik sermaye ve boyutlarında 0-4 arası düşük (1), 4-4.5 arası orta (2), 
4.5 ve üzeri yüksek (3) olarak belirlenmiştir. 

Sıralı regresyon modelinin yapılandırılmasında gerekli ölçütler olan model 
varsayımının, modele uygunluk istatistiklerinin ve parametre anlamlılıklarının 
tutarlılığının sağlanması amacıyla bu araştırmada kullanılacak en iyi modelin Logit 
bağlantı fonksiyonu olduğu belirlenmiştir. Logit modellerde katsayının 
yorumlanmasında odds (faktör değişme) oranından yararlanılmıştır. Bunun sebebi 
düşük kategoriye düşme olasılığının, yüksek kategoriye düşme olasılığına oranlanması 
ile elde edilen odds oranının kategoriler arası mukayeseyi en iyi şekilde yapılabilmesidir 
(Akın ve Şentürk, 2012, s. 184). 

Sıralı lojistik regresyon analizi tek bir teste bakılarak yorumlanmamaktadır. Bu 
araştırmada kurulan sıralı regresyon modelinin analizinde bulgular beş aşamada 
değerlendirilmiştir. İlk aşamada, sıralı lojistik regresyonun modelinde bağımlı 
değişkene ait kategorilerin birbirine paralel olup olmadığını anlamak amacıyla paralellik 
varsayımı anlamlılık değerine bakılmıştır. Bu değerin .05’ten büyük olması durumunda 
bu şartın sağlandığı ifade edilmektedir. Bu doğrultuda kurulan sıralı lojistik regresyon 
modellerinin paralellik varsayımı şartını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu varsayım, 
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bağımsız değişken ve bağımlı değişken arasındaki ilişkinin bağımlı değişkenin 
kategorilerine göre değişiklik göstermediğini belirtmektedir  (Akın ve Şentürk, 2002, s 
189). Eğer bu durum sağlanmazsa analize devam edilemez.  

İkinci aşamada, model uyum iyiliğinin anlamlılık değerinin .05’ten büyük olması 
gerekmektedir. Model uyum iyiliği, verinin modelle uyumunu göstermektedir (Şenel ve 
Alatlı, 2014, s. 41). Üçüncü aşamada ise Nagelkerke değerine bakılmaktadır. Bu oranın 
yüksek çıkması bu modelim uyum iyiliğini arttırmaktadır. Ayrıca bu değer bağımlı 
değişkenin yüzde kaçının bağımsız değişkenler tarafından açıkladığını göstermektedir.  

Dördüncü aşmada hangi yordayıcıların anlamlı olduğunu belirlemek amacıyla 
Wald testine bakılmaktadır. Bu istatistiğe karşılık gelen parametre anlamlılık 
değerlerinin .05’ten küçük olması gerekmektedir (Field, 2009, s. 259).  Beşinci aşamada 
ise modele ilişkin yorumun yapılabilmesi amacıyla Wald istatistiğinin e üssü alınarak 
odds oranına ulaşılmaktadır. Bu oranın yüksek çıkması anlamlı olan bağımsız 
değişkenin, bağımlı değişken üzerinde yüksek bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca modelin yorumlanmasında (0a)’ya karşılık gelen bağımsız değişken kategorisi 
referans alınmaktadır. Bu şekilde bir incelemeye “odds oranına göre yorumlama” adı 
verilmektedir (Akın ve Şentürk, 2002, s. 190). Bu açıklamalardan hareketle pozitif 
psikolojik sermayenin politik davranışlara etkisini incelemede bu beş aşama 
izlenecektir. 

6. Araştırmanın Bulguları 
Hipotez 1: Akademisyenlerin pozitif psikolojik sermaye düzeyleri, politik 

davranışlarını (tavizci davranmak, ikiyüzlü davranmak, göze girmeye çalışmak, 
koalisyon kurmak, karşılıklı çıkar gözetmek ve üst yönetime yaranmaya çalışmak) 
negatif yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir.  

Pozitif psikolojik sermayenin politik davranış ve boyutlarına ilişkin kurulan sıralı 
regresyon modellerinin analizinde ilk üç aşamaya ait paralellik varsayımı, model uyum 
iyiliği ve Nagelkerke analiz bulguları Tablo 1’de gösterilmektedir.  
Tablo 1: Psikolojik Sermayenin Politik Davranış ve Boyutlarını Tahminine İlişkin 

Sıralı Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız 
Değişken 

Bağımlı Değişken Paralellik 
Varsayımı (p) 

Model Uyum 
İyiliği (p) 

Nagelkerke 
R-kare 

 
 
 
 
 
Psikolojik 
Sermaye 

Politik Davranış .416 .421 .012 
Tavizci Davranmak .141 .150 .024 
İkiyüzlü Davranmak .074 .070 .041 
Göze Girmek .444 .445 .011 
Karşılıklı çıkar 
gözetmek 

.309 .302 .021 

Koalisyon kurmak .700 .699 .018 
Üst yönetime 
yaranmaya çalışmak 

.623 .621 .008 

Ki kare testiyle belirlenen paralellik varsayımının tüm bağımlı değişkenlerde 
sağlandığı ifade edilebilir (p>.05). Buna göre, bağımlı değişken olan politik davranış ve 
boyutlarının kategorilerinde parametrelerin birbirine eşit olduğu ve analiz için ilk aşama 
şartının sağlandığı görülmektedir. Ayrıca bağımlı değişkenlerin model uyum iyiliğine 



 
 

E. Oruç – R. Özen Kutanis 7/3 (2015) 36-58 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

42 

ilişkin ikinci (p>.05) ve üçüncü aşama için de uygun değerlere sahip olduğu 
belirlenmiştir. Buna göre psikolojik sermaye, politik davranış ve boyutlarından elde 
edilen verinin modelle uyumlu olduğunu göstermektedir. Ancak dördüncü aşamada 
Wald testi sonuçlarına bakıldığında bağımlı değişkenlerden sadece tavizci davranma, 
ikiyüzlü davranma ve karşılıklı çıkar gözetme boyutlarında bağımsız değişkenlere 
karşılık gelen olasılık değerinin .05’ten küçük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle 
son aşamada parametrelerin yorumlanması için sadece anlamlı çıkan bağımlı 
değişkenlere ait parametre tahminleri tabloları verilmiştir. 

Tablo 2: Psikolojik Sermaye ve Tavizci Davranma Boyutuna İlişkin Modelin 
Parametrelerinin Anlamlılıklarının İfade Edilmesi 

 
Tahmin değeri Wald  Odds Olasılık   

(P) 

Bağımlı 
Değişken 

[tavizci = 1.00] 1.356 58.723  .000 
[tavizci = 2.00] 2.800 127.353  .000 

Bağımsız 
değişken 

[p. sermaye=1.00] .967 7.229 2.6300 .007 
[p.sermaye=2.00] .122 .188  .664 
[p. sermaye=3.00] 0a    

Buna göre düşük düzey psikolojik sermayenin tavizci davranma değişkenini 
anlamlı bir şekilde tahmin ettiği sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). Tabloya bakıldığında 
düşük psikolojik sermaye düzeyine sahip bireylerin yüksek psikolojik sermaye düzeyine 
sahip bireylere göre 2,63 kat daha fazla tavizci davrandığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Dolayısıyla akademisyenlerin psikolojik sermayelerinin düşük olması durumunda 
tavizci davranma olasılıkları da artacaktır.  

Tablo 3: Psikolojik Sermaye ve İkiyüzlü Davranma Boyutuna İlişkin Modelin 
Parametrelerinin Anlamlılıklarının İfade Edilmesi 

 
Tahmin değeri Wald  Odds Olasılık   

(P) 

Bağımlı 
Değişken 

[ikiyüzlü = 1.00] 1.562 68.491  .000 
[ikiyüzlü = 2.00] 2.957 133.007  .000 

Bağımsız 
değişken 

[p. sermaye=1.00]  1.175 10.307 3.2381 .001 
[p. sermaye=2.00] .513 3.319  .069 
[p. sermaye=3.00] 0a    

Elde edilen bulgular düşük düzey psikolojik sermayenin ikiyüzlü davranma 
değişkenini anlamlı bir şekilde tahmin ettiğini göstermektedir (p<.05). Tabloya 
bakıldığında düşük psikolojik sermaye düzeyine sahip bireylerin yüksek psikolojik 
sermaye düzeyine sahip bireylere göre 3.23 kat daha fazla ikiyüzlü davrandığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu durum katılımcıların psikolojik sermayeleri düştükçe daha fazla 
ikiyüzlü davranma eğiliminde olacaklarını göstermektedir. 
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Tablo 4: Psikolojik Sermaye ve Karşılıklı Çıkar Gözetme Boyutuna İlişkin 
Modelin Parametrelerinin Anlamlılıklarının İfade Edilmesi 

 
Tahmin değeri Wald  Odds 

Olasılık   
(P) 

Bağımlı 
Değişken 

[çıkarcı = 1.00] .551 14.078  .000 
[çıkarcı = 2.00] 1.348 69.138  .000 

Bağımsız 
değişken 

[p. sermaye=1.00] .791 5.749 2.2056 .016 
[p. sermaye=2.00] .332 2.085  .149 
[p. sermaye=3.00] 0a    

Bulgular düşük düzey psikolojik sermayenin karşılıklı çıkar gözetme değişkenini 
anlamlı bir şekilde tahmin ettiğini göstermektedir (p<.05). Tabloya bakıldığında düşük 
psikolojik sermaye düzeyine sahip bireylerin yüksek psikolojik sermaye düzeyine sahip 
bireylere göre 2.20 kat daha fazla karşılıklı çıkar gözetme davranışında bulundukları 
sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla düşük psikolojik sermaye düzeyine sahip bireylerin 
daha fazla karşılıklı çıkar gözetme davranışını sergileyecekleri ifade edilebilir.  

Bu açıklamalardan hareketle hipotez 1, bağımlı değişken olan politik 
davranışların, tavizci davranma, ikiyüzlü davranma ve karşılıklı çıkar gözetme 
boyutlarında kabul edilmiş ancak diğer boyutlarında reddedilmiştir. 

Hipotez 2: Akademisyenlerin özyeterlilik düzeyleri, politik davranışlarını (tavizci 
davranmak, ikiyüzlü davranmak, göze girmeye çalışmak, koalisyon kurmak, karşılıklı 
çıkar gözetmek ve üst yönetime yaranmaya çalışmak) negatif yönde anlamlı bir şekilde 
etkilemektedir.  

Özyeterlilik boyutunun politik davranış ve boyutlarına ilişkin kurulan sıralı 
regresyon modellerinin analizinde ilk üç aşamaya ait paralellik varsayımı, model uyum 
iyiliği ve Nagelkerke analiz bulguları Tablo 5’te gösterilmektedir.  
Tablo 5: Özyeterlilik Boyutunun Politik Davranış ve Boyutlarını Tahminine İlişkin 

Sıralı Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız 
Değişken 

Bağımlı Değişken Paralellik 
Varsayımı (p) 

Model uyum 
İyiliği (p) 

Nagelkerke 
R-kare 

 
 
 
 
Özyeterlilik 

Politik Davranış .195 .209 .004 
Tavizci Davranmak .422 .426 .006 
İkiyüzlü Davranmak .685 .691 .015 
Göze Girmek .294 .301 .014 
Karşılıklı çıkar 
gözetmek 

.901 .904  .011 

Koalisyon kurmak .035 .033 .009 
Üst yönetime 
yaranmaya çalışmak 

.846 .843 .016 

Ki kare testiyle belirlenen paralellik varsayımının koalisyon kurma boyutu dışında 
tüm bağımlı değişkenlerde sağlandığı ifade edilebilir (p>.05). Buna göre, bağımlı 
değişken olan koalisyon kurma dışında politik davranış ve boyutlarının kategorilerinde 
parametrelerin birbirine eşit olduğu ve analiz için ilk aşama şartının sağlandığı 
görülmektedir. Ayrıca bu değişkenlerin bağımlı değişkenlerin model uyum iyiliğine 
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ilişkin ikinci (p>.05) ve üçüncü aşama için de uygun değerlere sahip olduğu 
belirlenmiştir. Buna göre özyeterlilik ile politik davranış ve boyutlarından elde edilen 
verinin modelle uyumlu olduğu görülmektedir. Ancak dördüncü aşamada Wald testi 
sonuçlarına bakıldığında bağımlı değişkenlerden sadece üst yönetime yaranmaya 
çalışma boyutunda bağımsız değişkenlere karşılık gelen olasılık değerinin .05’ten küçük 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 6: Özyeterlilik ve Üst Yönetime Yaranmaya Çalışma Boyutlarına İlişkin 
Modelin Parametrelerinin Anlamlılıklarının İfade Edilmesi 

 Tahmin değeri Wald Odds Olasılık (P) 

Bağımlı Değişken [üst yön= 1.00]     
[üst yön= 2.00] 1.584 102.536  .000 

Bağımsız değişken 
[özyeterli=1.00] .380 .786  .375 
[özyeterli=2.00] .574 4.303 1.7753 .038 
[özyeterli=3.00] 0a    

Buna göre orta özyeterlilik düzeyinin üst yönetime yaranmaya çalışma 
değişkenini anlamlı bir şekilde tahmin ettiği sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). Tabloya 
bakıldığında orta özyeterlilik düzeyine sahip bireylerin yüksek özyeterlilik düzeyine 
sahip bireylere göre 1.77 kat daha fazla üst yönetime yaranmaya çalışma davranışı 
gösterdiği bulunmuştur. Buradan katılımcıların özyeterlilikleri düştükçe daha fazla üst 
yönetime yaranmaya çalışma eğiliminde olacakları sonucuna varılabilir. Bir işi 
başarabileceğine inancı olmayan bireyler bu durumu gizlemek amacıyla daha fazla 
üstlerini etkileme çabası içerisinde olabilirler. 

Bu açıklamalardan hareketle hipotez 2 bağımlı değişken olan politik davranışların 
üst yönetime yaranmaya çalışma boyutunda kabul edilmiş diğer boyutlarında 
reddedilmiştir.  

Hipotez 3: Akademisyenlerin umut düzeyleri, politik davranışlarını (tavizci 
davranmak, ikiyüzlü davranmak, göze girmeye çalışmak, koalisyon kurmak, karşılıklı 
çıkar gözetmek ve üst yönetime yaranmaya çalışmak) negatif yönde anlamlı bir şekilde 
etkilemektedir.  

Umut boyutunun politik davranış ve boyutlarına ilişkin kurulan sıralı regresyon 
modellerinin analizinde ilk üç aşamaya ait paralellik varsayımı, model uyum iyiliği ve 
Nagelkerke analiz bulguları Tablo 7’de gösterilmektedir.  
Tablo 7: Umut Boyutunun Politik Davranış ve Boyutlarını Tahminine İlişkin Sıralı 

Regresyon Analizi Sonuçları 
Bağımsız 
Değişken 

Bağımlı Değişken Paralellik 
Varsayımı (p) 

Model uyum 
İyiliği (p) 

Nagelkerke 
R-kare 

 
 
 
 
Umut 

Politik Davranış .423 .427 .005 
Tavizci Davranmak .641 .640 .012 
İkiyüzlü Davranmak .170 .186 .021 
Göze Girmek .464 .447 .011 
Karşılıklı çıkar 
gözetmek 

.088 .074  .011 

Koalisyon kurmak .777 .777 .012 

Üst yönetime 
yaranmaya çalışmak 

.591 .582  .003 
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Ki kare testiyle belirlenen paralellik varsayımının tüm bağımlı değişkenlerde 
sağlandığı ifade edilebilir (p>.05). Buna göre, bağımlı değişken olan politik davranış ve 
boyutlarının kategorilerinde parametrelerin birbirine eşit olduğu ve analiz için ilk aşama 
şartının sağlandığı görülmektedir. Ayrıca bağımlı değişkenlerin model uyum iyiliğine 
ilişkin ikinci (p>.05) ve üçüncü aşama için de uygun değerlere sahip olduğu 
belirlenmiştir. Buna göre umut ile politik davranış ve boyutlarından elde edilen verinin 
modelle uyumlu olduğunu göstermektedir. Ancak dördüncü aşamada Wald testi 
sonuçlarına bakıldığında bağımlı değişkenlerden sadece ikiyüzlü davranma boyutunda 
bağımsız değişkenlere karşılık gelen olasılık değerinin .05’ten küçük olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  
Tablo 8: Umut ve İkiyüzlü Davranma Boyutuna İlişkin Modelin Parametrelerinin 

Anlamlılıklarının İfade Edilmesi 

 
Tahmin değeri Wald  Odds 

Olasılık   
(P) 

Bağımlı 
Değişken 

[ikiyüz = 1.00] 1.413 78.260  .000 
[ikiyüz = 2.00] 2.791 143.749  .000 

Bağımsız 
değişken 

[umut=1.00] .730 4.151 2.0750 .042 
[umut=2.00] .526 2.726  .099 
[umut=3.00] 0a    

Elde edilen bulgulara göre düşük umut düzeyinin ikiyüzlü davranma değişkenini 
anlamlı olarak tahmin ettiği sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). Tabloya bakıldığında düşük 
umut düzeyine sahip bireylerin yüksek umut düzeyine sahip bireylere göre 2.07 kat 
daha fazla ikiyüzlü davrandığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla katılımcıların umut 
düzeyleri düştükçe ikiyüzlü davranma olasılıkları artacaktır. Yüksek umutlu bireyler 
geleceğe dair amaçlar belirleme ve bu amaçlara ulaşmada farklı yollar bulabilme 
özelliğine sahiptirler. Geleceğe dair hedefleri olmayan bireyler diğer bireylere karşı 
yüzüne gülüp arakasından konuşma, dostça davranıp sırlarını alıp sonradan onların 
aleyhine kullanma gibi manipülatif davranış içerisinde olabilirler. 

Bu açıklamalardan hareketle hipotez 3 bağımlı değişken olan politik davranışların 
ikiyüzlü davranma boyutunda kabul edilmiş ancak diğer boyutlarında reddedilmiştir. 

Hipotez 4: Akademisyenlerin iyimserlik düzeyleri, politik davranışlarını (tavizci 
davranmak, ikiyüzlü davranmak, göze girmeye çalışmak, koalisyon kurmak, karşılıklı 
çıkar gözetmek ve üst yönetime yaranmaya çalışmak) negatif yönde anlamlı bir şekilde 
etkilemektedir.  

İyimserlik boyutunun politik davranış ve boyutlarına ilişkin kurulan sıralı 
regresyon modellerinin analizinde ilk üç aşamaya ait paralellik varsayımı, model uyum 
iyiliği ve Nagelkerke analiz bulguları Tablo 9’da gösterilmektedir. 
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Tablo 9: İyimserlik Boyutunun Politik Davranış ve Boyutlarını Tahminine İlişkin 
Sıralı Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız 
Değişken 

Bağımlı Değişken Paralellik 
Varsayımı 

(p) 

Model uyum 
İyiliği (p) 

Nagelkerke 
R-kare 

 
 
 
 
İyimserlik 

Politik Davranış .451 .453 .038 
Tavizci Davranmak .011 .012 .016 
İkiyüzlü Davranmak .000 .000 .029 
Göze Girmek .614 .609 .070 
Karşılıklı çıkar 
gözetmek 

.426 .451  .046 

Koalisyon kurmak .615 .614 .030 
Üst yönetime 
yaranmaya çalışmak 

.460 .452 .026 

Ki kare testiyle belirlenen paralellik varsayımının tavizci davranma ve ikiyüzlü 
davranma boyutları dışında tüm bağımlı değişkenlerde sağlandığı ifade edilebilir 
(p>.05). Buna göre, bağımlı değişken olan tavizci davranma ve ikiyüzlü davranma 
dışında politik davranış ve boyutlarının kategorilerinde parametrelerin birbirine eşit 
olduğu ve analiz için ilk aşama şartının sağlandığı görülmektedir. Ayrıca bu 
değişkenlerin bağımlı değişkenlerin model uyum iyiliğine ilişkin ikinci (p>.05) ve 
üçüncü aşama için de uygun değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Buna göre iyimserlik 
ile politik davranış ve boyutlarından elde edilen verinin modelle uyumlu olduğu 
görülmektedir. Ancak dördüncü aşamada Wald testi sonuçlarına bakıldığında bağımlı 
değişkenlerden sadece politik davranışlar ile göze girmeye çalışma ve koalisyon kurma 
boyutlarında bağımsız değişkenlere karşılık gelen olasılık değerinin .05’ten küçük 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 10: İyimserlik Boyutu ve Politik Davranışlara İlişkin Modelin 
Parametrelerinin Anlamlılıklarının İfade Edilmesi 

 
Tahmin değeri Wald  Odds 

Olasılık   
(P) 

Bağımlı 
Değişken 

[p. davranış = 1.00] .123 .184  .668 
[p. davranış = 2.00] 1.693 30.507  .000 

Bağımsız 
değişken 

[iyimserlik=1.00] .110 .122  .727 
[iyimserlik=2.00] -.698 3.918 0.4975 .048 
[iyimserlik=3.00] 0a    

Buna göre orta iyimserlik düzeyinin politik davranış değişkenini anlamlı olarak 
tahmin ettiği sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). Tabloya bakıldığında orta iyimserlik 
düzeyine sahip bireylerin yüksek iyimserlik düzeyine sahip bireylere göre 0.49 kat daha 
fazla politik davranış gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla iyimserlik seviyesi 
düştükçe akademisyenlerin politik davranma olasılıkları artacaktır. Ancak politik 
davranışlara ait bu oran çok ufak bir farkı ifade etmektedir. 
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Tablo 11: İyimserlik ve Göze Girmeye Çalışma Boyutlarına İlişkin Modelin 
Parametrelerinin Anlamlılıklarının İfade Edilmesi 

 
Tahmin değeri Wald  Odds 

Olasılık   
(P) 

Bağımlı 
Değişken 

[göze girme = 1,00] .490 2.654  .103 
[göze girme= 2,00] 1.153 13.995  .000 

Bağımsız 
değişken 

[iyimserlik=1,00] -.200 .361  .548 
[iyimserlik=2,00] -1.433 11.883 0.2385 .001 
[iyimserlik=3,00] 0a    

Elde edilen bulgular orta iyimserlik düzeyinin göze girmeye çalışma değişkenini 
anlamlı olarak tahmin ettiği sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). Tabloya bakıldığında orta 
iyimserlik düzeyine sahip bireylerin yüksek iyimserlik düzeyine sahip bireylere göre 
0.23 kat daha fazla göze girmeye çalışma gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.  Bunun 
anlamı iyimserlik düştükçe bireyler daha fazla göze girme davranışı sergileme 
eğiliminde olacaklardır. Geleceğe dair olumlu bakmayan çalışanlar bu durumu gizlemek 
amacıyla başkalarına karşı tebessüm ederek göze girme davranışında bulunabilirler. 
Ancak bu değişkenler arasında oransal olarak çok yüksek bir farklılıktan bahsetmek 
mümkün değildir. 

Tablo 12: İyimserlik ve Koalisyon Kurma Boyutlarına İlişkin Modelin 
Parametrelerinin Anlamlılıklarının İfade Edilmesi 

 
Tahmin değeri Wald  Odds 

Olasılık   
(P) 

Bağımlı 
Değişken 

[koalisyon = 1.00] -2.150 31.656  .000 
[koalisyon = 2.00] -1.408 14.240  .000 

Bağımsız 
değişken 

[iyimserlik=1.00] -1.033 6.714 0.3559 .010 
[iyimserlik=2.00] -1.117 7.153 0.3272 .007 
[iyimserlik=3.00] 0a    

Elde edilen sonuçlar orta ve düşük iyimserlik düzeyinin koalisyon kurma 
değişkenini anlamlı olarak tahmin ettiği sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). Tabloya 
bakıldığında düşük iyimserlik düzeyine sahip bireylerin yüksek iyimserlik düzeyine 
sahip bireylere göre 0.35 kat daha fazla koalisyon kurma davranışı gösterdiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca, orta iyimserlik düzeyine sahip bireylerin yüksek iyimserlik 
düzeyine sahip bireylere göre 0.32 kat daha fazla koalisyon kurma davranışı gösterdiği 
tespit edilmiştir. Buradan bireylerde iyimserlik seviyesi düştükçe koalisyon kurma 
eğiliminin artacağı ifade edilebilir. Kötümser insanlar kötü şeylerle karşılaşacaklarına 
inanmaktadırlar. Bu nedenle iş çevresinde karşılaşacakları kötü durumlara karşı birlikte 
hareket edebilecek koalisyonlar kurma eğilimlinde olabilirler. Ancak sonuçlara ait oran 
çok küçük bir farklılığın olduğuna işaret etmektedir. 

Bu açıklamalardan hareketle hipotez 4 bağımlı değişken olan politik davranışın, 
politik davranış toplam puanı ile göze girmeye çalışma ve koalisyon kurma boyutlarında 
kabul edilmiş ancak diğer boyutlarda reddedilmiştir.  
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Hipotez 5: Akademisyenlerin psikolojik dayanıklılık düzeyleri, politik 
davranışlarını (tavizci davranmak, ikiyüzlü davranmak, göze girmeye çalışmak, 
koalisyon kurmak, karşılıklı çıkar gözetmek ve üst yönetime yaranmaya çalışmak) 
negatif yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir.  

Psikolojik dayanıklılık boyutunun politik davranışlar ve boyutlarına ilişkin 
kurulan sıralı regresyon modellerinin analizinde ilk üç aşamaya ait paralellik varsayımı, 
model uyum iyiliği ve Nagelkerke analiz bulguları Tablo 13’te gösterilmektedir.  

Tablo 13: Psikolojik Dayanıklılık Boyutunun Politik Davranış ve Boyutlarını 
Tahminine İlişkin Sıralı Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız 
Değişken 

Bağımlı Değişken Paralellik 
Varsayımı (p) 

Model Uyum 
İyiliği (p) 

Nagelkerke 
R-kare 

 
 
 
 
 
Psikolojik 
Dayanıklılık 

Politik Davranış .293 .297 .025 
Tavizci Davranmak .951 .951 .011 
İkiyüzlü 
Davranmak 

.604 .604 .029 

Göze Girmek .238 .253 .024 

Karşılıklı çıkar 
gözetmek 

.510 .502  .021 

Koalisyon kurmak .457 .452  .023 
Üst yönetime 
yaranmaya 
çalışmak 

.015 .016  .022 

Ki kare testiyle belirlenen paralellik varsayımının üst yönetime yaranmaya 
çalışmak değişkeninde sağlanmadığı (p<.05); diğer tüm bağımlı değişkenlerde ise 
sağlandığı ifade edilebilir (p>.05). Buna göre, üst yönetime yaranmaya çalışmak 
kategorilerinde parametrelerin birbirine eşit olmadığı ve analiz için ilk aşama şartının bu 
değişken için sağlanmadığı görülmektedir.  

Daha sonra, bağımlı değişkenlerin model uyum iyiliği anlamlılık değerleri (p>.05) 
ve Nagelkerke değerlerine bakıldığında politik davranış, tavizci davranmak, ikiyüzlü 
davranmak, göze girmeye çalışmak ve karşılıklı çıkar gözetmek değişkenlerinin uygun 
değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Buna göre bu değişkenlerden elde edilen verinin 
modelle uyumlu olduğunu görülmektedir. Ancak dördüncü aşamada Wald testi 
sonuçlarına bakıldığında politik davranışlar, ikiyüzlü davranma, göze girmeye çalışma, 
karşılıklı çıkar gözetme ve koalisyon kurma bağımlı değişkenlerinde bağımsız 
değişkenlere karşılık gelen olasılık değerinin .05’ten küçük olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu nedenle son aşamada parametrelerin yorumlanması için sadece anlamlı 
çıkan bağımlı değişkenlere ait parametre tahminleri tabloları verilmiştir. 
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Tablo 14: Psikolojik Dayanıklılık Boyutu ve Politik Davranışlara İlişkin Modelin 
Parametrelerinin Anlamlılıklarının İfade Edilmesi 

 
Tahmin Değeri Wald  Odds 

Olasılık   
(P) 

Bağımlı 
Değişken 

[p.davranış = 1.00] .469 10.061  .002 
[p.davranış = 2.00] 2.030 115.516  .000 

Bağımsız 
değişken 

[p.dayanık.=1.00] .142 .251  .616 
[p.dayanık.=2.00] .655 7.448 1.9251 .006 
[p.dayanık.=3.00] 0a    

Orta düzey psikolojik dayanıklılığın politik davranışlar değişkenini anlamlı bir 
şekilde tahmin ettiği sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). Tabloya bakıldığında orta düzey 
psikolojik dayanıklılığa sahip bireylerin yüksek psikolojik dayanıklılık düzeyine sahip 
bireylere göre 1,92 kat daha fazla politik davranış gösterdiği bulunmuştur. Buna göre 
katılımcılarda psikolojik sermaye düştükçe politik davranış gösterme eğilimi artacaktır. 
Psikolojik dayanıklılığa sahip olmayan bireyler zorluklarla karşılaştıklarında onlarla 
başa çıkmak yerine politik davranma eğiliminde olabilirler. 

Tablo 15: Psikolojik Dayanıklılık ve İkiyizlü Davranma Boyutlarına İlişkin 
Modelin Parametrelerinin Anlamlılıklarının İfade Edilmesi 

 
Tahmin Değeri Wald  Odds 

Olasılık   
(P) 

Bağımlı 
Değişken 

[ikiyüzlü = 1.00] 1.573 66.462  .000 
[ikiyüzlü = 2.00] 2.956 130.946  .000 

Bağımsız 
değişken 

[p.dayanık.=1.00] .709 4.652 2.031 .031 
[p.dayanık.=2.00] .701 5.778 2.015 .016 
[p.dayanık.=3.00] 0a    

Buna göre düşük düzey ve orta düzey psikolojik dayanıklılık kategorilerinin 
ikiyüzlü davranma değişkenini anlamlı bir şekilde tahmin ettiği sonucuna ulaşılmıştır 
(p<.05). Tabloya bakıldığında düşük psikolojik dayanıklılık düzeyine sahip bireylerin 
yüksek psikolojik dayanıklılık düzeyine sahip bireylere göre 2.03 kat; orta düzey 
psikolojik dayanıklılığa sahip bireylerin yüksek psikolojik dayanıklılık düzeyine sahip 
bireylere göre 2.01 kat daha fazla ikiyüzlü davrandığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla 
psikolojik dayanıklılık düştükçe bireylerin ikiyüzlü davranma olasılıkları artacaktır. 
Çalışma ortamında bireyler zorluklara karşı yeterince direnç gösteremedikleri takdirde 
diğer çalışanların da böyle bir durumla karşılaştığı dönemlerde onlara bilgi sahibi 
oldukları halde yardım etmek istemeyebilirler. 
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Tablo 16: Psikolojik Dayanıklılık ve Göze Girmeye Çalışma Boyutlarına İlişkin 
Modelin Parametrelerinin Anlamlılıklarının İfade Edilmesi 

 
Tahmin değeri Wald  Odds 

Olasılık   
(P) 

Bağımlı 
Değişken 

[gözegirme = 1.00] 1.231 50.262  .000 
[gözegirme = 2.00] 1.878 94.566  .000 

Bağımsız 
değişken 

[p.dayanık.=1.00] .294 .839  .360 
[p.dayanık.=2.00] .704 6.915 2.021 .009 
[p.dayanık.=3.00] 0a    

Tablo 16 incelendiğinde orta düzey psikolojik dayanıklılık kategorilerinin göze 
girmeye çalışma değişkenini anlamlı bir şekilde tahmin ettiği sonucuna ulaşılmıştır 
(p<.05). Buna göre orta düzey psikolojik dayanıklılığa sahip bireylerin yüksek 
psikolojik dayanıklılık düzeyine sahip bireylere göre 2.02 kat daha fazla göze girmeye 
çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun anlamı psikolojik dayanıklılık düştükçe bireyler 
daha fazla göze girme eğilimi içerisinde olacaklardır. Zorluklar karşısında çabuk pes 
etme eğiliminde olan bireyler bu dönemlerde destek sağlamak amacıyla diğerlerinin 
sevgisini kazanmak için göze girme davranışında bulunabilir. 
Tablo 17: Psikolojik Dayanıklılık ve Karşılıklı Çıkar Gözetme Boyutlarına İlişkin 

Modelin Parametrelerinin Anlamlılıklarının İfade Edilmesi 

 
Tahmin Değeri Wald  Odds 

Olasılık   
(P) 

Bağımlı 
Değişken 

[çıkarcı= 1.00] .597 15.741  .000 
[çıkarcı = 2.00] 1.394 70.507  .000 

Bağımsız 
değişken 

[p.dayanık.=1.00] .507 3.322  .068 
[p.dayanık.=2.00] .536 4.855 1.709 .028 
[p.dayanık.=3.00] 0a    

Elde edilen bulgular orta düzey psikolojik dayanıklılığın karşılıklı çıkar gözetme 
değişkenini anlamlı bir şekilde tahmin ettiği sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). Orta 
düzeyde psikolojik dayanıklılığa sahip bireylerin yüksek psikolojik dayanıklılık 
düzeyine sahip bireylere göre 1.70 kat daha fazla karşılıklı çıkar gözetme davranışında 
bulundukları saptanmıştır. Buradan psikolojik dayanıklılık düzeyi düştükçe bireylerin 
karşılıklı çıkar gözetme olasılıkları artacaktır. Bireyler zorluklarla karşılaştıkları 
dönemlerde diğerlerinden yardım almak amacıyla onlara daha önce yaptıkları iyilikleri 
hatırlatarak bu durumu kullanmak isteyebilirler. 
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Tablo 18: Psikolojik Dayanıklılık ve Koalisyon Kurma Boyutlarına İlişkin Modelin 
Parametrelerinin Anlamlılıklarının İfade Edilmesi 

 
Tahmin Değeri Wald  Odds 

Olasılık   
(P) 

Bağımlı 
Değişken 

[koalisyon= 1.00] -1.291 62.137  .000 
[koalisyon = 2.00] -.549 13.479  .000 

Bağımsız 
değişken 

[p.dayanık.=1.00] -.633 5.283 0.5309 .022 
[p.dayanık.=2.00] .136 .280  .597 
[p.dayanık.=3.00] 0a    

Tablo 18’de görüldüğü gibi düşük düzey psikolojik dayanıklılığın koalisyon 
kurma değişkenini anlamlı bir şekilde tahmin ettiği sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). 
Böylece, düşük psikolojik dayanıklılığa sahip bireylerin yüksek psikolojik dayanıklılık 
düzeyine sahip bireylere göre 0.5 kat daha fazla koalisyon kurma davranışında 
bulundukları saptanmıştır. Bunun anlamı psikolojik dayanıklılık düzeyi düştükçe 
katılımcıların daha fazla koalisyon kurma eğiliminde oldukları ifade edilebilir. Ancak 
sonuçlara ait oran çok küçük bir farklılığın olduğuna işaret etmektedir. 

Bu açıklamalardan hareketle hipotez 5 bağımlı değişken olan politik davranışların, 
politik davranış toplam puanı ile ikiyüzlü davranma, göze girmeye çalışma, karşılıklı 
çıkar gözetme ve koalisyon kurma boyutlarında kabul edilmiş anacak diğer boyutlarında 
reddedilmiştir. 

7. Sonuç ve Öneriler  
Bu araştırmada pozitif psikolojik sermaye ve onu oluşturan özyeterlilik, umut, 

iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık boyutlarının politik davranışlara etkisini incelemek 
amaçlanmıştır.  Bu kapsamda elde edilen sonuçlar psikolojik sermayenin tavizci 
davranma, ikiyüzlü davranma ve karşılıklı çıkar gözetme politik davranışlarını negatif 
yönde anlamlı bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Psikolojik sermaye, bireylerin bir 
işi başarmada onlara motivasyonel bir katkı sağlayan psikolojik kapasiteleridir. Diğer 
taraftan, kişisel başarı beklentisi politik davranışı arttıran bireysel bir faktör olarak 
belirtilmektedir. Buradan psikolojik sermayesi yüksek bireylerin başarı beklentisiyle 
politik davranış göstermek yerine bu kapasitelerini kullanmayı tercih edecekleri 
düşünülebilir. Dolayısıyla, psikolojik sermayeye sahip bireyler amaçlarına ulaşmada 
tavizci davranma, ikiyüzlü davranma ve karşılıklı çıkar gözetme davranışlarına ihtiyaç 
duymayacaklardır.  

Özyeterliliğinin ise üst yönetime yaranmaya çalışma davranışını negatif yönde 
anlamlı bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Akademisyenlerin özyeterlilikleri 
düştükçe daha fazla üst yönetime yaranmaya çalışma eğiliminde olacakları 
görülmektedir. Aynı şekilde, Royle ve diğerleri (2005, s. 53) tarafından farklı meslek 
dallarında çalışanlar üzerinde yapılan çalışmada, düşük özyeterliliğin politik 
davranışları arttırdığı bulunmuştur. Buradan özyeterliliği düşük akademisyenlerin 
politik davranışlara başvurarak yöneticilerinin gözünde bu durumu saklamaya 
çalışacakları ifade edilebilir. Bu anlamda çalışanlar, düşük performans algılarını 
değiştirmek için üst yönetime yaranmaya çalışma davranışını bir araç olarak 
kullanılabilir. Ayrıca bu durumu destekler nitelikte, Çetin ve Basım (2010, s. 266) 
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yapmış oldukları çalışmada düşük özyeterliliğin bazı izlenim yönetimi taktiklerini 
arttırdığını bulmuşlardır. Özyeterliliği düşük bireylerin kendini acındırma ve kendi 
önemini zorla fark ettirmeye çalışma davranışlarını daha fazla sergiledikleri 
görülmektedir. Dolayısıyla, bir işi başarabileceğine inancı olmayan bireyler bu durumu 
gizlemek amacıyla daha fazla üstlerini etkileme çabası içerisinde olabilirler. 

Umudun ikiyüzlü davranmaya etkisi değerlendirildiğinde akademisyenlerin umut 
düzeyleri düştükçe ikiyüzlü davranma olasılıklarının arttığı görülmektedir. Diğer 
yandan umutlu katılımcıların daha az politik davranma eğiliminde olacakları ifade 
edilebilir. Yüksek umutlu bireyler geleceğe dair net amaçlar belirleme ve bu amaçlara 
ulaşmada farklı yollar bulabilme özelliğine sahiptirler. Bu özelliğe sahip bireyler zor 
zamanlarda bile yüksek motivasyona sahiptirler. Bu nedenle çalışma arkadaşlarına karşı 
yardımsever bir tavır içerisinde olacakları söylenebilir. Dolayısıyla zor zamanlarda 
başkalarını suçlamak, yüzüne gülüp arkasından konuşmak ve dostça davranıp sırlarını 
alıp sonradan onların aleyhine kullanmak yerine çözüm bulmak için daha fazla çaba 
göstereceklerdir.  

İyimserliğin politik davranışlar ile göze girme ve koalisyon kurma boyutlarına 
etkisi değerlendirildiğinde, iyimserlik seviyesi düştükçe akademisyenlerin politik 
davranma, göze girme ve koalisyon kurma olasılıklarının da arttığı görülmektedir. Öte 
yandan iyimser akademisyenlerin daha az politik davranma eğiliminde olacakları ifade 
edilebilir. İyimser insanlar geleceğe dair olumlu bakmakta ve iyi şeylerle 
karşılaşacaklarına inanmaktadırlar. Bu nedenle yüksek iyimserlik seviyelerine sahip 
bireyler olumsuzluklarla karşılaşsalar bile politik davranmak yerine bu olayları dışsal ve 
geçici durumlara atfetmektedirler.  

Son olarak akademisyenlerin psikolojik dayanıklılıklarının politik davranışlar ile 
ikiyüzlü davranma, göze girmeye çalışma, karşılıklı çıkar gözetme, koalisyon kurma 
boyutlarına etkisi değerlendirildiğinde, psikolojik dayanıklılıkları düştükçe 
akademisyenlerin politik davranma, ikiyüzlü davranma, göze girmeye çalışma, karşılıklı 
çıkar gözetme eğiliminde oldukları görülmektedir. Diğer bir ifadeyle akademisyenlerin 
psikolojik dayanıklılıkları arttıkça daha az politik davranış gösterecekleri ifade 
edilebilir. Luthans (2002, s. 702), dayanıklılığı belirsizlik, çatışma, başarısızlık ve 
olumsuz durumlarda; hatta olumlu değişim, ilerleme ve artan sorumluluklar karşısında 
ayakta kalabilmek olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle psikolojik dayanıklılığı yüksek 
olan bireylerin risklere maruz kaldığında bile olaylara olumlu uyum özelliği 
gösterdikleri ifade edilebilir. Buradan bireylerin olumsuzlar karşısında politik 
davranışlara yönelmek yerine onlarla psikolojik olarak başa çıkabildiği sonucuna 
varılabilir. 

Bu araştırma sonuçlarından hareketle bazı önerilerde bulunulabilir. Akademik 
örgütlerde farklı politik davranışların belirlenmesi amacıyla farklı ölçme araçlarıyla 
nicel ve nitel araştırmalar yapılabilir. Bu anlamda belirlenen politik davranışlarla 
psikolojik sermayenin ilişkileri incelenebilir. Yine gelecek araştırmalarda 
akademisyenler neden belirli politik davranışları kullandıkları incelenebilir. Ayrıca 
amaçlarına ulaşmada hangi politik davranışları birlikte kullandıkları ve bunların 
kullanım sırası araştırılabilir. 
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Extensive Summary 
Introduction 

Based on positive psychology, positive organizational behavior movement which 
focuses positive behaviors rather than negative behaviors has emerged in recent years. 
Positive psychological capital has been an important research subject as a result of the 
studies on positive organizational behaviour.  

Positive psychological capital is defined as positive and developmental state of 
individual. It is also focuses on strengths of individuals and characteristics which can be 
changed and developed as a result of experience and training (Luthans & Youssef 2007, 
p. 326). Made up of positive organizational behaviour criteria meeting capacities of self-
efficacy, optimism, hope and resiliency, “positive psychological capital” may be greater 
than the sums of its parts (Luthans, Youssef, & Avolio, 2006 p. 19). Self-efficacy is 
defined as having confidence to take on and put in the necessary effort to succeed at 
challenging tasks (Stajkovic & Luthans, 1998), while hope is persevering toward goals 
and redirecting paths to goals in order to succeed (Snyder, 2002). On the other hand, 
optimism refers to making a positive attribution about succeeding now and in the future 
(Luthans, Youssef, & Avolio, 2006). Lastly, resiliency is sustaining and bouncing back 
to attain success (Avey, Wernsing, & Luthans, 2008; Luthans, Youssef, & Avolio, 
2006). 

On the other hand, employees tend to engage in political behaviour due to the 
pressure resulting from rapid changes, increasing uncertainty and complexity in work 
life. Political behaviour is defined as activities which are not within organizational roles 
and include attempts to influence the distribution of advantage and disadvantages in 
organizations (Farrell & Petersen 1982, p 405). 

Positive psychological behaviour as a new perspective to organizations and 
political behaviour as an inevitable social phenomenon in organizations are examined in 
this study. The study aims to determine how positive psychological capital and its 
components affect political behaviour of employees in individual level. Therefore, it is 
examined whether developing positive psychological capital can be effective to 
eliminate the negative impacts of political behaviour on the organizations. Based on the 
aims of the study, it is hypothesized that: 

H1: Psychological capital levels of academic staff have a significant negative 
effect on political behaviour in organizations (making concessions, exaggeration and 
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insincerity, ingratiation, exchange of favors, coalition building, and inspirational 
appeals). 

H2: Self-efficacy levels of academic staff have a significant negative effect on 
political behaviour in organizations (making concessions, exaggeration and insincerity, 
ingratiation, exchange of favors, coalition building, and inspirational appeals). 

H3: Hope levels of academic staff have a significant negative effect on political 
behaviour in organizations (making concessions, exaggeration and insincerity, 
ingratiation, exchange of favors, coalition building, and inspirational appeals). 

H4: Optimism levels of academic staff have a significant negative effect on 
political behaviour in organizations (making concessions, exaggeration and insincerity, 
ingratiation, exchange of favors, coalition building, and inspirational appeals). 

H5: Psychological resiliency levels of academic staff have a significant negative 
effect on political behaviour in organizations (making concessions, exaggeration and 
insincerity, ingratiation, exchange of favors, coalition building, and inspirational 
appeals). 

Methodology 
Research Model 

Since the study examines the role of psychological capital and its components on 
political behaviour in organizations, it is designed as causal-comparative research. 
Therefore, psychological capital and its components, self-efficacy, hope, optimism and 
psychological resiliency are assigned as independent variables, while the components of 
political behaviour are assigned as dependent variables.   

Sample 
The population of the research consists of 17.883 academic staff in 39 foundation 

and 8 public university. The sample includes 375 academic staff assigned by random 
sampling.    

Instruments 
The data were collected through Psychological Capital Questionnaire developed 

by Luthans, Youssef and Avolio (2007: 237) and adapted into Turkish by Çetin and 
Basım (2012: 121) and Political Behaviour Inventory developed by Börü and İslamoğlu 
(2007a: 135). The data were analysed with SPSS 18.0.  

Data Analysis 

Ordinal logistic regression was used to determine the effects of the independent 
variables on the dependent variables. As ordinal logistic regression doesn’t require 
assumptions of normality and equal variances, it was chosen as analysis method.     

Findings 

Hypothesis 1: Psychological capital levels of academic staff have a significant 
negative effect on political behaviour in organizations (making concessions, 
exaggeration and insincerity, ingratiation, exchange of favors, coalition building, and 
inspirational appeals). Hypothesis I is accepted for the variables making concessions, 
exaggeration and insincerity, exchange of favors and rejected for the other variables. 
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The study shows that the academic staff with low level of psychological capital tend to 
engage in making concessions, exaggeration and insincerity and exchange of favors 
more than the academic staff with high level of psychological capital. 

Hypothesis 2: Self-efficacy levels of academic staff have a significant negative 
effect on political behaviour in organizations (making concessions, exaggeration and 
insincerity, ingratiation, exchange of favors, coalition building, and inspirational 
appeals). Hypothesis 2 is accepted for inspirational appeals variable and rejected for the 
other variables. It is showed that self-efficacy levels of academic staff have a significant 
negative effect on political behaviour in organizations (making concessions, 
exaggeration and insincerity, ingratiation, exchange of favors, coalition building, and 
inspirational appeals). 

Hypothesis 3: Hope levels of academic staff have a significant negative effect on 
political behaviour in organizations (making concessions, exaggeration and insincerity, 
ingratiation, exchange of favors, coalition building, and inspirational appeals). 
Hypothesis 3 is accepted for making concessions variable and rejected for the other 
variables. It is found that the academic staff with low levels of hope have a tendency to 
engage in exaggeration and insincerity more than the academic staff with high levels of 
hope. 

Hypothesis 4: Optimism levels of academic staff have a significant negative 
effect on political behaviour in organizations (making concessions, exaggeration and 
insincerity, ingratiation, exchange of favors, coalition building, and inspirational 
appeals). Hypothesis 4 is accepted as political behaviour, ingratiation and coalition 
building and rejected for the other components. When the optimism levels of the 
academic staff are examined, the academic staff with medium level of optimism tend to 
engage in political behaviours, ingratiation, coalition building more than the academic 
staff with high level of optimism. 

Hypothesis 5: Psychological resiliency levels of academic staff have a significant 
negative effect on political behaviour in organizations (making concessions, 
exaggeration and insincerity, ingratiation, exchange of favors, coalition building, and 
inspirational appeals). Hypothesis 5 is accepted for political behaviour, exaggeration 
and insincerity, ingratiation, exchange of favors, coalition building and rejected for the 
other variables. The academic staff with medium psychological resiliency tend to 
engage in political behaviours, exaggeration and insincerity, exchange of favors and 
ingratiation more than the academic staff with high level of psychological resiliency. 
Moreover, the academic staff with low level of psychological resiliency have a tendency 
to engage in coalition building more than the ones with high level of psychological 
resiliency. 

Discussion   

The results of the study suggest that positive psychological capital effects making 
concessions, exchanging favors, exaggeration and insincerity negatively. Psychological 
capital is a psychological capacity making a motivational contribution to individuals to 
accomplish goals. On the other hand, success expectancy is indicated to increase 
political behaviour in individual level. It can be deduced that the individuals with high 
level of psychological capital tend to use their capacity rather than engaging in political 
behaviour. Therefore, the individuals with high level of psychological capital do not 
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need to engage in making concessions, exaggeration and insincerity, exchange of favors 
and ingratiation.  

Some recommendation can be made based on the findings. First of all, qualitative 
and quantitative studies can be conducted to determine different political behaviours in 
academic organizations with different instruments. Also, future studies can be 
conducted to determine why academic staff engage in specific political behaviours. 
Lastly, it can be examined which political behaviours are used in combination and their 
order of use to accomplish goals. 
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Özet 

Bu araştırma, farklı ceza infaz kurumu tiplerinde birinci müdür, ikinci müdür, 
idare memuru, infaz koruma baş memuru ve infaz koruma memuru pozisyonlarında 
görev yapan kişilerin örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti ve iş tatmini düzeylerinin 
belirlenerek ilgili değişkenlerle yöneticilerin liderlik tarzları arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymaya yöneliktir.  Araştırmanın evrenini, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, 
İzmir ve Antalya illerinde görev yapan ve yukarıda adı geçen unvan sahibi ceza infaz 
kurumu çalışanları oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini test edebilmek 
amacıyla oluşturulan anket formları, öncelikle Erzurum’daki kapalı ceza infaz 
kurumunda çalışan 50 kişiye uygulanmış ve elde edilen veriler üzerinden doğrulayıcı 
testler yapılmıştır. Adalet Bakanlığı’nın da nihai onayı ile sonrasında anketler belirlenen 
6 ilde 12.05.2014 – 30.08.2014 tarihleri arasında 3.026 kişiye uygulanmıştır. Araştırma 
sonucunda; araştırmaya katılanların liderlik algılarının, iş tatmin düzeylerinin, örgütsel 
bağlılıklarının ve işten ayrılma niyetlerinin bireysel özelliklere göre farklılık gösterdiği 
doğrulanmıştır. Ayrıca yine araştırmaya katılanların liderlik algıları iş tatmin düzeyleri, 
örgütsel bağlılıkları ve işten ayrılma niyetleri üzerinde etkili olduğu önermeler teyit 
edilmiştir. Örgütsel bağlılık ile iş tatmin düzeyleri arasında ve yine örgütsel bağlılık ile 
işten ayrılma niyetleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 
Anahtar kelimeler: Liderlik, Katılımcı Liderlik, Yönlendirici Liderlik, Örgütsel 
Bağlılık, İş Tatmini, İşten Ayrılma Niyeti, Ceza İnfaz Kurumu. 

Abstract 

This research was conducted to express the relationship between the leadership 
styles on the organizational commitment, job satisfaction, intention to leave of the first 
and second grade managers, admin officers, chief prison officers and prison officers 
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who work in different types of prison and detention centers in Ankara, İstanbul, İzmir, 
Antalya, Trabzon, İzmir and Antalya. To ensure the validity and reliability of the scales, 
surveys were conducted to 50 people from Erzurum closed prison and detention center. 
Results obtained from Erzurum were also subjected to verifiable tests. After the final 
approval of Ministry of Justice, all surveys have been conducted to 3.026 participants 
between 12.05.2014 – 30.08. 2014. As a result of the research, it has been proved that 
the participants leadership perceptions have shown differences on job satisfaction, 
organizational commitment and intention to leave as per their individual characteristics 
vary. It was also approved that the participants leadership perceptions have affects on 
their job satisfaction, organizational commitment and intention to leave. It was found 
that there is a meaningful relation between the organizational commitment and the job 
satisfaction of the participantslike as the relation between the organizational 
commitment and their intention to leave. 

Keywords: Participatory leadership, directive leadership, organizational commitment, 
job satisfaction, intention to leave, prison and detention centers. 

1. Giriş 
Ceza infaz kurumları tutuklanan veya hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilen 

kimselerin barındırıldığı iç ve dış güvenlik bakımından özel tedbirlerin alındığı kamu 
binalarıdır. Burada görevli personelin temel görevi tutuklu ve hükümlülerin topluma 
yeniden kazandırılacak şekilde ıslah edilmek suretiyle cezalarının infazının teminidir 
(Demirbaş, 2001, s. 83). Geleneksel olarak cezaevlerinin işlevi bir yandan misilleme ve 
caydırma aracılığıyla toplumun korunması, öte yandan ise hükümlülerin dürüst birer 
vatandaş olarak eğitilerek yeniden topluma kazandırılması olarak değerlendirilmektedir 
(Taşkın, 2004, s. 28).  

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkif Evleri (CTE) Genel Müdürlüğü 
Türkiye’de yer alan tüm ceza infaz kurumundan sorumlu merkezi otoritedir. 05 Ocak 
2015 tarihi itibarıyla Türkiye’de 291 kapalı ceza infaz kurumu 53 müstakil açık ceza 
infaz kurumu 2 çocuk eğitim evi 5 kadın kapalı 1 kadın açık 3 çocuk kapalı ceza infaz 
kurumu olmak üzere toplam 355 ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Tüm bu kurumların 
kapasitesi 163.129’dur (http://www.cte.adalet.gov.tr/).  

Türkiye’de birçok farklı tip ceza infaz kurumu bulunmaktadır: Kapalı ceza infaz 
kurumları,  yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları (F tipi), kadın kapalı ceza infaz 
kurumları, çocuk kapalı ceza infaz kurumları, gençlik kapalı ceza infaz kurumları, 
gözlem ve sınıflama merkezleri, açık ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evleri vs. 

Ceza infaz kurumları yönetim bakımından müdürü bulunan ve bulunmayan olmak 
üzere ikiye ayrılır. Müdürü bulunmayan kurumların amiri idare memurudur. Müdürü 
bulunan kurumlarda bir müdür (birinci müdür) ve yeteri sayıda ikinci müdür ile 
hükümlü ve tutuklu sayısına ve kurumların önem ve niteliğine göre imkânlar ölçüsünde 
aşağıda sayılan personel bulundurulabilir: 

• Yönetim servisinde, idare memuru, ambar memuru ve cezaevi kâtibi; 

• Güvenlik ve gözetim servisinde, infaz ve koruma baş memuru ile infaz ve 
koruma memuru; 

• Teknik serviste, mühendis mimar tekniker, teknisyen ve teknisyen yardımcısı; 
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• Psiko-sosyal yardım servisinde, psikolog ve sosyal çalışmacı; 

• Sağlık servisinde, cezaevi tabibi, diş tabibi, eczacı, veteriner, sağlık memuru ve 
hayvan sağlık memuru; 

• Eğitim ve öğretim servisinde, öğretmen ve kütüphaneci; 

• İş yurdu servisinde, iş yurdu müdürü, sayman, veznedar, tahsildar, iş yurdu 
ambar memuru, satın alma memuru, bütçe, pazarlama ve benzeri işlerden 
sorumlu görevliler, işçi statüsünde çalışan personel ile gerektiğinde bütçeden 
aylık alan kadrolu personel; 

• Yardımcı hizmetler servisinde, santral memuru, gemi adamı, şoför, kaloriferci, 
aşçı, hizmetli. 

Toplumsal yaşamın hakikati olarak ceza infaz kurumlarının, yapı ve işleyişleri 
bakımından örgütsel bağlamda izlenmesi ve sorgulanması gerekir. Yönetim bilimi 
ekseninde gerçekleştirilen örgütsel çalışmalar, ne yazık ki bu gerekliliği yerine 
getirebilmiş değildir. Türkiye’deki ceza infaz kurumları üzerinde gerçekleştirilen bu 
çalışma, ceza infaz kurumlarının örgütsel olarak yönetimini ele almak üzere tasarlanmış 
ve gerçekleştirilmiştir. Farklı profilde yönetici ve çalışanların görev yaptığı bu yapılar, 
liderlik yaklaşımları ve liderlik yaklaşımlarının örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti ve 
iş tatminine etkisi çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

2. Kavramsal Çerçeve 
Liderlik; belirli bir durumda ve belirli bir anda, belirli koşullarda bir grubun, 

önceden belirlenmiş örgütsel hedeflere ulaşabilmek adına gönüllü olarak çabalamasını 
sağlayan ve belirlenmiş hedeflere ulaşma hususunda yardımcı olan, yol gösteren ve 
deneyimlerini aktaran bir etkileşim sürecidir (Werner, 1993). 

Yönlendirici liderlik. Yönlendirici lider, çalışanlara işleri ile ilgili teknik bilgiler 
vermekte, bu bilgiler kapsamında çalışanlardan olan beklentilerini açıklamakta ve 
çalışanların işlerini nasıl yapmaları gerektiğini yönünde bilgiler vermekte ve işe ilişkin 
standartların tam olarak uygulanmasını ve hayata geçirilmesini istemektedir (Northcraft, 
1994). Bu liderlik davranışı otokratik bir liderlik davranışıdır. Çünkü, yönlendirici lider, 
çalışanların performanslarının belirli standartlar kapsamında sürdürmeleri, belirlenmiş 
programlara göre çalışmaları ve verilmiş olan görevleri ne şekilde başaracaklarını 
gösterdiği yol ile sağlamaktadır (Moorhead ve Griffin, 1989). 

Katılımcı liderlik. Katılımcı lider, iş ile ilgili konularda çalışanlarına danışan ve 
çalışanlarının fikirlerine önem veren liderdir (Northcraft, 1994). Diğer bir ifade ile 
katılımcı liderler karar alma süreçlerinde çalışanlarının önerilerini dikkate alır. Katılımcı 
liderlik davranışı, çalışanların işten ayrılma niyetlerinin azaltılmasında da 
kullanılabilecek etkili uygulamalardan bir tanesidir (Sökmen ve Sökmen, 2014). 

Örgütsel bağlılık. Bireylerin örgütüyle özdeşlemesi ve örgütüne katılımı ile 
ilgilidir. Örgütsel bağlılık, örgütün amaç ve değerlerine yüksek ölçüde itimadı kapsar. 
Örgütü için gönüllü olarak çaba göstermeyi içerir; örgütün üyesi olarak kalmayı çalışan 
yüksek ölçüde arzu eder (Steers, 1997, s. 46). 

Duygusal bağlılık. Çalışanların örgütlerine olan duygusal bağlılıklarını ve 
örgütleri ile özdeşleşmesini anlatan bağlılık türüdür. Duygusal bağlılık bir anlamda, 
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çalışanların örgütsel amaçları kabul etmeleri, örgütleri için gönüllü olarak çaba 
göstermeleri, örgütleri ile özdeşleşmeleri anlamına gelmektedir (Allen ve Meyer, 1990).  

Devam bağlılığı. Örgütten ayrılmanın getireceği olumsuz maliyetlerin 
farkındalığına sahip olan çalışanların sahip olduğu bağlılık türüdür (Kavi, 1998). Eğer 
bir çalışanda öncelikli olarak devam bağlılığı var ise, bu çalışanın ihtiyaçları nedeni ile 
örgütte kaldığı söylenebilir (Meyer ve Allen, 1991). 

Normatif bağlılık. Çalışanların ahlaki bir görev duygusuna sahip olmaları ve bu 
duygu nedeni ile örgütlerine karşı sorumlu olduklarına inanmaları ve bu nedenle, 
kendilerini örgütte kalmaya zorunlu hissetmelerini ifade eden bağlılık türüdür (Grisaffe 
ve Allen, 2001). Normatif bağlılık boyutunda, çalışanlar örgütlerine karşı 
sorumlulukları ve yükümlülükleri olduğu inancı taşımaktadırlar ve bu yüzünden 
kendilerini örgütte kalmayı zorunlu hissetmektedirler (Wasti, 2002). 

İş tatmini. İş tatmini, çalışanın örgüt içerisindeki mevcut  görevinden ayrı olarak, 
işyerinin fiziki ve sosyal durumuna yönelik olan duygusal tepkisidir (Trevor, 2001). İş 
tatmini, iletişim gereklilikleri, sorumluluklar ve göreve ilişkin çeşitlilik gibi iş koşulları 
ile alakalı durumların nesnel bir şekilde değerlendirilmesine ilişkindir (Dormann ve 
Zapf, 2001). 

İş tatmini, örgütsel bağlılığın öncülü olan bir kavramdır. Örgüt çalışanlarının iş 
tatminlerindeki artış örgütsel bağlılığı arttırmakta ve örgütsel bağlılıkta oluşan artışta iş 
tatminini arttırmaktadır (Rowden, 2000; Testa, 2001; Gade, vd. 2003). İş tatmini, iş 
performansı, işten ayrılma niyeti, çalışanların hayal kırıklığı gibi duygusal tepkilerinin 
belirleyicisi olan bir kavramdır (Rusbult vd., 1988). Çalışanların iş tatmini yüksek 
olduğunda, çalışan devamsızlığının ve işten ayrılma niyetinin daha düşük olduğu 
görülmektedir (Shalley vd., 2000). 

İş tatminine sahip çalışanların daha iyi hizmet sunduklarına ilişkin genel bir görüş 
bulunur. İş tatminine ulaşmış olan çalışanlar daha çok çalışmakta, örgütleri ile daha çok 
ilgilenmekte ve daha iyi performans göstermeye kendilerini adama eğilimine 
girmektedirler (Yoon ve Jaebeom, 2003).  

İşten ayrılma niyeti. İşten ayrılma niyeti, çalışanların mevcut iş koşullarından 
memnun olmamaları durumunda göstermiş oldukları bir eylem olarak tanımlanmaktadır 
(Rusbult vd.,1988). İşten ayrılma niyetini sadece çalışanın örgütünden ayrılma kararı 
vermesi durumu olarak algılamak doğru değildir. Çalışanın mevcut işinden ayrılma 
düşüncesine sahip olması ve/veya çalışanın alternatif iş imkânları araması durumları da 
işten ayrılma sürecinin birer parçası olarak görülmelidir (Robert ve Meyer, 1993). 

İşten ayrılma niyeti, örgütsel etkinlik üzerinde olumsuz etkisi olan bir kavram 
olduğu için bu niyetin ortaya çıkmasına ilişkin unsurların bilinmesi, çalışanları işten 
ayrılmaya iten nedenlerin ortadan kaldırılması hususunda önem arz etmektedir (Hwang 
ve Kou, 2006).  

3. Yöntem 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu araştırmanın amacı, ceza infaz kurumlarında farklı pozisyonlarda çalışan 
kişilerin örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti ve iş tatmini düzeylerinin belirlenerek 
ilgili değişkenlerle yöneticilerin liderlik tarzları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 
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Ayrıca söz konusu değişkenlerin araştırmaya katılanların bireysel ve işle ilgili 
özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği de araştırma kapsamında ele alınmıştır.  

Araştırmanın evrenini ceza infaz kurumlarında çalışan birinci müdürler, ikinci 
müdürler, baş memurları (eski ismi ile baş gardiyan) ve infaz koruma memurları (eski 
ismi ile gardiyan) oluşturmaktadır. Araştırma kısmında kullanılan ‘kurum’ ifadesi ceza 
infaz kurumunu ifade etmektedir. Kurumlarda çalışan diğer meslek grupları bu 
çalışmanın dışında tutulmuştur. Bu kapsamda evreni doğru temsil edebilmesi açısından 
kapasiteleri ve coğrafi dağılımları göz önüne alınarak Adalet Bakanlığı Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul, Antalya, 
Ankara, Erzurum, Trabzon, İzmir illerindeki farklı tip ceza infaz kurumları uygulama 
alanı olarak seçilmiştir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirliğini test edebilmek amacıyla 
öncelikle oluşturulan anket formu Erzurum’daki ceza infaz kurumlarında çalışmakta 
olan 50 kişiye 16 Mayıs 2014 tarihinde uygulanmış ve elde edilen veriler üzerinden 
doğrulayıcı testler yapılmıştır. Pilot uygulamanın ardından uzman görüşleri de alınarak 
son hali verilen ölçek Adalet Bakanlığı’nın 09/05/2014 tarih ve 57292265-204.06.06-
861/76914 sayılı izni ve onayı ile söz konusu illerde uygulanmıştır.  

3.2. Araştırmanın Modeli 

Araştırma şu şekilde modellenmiştir ve hipotezler oluşturulmuştur: 
 

 
 

 
 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 
H1: Araştırmaya katılanların liderlik algıları iş tatmini düzeyleri üzerinde etkilidir.  

H1a: Araştırmaya katılanların yönlendirici liderlik algıları iş tatmini düzeyleri 
üzerinde etkilidir.  

H1b: Araştırmaya katılanların katılımcı liderlik algıları iş tatmini düzeyleri 
üzerinde etkilidir.  

H2: Araştırmaya katılanların liderlik algıları örgütsel bağlılıkları üzerinde etkilidir.  
H2a: Araştırmaya katılanların yönlendirici liderlik algıları örgütsel bağlılıkları 
üzerinde etkilidir.  
H2b: Araştırmaya katılanların katılımcı liderlik algıları örgütsel bağlılıkları 
üzerinde etkilidir.  

H3: Araştırmaya katılanların liderlik algıları işten ayrılma eğilimleri üzerinde etkilidir.  

H3a: Araştırmaya katılanların yönlendirici liderlik algıları işten ayrılma 
eğilimleri üzerinde etkilidir.  

H3b: Araştırmaya katılanların katılımcı liderlik algıları işten ayrılma eğilimleri 
üzerinde etkilidir.  

H2 
H5 

H4 

H3 

H1 

 
Liderlik 

İş Tatmini 

İşten Ayrılma 
Niyeti 

Örgütsel Bağlılık 
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H4: Araştırmaya katılanların örgütsel bağlılıkları ile iş tatmini düzeyleri arasında bir 
ilişki vardır.  
H5: Araştırmaya katılanların örgütsel bağlılıkları ile işten ayrılma niyetleri arasında bir 
ilişki vardır.  

3.3. Kullanılan Ölçüm Araçları 

Ölçüm için dört farklı ölçekten yararlanılmıştır. Ölçeklerin tercih edilmesinde 
literatürel yaygınlığı ve anlaşılırlığı göz önünde bulundurulmuştur. 

Liderlik. House ve Dessler (1974) tarafından geliştirilen 15 maddelik Liderlik 
Ölçeği kullanılmıştır. Güvenirlik analizi ve açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır 
(Cronbach’s Alpha=0,90, KMO=0,934, Barlett küresellik testinin anlamlılığı yüksektir 
[p=0,00]).Faktör yükleri düşük olan 2 madde analizden çıkartılarak 5’i yönlendirici, 8’i 
ise katılımcı liderliği ölçen 13 maddelik son hali kullanılmıştır.  

Örgütsel bağlılık.  Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilmiş ve 26 ifadeden 
oluşan ölçek kullanılmıştır. Güvenirlik analizi ve açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır 
(Cronbach’s Alpha=0,78, KMO=0,867, Barlett küresellik testinin anlamlılığı yüksektir 
[p=0,00]). Özdeğeri 1’in üzerinde olan 3 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Faktör 
analizinde bazı kaynaklarda 0,50’nin (Kalaycı, 2006) bazılarında ise 0,32’nin (Çokluk, 
Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010) altında kalan ve düşük ortak varyansa sahip olan 
değişkenlerin analizden çıkartılarak, faktör analizinin yeniden yapılması önerilmektedir. 
Bu nedenle faktör yük değeri düşük olan 11 madde farklı aşamalarda analizden 
çıkartılmış ve her boyutu 5 ifadeden oluşan 15 maddelik ölçek kullanılmıştır. Bu 
ölçeğin toplam varyansı açıklama oranı %54 olarak ortaya çıkmıştır.  

İş tatmini. Agho, Price ve Müller tarafından 1992 yılında geliştirilen ve altı 
maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Güvenirlik analizi ve açımlayıcı faktör analizi 
yapılmıştır (Cronbach’s Alpha=0,86, KMO=0,868, Barlett küresellik testinin anlamlılığı 
yüksektir [p=0,00]). Altı madde de muhafaza edilmiştir. 

İşten ayrılma niyeti. Bluedorn (1982) tarafından geliştirilen üç maddelik ölçek 
kullanılmıştır. Güvenirlik analizi ve açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır (Cronbach’s 
Alpha=0,77, KMO=0,660, Barlett küresellik testinin anlamlılığı yüksektir [p=0,00]). Üç 
madde de muhafaza edilmiştir 

3.4. Bulgular 
3.4.1. Katılımcıların Profili 

Araştırmaya 3096 kişi katılmıştır. Katılımcıların % 84’ünü erkekler 
oluşturmaktadır. Katılımcıların % 34’ü 24-29, % 36’sı 30-39 yaş aralığındadır. % 38’i 
lise, % 27’si ön lisans, % 32’si lisans mezunudur.  

En fazla katılım infaz memuru unvanına sahip çalışanlardan gerçekleştirilmiştir 
(% 88,3). % 6,9’u baş memur, % 2,8’i ikinci müdür, % 0,9’u idare memuru, % 0,6sı 
birinci müdür unvanı ile görev yapmaktadır. % 32,4’ü İstanbul’da, % 23,5’i İzmir’de, % 
23,3’ü Ankara’da, % 8,8’i Antalya’da, % 7,4’ü Erzurum’da, % 4,3’ü de Trabzon’da 
görev yapmaktadır. Diğer şehirlerde görev yapanların oranı % 0,2’idir. Katılımcıların % 
59,2’si Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görev yapmaktadır. Kadrolu çalışanların oranı % 
99’dur. Yaklaşık % 48’i, 1-5 yıl arasında hizmet vermektedir.  
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3.4.2. Liderlik Yaklaşımının Çalışanın Örgütsel Bağlılığı, İş Tatmini Ve İşten 
Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi 

Yöneticilerin liderlik tarzının çalışanların iş tatminleri, işten ayrılma niyetleri ve 
örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik oluşturulan hipotezlerin test 
edilmesi amacıyla öncelikle değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. 
Etki düzeyini belirleyebilmek için regresyon analizi yapılmıştır. Söz konusu 
hipotezlerde bağımsız değişken olarak ele alınan liderlik değişkeninin kendi içerisinde 
katılımcı ve yönlendirici olmak üzere iki alt boyuta ayrılmasından dolayı verilere çok 
değişkenli regresyon analizi uygulanmış. 

Aşağıdaki tabloda, değişkenler arasındaki ilişkiye ait korelasyon matrisi 
gösterilmektedir. Elde edilen korelasyon katsayılarına göre değişkenler arasında farklı 
düzeylerde olmakla birlikte ilişki durumları tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Değişkenler Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Matrisi 

Değişkenler 

İş
 T

at
m

in
i 

D
uy

gu
sa

l 
B

ağ
lıl

ık
 

D
ev

am
 

B
ağ

lıl
ığ

ı 

N
or

m
at

if 
B

ağ
lıl

ık
 

İş
te

n 
A

yr
ılm

a 
N

iy
et

i 

Y
ön

le
nd

iri
ci

 
Li

de
rli

k 

K
at

ılı
m

cı
 

Li
de

rli
k 

1. İş Tatmini 1.00       

2. Duygusal Bağlılık 0,631* 1.00      

3. Devam Bağlılığı -0,018 - 1.00     

4. Normatif Bağlılık 0,588* - - 1.00    

5. İşten Ayrılma Niyeti - -0,496* 0,099* -0,464* 1.00   

6. Yönlendirici Liderlik 0,208* 0,192* 0,169* 0,221* -0,076 1.00  

7. Katılımcı Liderlik 0,390* 0,404* -0,025 0,401* -0,278* - 1.00 

*p<0,01 

Değişkenler arasındaki korelasyon katsayısının 0,01 – 0,29 arasında olması 
durumunda ilişkinin zayıf veya düşük; 0,30 – 0,64 arasında olması durumunda orta; 
0,65 – 0,84 arasında olması durumunda kuvvetli/yüksek; 0,85 – 1 arasında olması 
durumunda ise çok kuvvetli/çok yüksek olarak değerlendirilmesinin mümkün olduğu 
ifade edilmektedir (Ural ve Kılıç, 2006, s. 248). Bu bakımdan, çalışanların iş tatmini 
düzeyleri ile yöneticilerin yönlendirici liderlik tarzı arasında düşük (r = 0,208); 
yöneticilerin katılımcı liderlik tarzları arasında ise orta (r=0,390) düzeyde pozitif ilişki 
tespit edilmiştir. Buradan hareketle yöneticilerin liderlik tarzı ile çalışanların iş 
tatminleri arasında ilişki olduğunu ifade eden hipotez ve (H1) ve ilgili hipotezlerin alt 
hipotezleri (H1a ve H1b)  kabul edilmiştir.  

Korelasyon matrisinde çalışanların örgütsel bağlılıkları ile yöneticilerin liderlik 
tarzları arasındaki ilişkiye yönelik korelasyon katsayıları incelendiğinde ise, 
yönlendirici liderlik tarzı ile çalışanların duygusal (r=0,192), devam (r=0,169) ve 
normatif bağlılık (r=0,221) türleri arasında düşük düzeyde ilişki tespit edilmiştir. 
Yöneticilerin katılımcı liderlik tarzları ile duygusal (r=0,404) ve normatif (r=0,401) 
bağlılıkları arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki tespit edilirken, devam 



 
 

C. Güven Güres – A. Sökmen 7/3 (2015) 59-74 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 

66 

bağlılığı arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir (p>0,01). Bu bulgular 
doğrultusunda yöneticilerin liderlik tarzları ile örgütsel bağlılıkları arasında bir ilişki 
olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumda yöneticilerin liderlik tarzı ile çalışanların 
örgütsel bağlılıkları arasında ilişki olduğunu ifade eden H2 kabul edilmiştir. Söz konusu 
hipotezlere ilişkin alt hipotezler de (H2a ve H2b)  doğrulanmıştır. 

Yöneticilerin liderlik tarzları ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye yönelik 
korelasyon katsayıları incelendiğinde, yönlendirici liderlik ile işten ayrılma niyeti 
arasında herhangi bir ilişki bulunamadığından, H3a reddedilmiştir (p>0,01). katılımcı 
liderlik ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü ve düşük düzeyde bir ilişki tespit 
edilmiştir (r=-0,278, p<0,01); H3b kabul edilmiştir. 

Araştırmaya katılanların örgütsel bağlılıkları ile iş tatmini düzeyleri arasında bir 
ilişki olup olmadığını test edebilmek amacıyla yapılan basit korelasyon analizi 
sonucunda, iş tatmini ile duygusal bağlılık (r=0,631) ve normatif bağlılık (r=0,588) 
arasında yüksek düzeyde bir ilişki ortaya çıkarken, devam bağlılığı arasında ilişki tespit 
edilememiştir (p>0,01). Bu bilgilerden hareketle araştırmaya katılanların örgütsel 
bağlılıkları ile iş tatmini düzeyleri arasında ilişki olduğunu öne süren hipotez (H4) 
doğrulanmıştır.  

Araştırmaya katılanların örgütsel bağlılıkları ile işten ayrılma eğilimleri arasında 
ilişki olduğunu belirleyebilmek için yine değişkenler arasındaki korelasyon kat sayısına 
bakılmıştır. Söz konusu değerlere bakıldığında işten ayrılma niyeti ile duygusal (r=-
0,496) ve normatif bağlılık (r=-0,464) arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki 
tespit edilirken, devam bağlılığı ile (r=0,099) düşük düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir 
(H5 kabul edilmiştir).  

Çok değişkenli regresyon analizi ile ise, regresyon modelinin iş tatmini için 
anlamlı olduğunu söylemek mümkündür (F=272,014; p<0,05). Söz konusu modele 
göre, bağımsız değişkenler olan katılımcı ve yönlendirici liderlik türleri ile bağımlı 
değişken iş tatmini arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğu (R=0,398), 
bağımsız değişkenlerin iş tatminindeki değişimin %15,8’ini açıkladığı söylenebilir (R2 

=0,158). Araştırmaya katılanların iş tatminleri açısından, hem katılımcı liderlik 
(t=19,921; p<0,05) hem de yönlendirici liderlik (t=4,603; p<0,05) türünün modele katkı 
sağladıkları görülmektedir (Tablo 2). 

Beta değeri (β), tek değişkenli regresyon analizlerinde, bağımlı ve bağımsız 
değişken arasındaki korelasyona eşit olduğu için, özellikle çok değişkenli regresyon 
analizlerinde önem arz eder (Altunışık vd., 2010, s. 237); Beta değeri (β) bağımsız 
değişkenlerin önem sırasını göstermekte ve en yüksek beta değerine sahip olan değişken 
en önemli bağımsız değişken olarak nitelendirilmektedir (Kalaycı, 2006, s. 269). Bu 
bakımdan, Tablo 2’ye bakarak, iş tatmini için en açıklayıcı bağımsız değişkenin 
katılımcı liderlik türü (β=0,36) olduğu ve katılımcı liderlik algısındaki bir birimlik 
artışın, iş tatminini 0,36 birim arttırdığı ifade etmek mümkündür.   
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Tablo 2. Liderlik Türleri ile İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiye 
Yönelik Çok Değişkenli Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı 
Değişkenl

er 

Bağımsız 
Değişkenler 

B St. 
Hata 

β t p R R2 F / 
p(sig.) 

İş  
Tatmini 

 

Sabit 1,660 0,065  25,713 0,000
* 

0,398 0,158 272,01
4 

0,000* Katılımcı  
Liderlik 

0,325 0,016 0,362 19,921 0,000
* 

Yönlendirici 
Liderlik 

0,086 0,019 0,084 4,603 0,000
* 

İşten 
Ayrılma 
Niyeti 

Sabit 3,892 0,083  46,724 0,000
* 

0,279 0,078 121,37
0 

0,000* Katılımcı 
Liderlik 

-0,315 0,021 -0,285 -14,997 0,000
* 

Yönlendirici 
Liderlik 

0,027 0,024 0,021 1,127 0,260 

*p<0,05  

Regresyon modelinin işten ayrılma niyeti için de anlamlı olduğunu söylemek 
mümkündür (F=121,370; p<0,05). Bu sonuçlara göre, bağımsız değişkenler olan 
katılımcı ve yönlendirici liderlik türleri ile bağımlı değişken işten ayrılma niyeti 
arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu (R=0,279), bağımsız 
değişkenlerin işten ayrılma niyetindeki değişimin %7,8’ini açıkladığı söylenebilir (R2 
=0,078). Modelde yer alan değişkenlerden sadece katılımcı liderlik (t=-14,997; p<0,05) 
modele katkı sağlamakla birlikte, yönlendirici liderliğin bir etkisinin olmadığı ortaya 
çıkmıştır (p>0,05). Katılımcı liderliğe ilişkin beta değerinin β= -0,315 olduğu göz önüne 
alındığında, katılımcı liderlik algısındaki bir birimlik artışın, işten ayrılma niyetini 0,31 
birim azalttığını söylemek mümkündür.  

Tablo 2.’de de görüldüğü üzere, işten ayrılma niyeti üzerinde sadece katılımcı 
liderliğin etkisinin olması sebebiyle yönlendirici liderlik analizden çıkartılarak katılımcı 
liderliğe ilişkin tek değişkenli regresyon analizi yapılmıştır. Bununla birlikte, katılımcı 
liderlik algısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin çoklu regresyon analizi 
sonucuna benzer şekilde düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir (R=0,27).  

Katılımcı ve yönlendirici liderlik türlerinin bağımlı değişkenler olan örgütsel 
bağlılık boyutları üzerindeki etkisini belirleyebilmek amacıyla yapılan çok değişkenli 
regresyon analizi gerçekleştirilmiştir (Tablo 3). regresyon modelinin duygusal bağlılık 
için anlamlı olduğunu söylemek mümkündür (F=288,310; p<0,05). Söz konusu modele 
göre, bağımsız değişkenler olan katılımcı ve yönlendirici liderlik türleri ile bağımlı 
değişken duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğu 
(R=0,408), bağımsız değişkenlerin iş tatminindeki değişimin %16,6’sını açıkladığı 
söylenebilir (R2 =0,166). Araştırmaya katılanların iş tatminleri açısından, hem katılımcı 
liderlik (t=21,169; p<0,05) hem de yönlendirici liderlik (t=3,408; p<0,05) türlerinin 
modele katkı sağladıkları görülmektedir.  
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Tablo 3. Liderlik Türleri ile Örgütsel Bağlılık Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik 
Çok Değişkenli Regresyon Analizi Sonuçları 

Örgütsel 
Bağlılık 
Boyutu 

Bağımsız 
Değişkenler B St. 

Hata β t p R R2 
F / 

p(sig.) 

D
uy

gu
sa

l 
Ba
ğl

ılı
k 

 

Sabit 1,446 0,061  23,660 0,000* 

0,408 0,166 
288,310 
0,000* 

Katılımcı 
Liderlik 0,327 0,015 0,382 21,169 0,000* 

Yönlendiri
ci Liderlik 0,060 0,018 0,062 3,408 0,001* 

D
ev

am
 

Ba
ğl

ılı
ğı

 

Sabit 3,110 0,064  48,584 0,000* 

0,190 0,036 
54,340 
0,000* 

Katılımcı 
Liderlik -0,078 0,016 -0,093 -4,799 0,000* 

Yönlendiri
ci Liderlik 0,192 0,019 0,021 10,338 0,000* 

N
or

m
at

if 
Ba
ğl

ılı
k 

Sabit 1,479 0,064  22,978 0,000* 

0,410 0,168 
292,480 
0,000* 

Katılımcı 
Liderlik 0,332 0,016 0,369 20,408 0,000* 

Yönlendiri
ci Liderlik 0,097 0,019 0,094 5,196 0,000* 

*p<0,05 

Tablo 3.’den hareketle, duygusal bağlılık için en açıklayıcı bağımsız değişkenin 
katılımcı liderlik türü (β=0,38) olduğu ve katılımcı liderlik algısındaki bir birimlik 
artışın, duygusal bağlılığı 0,38 birim arttırdığı ifade edilebilir.  Devam bağlılığı 
açısından da regresyon modelinin anlamlı olduğunu söylemek mümkündür (F=54,340; 
p<0,05). Söz konusu modele göre, bağımsız değişkenler olan katılımcı ve yönlendirici 
liderlik türleri ile bağımlı değişken devam bağlılığı arasında pozitif yönlü ve düşük 
düzeyde bir ilişki olduğu (R=0,190), bağımsız değişkenlerin iş tatminindeki değişimin 
%3,6’sını açıkladığı söylenebilir (R2 =0,036). Araştırmaya katılanların iş tatminleri 
açısından, hem katılımcı liderlik (t= -4,799; p<0,05) hem de yönlendirici liderlik 
(t=10,338; p<0,05) türlerinin modele katkı sağladıkları görülmektedir.  

Regresyon modelinin normatif bağlılık için de anlamlı olduğunu söylemek 
mümkündür (F=292,480; p<0,05). Söz konusu modele göre, bağımsız değişkenler olan 
katılımcı ve yönlendirici liderlik türleri ile bağımlı değişken normatif bağlılık arasında 
pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğu (R=0,410), söz konusu bağımsız 
değişkenlerin iş tatminindeki değişimin %16,8’ini açıkladığı söylenebilir (R2 =0,168). 
Araştırmaya katılanların iş tatminleri açısından, hem katılımcı liderlik (t= 20,408; 
p<0,05) hem de yönlendirici liderlik (t=5,196; p<0,05) türlerinin modele katkı 
sağladıkları görülmektedir. Duygusal bağlılık için en açıklayıcı bağımsız değişkenin ise 
diğer bağlılık türlerinde olduğu gibi katılımcı liderlik türü (β= 0,369) olduğu ve 
katılımcı liderlik algısındaki bir birimlik artışın, devam bağlılığını 0,36 birim arttırdığı 
ifade edilebilir.   
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4. Sonuç 

Yönlendirici liderlikle ile iş tatmini arasında düşük, fakat katılımcı liderlik ile iş 
tatmini arasında orta düzeyde pozitif ilişki görülmektedir. Kararlara ve uygulamaya 
katkı sağlayan çalışanların, tatmin düzeylerinin yüksek olması, ceza infaz kurumlarında 
uygulanacak liderlik tarzının yönlendiriciden ziyade katılımcı liderlik olması gerektiğini 
ortaya çıkartmıştır.   

Benzer bir durum örgütsel bağlılık açısından değerlendirildiğinde de 
görülmektedir. Yönlendirici liderliğin her üç bağlılık türünde de düşük düzeyde, ancak 
katılımcı liderliğin duygusal ve normatif bağlılık üzerinde orta düzeyde, devam 
bağlılığında ise herhangi bir ilişkisi olmadığı ortaya çıkmıştır.  

İşten ayrılma niyeti ele alındığına yönlendirici liderlik ile işten ayrılma niyeti 
arasında herhangi bir ilişki düzeyi ortaya çıkmazken, kendine ve fikirlerine değer 
verildiğini hisseden çalışanları olan katılımcı liderlerin görev yaptığı kurumlarda işten 
ayrılma niyeti ile ilgili ters yönlü ve düşük düzeyli ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Tespitlerden hareketle, ceza infaz kurumlarındaki yöneticilerin “katılımcı liderlik” 
özelliklerine sahip olmasının gerek iş tatmini gerekse örgütsel bağlılığı artırma 
konusunda desteklenmesi gereken bir liderlik tarzı olduğu, bu liderlik tarzının aynı 
zamanda işten ayrılma niyetindeki çalışanların sayısını azaltmada da etki sağlayacağı 
önermesi yerinde olacaktır.  

Ceza infaz kurumunda çalışan yönetim ekibinin yalnızca kanun ve yönetmelikler 
değiştiğinde genel geçer eğitimlere tabi olmasından ziyade niceliksel özelliklerini 
geliştirici ve uzun vadede Adalet Bakanlığı’na ciddi katkı sağlayacak eğitimlerden 
yararlanması yerinde olacaktır. Aynı şekilde, yönetici olarak atanacak kişilerde aranan 
özelliklere liderlik özelliğinin eklenmesi hatta bunun daha detaylandırılması ve 
katılımcı liderlik özelliğinin aranması işleri daha da kolaylaştıracaktır. Halihazırda anket 
sonuçları da, liderlik bağımsız değişkeninin, iş tatminini % 15,8 oranda 
değiştirebildiğini ortaya çıkartmıştır. Hatta iş tatminini en açıklayıcı değişkenin 
katılımcı liderlik olduğunu ve katılımcı liderlik algısındaki bir birimlik artışın, iş 
tatminini 0.36 birim azalttığı kanıtlanmıştır. Aynı şekilde işten ayrılma niyeti 
değerlendirildiğinde katılımcı liderliğin işten ayrılma niyetindeki değişimi % 7,8’ini 
değiştirebileceği gerçeği diğer tüm açıklamaları destekler niteliktedir. Bir başka deyişle, 
katılımcı liderlik algısındaki bir birimlik artışın, işten ayrılma niyetini 0.31 birim 
azaltmaktadır. 

Sonuç olarak, yapılan araştırmanın tüm hipotezleri kabul edilmiş ve çıkan 
sonuçlar Adalet Bakanlığı’nın özellikle Personel Genel Müdürlüğü ve Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından politika ve strateji belirleyici nitelik 
taşımaktadır. Uygulama alanı genişletilerek aynı çalışma genele yayılabileceği gibi, 
konunun alt başlıklarında sebep-sonuç ilişkisine dayalı daha derinlemesine çalışmalar 
da yürütülmesi uygun olacaktır. 
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Extensive Summary 
 

As the truth of the social life, the penal institutions should be questioned and 
followed in the organizational context in terms of structure and functioning. 
Unfortunately, the organizational studies conducted in management science have not 
fulfilled this requirement. This study conducted on the penal institutions in Turkey has 
been designed and implemented in order to consider the management of the penal 
institutions in the organizational context. These structures served as managers and 
employees in different profiles have been evaluated within the framework of the 
leadership approaches and the impact on the organizational commitment, the intention 
to leave of employment and job satisfaction of the leadership approaches. 

First directors, second directors, chief officers (head guard with the old name) and 
prison officers (guard with the old name) constitute the population of the study. The 
term of “institution” refers to the penal institution used in the part of research. Other 
professionals working in the institutions are excluded from this study. In this context, 
taking into consideration their capacities and geographical distribution in order to be 
able to correctly represent the population, different types of prisons in Istanbul, Antalya, 
Ankara, Erzurum, Trabzon and Izmir was chosen as the field of application as a result 
of interviews with Ministry of Justice, General Directorate of Prisons and Detention 
Houses. In order to test the validity and reliability of the scale, a questionnaire created 
has been firstly applied to 50 people working in penal institutions in Erzurum on May 
16,2014 and confirmatory tests have been carried out on the data obtained. The scale put 
into final form by being taken the expert opinions after the pilot scheme has been 
implemented in the said provinces by the permission and consent of Ministry of Justice 
No. 57292265-204.06.06-861/76914 on 09.05.2014. 

Study modeled and hypothesized is as follows: 
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Figure 1. Research Model 

H1:    Sense of leadership of those surveyed has an impact on job satisfaction levels. 
H1a: Directive sense of leadership of those surveyed has an impact on job 
satisfaction levels. 
H1b: Participative sense of leadership of those surveyed has an impact on job 
satisfaction levels.  

H2: Sense of leadership of those surveyed has an impact on organizational commitment. 

H2a: Directive sense of leadership of those surveyed has an impact on job 
satisfaction levels 

H2b: Participative sense of leadership of those surveyed has an impact on 
organizational commitment. 

H3: Participative sense of leadership of those surveyed has an impact on intention to 
leave employment. 

H3a: Directive sense of leadership of those surveyed has an impact on intention 
to leave employment. 

H3b: Participative sense of leadership of those surveyed has an impact on 
intention to leave employment. 

H4: There is a correlation between organizational commitment and job satisfaction 
levels of  those surveyed. 

H5: There is a correlation between organizational commitment and intention to leave 
employment of those surveyed. 

3096 people participated in this study. 84 % of the participants were men. 34 % of 
the participants are in age range of 24-29, 36% of them in age range of 30-39. 
Participants surveyed graduated from 38% of high school, 27% of associate degree, 32 
% of undergraduate.  

Maximum participation was held with the employees having the title of 
executioner (88,3%).  6,9% of them are head officer, 2,8% of them are second director,  
0,9%  of them are the ministerial officer, and  0,6% of them are first director.  32,4% of 
them has been working in Istanbul, 23,5% of them in İzmir, 23,3% of them in Ankara, 
8,8% of them in Antalya,  7,4% of them in Erzurum, 4,3% of them in Trabzon. The 
proportion of those working in other cities is 0.2%. 59,2% of the participants have been 
working in Closed Prison. The proportion of permanent employees is 99%.. 
Approximately 48% of them have been served for 1-5 years.  

With the study, it has been seen low levels of positive correlation between the 
directive leadership and job satisfaction, but moderate level of positive correlation 
between participative sense of leadership and job satisfaction. It has been understood 
that the type of leadership should be participative rather than the type of directive, as 
employees who provide the contribution to the decisions and implementation have high 
of satisfaction level. 
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      A similar situation is also observed when it is evaluated in terms of 
organizational commitment. It has emerged that there is a correlation the directive 
leadership in low levels in each three commitment types, but a correlation between the 
participative leadership and emotional and normative commitment in mid- levels, also it 
has relationship with the continuance commitment.   

Considering that the intention to leave the employment, when there has been no 
correlation between the directive leadership and the intention to leave the employment, 
it has been determined that there has been reverse and low level-correlation related to 
the intention to leave the employment in the institutions where the participative leaders 
having employees who are felt that their opinions are appreciated have been working. 

Moving from the detection, as it is a type of leadership should be supported in 
terms of job satisfaction and increasing of the organizational commitment, also, it can 
be said that this type of leadership will provide the effect of reducing the number of 
employees who having the intention to leave the job, because the directors in the penal 
institutions have the characteristics of “participative leadership”. 
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Özet 

Örgütsel Özdeşleşme (OO)’nin; Hizmetkâr Liderlik (HL), Örgütsel Adalet (OA) 
ve Örgütsel Güven (OG)’den ve OG’nin de HL ile OA’dan nasıl etkilendiklerini ve 
ayrıca OO-HL ve OO-OA ilişkilerinde OG’in dolaylı bir etkisinin olup olmadığının 
incelenmesi çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda uygulanan ankette; 
HL için Dennis ve Bocernea (2006)’nın; OA için Colquitt (2001)’ın; OO için Mael ve 
Ashforth (1992)’un; OG için Bromiley ve Cummings (1996)’in geliştirdiği ölçekler 
kullanılmıştır. Ölçeklerin geçerlilikleri HL, OA ve OG için çok faktörlü, OO için tek 
faktörlü yapılarıyla doğrulanmış ve güvenirlilikleri ise cronbach alpha (α) değerleriyle 
(HL=0.95; OA=0.93; OG=0.76 ve OO=0.87) hesaplanmıştır. Yapısal Eşitlik Modeliyle 
yapılan hipotez testlerinde; HL, OA ve OG ile OO arasında; HL ve OA ile OG arasında 
doğrudan olumlu etkilerin olduğu, OG’nin OO-HL ve OO-OA ilişkilerinde olumlu 
yönde kısmi dolaylı etkisinin olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Hizmetkâr Liderlik, Örgütsel Adalet, Örgütsel Özdeşleşme, 
Örgütsel Güven   

Abstract 
The aim of this study determined to research whether was affected Organizational 

Identification (OI) by Servant Leadership (SL), Organizational Justice (OJ), 
Organizational Trust (OT) and, how was affected OI by SL and OJ and, whether there 
is an indirect effect of OT on the relations of OI-SL and OI-OJ. For these aims, the 
questionnaire was developed with Dennis and Bocerne (2006)'s SL scale, Colquitt 
(2001)'s OJ scale, Mael and Ashforth (1992)'s OI scale, Bromiley and Cummings 
(1996)’s OT scale. The validity of scales authenticated with multi-factor structure for 
SL, OJ, and OT, with one factor structure for OI. The reliability of scales were 
calculated as Cronbach's alpha (α) values (SL=0.95; OJ=0.93, OT=0.76, OI=0.87). 
According to the hypothesis tests which done by Structural Equation Models; has seen 
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that there are direct positive effects between SL, OJ, OT and OI or between SL, OJ and 
OT; finally has determined that there are positive and partial indirect effects between 
OT and SL-OI or between OT and OJ-OI. 

Keywords: Servant Leadership, Organizational Justice, Organizational Identification, 
Organizational Trust 

1. GİRİŞ 
Örgütsel hedeflere ulaşmada önemli bir değer olan işgücünün, olumlu iş tutumları 

sergilemelerini sağlayan OO, kendilerini önemli hissettikleri ve gönüllülük esasına göre 
bağlılık kurdukları örgütleriyle aralarındaki etkileşimin düzeyini anlatmaktadır (Dennis 
ve Winston, 2003; Carmeli, Gershon ve Waldman 2007). OO’nun oluşmasında, öncü ve 
örnek üye rolündeki liderlerin katkısının önceliği ve önemi de dikkat çekmektedir 
(Epitropaki ve Martin, 2005; Wang ve Diğ., 2010; Turunç, 2011).  

OO düzeyinin gelişmesinde liderin varlığı (Liden ve Diğ., 2008) yerine hangi 
liderlik tarzının egemen olduğu önemli görülmektedir (Patterson, 2003; Bakan, 2007; 
Ürü Sanı ve Diğ., 2013). Bu nedenle, Greenleaf (2002, s. 27)’ın “sadece yol gösteren 
olmaktan öte, hizmet etmeye gönüllü olan” lideri betimlediği HL, OO’nun gelişmesini 
sağlayacak liderleri anlatmaktadır (Page ve Wong, 2000; Dennis ve Winston, 2003).  

İşgörenlerin süreçleri kıyaslayıp eşitliği gördüğünde olumlu iş tutumları 
sergilemesine neden olan OA algısı (Folger ve Cropanzano, 1998; Greenberg, 2002) 
OO düzeyine önemli katkılar sağlamaktadır (Pillai, Schriesheımi ve Williams, 1999; 
Cohen-Charash ve Spector, 2001; Hopkins ve Weathington, 2006). İşgörenlerin OA 
algısı sağlandığında, bunun sürdürüleceğine ilişkin inançları yansıtan OG kavramı 
(Pillai, Schriesheımi ve Williams, 1999; Ehrhart, 2004; Avcı ve Turunç, 2012) örgütsel 
hedeflere ulaşmada aranan bir faktör olma özelliği taşımaktadır. İşgörenlerinin OG 
inançlarını yaratma ve geliştirme yeteneklerini iyi kullanabilen örgütler, işgörenlerin 
bilgi ve yeteneklerinden en yüksek getiriyi elde etmekle kalmayacak, yüksek OO 
yaratma konusunda daha da fazla üstünlük sağlayacaklardır.  

Alanyazında, değişkenlerin birbirleriyle ayrı ayrı ilişkilerine dikkat çeken 
çalışmalar bulunmaktadır (Ehrhart, 2004; Liden ve Diğ., 2008). Ancak, açıklamalar 
neticesinde çalışmanın amacını karşılayacak çalışmaya rastlanılmadığından; İzmir’de 
kurulu ve sektörünün öncüsü olan bir elektronik firmasının 191 çalışanından elde edilen 
verilerle; HL ile OA algısının çalışanların OO düzeyleri üzerinde ayrı ayrı nasıl bir 
etkiye sahip olduğu ile bu ilişkilerde OG duygusunun herhangi bir rolünün olup 
olmadığı incelenmiştir. Çalışma için tasarlanan modelin kuramsal çerçevesinde, 
değişkenlerle ilgili kısa bilgiler sunulduktan sonra hipotezler test edilmiştir. Elde edilen 
bulgulara göre bir takım tespitlerde bulunulup öneriler geliştirilmiştir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  
HL, sadece bir yönetim tekniği değil aynı zamanda bir yaşam tarzı (Parris ve 

Peachey, 2013) olarak; izleyicileriyle birlikte hareket eden, kendi çıkarları yerine 
onların gelişimini önemseyen (Joseph ve Winston, 2005) ve izleyicilerine hizmet 
sunmayı yaşamının odağında tutup onlara güven veren liderleri anlatmaktadır (Çevik ve 
Kozak, 2010; Vondey, 2010; Zehiri ve Diğ., 2013). HL, izleyicileriyle birebir 
ilişkilerinde onların gizil güçleri, yetenekleri, gereksinimleri ve hedeflerini öğrenip 
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mevcut kapasiteleriyle arasındaki uyumsuzluğu düzelterek onları belirlenen yeni 
hedeflere yönlendirmektedir (Patterson, 2003; Liden ve Diğ., 2008).  

HL ile ilgili geliştirilen modellerin bütünleyici özelliğini taşıyan ve bu araştırmada 
da kullanılan Dennis ve Bocernea (2006) modeli “sevgi, güçlendirme, vizyon, 
fedakarlık ve güven” boyutlarını vurgulamıştır. Dennis ve Bocernea (2006)’ya göre bu 
boyutlar sırasıyla: lider, izleyiciler için “Agapao Love” gibi doğru zamanda doğru 
nedenler için doğru şeyleri yapacak üstün bir sevgiyi taşımalıdır. İzleyiciler üzerindeki 
kontrol azaltılarak, ihtiyaçlara uygun yetki verilmelidir. Lider örgüt ve izleyicilerine 
bağlı bir vizyon oluşturmalıdır. Lider beklentisiz yardıma gönüllüdür. HL’in temelini 
kuran doğru, dürüst ve düzgün olma yolunda verilen izlenimleri ifade etmektedir.   

İşgörenlerin eşitlik ve adalet algılarının (Greenberg, 2002) tespit edilmesinde ve 
bu çalışmada da kullanılan Colquitt (2001) OA algısı modeli “dağıtımsal, işlemsel ve 
etkileşimsel” adalet kavramları üzerinde durmuştur. Bu boyutlardan birincisi bölüşülen 
örgütsel yararların, ikincisi kendileriyle ilgili süreçlerin, üçüncüsü ise örgüt içi 
etkileşimin dürüst, adil, dengeli ve tutarlı olmasını önemsemektedir (Pillai, 
Schriesheımi ve Williams, 1999; Colquitt, 2001; Wang ve Diğ., 2010; Turunç, 2011). 

 Bromiley ve Cummings (1996)’e göre OG hem lidere hem örgüte hem de iş 
arkadaşlarına güven duymayla ilişkilidir. Bu çalışmada da kullanılan Bromiley ve 
Cummings (1996)’in modeli “duygusal, bilişsel ve niyetsel” olarak sınıflandırmıştır. 
Güvenilecek lideri/örgütü betimleyen birinci boyut duygusal bağlılığın önemsenmesi; 
ikinci boyut dürüst ve tutarlı olunması; üçüncü boyut ise fırsatçı olunmaması anlamına 
gelir ki bunlar da OG’yi oluşturmaktadır (Tüzün, 2006; Avcı ve Turunç, 2012). OG, 
işbirliği geliştirme, başarım, amaç oluşturma, liderlik, takım ruhu oluşturma örgütsel 
bağlılık ve iş doyumu sağlanmasında önemli role sahiptir (Huff ve Kelley, 2003). 

İşgörenleri anlamada önemli bir belirteç ve iletişimi kuran bir köprü olan (Riketta, 
2003) OO, Ashforth ve Mael, (1989, s. 34)’a göre “örgütün başarı ya da başarısızlık 
tecrübelerini dâhil ederek gruba aidiyetin ve görüş birliğinin yani birlik olmanın 
algılanması” olarak tanımlanır. OO "kişinin kimliğini örgütle bütünleşmeyi başardığı 
zaman" gelişir (Pratt, 1998). İşgörenlerin, kendilerini önemli hissettikleri örgütlerde 
kalma arzuları gibi önemli duygu ve davranışlarda değişim yaratan bir güç olarak kabul 
edilen OO; işgücü devir hızını düşürmekte, çatışmaları azaltmakta, çalışan uyumu, 
güdüleme, katılımı ve iş doyumunu artırmaktadır (Pratt, 1998; Riketta, 2003). 

2.1. HL, OA ve OG’nin OO ile İlişkisi 
Önceki araştırmalarda, HL, OA ve OG’nin OO üzerine etkilerinin neler olduğuyla 

ilgili sonuçlara göre anılan değişkenlerin birbirlerini etkiledikleri varsayılmaktadır. Üst 
yönetimin OA algısı oluşturdukları örgütlerde HL yaklaşımını benimseyen liderlerin 
izleyicilerinde oluşturdukları OG ile birlikte başarıya güdülenen yüksek OO sahibi 
işgörenlerin daha olumlu davranışlar sergiledikleri ileri sürülmüştür (Ashforth ve Mael, 
1989; Joseph ve Winston, 2005; Liden ve Diğ., 2008; Page ve Wong, 2009). 

HL izleyicilerinin örgütlerine karşı OO duygusu oluşması sonucunda olumlu iş 
davranışları sergilediklerini ileri süren araştırma sonuçları bulunmaktadır (Page ve 
Wong, 2000; Patterson, 2003; Joseph ve Winston, 2005; Wong ve Davey, 2007; Liden 
ve Diğ., 2008; Vondey, 2010; Sendjaya ve Cooper, 2011; Zhang ve Diğ., 2012). Benzer 
şekilde, başarıya güdülenen işgörenlerin OA algılarının yüksekliği OO’nun önemli 
olumlu bir belirleyicisi olmakta ve örgütsel destek ile birlikte OO ile de ilişkili olduğu 
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görülmektedir (Mael ve Ashforth, 1992; Ehrhart, 2004; Olkkonen ve Lipponen, 2006; 
Cheung ve Law, 2008). Ayrıca, OA’nın OO’yu ve OG’yi doğrudan etkilediği görülmüştür 
(Kramer, Brewer ve Hanna 1996; Lee, 2004; Zhang ve Diğ., 2012). Türkiye’de ise, HL, 
OA, OG, OO ile ilgili birbirinden bağımsız farklı araştırmalar bulunmaktadır (Cerit, 
2009; Çevik ve Kozak, 2010; Aslan ve Özata, 2010; Turunç, 2011; Avcı ve Turunç, 
2012; Güçel ve Begeç, 2012; Baytok ve Ergen, 2013; Ürü Sanı ve Diğ., 2013, Zehiri ve 
Diğ., 2013). 

2.2. HL ve OA’nın OG ile İlişkisi 
HL yaklaşımının güven, dürüstlük ve doğruluk gücü kendisini izleyicilerin daha 

çok kabullenmesini sağlamaktadır (Çevik ve Kozak, 2010; Ürü Sanı vd, 2013). HL 
öncelikle, izleyicileri için bir rol model olarak üst yönetimden gelen kaynak ve bilgi ile 
süreç geri bildirimini hızlandırarak izleyicileriyle arasındaki güveni artırırlar (Tan ve 
Tan, 2000). HL ve OA algısının oluşmasında işgörenlerin lider ve örgüt hakkında 
algıladıkları güvenin yadsınamaz bir yeri bulunmaktadır. 

OG, örgütsel desteğe, adalet ve tutarlılığa ilişkin algılardır (Pillai, Schriesheımi ve 
Williams, 1999; Ehrhart, 2004). Aynı zamanda OG, lidere ve örgüte güvenin 
birleşimidir (Zaheer, Mcevily ve Percone, 1998; Tan ve Tan, 2000). Başka bir deyişle 
yönetim açısından, HL meşruluğunu izleyicilerinin kendisine duyduğu güvende 
bulmaktadır (Liden ve Diğ., 2008; Rezaei ve Diğ., 2012). Böylece, OA, kararların adil 
olması kadar, karar vericilerin güvenilirliğinden de etkilenmektedir (Van, Wilke ve 
Lind, 1998). Örgüt içi süreçlerde ve dağıtımda adil olmayı arayan ve böylece OA algısı 
gelişen işgörenlerin işletmesine ve liderine güvenme eğilimi şeklinde OG duygusu 
oluşmaktadır (Tan ve Tan, 2000; Tyler, 2000; Avcı ve Turunç, 2012). 

 2.3. HL, OA, OO İlişkisinde OG’nin Aracılık Rolü 

Bu çalışma, HL ve OA’nın OO ile ilişkilerinde OG’nin dolaylı etkisinin (aracılık 
rolü) olduğu varsayılmıştır. HL ile OO ve OA ile OO arasındaki ilişkilerde önemli 
nokta OG’nin eksikliğinin OO’yu engelleyeceği ileri sürülmesidir (Stuart ve Ashforth, 
2000). Hopkins ve Weathington (2006)’ın çalışmalarında OG’nin, iş tatmini, örgütsel 
bağlılık ile OA ilişkilerinde de dolaylı etkisi bulunmaktadır.  

Araştırmalar, OG’nin OA üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu da ileri 
sürülmektedir (Bianchi ve Brockner, 2012). OO söz konusu olduğunda, işgörenin fikir 
birliği içerisinde içinde bulunduğu örgütte kendisini daha çok güvende hissettiğinden de 
söz etmesi olasıdır (Mael ve Ashforth, 1995). Bununla birlikte, işgörenler işletmelerinin 
eşit, adil ve tutarlı olduğuna ilişkin bir yargıya varırsa OG düzeyleri yüksek olacağından 
OO’nun öncüllerinden en önemlisi elde edilmiş olacaktır (Whitener ve Diğ., 1998). 
İşgörenlerin uzun süredir çalıştıkları işletme adına kendileri için “Biz” dışarıdakiler için 
“Onlar” kavramlarını kullanması o örgütte yaratılmış olan OG ve dolayısıyla OO’nin 
belirteçleridir (Mael ve Ashforth, 1995; Cherim, 2002). 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 
3.1. Veri Toplama Yöntemi ve Örneklem 

 Araştırma anket yöntemiyle yapılmış olup anket formu 5 bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik bilgilere yönelik olarak; cinsiyet, medeni 
durum, yaş, eğitim durumu, kıdem ve çalışılan pozisyon olmak üzere 8 soru 
bulunmaktadır. İkinci bölümde; HL ölçeği için 14, üçüncü bölümde OA ölçeği için 20, 
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dördüncü bölümde OO ölçeği için ve beşinci bölümde OG ölçeği için 12 soru olmak 
üzere toplam 60 soru yer almaktadır. 

Anket formu, sektöründe önde gelen bir elektronik firmasının 252 çalışanına, 
şirket içi intranet ağı üzerinden web tabanlı olarak 20 Aralık 2014 tarihinde gönderilmiş 
ve çalışanlara araştırmanın 20 Şubat 2015 tarihinde sonuçlanacağı yönünde bilgi 
verilmiştir. 20 Şubat 2015 tarihinde mesai bitimine araştırmaya ilişkin veriler sistemden 
alınmış ve 191 çalışanın anket formunu elektronik ortamda cevapladığı görülmüştür. 
Katılımcılara ilişkin detaylı bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Cinsiyet n Yüzde   Yaş n Yüzde 
Kadın 71 37,9   Altı-25 62 33,1 
Erkek 120 62,8   26-35 90 47,1 
Toplam 191 100,0   36-45 33 16,7 
Medeni Hali n Yüzde   46-Üzeri 6 3,1 
Evli 91 47,6   Toplam 191 100,0 
Bekâr 100 52,4   İş Deneyimi n Yüzde 
Toplam 191 100,0   1-5 yıl 116 60,7 
Eğitim n Yüzde   6-10 yıl 35 18,3 
İlkokul 14 7,3   11-15 yıl 26 13,6 
Ortaokul 32 16,8   15 yıldan fazla 14 7,4 
Lise 101 52,9   Toplam 191 100,0 
Lisans 20 10,5   Görev Cinsi n Yüzde 
Yüksek Lisans 15 11,5   Yönetici 12 6,3 
Doktora 9 1,0   İşgören 179 93,7 
Toplam 191 10000   Toplam 191 100,0 

Katılımcıların; % 37,9’u kadın (n=71); % 62,8’i erkektir (n=120). % 47,6’sı evli 
(n= 91); %52,4’ü bekârdır (n= 100). % 52,9’u lise mezunu (n=101), % 47,6’sı 26-35 
yaş aralığında (n=90), yıl arasında bu şirkette çalışmakta (n= 103), % 5,7’si 11-15 yıl 
arası iş tecrübesine sahip (n=7), %93,7’i çalışan, %6,3’ü yönetici pozisyonundadır.  

 3.2.  Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

 Bu çalışma uygulamalı bir araştırma olup çalışmanın tasarımı nedensel olarak 
yapılandırılmıştır. Bu kapsamında, değişkenlerin birbirlerine olan etkilerini belirlemek 
amacıyla geliştirilen hipotezler ve kurulan model aşağıdaki geliştirilmiştir: 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli 
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H1: HL davranışı OO üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 
H2: OA algısı OO üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 

H3: HL davranışı OG üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 
H4: OA algısı OG üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 

H5: OG düzeyi OO üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 
H6: OG, HL ile OO ilişkisinde aracılık etkisine sahiptir. 

H7: OG, OA ile OO ilişkisinde aracılık etkisine sahiptir 
3.3. Araştırmanın Ölçekleri, Geçerlilik ve Güvenilirlilikleri 

 3.3.1. Araştırmanın Ölçekleri 
 Hizmetkâr Liderlik Ölçeği: Dennis ve Bocernea (2006)’nın geliştirdiği ve 

Aslan & Özata (2006)’nın Türkçeye uyarladığı ölçek toplam 14 soru ve 5 faktörden 
oluşmaktadır. Sevgi boyutu üç (1-3), Güçlendirme boyutu üç (4-6), Vizyon boyutu üç 
(7, 9), Fedakârlık boyutu iki (10,11) ve Güven boyutu 3 (12-14) ifadeyle ölçülmüştür. 
Soru formunda 5’li likert kullanılmıştır. Aslan & Özata (2006)’nın yaptığı güvenilirlik 
analizine göre tüm ölçek için Cronbach Alpha (α) değeri 0.97 olarak hesaplanmış ve 
ileri düzeyde güvenilir bulunmuştur.  

Örgütsel Adalet Ölçeği: Colquitt (2001)’nın geliştirdiği ölçekte; dağıtımsal 
adalet dört (8-11), işlemsel adalet yedi (1-7), kişilerarası adalet dört (12-15), bilgisel 
adalet beş (15-20) olmak üzere OA’yı dört boyut, yirmi soru ölçmektedir. Ancak, 
Özmen, Arbak ve Özer (2007) Türkçeye uyarladığı ölçekte kişilerarası ve bilgisel adalet 
“etkileşim adaleti” olarak birleştirilmiştir. Dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet 
olmak üzere üç boyut ortaya konulmuştur. Soru formunda 5’li likert kullanılmıştır. 
Özmen, Arbak ve Özer (2007) tarafından yapılan güvenilirlik analizine göre tüm ölçek 
için Cronbach Alpha (α) değeri 0.92 olarak hesaplanmış ve ileri düzeyde güvenilir 
bulunmuştur.  

Örgütsel Özdeşleme Ölçeği: Mael ve Ashforth (1992)’nın geliştirdiği Tüzün 
(2006)’nün Türkçeye uyarladığı tek faktörlü 6 maddelik ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekte 
cevaplar 5’li likert ölçeği ile alınmıştır. Mael ve Ashforth (1992) araştırmasında ölçeğin 
yapılan güvenilirlik analizine göre Cronbach Alpha (α) değerini 0.87 olarak bildirmiştir. 
Tüzün (2006) araştırmasında kullandığı ölçek için yaptığı güvenilirlik analizine göre 
Cronbach Alpha (α) değerini 0.78 olarak bildirmiştir. 

Örgütsel Güven Ölçeği: Bromiley ve Cummings (1996) tarafından geliştirilen ve 
Tüzün (2006)’nün Türkçeye uyarladığı ve 3 faktörlü ondokuz maddelik ölçeğin 2 
faktörlü oniki maddelik kısa formu kullanılmıştır. Bromiley ve Cummings (1996)’nin 
ölçeğinde; bilişsel güven yedi (1, 2, 3, 7, 8, 9, 11), duygusal güven beş (4, 5, 6, 10, 12) 
ve davranışsal güven yedi (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) ifadeyle ölçülmüştür. Çalışmada 
kullanılan kısa şekli davranışsal boyutu göz ardı etmektedir. Kısa formun seçilme 
sebebi ise, uzun forma göre geçerlilik düzeyinin daha yüksek olmasıdır. Ölçek, 
geçerlilik testi için Bentler’s Comparative Fit Index üzerinden, 0,98 sonuç almıştır.  
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3.3.2. Ölçeklerin Geçerliliği ve Güvenilirliği 

 Kullanılan ölçeklerin geçerliliğini test etmek amacıyla SPSS AMOS 22 
programıyla HL, OA ve OG değişkenleri için ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi OO 
değişkeni içinde tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeklerin 
geçerliliklerinin testi için oluşturulan ölçüm modellerinin ürettikleri uyum değerleri 
kabul edilebilir sınırlar içinde olmadığından programın önerdiği modifikasyonlar 
yapılmıştır. Modifikasyon sonucunda HL değişkeninden 1, OG değişkeninden 4 ve OO 
değişkeninden de 1 olmak üzere toplam 6 ifade ölçekten çıkartılmıştır. Modifikasyonlar 
sonucunda ölçüm modellerinin ürettikleri uyum değerleri kabul edilebilir sınırlar içinde 
olduğundan HL, OA ve OG değişkenlerinin çok faktörlü, OO değişkeninin de tek 
faktörlü yapıları doğrulanmıştır. Ölçeklerin uyum değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Ölçekler Faktör Yapısı 
Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları Cronbach 

Alpha χ2 df χ2/df GFI CFI RMSEA 

HL  5 Faktörlü Yapı 135,512 60 2,259 0,91 0,96 0,081 0,95 

OA  4 Faktörlü Yapı 377,219 166 2,272 0,84 0,93 0,080 0,93 

OO  1 Faktörlü Yapı 7,649 5 1,530 0,99 0,99 0,053 0,76 

OG  3 Faktörlü Yapı 57,188 19 3,010 0,93 0,94 0,081 0,87 

İyi Uyum Değerleri*   ≤3 ≥0,90 ≥0,97 ≤0,05  

Kabul Edilebilir Uyum 
Değerleri*   ≤4-5 0,89-

0,85 ≥0,95 0,06-0,08  

p>.05, X2 = Chi-Square (Ki-Kare); df= Degree of Freedom (Serbestlik Derecesi); GFI= Goodness Of Fit 
Index (İyilik Uyum İndeksi); CFI= Comparative Fit Index (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi); RMSEA= Root Mean 
Square Error of Approximation (Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü).  

 Ölçeklerin güvenirliliklerinin tespitinde SPSS Statistics 22 programıyla 
cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Katsayılar; HL ölçeğinde 0.95; OA ölçeğinde 
0.93; OG ölçeğinde 0.76 ve OO ölçeğinde 0.87 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar 
ölçeklerin güvenilir olduklarını göstermektedir.  

4. VERİLERİN ANALİZİ VE BULGULAR 

4.1. Çalışanların Kişisel Özelliklerine İlişkin Sonuçlar 
Araştırmada öncelikle değişkenlere ve boyutlara ait ortalamalar hesaplanmıştır 

(Tablo.2). Sonuçlar incelendiğinde katılımcıların HL boyutlarından, görece olarak sevgi 
(Ort=3,21, ss=1,16) boyutu ile ilgili değerlendirmelerinin yüksek olduğu buna karşılık 
diğer dört boyut (güçlendirme (Ort=2,96, ss=1,21), vizyon (Ort=2,71, ss=1,17), 
fedakarlık (Ort=2,31, ss=1,18), güven (Ort=3,21, ss=1,16)) ile ilgili 
değerlendirmelerinin ise nispeten düşük olduğu görülmüştür.  
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Tablo 2: Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

Boyut Ort. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Sevgi 3,21 1,16 
          

2. Güçlendirme 2,96 1,21 0,56** 
         

3. Vizyon 2,71 1,17 0,65** 0,69** 
        

4. Fedakârlık 2,31 1,18 0,61** 0,59** 0,72** 
       

5. Güven 2,96 1,24 0,69** 0,72** 0,69** 0,72** 
      

6. Dağıtım 2,81 1,14 0,34** 0,23** 0,26** 0,28** 0,36** 
     

7. İşlemsel 3,23 0,85 0,40** 0,29** 0,30** 0,29** 0,41** 0,44** 
    

8. Etkileşim 3,15 0,94 0,58** 0,33** 0,39** 0,39** 0,52** 0,51** 0,65** 
   

9. Bilişsel 4,23 1,18 0,42** 0,34** 0,31** 0,21** 0,40** 0,33** 0,38** 0,48** 
  

10. Duygusal 4,17 1,06 -0,01 0,08 0,05 0,03 0,10 0,04 -0,02 0,06 0,48** 
 

11. Özdeşleşme 3,38 0,96 0,37** 0,31** 0,32** 0,29** 0,39** 0,39** 0,41** 0,52** 0,62** 0,43** 
**p<0,01 

Katılımcıların OA algılamaları incelendiğinde; dağıtım adaleti algılarının 
(Ort=2,81, ss=1,14) düşük düzeyde olmasına karşılık işlemsel adalet (Ort=3,23, 
ss=0,85) ve etkileşim adaleti algılarının  (Ort=3,21, ss=1,16) daha yüksek düzeyde 
olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların çalıştıkları işyerlerine bilişsel (Ort=4,23, ss=1,18) 
ve duygusal (Ort=4,17, ss=1,06) düzeyde güvenlerinin diğer boyutlarla 
karşılaştırıldığında görece daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların 
örgütleriyle özdeşleşme (Ort=3,38, ss=0,96) algılarına bakıldığında yüksek düzeyde bir 
değerlendirme yaptıkları anlaşılmıştır.  

Boyutlar arası korelâsyonlar incelendiğinde (Tablo 2); HL (sevgi, güçlendirme, 
vizyon, fedakarlık ve güven); OA (dağıtım, işlemsel ve etkileşim adaleti) OO ve OG 
boyutlarından bilişsel güvenin birbirleriyle aralarında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkilerin 
bulunduğu, bunun yanı sıra her bir değişkene (HL, OA ve OG) ait alt boyutların kendi 
aralarında da anlamlı ve pozitif ilişkilerin bulunduğu görülmüştür. Buna karşılık OG 
boyutlarından duygusal güvenin sadece OG’nin diğer bir boyutu olan bilişsel güvenle 
anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkisinin bulunduğu diğer hiç bir değişken veya boyutla 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.  

Araştırmanın H1 ve H2’yi test etmek amacıyla oluşturulan yapısal eşitlik modeli 
Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2: Yapısal Eşitlik Modeli-1 

Şekil 2’de görülen yapısal modelin uyum değerlerinin (X2: 1183,747; df: 654; 
X2/df: 1,810; GFI: 0,87; CFI: 0,95; RMSEA: 0,065) kabul edilebilir sınırlar içerisinde 
olduğu gözlemlenmiştir. HL’nin OO’yu (β= 0,20; p<0,05) ve OA’nın OO’yu (β=0,59; 
p<0,05) doğrudan etkilediği gözlemlenmiştir. Bu etkilere istinaden H1 ve H2 
desteklenmiştir. Modele ait elde edilen R2 değerleri incelendiğinde de, OO’nun 
%39’unun HL ve OA değişkenleriyle açıklandığı görülmektedir.  

Araştırmanın H3 ve H4’ü test etmek amacıyla oluşturulan yapısal eşitlik modeli 
Şekil 3’de gösterilmiştir. 
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 Şekil 3: Yapısal Eşitlik Modeli.2 

Şekil 3’te görülen yapısal modelin uyum değerlerinin (X2: 1427,617; df: 767; 
X2/df: 1,861; GFI: 0,85; CFI: 0,92; RMSEA: 0,067) kabul edilebilir sınırlar içinde 
olduğu gözlemlenmiştir. HL’nin OG’yi (β=0,21; p<0,05) ve OA’nın OG’yi (β=0,57; 
p<0,05) doğrudan etkilediği gözlemlenmiştir. Bu etkilere istinaden H3 ve H4 
desteklenmiştir. 

Modele ait elde edilen R2 değerleri incelendiğinde de, OG’in %36’sının HL ve 
OA değişkenleriyle açıklandığı görülmektedir. 

 Araştırmanın H5, H6 ve H7’yi test etmek amacıyla oluşturulan yapısal eşitlik 
modeli Şekil 4’de gösterilmiştir. 
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 Şekil 4: Aracılık Etkisi için Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli 

Şekil 4’te görülen yapısal modelin uyum değerlerinin (X2: 1833,428; df: 974; 
X2/df: 1,882; GFI: 0,85; CFI: 0,92; RMSEA: 0,068) kabul edilebilir sınırlar içinde 
olduğu gözlemlenmiştir. OG’nin OO’yu (β=0,62; p<0,05) doğrudan etkilediği 
gözlemlenmiştir. Bu etkiye istinaden araştırmanın H5 de desteklenmiştir. 

 OG’nin HL ile OO arasında ve OG’nin OA ile OO arasında dolaylı etkisi Baron 
ve Kenny (1986) tarafından öne sürülen 3 aşamalı yöntemle test edilmiştir. Yazarlara 
göre (1) bağımsız değişken bağımlı değişkeni etkiler, (2) bağımsız değişken aracı 
değişkeni etkiler, (3) aracı değişken birinci aşamadaki modele dâhil edildiğinde 
bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkileri azalırken aracı değişken de 
bağımlı değişkeni etkiler.  

Şekil 2’de HL ve OA’nın OO üzerinde etkileri ortaya çıkartılmıştır. Şekil 3’te de 
HL ve OA’nın OG üzerindeki doğrudan etkileri ortaya çıkartılmıştır. Bu etkilerle Baron 
ve Kenny (1986) tarafından öne sürülen birinci ve ikinci aşama sağlanmıştır. Bu 
durumda Şekil 4’te yazarlar tarafından öne sürülen üçüncü aşama test edilmiştir. 
OG’nin OO’ya olan doğrudan etkisi ve HL’nin OO’ya olan doğrudan etkisinde β 
etkisinin 0.20’den 0.06’ya; OA’nın OO üzerindeki doğrudan etkisinde de β etkisinin 
0.59’dan 0.25’e düşmesi nedeniyle kısmi dolaylı etkiden söz edilebilir.  Bu bulgular 
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ışığında Baron ve Kenny’nin (1986) öne sürdüğü üçüncü aşamada sağlandığından H6 ve 
H7 de desteklenmiştir. Modele ait elde edilen R2 değerleri incelendiğinde de, OO’nun 
%64’ünün HL, OA ve OG değişkenleriyle açıklandığı görülmektedir. 

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 
Örgütsel Davranış alanyazını incelendiğinde araştırmacılar ve önde gelen 

kuramcılar günümüz örgütleri için geçerli bir model olarak HL yaklaşımının tanıtılması 
ve kullanılması maksadıyla yoğun bir çaba göstermektedirler. Görülen o ki, HL 
yaklaşımının yaygınlaşmasıyla bireylerin ve örgütlerin bir takım değişimleri yaşaması 
kaçınılmaz gibi görülmektedir. HL yaklaşımının kişisel ve örgütsel yaşam alanında 
küçük ama güçlü birçok yenilik beklenebilir. Kuramsal olarak açıklanabilen bu liderlik 
yaklaşımının henüz deneysel araştırmalarla desteklenmemiş olması bu çalışmanın 
oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçların kendisinden önce 
gerçekleştirilmiş çalışmalarda elde edilen bulgularla paralellik gösterdiği görülmektedir.  

Bulgular incelendiğinde; önerilen modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir 
olduğu ve HL’nin OO’yu ve OA’nın OO’yu doğrudan etkilediği gözlemlenmiştir. Bu 
bulgulara istinaden H1 ve H2 desteklenmiştir. Ayrıca, OO’nun %39’unun HL ve OA 
değişkenleriyle açıklandığı görülmektedir. Aynı şekilde, HL’nin OG’yi ve OA’nın OG 
üzerinde doğrudan etkisinin varlığı gözlemlenmiştir. Böylece H3 ve H4 desteklenmiştir. 
Ayrıca, OG’in %36’sının HL ve OA değişkenleriyle açıklandığı görülmektedir. 
Modelin kabul edilebilir olduğu ve OG’nin OO’yu doğrudan etkilediği gözlemlenmiş ve 
H5 de desteklenmiştir. OG’nin HL ile OO arasında ve OG’nin OA ile OO arasında 
kısmi dolaylı etkinin var olduğu gözlemlendiğinden H6 ve H7 de desteklenmiştir. 
OO’nun %64’ünün HL, OA ve OG değişkenleriyle açıklandığı görülmektedir. 

Araştırmada değişkenlere ve boyutlara ait ortalamalar hesapladığında HL 
boyutlarından, görece olarak sevgi boyutu ile ilgili değerlendirmelerin yüksek olduğu 
(Ort: 3,21; ss: 1,16) buna karşılık diğer dört boyutla ilgili değerlendirmelerinin ise 
nispeten düşük olduğu görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde, HL için ikinci düzey 
doğrulayıcı faktör analizi için gerekli modifikasyonlar yapıldığında çok faktörlü bir 
yapının görülmesinde olduğu gibi boyutlara ait ortalamaların hesaplanması sırasında da 
“sevgi” boyutunun diğer boyutlara nazaran yüksek çıktığı tespit edilmiştir. “Sevgi” 
boyutunun diğer boyutlara nazaran yüksek çıkmasının nedeni olarak; bir kişinin 
kendisine çok yakın bir kişiyi değerlendirirken eğer o kişiyi seviyorsa kötü özelliklerini, 
sevmiyorsa iyi özelliklerini göz ardı ederek o kişi hakkında karar verme eğiliminde 
olmasından kaynaklandığı öngörülmektedir. Bu durumda da, annenin çocuğuyla, 
öğrencinin öğretmeniyle, askerin komutanıyla ve izleyenin lideriyle kurduğu ilişkide 
olduğu gibi duygusal bağlılığın etkili olduğu değerlendirilmektedir.  

Katılımcıların OA algılamalarına bakıldığında; dağıtımsal adalet algılarının düşük 
olmasına karşılık işlemsel ve etkileşimsel adalet algılarının daha yüksek düzeyde 
olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların dağıtımsal adalet algılarının düşük çıkmasının 
nedeni; insanların hak arama konusunda çok fazla cesur davranmadıkları ve verilene 
razı olma veya kanaatkâr olma gibi bir yaklaşım sergiledikleri değerlendirilmektedir. 
İşlemsel ve etkileşimsel adalet algılarının yüksek çıkmasını da ikili insan ilişkilerine 
verilen değerden kaynaklandığını ve HL’in sevgi boyutuyla ilişkili olarak iyi etkileşim 
kurulan liderlerin daha çok sevilmesi eğiliminin etkin olduğu değerlendirilmektedir. 
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Katılımcıların çalıştıkları işyerlerine bilişsel ve duygusal güvenlerinin diğer 
boyutlarla karşılaştırıldığında görece daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Burada yine 
katılımcıların iyi etkileşim kurdukları ve iyi bilgi alışverişi yaptıkları liderler ile 
duygusal bağlılık kurdukları değerlendirilmektedir.  

Katılımcıların OO düzeylerine bakıldığında üst düzeyde bir değerlendirme 
yaptıkları anlaşılmıştır. Bu bulgunun değerlendirilmesinde de; insanların sevdikleri ve 
iyi etkileşim kurdukları liderlere dolayısıyla örgütlerine güvendikleri için yüksek 
düzeyde OO yaşadıkları öngörülmektedir.  

Boyutlar arası korelâsyonlar incelendiğinde ise, HL (sevgi, güçlendirme, vizyon, 
fedakarlık ve güven); OA (dağıtım adaleti, işlemsel adalet ve etkileşim adaleti); OO ve 
OG boyutlarından bilişsel güvenin birbirleriyle aralarında anlamlı ve pozitif yönlü 
ilişkilerin bulunduğu, bunun yanı sıra her bir değişkene (HL, OA ve OG) ait alt 
boyutların kendi aralarında da anlamlı ve pozitif ilişkilerin bulunduğu görülmüştür. 
Buna karşılık OG boyutlarından duygusal güvenin sadece OG’nin diğer bir boyutu olan 
bilişsel güvenle anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkisinin bulunduğu diğer hiç bir değişken 
veya boyutla istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Sonuçlar gösteriyor ki, örgütler ve yöneticiler tarafından desteklenen HL 
davranışlarıyla işgörenlerin OO düzeylerini artırmaktadır. Özellikle, davranışları HL ile 
benzeşen liderler izleyicilerinin OO duygularını daha kolay yaşamalarını ve OO 
düzeylerini sürdürmelerini sağlamaktadır. HL, işgörenlerin yüksek başarıma 
yönlendirilmesinde yeni öneriler sağlamaktadır. 

Analiz sonuçları incelendiğinde çalışanların, HL davranışlarının, OG’nin bilişsel 
ve duygusal alt boyutlarında anlamlı bir şekilde katkı sayladığı ispatlanmıştır. HL 
davranışları, izleyicilerin liderlerine ve örgütlerine yönelik güvenlerini arttırmaktadır. 
Güven, örgütler açısından en önemli sosyal sermayedir ve yönetim HL davranışlar 
göstermeleri, bu sermayenin gelişimine zemin hazırlamaktadır. 

Araştırma bulgularına göre, HL’nin izleyicileriyle kuracağı güvene dayalı yüksek 
nitelikli etkileşim, işe karşı tutumları olumlu yönde etkileyecektir. Ancak, arzulanan 
nitelikte etkileşimi kuramayan örgütlerde işgörenlerin işten ayrılma niyetlerinin arttığı 
görülmüştür. OG, HL ve OO ilişkisinde ve OA ile OO arasındaki ilişkilerde dolaylı 
etkiye sahipken, güven açısından hem OA algısı hem de HL izleyici ilişkisinin 
niteliğinin önemi bir kez daha vurgulanmaktadır.  

İşgörenlerin başarım-ödül-ceza-kazanç ilişkileri temel alındığında OG’nin OA ile 
OO arasındaki etkileşimde dolaylı etkisinin olması büyük bir olasılıkla beklenirken 
OG’nin HL ile OO arasındaki dolaylı etkinin görülmesi şaşırtıcı olmamıştır. Bu 
anlamda, HL ile izleyicileri arasındaki güvene dayalı nitelikli ilişkinin mutlak surette 
bireysel başarım kadar örgütsel başarımı da beraberinde getireceği söylenebilir. Aksi 
takdirde, işgörenler güvenmedikleri ve hiçbir olumlu duygu hissetmedikleri 
örgütlerinden yüksek başarımı esirgeyeceklerdir. 

Başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çokuluslu şirketlerin HL 
yaklaşımının ahlak ve etiğe ilişkin ilham verici boyutları yoğun ilgiyle karşılanmış ve 
bu boyutları üzerinden geliştirilip yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Doğu yönetim 
felsefesi içerisinde de kendisine yer bulan HL yaklaşımının özellikleri ve 
uygulanmasına, Türk tarihi, kültürü, coğrafyası bakımdan bakıldığında çok da yabancı 
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olunmadığı görülmektedir. Bilge Kağan’dan Yunus Emre’ye, hatta Mevlana’ya kadar 
insana hizmet etme anlayışı her zaman önemini ve kutsallığını korumuştur. 

Bu çalışmada, güncel örgütsel davranış konularında çoklu yapısal eşitlik 
modelinin test edilmesi ve incelenen değişkenler arasındaki nedensel ve sonuçsal 
ilişkilerin ortaya konularak, alanyazına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Aynı 
zamanda, insan kaynakları konularında yaşanabilecek sorunlara proaktif bir yaklaşımla 
bilgi sunulması, işgücü ilişkilerinde yaşanan sorunları çözmede yardımcı olacak 
konuların paylaşılması ve örgüt başarımının artırılmasında rol oynayabilecek bazı 
konulara dikkat çekilmesi adına fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Buna karşılık çalışmanın planlandığı dönem açısından zamanın sınırlı olması ve 
örneklem grubunun tek bir işletmenin çalışanlarından oluşması araştırmanın 
sınırlılıkları olarak ifade edilebilir. Çalışmanın farklı sektör ve örneklem gruplarında 
tekrarlanması planlanmakta olup yapılacak bu çalışmalar sonucunda elde edilecek 
sonuçlar için daha geniş bir değerlendirme yapılması mümkün olabilecektir. 
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Extensive Summary 
Introduction 

OI that provides positive job attitudes for employees who are the driving force to 
achieve organizational goals describes the level of interaction with the organizations 
which established voluntary commitment (Dennis and Winston, 2003). Certainly, the 
contributions of leaders in the formation of OI are noteworthy for researchers. (Wang et 
al., 2010). However, the leadership styles which applied are more important than the 
existence of the leader for the development of OI (Liden et al., 2008). Therefore, 
Greenleaf (2002, p.27)'s words "beyond being only showing the way, being volunteered 
for service" explain SL which characterizes leaders who ensure the development of OI. 
(Dennis and Winston, 2003). Thus, it has been hypothesized that;  

H1: SL behavior has a positive effect on OI. 

Another important job attitude which has contribution to the formation of OI is 
employees beliefs of equality, justice and, consistency in their organizations reflect the 
perception OJ (Hopkins and Weathington, 2006). The height of the employees' OJ 
perceptions seem to be a significant and positive predictor for OI (Cheung and Law, 2008). 
Thus, it has been hypothesized that; 

H2: OJ perception has a positive effect on OI. 

OT which reflects the beliefs of employees about the continuing of OJ is a wanted 
factor (Avcı and Turunç, 2012). It is argued that leaders who adopted approach of SL 
created OT beliefs on followers in organizations which placed OJ perception by senior 
management (Ashforth and Mael, 1989). The followers of SL leaders that have high OI 
degree who were motivated to high achievement can provide more positive attitudes for 
their organizations (Page and Wong, 2009). Thus, it has been hypothesized that; 

H3: SL behavior has a positive effect on OT.  

H4: OJ perception has a positive effect on OT.  
H5: OT level has a positive effect on OI.  

It is argued that the lack of OT in the relationship between SL and OJ with OI 
prevents OI (Stuart and Ashforth, 2000). Hopkins and Weathington (2006) expressed 
that there are also indirect (mediation) effects of OT in the relationship between job 
satisfaction and organizational commitment with OJ. In this study, it was accepted that 
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there were also indirect effects of OT in relationship between SL and OI or OJ and OI. 
Thus, it has been hypothesized that:  

H6: OT has mediating effect on the relationship between SL and OI. 

H7: OT has mediating effect on the relationship between OJ and OI.  
Method 

Procedure and Instruments  
Research was carried out by electronic questionnaire with 191 employees of a 

leading electronics company in it’s sector. The questionnaire has been developed with 
(1) Dennis and Bocernea (2006)’s scale of SL that was adapted to Turkish by Aslan & 
Özata (2006); (2) Colquitt (2001)’s scale of OJ that was adaptaded to Turkish by 
Özmen, Arbak and Özer (2007); (3) Mael and Ashforth (1992)’s scale of OI that was 
adaptaded to Turkish by Tüzün (2006); (4) Bromiley and Cummings (1996)’s scale of 
OT that was adaptaded to Turkish by Tüzün (2006).  

SL scale consists of 14 questions and 5 factors. It’s factors are love (1-3), 
empowerment (4-6), vision (7, 9), sacrifice (10,11) and trust (12-14), the scale is 
reliable α = 0.95; OJ scale consists of 14 questions and 5 factors. It’s factors are 
distributional (8-11), operational (1-7) and interactive (8-20), the scale is reliable α = 
0.93; OI scale consists of 14 questions and 5 factors, It’s factors are distributional (8-
11), operational (1-7) and interactive (8-20), the scale is reliable α = 0.76; the short form 
of OI scale consists of 12 questions and 2 factors, It’s factors are cognitive (7) and 
emotional (5), the scale is reliable α= 0.87. 

Findings 
According to demographic indicators: 62,8% of participants are male (n=120); 

52,9% of participants are high school graduate (n=101); 47,6% of participants are 26-35 
age (n=90); 5,7% of participants are 11-15 years in work life (n=7), %93,7 of 
participants are employees.  

The assessment of the factors of SL scale that “love” (Avg. = 3.21, sd. = 1.16) is 
high, the other four dimensions are low. The factors of OJ scale that distribution (Avg. 
= 2.81, sd. = 1.14) and operational are low (Avg. = 3.23, sd. = 0.85) and interaction 
(Avg. = 3.21, sd. = 1.16 ) is higher. The factors of OT scale that cognitive (Avg. = 4.23, 
sd. = 1.18) and emotional (Avg. = 4.17, sd. = 1.06) is high. The OJ scale levels (Avg. = 
3.38, sd. = 0.96) was found. 

According to the correlation between SL, OJ, OI and OT's cognitive trust factor 
there are significant and positive relationship between each other. However, the lower 
dimensions of each variable was found to among themselves significant and positive 
relationship. In contrast, the emotional trust dimension of OT has significant and 
positive relationship between only cognitive trust dimension.  

The adaptation values of structural equation models which was created in order to 
test of hypotheses from H1 to H5 have been observed within acceptable limits. It was 
observed that SL directly affects to OI (β= 0.20; p<0.05) and OJ directly affects to OI 
(β=0,59; p<0,05). This effects are supported by reference to H1 and H2. It was observed 
that SL directly affect to OT (β=0.21; p<0.05) and OJ directly affects to OI (β=0,59; 
p<0,05). This effects are supported by reference to H3 and H4. It was observed that OT 
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directly affects to OI (β=0.62; p<0.05). This effects are supported by reference to H5. In 
addition, OT has got indirect effect in relationship between SL and OI or OJ and OI. It 
may be mentioned partial indirect effect due to β fall down from 0.20 to 0.06 at the 
direct effect of OT on OI and the direct effect of SL on OI from 0.59 to 0.25 at the 
direct effect of OJ on OI. In light of these findings, Baron and Kenny (1986) argued that 
the provision in the third stage is also supported H6 and H7. 

Discussion 

According to literature of organizational behavior the researchers and the leading 
theorists have shown an intense effort in order to introduce of the SL approach as a 
valid model for today's organizations.  

In the study, cause of "Love" dimension that reached to higher average value than 
the others; to ignore the worst features when assess a loved person, or to bring forth the 
best features are assumed to be due to the tendency of assessment. In this case, 
considered to be effective the emotional commitment like the relationship between 
mother and child, teacher and student, commander and soldier or leader and follower. 

According to the analysis results; the values of transactional and interactional 
justice dimensions of OJ perception were higher than distributive justice. It is evaluated 
that the cause of having of distributional justice low value is people are not courageous 
in quest of own rights, being of abstinent and, being of assent to given. The cause of 
increased the values of transactional and interactional justice like SL's dimensions are 
considered value given to the bilateral human relations or, the leaders established well-
interaction who much loved. 

The cognitive and emotional trusts of the participants to own businesses were 
found relatively higher compared to other dimensions. Here again are evaluated that 
participants established emotional commitment with a good leader and, do a good 
exchange of information. It's understand that the participants made superior assessment 
on levels of OI. It's considered that the evaluation of these results, people have 
established a high level of confidence and so good interaction with leaders who is loved 
in organization which lived. It's understand that the participants made superior 
assessment for levels of OT. These results was shown that, people have trusted to their 
organizations by establishing high level of confidence and, so good interaction with 
leaders who is loved. 

Results show that leaders that behaviors are similar with the features of SL 
aproach provides followers experienced their feelings more easily and the protection of 
levels. Quality interaction between employees and management based on trust 
established by SL will influence to positive attitudes towards job. OT has got indirect 
effect on the relationship between SL and OI or OJ and OI. It was emphasized once 
more the importance of quality in relationship between OJ perception and SL in terms 
of OT. It was probably expected which having an indirect impact of OT on the 
relationship between OJ and OI. However, the indirect effect of OT on the relationship 
between SL and OI was also not surprising. In this sense,  it is argued that qualified and 
fiduciary relationship between the followers and SL bring  organizational success in 
absolute terms. Otherwise, employees don't present high achievement to non-confidence 
organizations. 
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Especially like United States, the world's multinational corporations in many 
countries has been met with intense like moral and ethics interest inspiring dimensions 
of the SL approach and has tried through the development on these dimensions and size. 
According to the results obtained from this study reached the following conclusions; 
presenting consultancy in a proactive manner to the problems that may occur in HR 
issues; sharing issues that will help in solving the problems experienced in labor 
relations; take attention to some issues that may play important role in improving 
organizational performance. 
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Özet 

Araştırmanın amacı, otel işletmelerinde çalışanların dönüşümcü liderlik algılarının 
belirlenmesi ve bu algıların çalışanların demografik özelliklerine ve oteldeki 
durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. Araştırma, 
Antalya ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerindeki 391 çalışan 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Çalışmada otel 
yöneticilerinin en fazla entelektüel uyarım davranışını gösterdikleri, çalışanların 
dönüşümcü liderlik algılarının eğitim durumu, turizm eğitim durumu, pozisyon, toplam 
çalışma süresi, departman ve yıldız sayısına göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna 
ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Otel İşletmeleri, Dönüşümcü Liderlik, Liderlik Tarzları 

Abstract 
The aim of the research is determining the perception of transformational 

leadership of the hotel staff and identifying whether this perception differs depending on 
the situation at hotel and demographic characteristics. This study was performed on 
391 employees in four and five star hotels operating in Antalya province. Data were 
collected through a questionnaire. As a result of the analysis, it was concluded that the 
employees showed intellectual stimulation behavior mostly for the organization’s 
benefit and that the perceptions of employees’ differ significantly with respect to 
educational status, position, total operating time, department, the condition of tourism 
education and the number of stars. 
Key Words: Hotel Establishment, Transformational Leadership, Leadership Style 
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Giriş 

İnsanlar, grup halinde yaşayan sosyal varlıklardır. İnsanlar yalnız olduklarında, 
kendilerini güçsüz hissederler ve amaçlarını gerçekleştirmek için grup halinde hareket 
etmek isterler. Genellikle bu grubu harekete geçirecek ve yönlendirecek bir kişiye 
ihtiyaç vardır. Bu durumda, liderlik özelliği taşıyan bireyler ortaya çıkabilmektedir.  
Tarih boyunca tartışılan liderlik kavramıyla ilgili birçok tanım yapılmış ve birçok 
yaklaşım ortaya atılmıştır. 

Northouse’a (2012, s. 5) göre liderlik, “bireylerin ortak amaçlara ulaşmalarını 
sağlama ve grupları etkileme sürecidir”. Eren (2011, s. 435) ise liderlik kavramını “bir 
grup insanı, belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için 
onları harekete geçirme yetenek ve bilgilerinin toplamıdır” şeklinde tanımlamıştır. 
Özkalp ve Kırel de (2011, s. 309) liderliği “liderin grup üyelerini başarılı bir şekilde 
etkileyebilecek karakteristik özelliklere sahip olması” şeklinde tanımlamışlardır. Tosi 
vd. (1990, s. 349) liderliği “örgütsel hedefler doğrultusunda bireyleri etkilemek ve 
bireyler arasındaki uyumu sağlamak”; Newstrom (2007, s. 159) ise, “bireyleri, işin 
başarılması konusunda heveslendirme, destekleme ve etkileme sürecidir” şeklinde 
tanımlamıştır. 

Bu tanımlardan hareketle liderliğin; bir kişiyi veya bir grubu belirlenmiş ortak 
hedefler doğrultusunda yönlendirebilme, hedefe ulaşmak için çalışanlarını 
cesaretlendirebilme, teşvik etme ve koordinasyonu sağlayabilme, insan davranışlarını 
etkileme yeteneğine ve bilgi donanımına sahip olma süreci olduğu söylenebilir.  

Bass (1990, s. 38) liderliğin, örgütlerin başarılı veya başarısız olmasının tek ve en 
kritik nedeni olduğunu ifade etmiştir. Örgütlerde liderler, son derece karmaşık, birbirine 
bağımlı olan ve zor olan bireylerle ve gruplarla ilgili süreçleri yönetmek zorunda 
kalabilirler. Bu yüzden liderlik konusu, örgütler için büyük bir öneme sahiptir (Bennett, 
2009, s. 10). Liderliğin çok karmaşık bir yapıya sahip olması, liderlik araştırmacılarının 
çok farklı sorunlarla karşılaşmalarına neden olmuştur. Bu yüzden liderlikle ilgili çeşitli 
yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. 

Liderlikle ilgili yaklaşımlardan ilki, özellikler teorisidir. Özellikler teorisi, 
kişilerin lider olmasının nedenini, onların taşıdığı kişilik özelliklerine bağlamaktadır. Bu 
teoriye göre, liderin taşıdığı kişisel özelliklerin, gruptaki diğer bireylerden farklı olması 
gerekmektedir. Liderin kişisel özellikleri, aynı zamanda onların liderlik tarzını da ortaya 
koymaktadır (Zel, 2011, s. 115). Robbins’e (1998, s. 345) göre; bu teori, bazı bilim 
adamları tarafından yalnızca liderin kişisel özelliklerini dikkate aldığından ve örgütlerde 
çalışanların yapısıyla işleyiş kısmına hiç değinmediğinden eleştirilmiştir.  Özellikler 
teorisinde liderin özelliklerine odaklanılmış, fakat lideri izleyenlerin özelliklerinden hiç 
söz edilmemiştir (Avcı ve Topaloğlu, 2009, s. 5). İkinci liderlik yaklaşımı davranışsal 
liderlik teorisidir. Davranışsal liderlik teorisi, liderlerin davranışlarının nedenlerini 
incelemektedir. Ohio State Üniversitesi’nde yapılan çalışmalarda liderlerin “çalışanları 
dikkate alma” ve “girişimcilik ruhu” olmak üzere iki davranış boyutunun olduğu ifade 
edilmiştir. Michigan Üniversitesinde yapılan çalışmalarda ise, liderler güven verir, 
işlerle ilgili durumları bilir, planlama, yöneltme, koordinasyon ve denetim 
fonksiyonlarını kullanarak, örgüt kültürünü ve gelişimini yönetirler (Tekin, 2008, s. 15). 
Texsas Üniversite’sinden Blake ve Mouton liderlik davranışını; liderin yönetim 
biçimini, “işe dönüklük” ve “insana dönüklük” olarak açıklamışlardır. Bowers ve 
Seashare ise; liderlik davranışını destek, karşılıklı etkileşimi kolaylaştırma, amacı 
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belirleme, geliştirme, işi kolaylaştırma olmak üzere dört faktör altında incelemişlerdir 
(Eren, 2001, s. 436). Üçüncü liderlik yaklaşımı; durumsal liderlik teorisidir. Durumsal 
liderlik teorisi, durumlara göre en uygun lider davranışının farklılık gösterebileceğini 
savunmaktadır. Bu teori, tek ve en iyi yönetim tarzı bulunmadığını, durumlara göre 
liderlik tarzlarının değişime uğrayabileceğini ifade etmektedir. Durumsal liderlik teorisi, 
problemler ortaya çıktığında hangi şartların önemli olduğunu belirler ve çevre 
koşullarına en uygun liderlik yaklaşımının hangisi olabileceğine karar vermeyi sağlar  
(Zel, 2011, s. 162). 

Özellikler teorisi, davranışsal ve durumsal liderlik teorilerinin eleştirilere 
uğramasının sonucunda, modern liderlik yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Bunlar 
dönüşümcü ve etkileşimci liderlik teorileridir.  Modern liderlik yaklaşımlarının ilki 
etkileşimci liderlik teorisidir. Burns (1978) etkileşimci liderliği, ödüle dayalı bir 
düşünce tarzıyla, takipçilerini harekete geçirme olarak tanımlamıştır (Öztop, 2008, s. 
19). Bir diğer modern liderlik yaklaşımı Burns’un 1978 yılında ileri sürdüğü ve Bass’ın 
(1985) geliştirdiği dönüşümcü liderlik yaklaşımıdır. Dönüşümcü liderlik, liderin örgüt 
amaçlarına yönelik farklı ve yeni bir bakış açısıyla yaklaşması ve takipçilerini 
belirlemiş olduğu amaçlara doğru yönlendirmesi sürecidir. Dönüşümcü lider; örgütlerde 
değişimi ve yenileşimi gerçekleştirerek, etkililiği ve verimliliği sağlayan kişidir (Koçel, 
2010, s. 592).  

Çalışmanın amacı, otel işletmelerinde çalışanların dönüşümcü liderlik algılarının 
belirlenmesi ve bu algıların çalışanların demografik özelliklerine (eğitim durumu ve 
turizm eğitim durumu) ve oteldeki durumlarına (pozisyon, toplam çalışma süresi, 
departman, yıldız sayısı) göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir.  

Dönüşümcü Liderlik Teorisi 

Bass’a (1990, s. 21) göre dönüşümcü liderlik, takipçilerine yetki devri yapan ve 
örgütsel hedefleri takipçileriyle birlikte belirleyen bir liderlik tipidir. Dönüşümcü 
liderler, örgütleri derin bir etki altına almaktadırlar. Takipçilerini, hızlı bir şekilde 
yönlendirmeleri ve işleri çabuk kavramaları liderin etki düzeyini gösterir. Dönüşümcü 
liderler, örgütteki tüm çalışanlarla birlikte saygı ve güven ortamında bir örgüt kültürü 
oluştururlar. Bass ve Riggio’ya (2006, s. 3) göre; takipçilerine teşvik ve ilham veren 
dönüşümcü liderler, bir yandan kendi liderlik yeteneklerini geliştirirken, bir yandan da 
takipçilerinin yüksek performans düzeyinde başarıya ulaşmalarını sağlarlar. Dönüşümcü 
liderler, takipçilerin bireysel ihtiyaçlarına cevap vererek, onları güçlendirerek ve örgüt, 
grup, lider ve takipçilerin hedeflerini uyumlaştırarak, takipçilerin gelişmesini 
sağlamaktadırlar. Yapılan araştırmalara göre; dönüşümcü liderler, takipçilerin daha 
fazla performans göstermelerinde ve örgütlerde takipçilerin memnuniyet ve bağlılık 
düzeylerinin artmasında etkili bir rol oynamaktadır. 

Dönüşümcü Liderliğin Boyutları 

Bass’a (1985) göre, dönüşümcü liderlik beş boyuttan oluşmaktadır (Zeinabadi ve 
Rastegarpour, 2013, s. 732). Bunlar “idealleştirilmiş etki (atfedilen),“idealleştirilmiş 
etki (davranış)”, “ilham veren motivasyon”, “entelektüel uyarım” ve “bireysel destek” 
boyutlarıdır.  

Karizma ve İdealleştirilmiş Etki (atfedilen ve davranış): Bass ve Avolio’ya 
(1994, s. 553) göre, idealleştirilmiş etki,  “liderin izleyenleri ile etkileşimde bir vizyon 
oluşturma ve misyon belirleme davranışlarını içerir.” İdealleştirilmiş etki faktörünün iki 
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boyutu vardır. Bunlar idealleştirilmiş etki (atfedilen) ve idealleştirilmiş etki (davranış) 
boyutlarıdır (Yolaç, 2011 s. 64). İdealleştirilmiş etki (atfedilen) boyutu, “liderin, astların 
kendisi ile çalışmaktan gurur duymalarını sağlaması, grubun çıkarlarını kendi 
çıkarlarından üstün tutması, izleyenlerin saygı duymasını sağlaması ve kendine 
güvenen, güçlü biri olduğu izlenimi vermesi gibi atfedilen etkileri içerir”.  
İdealleştirilmiş etki (davranış) boyutu  ise “liderin kendisi için önemli değer ve inançlar 
hakkında konuşması, bir amaç duygusuna sahip olmanın önemini vurgulaması, 
kararların ahlaki ve etik sonuçlarını dikkate alması ve ortak bir misyon duygusuna sahip 
olmanın önemini vurgulaması davranışlarını içerir” (Karip, 1998, s. 5).  

İlham Veren Motivasyon: Lider takipçilerin etkileneceği bir vizyon, misyon ve 
hedef belirleyerek onların bu hedeflere ulaşabilmesi için ilham verir (Simola, Barling ve 
Turner vd, 2010, s. 180). Dönüşümcü liderler, bir amaç belirlerler ve bu amaca 
götürecek yolların zorluklarından takipçileri haberdar ederler. Bu sayede onları motive 
eden ve ilham veren davranışlar sergilemiş olurlar (Bass ve Riggio, 2006, s. 6).  

Entelektüel Uyarım: Entelektüel uyarım, liderin geleneksel düşünce tarzını terk 
ederek; yeni düşünceler getirmesi ve bu düşünceleri takipçilerine onların anlayabileceği 
şekilde ifade etmesidir. Dönüşümcü lider, problemlere yeni çözüm yöntemleriyle 
yaklaşarak, genel geçer olayları sorgulayarak, takipçileri yenilik ve üretkenlik 
konusunda harekete geçirir (Hinkin ve Tracey, 1999, s. 110). Dönüşümcü liderler 
entelektüel uyarım sayesinde, takipçilerinin üretici düşünme özelliklerini desteklerler 
(Conger, 1999, s. 157).  

Bireysel Destek: Bireysel destek faktörü; liderlerin, takipçilerinin kişisel 
ihtiyaçlarını karşılayacak bir çalışma ortamı oluşturduklarında ortaya çıkar (Simola vd., 
2010, s. 180). Dönüşümcü lider, tüm takipçilerinin bireysel farklılıklarını belirleyerek 
bireylerin beklentileri ve becerilerine göre yönlendirme yapar. Jandaghi, Matin ve 
Farajmi’ye (2009,s. 360) göre bu boyutta liderler, çalışanların yeteneklerinin 
kullanılmasına yardım eder. Bu tip liderlikte takipçilerle sıcak ilişkiler kurulur ve 
karşılıklı güven ortamı oluşur. Bireysel olarak ilgi gören takipçiler işlerini yapmakta 
daha istekli olurlar (Nielsen ve Daniels, 2012, s. 384). 

Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlikle İlgili Turizm Sektöründe Yapılan 
Çalışmalar 

Liderlik, dönüşümcü liderlik ve etkileşimci liderlik konusunda turizm sektöründe 
de birçok çalışma yapılmıştır. Çalışmaların yoğunluğunun otel işletmeleri üzerine 
olduğu, seyahat acenteleri ve restoranlarda da liderlik, dönüşümcü ve etkileşimci 
liderlik çalışmalarının yer aldığı görülmektedir. 

Çalışmalar incelendiğinde, yöneticilerin dönüşümcü ve etkileşimci liderlik 
özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar da bulunmaktadır (Akalın, 2004; Ören, 
2006).  Akalın (2004) “Antalya Yöresindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Üst Düzey 
Yöneticilerin Dönüşümcü Liderlik Niteliklerinin Değerlendirilmesi” isimli Antalya’da 
bulunan otel işletmelerinde 188 çalışan üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında; otellerde 
üst düzey yöneticilik yapanların dönüşümcü liderlik özelliği gösterdiği sonucuna 
ulaşmıştır. Ören’in (2006) Antalya’da faaliyet gösteren otel işletmelerinde 378 kişi 
üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında; otel işletmelerinde çalışan yöneticilerin büyük 
bir kısmının dönüştürücü liderlik özelliği taşıdığı ifade edilmiştir.  
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Liderlik tarzlarıyla demografik özellikler arasındaki ilişkiye yönelik araştırmaların 
yapıldığı görülmektedir (Alan, 2008; Minett, Yaman ve Denizci, 2008; Karalar, 2010; 
Derya, 2010; Aras, 2013; Bozkurt ve Goral, 2014). Alan (2008) Çin’de otel 
işletmelerinde 301 kişi üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında, liderlik için en kritik 
noktanın profesyonellik olduğu, liderin eğitiminin ve gelişmesinin çok önemli olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Minett vd. (2008) “Leadership Styles and Ethical Decision Making 
in Hospitality Management” isimli Avustralya’da bulanan otel işletmelerinde 91 kişi 
üzerinde yaptıkları çalışmada; yaşa göre liderlik tarzlarında anlamlı bir farklılık 
bulmuşlardır. Yaşlı yöneticiler faydacı ve kural tabanlı etik karar verme konusunda 
çekimser davranırken, toplumsal sözleşme veya etik yaklaşımı benimsemeleri 
konusunda daha istekli oldukları ifade edilmiştir. Karalar (2010) İstanbul’da faaliyet 
gösteren otel işletmelerinde çalışan 123 çalışan üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada; 
demografik özelliklerin liderlik üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Derya 
(2010) Antalya’da bulunan otel işletmelerinde 124 çalışan üzerinde gerçekleştirdiği 
çalışmasında; yöneticilerin liderlik tarzları ile onların astlarını yönlendirmede 
kullandıkları davranışlar arasında ilişki olduğunu ifade etmiştir. Aras (2013) Antalya’da 
bulunan otel işletmelerinde 373 çalışan üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında; turizm 
eğitimi, önlisans ve lisans eğitimi almanın, mesleki deneyimin, kişisel gelişim-mesleki 
eğitim programlarına katılmanın ve yabancı dil bilgisine sahip olmanın personel 
güçlendirme açısından önemli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bozkurt ve Goral (2014) 
“Modern Liderlik Tarzlarının Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi” 
isimli Ankara’da bulunan otel işletmelerinde 71 çalışan üzerinde gerçekleştirdikleri 
çalışmalarında; demografik özelliklere göre liderlik tarzlarının anlamlı farklılık 
gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. Kadın katılımcıların işlemsel liderliğe eğiliminin 
erkek katılımcılara göre daha az olduğu; 5 yıl ve daha az süreli iş deneyimine sahip 
olanlar açısından karizmatik ve dönüşümcü liderliğin farklılık gösterdiği sonucuna 
ulaşmışlardır. 

Demografik özelliklerden farklı olarak dönüşümcü ve etkileşimci liderlik ile 
performans (Brown, 2008, Patiar ve Mia, 2009), örgütsel öğrenme (Chang, 2009), 
olumlu duygular (Lee vd., 2011), çalışanlara destek olma (Kara, Uysal, Sirgy ve Lee, 
2013), çalışan tutum ve niyeti (Lee vd., 2013), öz etkinlik (Wang vd., 2014) 
arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalara da rastlanmıştır.  

Yöntem 
Bu çalışmada, otel işletmelerinde çalışanların dönüşümcü liderlik algılarının 

belirlenmesi ve bu algıların çalışanların demografik özelliklerine ve oteldeki 
durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 
Araştırmanın evrenini Antalya’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel 
işletmelerindeki çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırma’da tesadüfî örneklem yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket uygulamasından 
yararlanılmıştır. Çalışmada 391 adet anket analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında Bass 
ve Avolio (2009) tarafından geliştirilen Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği (MLQ- Multi 
Factor Leadership Questionaire) kullanılmıştır.  

Verilerin analizine geçilmeden önce verilerin normal dağılıma sahip olup 
olmadığına bakılmış, bulunan sonuca göre parametrik veya parametrik olmayan 
istatistiksel tekniklerden hangisinin kullanılacağına karar verilmiştir. Verilerin normal 
dağılıma uygunluğunu test etmek için Kruskal Wallis Testi, Shapiro-Wilkis testi 
kullanılmış ve Q-Q Plot normal dağılım grafikleri incelenmiştir. Analiz sonucunda 
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dönüşümcü liderlik puanlarının normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Veriler 
normal dağılım gösterdiği için parametrik test yöntemleri kullanılmıştır. Eğitim durumu, 
pozisyon, toplam çalışma süresi, departman, turizm eğitim durumu ve yıldız sayısı 
değişkenleri ile dönüşümcü liderlik tarzı arasında anlamlı farklılığın olup olmadığını 
belirlemek için t-testi ve ANOVA testleri uygulanmıştır. Hangi gruplar arasında anlamlı 
farklılığın bulunduğunu tespit etmek için de Tukey testinden yararlanılmıştır. 

Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri 

Çalışmada kullanılan örgütsel sessizlik ölçeği güvenilirlik değeri, 0,942 
bulunmuştur. Analiz sonucunda örgütsel sessizlik ölçeğinin güvenilir bir ölçek olduğu 
ifade edilebilir. Ölçeğin yapısal geçerliliklerini ölçmek için faktör analizi yapılmıştır. 
Örgütsel Sessizlik Ölçeği’nin Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri; 0,915 olduğu 
görülmektedir. Bu değerin 0,50’den büyük olması veri setinin faktör analizine 
uygunluğunu gösterir. Barlett testi değeri anlamlı çıkmıştır (p=0,000 X²=8,681; p<0,01). 
Faktör analizi sonucunda ölçekte üç faktör ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu yapı 
toplam varyansın % 80,972’sini açıklamaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1 Liderlik Ölçeği Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi Sonuçları 

Tablo 1’de görüldüğü gibi ortaya çıkan bu yapı Dönüşümcü liderlik için toplam 
varyansın % 80,972’sini açıklamaktadır. Varimax rotasyon yöntemi kullanılarak 
uygulanan temel bileşenler faktör analizinin sonucunda dönüşümcü liderlik yirmi 
ifadeden ve beş faktörden oluşan dönüşümcü liderlik ölçeği faktör yükleri sonuçları 
Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2 Dönüşümcü Liderlik Ölçeği Faktör Yükleri 

Sorular 
   Dönüşümcü Liderlik Boyutları            Varyans Açk. 
Oranı 

BD İEA İED İVM EU 
S1 Benim kendisiyle çalışmaktan gurur 

duymamı ve zevk almamı sağlar.   ,666    

S2 Grubun yararına olacak şeyleri kendi 
çıkarından önde tutar.   ,725           47,998 

S3 Bana kendisine karşı saygı oluşturacak 
biçimde davranır.   ,760    

S4 Güvenli ve güçlü olduğunu gösterir.   ,688    
S5 En önemli değer ve inançları hakkında 

konuşur.    ,863   

S6 Bir amaç için çaba göstermenin önemini 
açık ve net biçimde belirtir.    ,894        11,918 

S7 Kararların ahlaki sonuçlarını dikkate alır.    ,872   
S8 Ortak bir misyon duygusuna sahip 

olmanın önemini vurgular.    ,904   

S9 Beni yetiştirmek ve yönlendirmek için 
zaman ayırır.  ,926     

 Dönüşümcü Liderlik Ölçeği 

Cronbach’s Alpha Kat Sayısı ,942 
KMO test değeri ,915 

Barlett’s Testi 
X² 8,681 
sd 190 
p ,000 

Birikimli Varyans (%) 80,972 
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Tablo 2 Dönüşümcü Liderlik Ölçeği Faktör Yükleri (Devamı) 

Sorular 
   Dönüşümcü Liderlik Boyutları            Varyans Açk. 
Oranı 

BD İEA İED İVM EU 
S10 İnsanları yalnızca bir grubun üyeleri 

olarak değil, aynı zamanda tek tek 
bireyler olarak görür.  

,888            8,381 

S11 Benim kendi güçlü yönlerimi 
geliştirebilmem için bana yardımcı olur.  ,914     

S12 Beni diğerlerinden farklı ihtiyaç, 
yetenek ve istekleri olan bir insan olarak 
değerlendirir.  

,918     

S13 Gelecek hakkında konuşurken iyimser 
davranır.     ,808 

S14 Yapılması gereken şeylerden söz 
ederken büyük bir ilgi ve isteklilik 
gösterir 

    ,836               7,264 

S15 Gelecekle ilgili olarak harekete geçirici 
nitelikte bir vizyon oluşturur.     ,814 

S16 Amaçlara ulaşılacağına inandığını ve 
güvendiğini ifade eder.     ,533 

S17 Önemli kararları uygun olup 
olmadıklarını belirlemek için yeniden 
gözden geçirir.  

   ,798  

S18 Problemleri çözmede farklı yaklaşımlar 
arar.      ,802         5,411 

S19 Benim problemlere birçok farklı 
açılardan bakmamı sağlar.     ,813  

S20 Verilen görevlerin farklı biçimlerde 
nasıl yerine getirebileceği ile ilgili 
öneriler sunar.  

   ,818  

BD: Bireysel Destek    İEA: İdealleştirilmiş Etki (Atfedilen) EU: Entelektüel Uyarım 
İED: İdealleştirilmiş Etki (Davranış)                  İVM: İlham veren Motivasyon 

Bulgular 

Bu bölümde, araştırmaya katılan otel çalışanlarından veri toplama aracı ile elde 
edilen verilere, bu verilerin analiz sonuçlarına dayalı olarak bulgulara ve yorumlara yer 
verilmiştir. 

Araştırmaya Katılanlarla İlgili Bazı Tanıtıcı Bilgiler 

Araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklerine ilişkin veriler Tablo 
3’de gösterilmiştir. Bu bulgulara göre, çalışanların % 57,5’i erkek, % 42,5’i kadındır. 
Çalışanların  % 41,7’si 16-25; % 36,6’sı ise 26-35 yaşları arasındadır. Araştırmaya 
katılan çalışanlarının çoğunluğunun genç olduğu sonucuna ulaşılabilir. Çalışmaya 
katılanların % 44’ünün lise mezunu, % 20,7’sinin ise önlisans mezunu olduğu 
görülmektedir.  
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Tablo 3 Araştırmaya Katılan Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 
Cinsiyet Çalışan Sayısı (n) Yüzde (%) 

Erkek 225 57.5 
Kadın 166 42.5 
Toplam 391 100.0 

Yaş Çalışan Sayısı (n) Yüzde (%) 
16-25 163 41.7 
26-35 143 36.6 
36 ve üzeri 85 21.7 
Toplam 391 100.0 

Eğitim Durumu Çalışan Sayısı (n) Yüzde (%) 
İlkokul ve ortaokul 69 17.6 
Lise 172 44.0 
Önlisans 81 20.7 
Lisans ve lisansüstü 69 17.6 
Toplam 391 100.0 
Turizm Eğitimi Durumu Çalışan Sayısı (n) Yüzde (%) 
Evet 168 43.0 
Hayır 223 57.0 
Toplam 391 100.0 
Turizm Eğitimi Alınan Kurum Çalışan Sayısı (n) Yüzde (%) 
Hizmet İçi Eğitim 40 23.8 
Turizm Eğitim Merkezi 43 25.5 
Otelcilik Lisesi 38 22.6 
Önlisans Turizm Programları 27                     16 
Lisans ve Lisansüstü Turizm Programları 20 11.9 
Toplam 168                     100.0 

Turizm eğitimi alanların % 25,5 ile en fazla turizm eğitim merkezlerinde eğitim 
aldıkları, daha sonra % 23,8’inin hizmet içi eğitim % 22,6’sının otelcilik lisesinde 
eğitim aldıkları görülmektedir. Lisans ve lisansüstü turizm programlarında eğitim 
alanlar ise % 11,9’luk oranla en az orana sahiptir (Tablo 3). 

Tablo 4 Araştırmaya Katılanların Otel İşletmesindeki Durumuna Göre Dağılımı 
Departman Çalışan Sayısı (n) Yüzde (%) 
Önbüro 85 21.7 
Yiyecek ve İçecek 175 44.8 
Kat Hizmetleri 72 18.4 
Muhasebe 21 5.4 
Diğer 38 9.7 
Toplam 391 100.0 
Pozisyon Çalışan Sayısı (n) Yüzde (%) 
Müdür ve Müdür Yrd. 52 13,3 
Şef ve Şef Yrd. 58 14,8 
Çalışan ve Yrd. 281 71.9 
Toplam 391 100.0 
Toplam Çalışma Süresi (Yıl) Çalışan Sayısı (n) Yüzde (%) 
1-5 204 52.2 
6-10 116 29.7 
11 ve üzeri 71 18.2 
Toplam 391 100.0 

Araştırmaya katılanların otel işletmesindeki durumlarına ilişkin veriler Tablo 4’de 
verilmiştir. Katılımcıların % 44,8’i yiyecek ve içecek bölümünde çalışmaktadır. Önbüro 
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(%21,7) ve kat hizmetleri (% 18,4) bölümünde çalışanlarının oranlarının birbirine yakın 
olduğu görülmektedir. En az % 5,4 oranla muhasebe bölümünde çalışanlar araştırmaya 
katılmıştır. Çalışanların % 71,9’u çalışan ve yardımcısı olarak çalışırken  % 14,8’i şef 
ve şef yardımcısı ve % 13,3’ü ise müdür ve müdür yardımcısı olarak görev 
yapmaktadır. Çalışma süresiyle ilgili bulgular incelendiğinde, çalışanların % 52,2’sinin 
1-5 yıl ve % 29,7’sinin ise 6-10 yıl arası görev yaptıkları görülmektedir. 

Tablo 4 Araştırmaya Katılanların Otel İşletmesindeki Durumuna Göre Dağılımı 
(Devamı) 

Oteldeki Hizmet Süresi Çalışan Sayısı (n) Yüzde (%) 
1-5 271 69.3 
5-10 66 16.9 
11 ve üzeri 54 13,8 
Toplam 391 100.0 
Otelin Yıldız Sayısı Çalışan Sayısı (n) Yüzde (%) 
4 Yıldız 145 37.1 
5 Yıldız 246 62.9 
Toplam 391 100.0 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu 10 yılın altında süreyle çalışanlardan 
oluşmaktadır. Araştırmaya katılan çalışanların % 69,3’ü 1-5 yıl arası aynı otelde 
çalışmaya devam etmektedirler. Çalışmaya katılan çalışanların % 62,9’u 5 yıldızlı 
otellerde ve % 37,1’i ise 4 yıldızlı otellerde görev yapmaktadırlar. 

Araştırmaya Katılanların Dönüşümcü Liderlik Değişkenine Yönelik 
Değerlendirmeleri 

Araştırmaya katılanların dönüşümcü liderlik ve dönüşümcü liderlik boyutlarıyla 
ilgili düşünceleri (çalışanların ifadelere katılım düzeyleri ile ilgili yüzde ve frekans 
dağılımı, katılım düzeylerinin aritmetik ortalaması ve standart sapması) Tablo 5’de 
verilmiştir.  

Tablo 5 incelendiğinde, dönüşümcü liderliğin ilk boyutu idealleştirilmiş etki 
(atfedilen) boyutunun en yüksek ortalamaya sahip ifadesi olan “Güvenli ve güçlü 
olduğunu gösterir” ifadesinin ortalaması 3,44’tür. En düşük ortalamaya sahip ifade ise 
3,13 ortalama ile “Grubun yararına olacak şeyleri kendi çıkarından önde tutar” 
ifadesidir. Bu boyut için tüm ortalamalar incelendiğinde, yöneticilerin bu davranışları 
çalışanlarına “bazen”  sergiledikleri ifade edilebilir.  

Dönüşümcü liderliğin ikinci boyutu idealleştirilmiş etki (davranış) boyutunun en 
yüksek ortalamaya sahip ifadesi olan “Bir amaç için çaba göstermenin önemini açık ve 
net biçimde belirtir” ifadesinin ortalaması 3,32’dir. “Ortak bir misyon duygusuna sahip 
olmanın önemini vurgular” ifadesi ise 3,29 ortalama ile en düşük ortalamaya sahip 
ifadedir. Tüm ifadelerdeki ortalamaların birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bu boyut 
için tüm ortalamalar incelendiğinde, yöneticilerin bu davranışları çalışanlara “bazen” 
sergilediği söylenebilir.  

Dönüşümcü liderliğin üçüncü boyutu bireysel destek boyutunun en yüksek 
ortalamaya sahip ifadesi olan “İnsanları yalnızca bir grubun üyeleri olarak değil, aynı 
zamanda tek tek bireyler olarak görür” ifadesinin ortalaması 3,35’dir. En düşük 
ortalamaya sahip olan ifade ise 3,30 ortalama ile “Benim kendi güçlü yönlerimi 
geliştirebilmem için bana yardımcı olur” ifadesidir. Tüm ortalamalar incelendiğinde, 
yöneticilerin bu davranışları çalışanlarına “bazen” sergiledikleri ifade edilebilir.  
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Dönüşümcü liderliğin dördüncü boyutu ilham veren motivasyon boyutunun en 
yüksek ortalamaya sahip ifadesi olan “Amaçlara ulaşılacağına inandığını ve güvendiğini 
ifade eder” ifadesinin ortalaması 3,31’dir. En düşük ortalamaya sahip olan ifadesi ise 
3,28 ortalamayla “Yapılması gereken şeylerden söz ederken büyük bir ilgi ve isteklilik 
gösterir” ifadesidir. Tüm ortalamalar incelendiğinde, yöneticilerin bu davranışları 
çalışanlarına “bazen” sergiledikleri ifade edilebilir. 

 Dönüşümcü liderliğin son boyutu entelektüel uyarım boyutunun en yüksek 
ortalamaya sahip ifadesi olan “Verilen görevlerin farklı biçimlerde nasıl yerine 
getirebileceği ile ilgili öneriler sunar” ifadesinin ortalaması 3,46’dır. En düşük ortalama 
sahip olan ifade ise 3,28 ortalama ile “Önemli kararları uygun olup olmadıklarını 
belirlemek için yeniden gözden geçirir” ifadesidir.  Tüm ortalamalar incelendiğinde, 
yöneticilerin bu davranışları çalışanlarına “bazen” sergiledikleri ifade edilebilir.  

Dönüşümcü liderlik boyutlarıyla ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında, 
çalışanların algılarına göre, otel yöneticilerinin en fazla dönüşümcü liderliğin 
entelektüel uyarım davranışını, en az ise ilham veren motivasyon davranışını gösterdiği 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 5 Araştırmaya Katılanların Dönüşümcü Liderlikle İlgili İfadelere Katılım 
Düzeylerinin Frekans, Yüzde, Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmalarına Göre 

Dağılımları 

 Hiçbir zaman Nadiren Bazen Sık Sık Her zaman A.O ss 

Dönüşümcü Liderlik n % n % n % n % n %   
İDEALLEŞTİRİLMİŞ ETKİ 
(ATFEDİLEN)          
S1 Benim kendisiyle 
çalışmaktan gurur duymamı 
ve zevk almamı sağlar. 

37 8,7 57 14,6 131 33,5 78 19,9 91 23,3 3,35 1,228 

S2 Grubun yararına olacak 
şeyleri kendi çıkarından önde 
tutar. 

43 11 101 25,8 85 21,7 85 21,7 77 19,7 3,13 1,3 

S3 Bana kendisine karşı 
saygı oluşturacak biçimde 
davranır. 

27 6,9 81 20,7 97 24,8 86 22 100 25,6 3,39 1,257 

S4 Güvenli ve güçlü 
olduğunu gösterir. 39 10 61 15,6 94 24 84 21,5 113 28,9 3,44 1,319 

İDEALLEŞTİRİLMİŞ ETKİ 
(DAVRANIŞ)          
S5 En önemli değer ve 
inançları hakkında konuşur. 31 7,9 80 20,4 100 25,5 98 25 82 20,9 3,3 1,249 

S6 Bir amaç için çaba 
göstermenin önemini açık ve 
net biçimde belirtir. 

36 9,2 73 18,6 104 26,5 94 24 84 21,4 3,32 1,253 

S7 Kararların ahlaki 
sonuçlarını dikkate alır. 34 8,7 75 19,2 102 26,1 96 24,6 84 21,5 3,31 1,246 

S8 Ortak bir misyon 
duygusuna sahip olmanın 
önemini vurgular. 

33 8,4 78 20,2 101 25,8 95 24,2 83 21,2 3,29 1,248 

BİREYSEL DESTEK            
S9 Beni yetiştirmek ve 
yönlendirmek için zaman 
ayırır. 

37 9,5 69 17,6 104 26,6 97 24,8 84 21,5 3,31 1,253 

S10 İnsanları yalnızca bir 
grubun üyeleri olarak değil, 
aynı zamanda tek tek bireyler 
olarak görür. 

34 8,7 67 17,1 104 26,6 100 25,6 86 22 3,35 1,239 

S11 Benim kendi güçlü 
yönlerimi geliştirebilmem 
için bana yardımcı olur. 

39 10 69 17,6 103 26,3 95 24,3 85 21,7 3,3 1,265 
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S12 Beni diğerlerinden farklı 
ihtiyaç, yetenek ve istekleri 
olan bir insan olarak 
değerlendirir. 

38 9,7 78 19,9 102 26,1 97 24,8 76 19,4 3,24 1,249 

İLHAM VEREN MOTİVASYON           
S13 Gelecek hakkında 
konuşurken iyimser davranır. 29 7,4 82 21 115 29,4 74 18,9 91 23,3 3,3 1,242 

S14 Yapılması gereken 
şeylerden söz ederken büyük 
bir ilgi ve isteklilik gösterir. 

33 8,4 83 21,2 104 26,6 83 21,2 88 22,5 3,28 1,26 

S15 Gelecekle ilgili olarak 
harekete geçirici nitelikte bir 
vizyon oluşturur. 

37 9,5 74 18,9 98 25,1 104 26,6 78 19,9 3,29 1,246 

S16 Amaçlara ulaşılacağına 
inandığını ve güvendiğini 
ifade eder. 

34 8,6 76 19,4 103 26,3 93 23,8 85 21,7 3,31 1,246 

ENTELEKTÜEL UYARIM           
S17 Önemli kararları uygun 
olup olmadıklarını 
belirlemek için yeniden 
gözden geçirir. 

26 6,6 92 23,5 112 28,6 70 17,9 91 23,3 3,28 1,241 

S18 Problemleri çözmede 
farklı yaklaşımlar arar. 38 9,7 58 14,8 125 32 83 21,2 87 22,3 3,31 1,243 

S19 Benim problemlere 
birçok farklı açılardan 
bakmamı sağlar. 

32 8,2 73 18,7 108 27,6 94 24 84 21,5 3,32 1,231 

S20 Verilen görevlerin farklı 
biçimlerde nasıl yerine 
getirebileceği ile ilgili 
öneriler sunar. 

23 5,9 64 16,4 113 28,9 94 24 97 24,8 3,46 1,195 

Liderlik Tarzlarının Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Gösterdiği 
Farklılıklarla İle İlgili Bulgular 

Katılımcıların etkileşimci liderlik algılarının eğitim durumuna göre farklılık 
gösterip göstermediğine ilişkin yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6 Katılımcıların Dönüşümcü Liderlik Algılarının Eğitim Durumuna Göre 
Farklılık Gösterip Göstermediğine İlişkin Yapılan ANOVA Testi Sonuçları 

Liderlik Faktörü  
Kareler 
Toplamı df Kareler 

Ortalaması F p 

İdealleştirilmiş Etki 
(Atfedilen) 

Gruplar arası 71,403 3 23,801 25,756 ,000 
Gruplar içi 357,621 387 ,924   

Toplam 429,024 390    
İdealleştirilmiş Etki 

(Davranış) 

Gruplar arası 62,766 3 20,922 16,212 ,000 
Gruplar içi 499,427 387 1,291   

Toplam 562,193 390    

Bireysel Destek 
Gruplar arası 69,313 3 23,104 17,465 ,000 
Gruplar içi 511,951 387 1,323   

Toplam 581,264 390    

Entelektüel Uyarım 
Gruplar arası 60,035 3 20,012 22,467 ,000 
Gruplar içi 344,712 387 ,891   

Toplam 404,747 390    

İlham Veren Motivasyon 
Gruplar arası 64,914 3 21,638 21,575 ,000 
Gruplar içi 388,141 387 1,003   

Toplam 453,055 390    
Tablo 6’da katılımcıların dönüşümcü liderlik algılarının eğitim durumuna göre 

farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan ANOVA testi sonuçları verilmiştir. Bu 
sonuçlara göre, araştırmaya katılanların dönüşümcü liderlik algısının eğitim 
durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine bakılmış, eğitim durumu ile 
dönüşümcü liderliğin idealleştirilmiş etki (atfedilen), idealleştirilmiş etki (davranış), 
bireysel destek, entelektüel uyarım, ilham veren motivasyon boyutları  (F=25,756; 
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F=16,212; F=17,465, F=22,467; F=21,575; p<0,05) arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
tespit edilmiştir. 

Yapılan test sonucunda belirlenen anlamlı farklılığın idealleştirilmiş etki 
(atfedilen ve davranış), bireysel destek faktörüne göre, hangi eğitim durumundan 
kaynaklandığını belirlemek üzere yapılan Post-Hoc karşılaştırmalı Tukey testi sonuçları 
Tablo 7’de verilmektedir. 

Tablo 7’ye göre eğitim durumu önlisans ve lisans, lisansüstü mezunu olanlar, 
ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olanlara göre idealleştirilmiş etki (atfedilen ve 
davranış) ve bireysel destek faktörleri hakkında daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 
Tablo 7 Katılımcıların Eğitim Değişkenine Göre İdealleştirilmiş Etki (Atfedilen ve 

Davranış) ve Bireysel Destek Liderlik Faktörlerine İlişkin Tukey Testi 
Karşılaştırmasını Gösteren Dağılım 

Liderlik Faktörü (I) Eğitim (J) Eğitim Ortalama Farkı (I-J) Standart Hata p. 

İdealleştirilmiş Etki (Atfedilen) 

İlkokul ve ortaokul 
Lise -,16389 ,13699 ,630 

Önlisans -,90714* ,15748 ,000 
Lisans ve lisansüstü -1,06884* ,16366 ,000 

Lise 
İlkokul ve ortaokul ,16389 ,13699 ,630 

Önlisans -,74325* ,12954 ,000 
Lisans ve lisansüstü -,90495* ,13699 ,000 

Önlisans 
İlkokul ve ortaokul ,90714* ,15748 ,000 

Lise ,74325* ,12954 ,000 
Lisans ve lisansüstü -,16170 ,15748 ,734 

Lisans ve lisansüstü 
İlkokul ve ortaokul 1,06884* ,16366 ,000 

Lise ,90495* ,13699 ,000 
Önlisans ,16170 ,15748 ,734 

İdealleştirilmiş Etki (Davranış) 

İlkokul ve ortaokul 
Lise -,14720 ,16188 ,800 

Önlisans -,86849* ,18611 ,000 
Lisans ve lisansüstü -,97826* ,19341 ,000 

Lise 
İlkokul ve ortaokul ,14720 ,16188 ,800 

Önlisans -,72129* ,15309 ,000 
Lisans ve lisansüstü -,83106* ,16188 ,000 

Önlisans 
İlkokul ve ortaokul ,86849* ,18611 ,000 

Lise ,72129* ,15309 ,000 
Lisans ve lisansüstü -,10977 ,18611 ,935 

Lisans ve lisansüstü 
İlkokul ve ortaokul ,97826* ,19341 ,000 

Lise ,83106* ,16188 ,000 
Önlisans ,10977 ,18611 ,935 

Bireysel Destek 

İlkokul ve ortaokul 
Lise -,34155 ,16390 ,160 

Önlisans -,98564* ,18842 ,000 
Lisans ve lisansüstü -1,15942* ,19582 ,000 

Lise 
İlkokul ve ortaokul ,34155 ,16390 ,160 

Önlisans -,64409* ,15499 ,000 
Lisans ve lisansüstü -,81787* ,16390 ,000 

Önlisans 
İlkokul ve ortaokul ,98564* ,18842 ,000 

Lise ,64409* ,15499 ,000 
Lisans ve lisansüstü -,17378 ,18842 ,793 

Lisans ve lisansüstü 
İlkokul ve ortaokul 1,15942* ,19582 ,000 

Lise ,81787* ,16390 ,000 
Önlisans ,17378 ,18842 ,793 

Yapılan ANOVA Testi sonucunda belirlenen anlamlı farklılığın entelektüel 
uyarım ve ilham veren motivasyon faktörlerine göre  hangi eğitim durumundan 
kaynaklandığını belirlemek üzere yapılan Post-Hoc karşılaştırmalı Tukey testi sonuçları 
Tablo 8’de verilmektedir. 

Bu sonuçlara göre, eğitim durumu önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olanlar, 
ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olanlara göre dönüşümcü liderliğin entelektüel uyarım 
ve ilham veren motivasyon faktörleri hakkında daha olumlu görüş bildirmektedirler. 
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Tablo 8 Katılımcıların Eğitim Değişkenine Göre Entelektüel Uyarım ve 
İlham Veren Motivasyon Liderlik Faktörlerine İlişkin Tukey Testi 

Karşılaştırmasını Gösteren Dağılım 

Liderlik Faktörü (I) Eğitim (J) Eğitim Ortalama  
Farkı (I-J) Standart Hata p. 

Entelektüel Uyarım 

İlkokul ve ortaokul 
Lise -,29592 ,13449 ,125 

Önlisans -,90969* ,15461 ,000 
Lisans ve lisansüstü -1,06522* ,16068 ,000 

Lise 
İlkokul ve ortaokul ,29592 ,13449 ,125 

Önlisans -,61377* ,12718 ,000 
Lisans ve lisansüstü -,76930* ,13449 ,000 

Önlisans 
İlkokul ve ortaokul ,90969* ,15461 ,000 

Lise ,61377* ,12718 ,000 
Lisans ve lisansüstü -,15553 ,15461 ,746 

Lisans ve lisansüstü 
İlkokul ve ortaokul 1,06522* ,16068 ,000 

Lise ,76930* ,13449 ,000 
Önlisans ,15553 ,15461 ,746 

İlham Veren Motivasyon 

İlkokul ve ortaokul 
Lise -,26786 ,14271 ,240 

Önlisans -,92915* ,16407 ,000 
Lisans ve lisansüstü -1,08333* ,17050 ,000 

Lise 
İlkokul ve ortaokul ,26786 ,14271 ,240 

Önlisans -,66128* ,13496 ,000 
Lisans ve lisansüstü -,81547* ,14271 ,000 

Önlisans 
İlkokul ve ortaokul ,92915* ,16407 ,000 

Lise ,66128* ,13496 ,000 
Lisans ve lisansüstü -,15419 ,16407 ,783 

Lisans ve lisansüstü 
İlkokul ve ortaokul 1,08333* ,17050 ,000 

Lise ,81547* ,14271 ,000 
Önlisans ,15419 ,16407 ,783 

Tablo 9 incelendiğinde, araştırmaya katılanların dönüşümcü liderlik algısının 
pozisyonlara göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine bakılmış; katılımcıların 
pozisyonlarıyla dönüşümcü liderliğin idealleştirilmiş etki (atfedilen), idealleştirilmiş 
etki (davranış), bireysel destek entelektüel uyarım ve ilham veren motivasyon boyutları 
(F=6,271, F=7,623, F=8,237, F=10,145, F=16,939; p<0,05) arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 9 Katılımcıların Dönüşümcü Liderlik Algılarının Pozisyon Durumuna Göre 
Farklılık Gösterip Göstermediğine İlişkin Yapılan ANOVA Testi Sonuçları 

Liderlik Faktörü  
Kareler 
Toplamı df Kareler 

Ortalaması F p 

İdealleştirilmiş Etki 
(Atfedilen) 

Gruplar arası 13,434 2 6,717 6,271 ,002 
Gruplar içi 415,591 388 1,071   

Toplam 429,024 390    
İdealleştirilmiş Etki 

(Davranış) 

Gruplar arası 21,255 2 10,628 7,623 ,001 
Gruplar içi 540,938 388 1,394   

Toplam 562,193 390    

Bireysel Destek 
Gruplar arası 23,674 2 11,837 8,237 ,000 
Gruplar içi 557,590 388 1,437   

Toplam 581,264 390    

Entelektüel Uyarım 
Gruplar arası 20,113 2 10,057 10,145 ,000 
Gruplar içi 384,634 388 ,991   

Toplam 404,747 390    

İlham Veren 
Motivasyon 

Gruplar arası 36,383 2 18,191 16,939 ,000 

Gruplar içi 416,672 388 1,074 
  

Toplam 453,055 390 
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Yapılan ANOVA Testi sonucunda belirlenen anlamlı farklılığın idealleştirilmiş 
etki (atfedilen ve davranış) ve bireysel destek faktörlerine göre hangi pozisyon 
durumundan kaynaklandığını belirlemek üzere yapılan Post-Hoc karşılaştırmalı Tukey 
testi sonuçları Tablo 10’da verilmektedir. 
Tablo 10 Katılımcıların Pozisyon Değişkenine Göre İdealleştirilmiş Etki (Atfedilen 
ve Davranış) ve Bireysel Destek Liderlik Faktörlerine İlişkin Tukey Testi 
Karşılaştırmasını Gösteren Dağılım 

Liderlik Faktörü (I) Pozisyon (J) Pozisyon Ortalama 
Farkı (I-J) 

Standart 
Hata p. 

İdealleştirilmiş Etki 
(Atfedilen) 

Müdür ve müdür 
yardımcısı 

Şef ve şef yardımcısı -,23475 ,19765 ,461 
Çalışan ve yrd ,26458 ,15624 ,209 

Şef ve şef yardımcısı 
Müdür ve müdür 

yardımcısı ,23475 ,19765 ,461 

Çalışan ve yrd ,49933* ,14926 ,003 

Çalışan ve yrd 
Müdür ve müdür 

yardımcısı -,26458 ,15624 ,209 

Şef ve şef yardımcısı -,49933* ,14926 ,003 

İdealleştirilmiş Etki 
(Davranış) 

Müdür ve müdür 
yardımcısı 

Şef ve şef yardımcısı -,35792 ,22550 ,252 
Çalışan ve yrd ,28502 ,17825 ,247 

Şef ve şef yardımcısı 
Müdür ve müdür 

yardımcısı ,35792 ,22550 ,252 

Çalışan ve yrd ,64295* ,17029 ,001 

Çalışan ve yrd 
Müdür ve müdür 

yardımcısı -,28502 ,17825 ,247 

Şef ve şef yardımcısı -,64295* ,17029 ,001 

Bireysel Destek 

Müdür ve müdür 
yardımcısı 

Şef ve şef yardımcısı -,35113 ,22894 ,276 
Çalışan ve yrd ,32152 ,18097 ,179 

Şef ve şef yardımcısı 
Müdür ve müdür 

yardımcısı ,35113 ,22894 ,276 

Çalışan ve yrd ,67264* ,17289 ,000 

Çalışan ve yrd 
Müdür ve müdür 

yardımcısı -,32152 ,18097 ,179 

Şef ve şef yardımcısı -,67264* ,17289 ,000 

Tablo 10’a göre pozisyonu şef ve şef yrd. olanlar, çalışan ve yrd. olanlara göre 
idealleştirilmiş etki (atfedilen ve davranış) ve bireysel destek faktörleri hakkında daha 
olumlu görüş bildirmektedirler. 

Yapılan ANOVA Testi sonucunda belirlenen anlamlı farklılığın entelektüel 
uyarım ve ilham veren motivasyon faktörlerine göre hangi pozisyon durumundan 
kaynaklandığını belirlemek üzere yapılan Post-Hoc karşılaştırmalı Tukey testi sonuçları 
Tablo 11’de verilmektedir. 

Tablo 11’e göre pozisyonu şef ve şef yrd olanlar, müdür ve müdür yrd. ve çalışan 
ve yrd. olanlara göre liderlerin entelektüel uyarım ve ilham veren motivasyon faktörleri 
hakkında daha olumlu görüş bildirmektedirler. 
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Tablo 11 Katılımcıların Pozisyon Değişkenine Göre Entelektüel Uyarım ve İlham 
Veren Motivasyon Liderlik Faktörlerine İlişkin Tukey Testi Karşılaştırmasını 

Gösteren Dağılım 

Liderlik Faktörü (I) Pozisyon (J) Pozisyon Ortalama Farkı 
(I-J) Standart Hata p 

Entelektüel Uyarım 

Müdür ve müdür 
yardımcısı 

Şef ve şef 
yardımcısı -,48574* ,19015 ,030 

Çalışan ve yrd ,15932 ,15031 ,540 

Şef ve şef yardımcısı 
Müdür ve müdür 

yardımcısı ,48574* ,19015 ,030 

Çalışan ve yrd ,64506* ,14360 ,000 

Çalışan ve yrd 

Müdür ve müdür 
yardımcısı -,15932 ,15031 ,540 

Şef ve şef 
yardımcısı -,64506* ,14360 ,000 

İlham Veren Motivasyon 

Müdür ve müdür 
yardımcısı 

Şef ve şef 
yardımcısı -,47331* ,19791 ,045 

Çalışan ve yrd ,36893* ,15644 ,049 

Şef ve şef yardımcısı 
Müdür ve müdür 

yardımcısı ,47331* ,19791 ,045 

Çalışan ve yrd ,84224* ,14946 ,000 

Çalışan ve yrd 

Müdür ve müdür 
yardımcısı -,36893* ,15644 ,049 

Şef ve şef 
yardımcısı -,84224* ,14946 ,000 

Tablo 12’de katılımcıların dönüşümcü liderlik algılarının çalışma süresine göre 
farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan ANOVA testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 12 Katılımcıların Dönüşümcü Liderlik Algılarının Çalışma Sürelerine Göre 
Farklılık Gösterip Göstermediğine İlişkin Yapılan ANOVA Testi 

Liderlik Faktörü Kareler 
Toplamı df Kareler 

Ortalaması F p 

İdealleştirilmiş Etki 
(Atfedilen) 

Gruplar arası 21,000 2 10,500 9,985 ,000 
Gruplar içi 408,025 388 1,052   

Toplam 429,024 390    
İdealleştirilmiş Etki 

(Davranış) 

Gruplar arası 31,332 2 15,666 11,450 ,000 
Gruplar içi 530,861 388 1,368   

Toplam 562,193 390    

Bireysel Destek 
Gruplar arası 5,050 2 2,525 1,700 ,184 
Gruplar içi 576,214 388 1,485   

Toplam 581,264 390    

Entelektüel Uyarım 
Gruplar arası 14,200 2 7,100 7,054 ,001 
Gruplar içi 390,547 388 1,007   

Toplam 404,747 390    
İlham Veren 
Motivasyon 

Gruplar arası 29,988 2 14,994 13,751 ,000 
Gruplar içi 423,067 388 1,090   

Toplam 453,055 390    

Tablo 12 incelendiğinde, araştırmaya katılanların liderlik algısının çalışma 
sürelerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine bakılmış, katılımcıların 
çalışma süresi ile dönüşümcü liderliğin idealleştirilmiş etki (atfedilen), idealleştirilmiş 
etki (davranış), entelektüel uyarım ve ilham veren motivasyon boyutları (F=9,985, 
F=11,450, F=7,054, F=13,751; p<0,05) arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit 
edilmiştir. Bireysel destek boyutu ile çalışma süresi arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır (p>0,05). 
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Tablo 13 Katılımcıların Çalışma Süresi Değişkenine Göre İdealleştirilmiş Etki 
(Atfedilen ve Davranış) Liderlik Faktörlerine İlişkin Tukey Testi Karşılaştırmasını 

Gösteren Dağılımı 

Liderlik Faktörü (I) Çalışma Süresi (J) Çalışma Süresi Ortalama Farkı 
(I-J) 

Standart 
Hata p 

İdealleştirilmiş Etki 
(Atfedilen) 

1-5 6-10 ,02506 ,11925 ,976 
11 ve üzeri -,59141* ,14130 ,000 

6-10 1-5 -,02506 ,11925 ,976 
11 ve üzeri -,61647* ,15452 ,000 

11 ve üzeri 1-5 ,59141* ,14130 ,000 
6-10 ,61647* ,15452 ,000 

İdealleştirilmiş Etki 
(Davranış) 

1-5 6-10 -,03803 ,13602 ,958 
11 ve üzeri -,74684* ,16117 ,000 

6-10 1-5 ,03803 ,13602 ,958 
11 ve üzeri -,70881* ,17625 ,000 

11 ve üzeri 1-5 ,74684* ,16117 ,000 
6-10 ,70881* ,17625 ,000 

Yapılan ANOVA testi sonucunda belirlenen anlamlı farklılığın idealleştirilmiş 
etki (atfedilen ve davranış)  faktörlerine göre hangi çalışma süresinden kaynaklandığını 
belirlemek üzere yapılan Post-Hoc karşılaştırmalı Tukey testi sonuçları Tablo 13’te 
verilmektedir. Bu sonuçlara göre, çalışma süresi 11 ve üzeri olanlar, çalışma süresi 1-5 
ve 6-10 yıl arası olan çalışanlara göre idealleştirilmiş etki (atfedilen ve davranış) faktörü 
hakkında daha olumlu görüş bildirmektedirler.  

Tablo 14 Katılımcıların Çalışma Süresi Değişkenine Göre Entelektüel Uyarım ve 
İlham Veren Motivasyon Liderlik Faktörlerine İlişkin Tukey Testi 

Karşılaştırmasını Gösteren Dağılımı 

Liderlik Faktörü (I) Çalışma Süresi (J) Çalışma Süresi Ortalama Farkı 
(I-J) 

Standart 
Hata p. 

Entelektüel Uyarım 

1-5 6-10 -,06191 ,11667 ,856 
11 ve üzeri -,51182* ,13824 ,001 

6-10 1-5 ,06191 ,11667 ,856 
11 ve üzeri -,44992* ,15118 ,009 

11 ve üzeri 1-5 ,51182* ,13824 ,001 
6-10 ,44992* ,15118 ,009 

İlham Veren Motivasyon 

1-5 6-10 -,05202 ,12143 ,904 
11 ve üzeri -,73485* ,14388 ,000 

6-10 1-5 ,05202 ,12143 ,904 
11 ve üzeri -,68283* ,15734 ,000 

11 ve üzeri 1-5 ,73485* ,14388 ,000 
6-10 ,68283* ,15734 ,000 

Yapılan ANOVA Testi sonucunda belirlenen anlamlı farklılığın entelektüel 
uyarım ve ilham veren motivasyon faktörüne göre hangi çalışma süresinden 
kaynaklandığını belirlemek üzere yapılan Post-Hoc karşılaştırmalı Tukey testi sonuçları 
Tablo 14’de verilmektedir.  Bu sonuçlara göre, çalışma süresi 11 ve üzeri olanlar, 
çalışma süresi 1–5, 6–10 yıl arası olanlara göre entelektüel uyarım ve ilham veren 
motivasyon faktörleri hakkında daha olumlu görüş bildirmektedirler. 

Tablo15’te katılımcıların dönüşümcü liderlik algılarının departmanlarına göre 
farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan ANOVA testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 15 incelendiğinde, araştırmaya katılanların dönüşümcü liderlik algısının 
departmanlara göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine bakılmış, katılımcıların 
departmanıyla idealleştirilmiş etki (atfedilen ve davranış), bireysel destek, entelektüel 
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uyarım ve ilham veren motivasyon boyutları (F=18,166, F=7,625, F=13,375, F=19,686, 
F=16,237; p<0,05) arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 15 Katılımcıların Dönüşümcü Liderlik Algılarının Departmanlarına Göre 
Farklılık Gösterip Göstermediğine İlişkin Yapılan ANOVA TestiSonuçları 

Liderlik Faktörü Kareler 
Toplamı df Kareler 

Ortalaması F p 

İdealleştirilmiş Etki 
(Atfedilen) 

Gruplar arası 67,970 4 16,992 18,166 ,000 
Gruplar içi 361,054 386 ,935   

Toplam 429,024 390    
İdealleştirilmiş Etki 

(Davranış) 

Gruplar arası 41,169 4 10,292 7,625 ,000 
Gruplar içi 521,024 386 1,350   

Toplam 562,193 390    

Bireysel Destek 
Gruplar arası 70,757 4 17,689 13,375 ,000 
Gruplar içi 510,507 386 1,323   

Toplam 581,264 390    

Entelektüel Uyarım 
Gruplar arası 68,579 4 17,145 19,686 ,000 
Gruplar içi 336,169 386 ,871   

Toplam 404,747 390    
İlham Veren 
Motivasyon 

Gruplar arası 65,251 4 16,313 16,237 ,000 
Gruplar içi 387,804 386 1,005   

Toplam 453,055 390    

Yapılan ANOVA testi sonucunda belirlenen anlamlı farklılığın idealleştirilmiş 
etki (atfedilen ve davranış) faktörüne göre hangi departmandan kaynaklandığını 
belirlemek üzere yapılan Post-Hoc karşılaştırmalı Tukey testi sonuçları Tablo 16’da 
verilmektedir.  

Tablo 16 Katılımcıların Departman Değişkenine Göre İdealleştirilmiş Etki 
(Atfedilen ve Davranış) Liderlik Faktörlerine İlişkin Tukey Testi Karşılaştırmasını 

Gösteren Dağılımı 

Liderlik Faktörü (I) Departman (J) Departman Ortalama Farkı 
(I-J) 

Standart 
Hata p. 

İdealleştirilmiş etki 
(atfedilen) 

Önbüro 

Yiyecek ve içecek ,85370* ,12786 ,000 
Kat hizmetleri ,91413* ,15491 ,000 

Muhasebe ,10560 ,23568 ,992 
Diğer -,02190 ,18873 1,000 

Yiyecek ve içecek 

Önbüro -,85370* ,12786 ,000 
Kat hizmetleri ,06044 ,13541 ,992 

Muhasebe -,74810* ,22335 ,008 
Diğer -,87560* ,17309 ,000 

Kat hizmetleri 

Önbüro -,91413* ,15491 ,000 
Yiyecek ve içecek -,06044 ,13541 ,992 

Muhasebe -,80853* ,23986 ,007 
Diğer -,93604* ,19392 ,000 

Muhasebe 

Önbüro -,10560 ,23568 ,992 
Yiyecek ve içecek ,74810* ,22335 ,008 

Kat hizmetleri ,80853* ,23986 ,007 
Diğer -,12751 ,26298 ,989 

Diğer 

Önbüro ,02190 ,18873 1,000 
Yiyecek ve içecek ,87560* ,17309 ,000 

Kat hizmetleri ,93604* ,19392 ,000 
Muhasebe ,12751 ,26298 ,989 

Bu sonuçlara göre, departmanı önbüro, muhasebe ve diğer departmanlar olanlar,  
departmanı kat hizmetleri ve yiyecek içecek olan çalışanlara göre idealleştirilmiş etki 
(atfedilen) faktörü hakkında, departmanı önbüro, muhasebe olanlar da, departmanı kat 
hizmetleri ve yiyecek içecek olan çalışanlar idealleştirilmiş etki (davranış) faktörü 
hakkında daha olumlu görüş bildirmektedirler. 
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Tablo 16 Katılımcıların Departman Değişkenine Göre İdealleştirilmiş Etki 
(Atfedilen ve Davranış) Liderlik Faktörlerine İlişkin Tukey Testi Karşılaştırmasını 

Gösteren Dağılımı (Devamı) 
Liderlik Faktörü (I) Departman (J) Departman Ortalama Farkı 

(I-J) 
Standart 

Hata 
p. 

İdealleştirilmiş etki 
(davranış) 

Önbüro 

Yiyecek ve içecek ,59966* ,15360 ,001 
Kat hizmetleri ,82851* ,18608 ,000 

Muhasebe -,15462 ,28312 ,982 
Diğer ,21192 ,22672 ,883 

Yiyecek ve içecek 

Önbüro -,59966* ,15360 ,001 
Kat hizmetleri ,22885 ,16267 ,624 

Muhasebe -,75429* ,26831 ,041 
Diğer -,38774 ,20793 ,338 

Kat hizmetleri 

Önbüro -,82851* ,18608 ,000 
Yiyecek ve içecek -,22885 ,16267 ,624 

Muhasebe -,98313* ,28814 ,006 
Diğer -,61659 ,23296 ,064 

Muhasebe 

Önbüro ,15462 ,28312 ,982 
Yiyecek ve içecek ,75429* ,26831 ,041 

Kat hizmetleri ,98313* ,28814 ,006 
Diğer ,36654 ,31591 ,774 

Diğer 

Önbüro -,21192 ,22672 ,883 
Yiyecek ve içecek ,38774 ,20793 ,338 

Kat hizmetleri ,61659 ,23296 ,064 
Muhasebe -,36654 ,31591 ,774 

Yapılan ANOVA testi sonucunda belirlenen anlamlı farklılığın bireysel destek ve 
entelektüel uyarım faktörlerine göre hangi departmandan kaynaklandığını belirlemek 
üzere yapılan Post-Hoc karşılaştırmalı Tukey testi sonuçları Tablo 17’de verilmektedir. 

Tablo 17 Katılımcıların Departman Değişkenine Göre Bireysel Destek,  
Entelektüel Uyarım Liderlik Faktörlerine İlişkin Tukey Testi Karşılaştırmasını 

Gösteren Dağılımı 

Liderlik Faktörü (I) Departman (J) Departman Ortalama  Farkı (I-J) Standart Hata p. 

Bireysel Destek 

Önbüro 

Yiyecek ve içecek ,77462* ,15204 ,000 
Kat hizmetleri 1,10482* ,18420 ,000 

Muhasebe ,14748 ,28025 ,985 
Diğer ,01966 ,22442 1,000 

Yiyecek ve içecek 

Önbüro -,77462* ,15204 ,000 
Kat hizmetleri ,33020 ,16102 ,244 

Muhasebe -,62714 ,26559 ,128 
Diğer -,75496* ,20582 ,003 

Kat hizmetleri 

Önbüro -1,10482* ,18420 ,000 
Yiyecek ve içecek -,33020 ,16102 ,244 

Muhasebe -,95734* ,28522 ,008 
Diğer -1,08516* ,23059 ,000 

Muhasebe 

Önbüro -,14748 ,28025 ,985 
Yiyecek ve içecek ,62714 ,26559 ,128 

Kat hizmetleri ,95734* ,28522 ,008 
Diğer -,12782 ,31270 ,994 

Diğer 

Önbüro -,01966 ,22442 1,000 
Yiyecek ve içecek ,75496* ,20582 ,003 

Kat hizmetleri 1,08516* ,23059 ,000 
Muhasebe ,12782 ,31270 ,994 

Bu sonuçlara göre, departmanı önbüro ve diğer departmanlar olanlar,  departmanı 
kat hizmetleri ve yiyecek içecek olan çalışanlara göre, departmanı muhasebe olan 
çalışanlar ise departmanı kat hizmetleri olan çalışanlara göre bireysel destek faktörü 
hakkında;  departmanı önbüro, muhasebe ve diğer departmanlar olanlar,  departmanı kat 
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hizmetleri ve yiyecek içecek olan çalışanlara göre entelektüel uyarım faktörü hakkında 
daha olumlu görüş bildirmektedirler. 

Tablo 17 Katılımcıların Departman Değişkenine Göre Bireysel Destek,  
Entelektüel Uyarım Liderlik Faktörlerine İlişkin Tukey Testi Karşılaştırmasını 

Gösteren Dağılımı (Devamı) 
Liderlik Faktörü (I) Departman (J) Departman Ortalama  Farkı (I-J) Standart Hata p. 

Entelektüel Uyarım 

Önbüro 

Yiyecek ve içecek ,76151* ,12338 ,000 
Kat hizmetleri 1,08558* ,14947 ,000 

Muhasebe ,04342 ,22741 1,000 
Diğer ,06347 ,18211 ,997 

Yiyecek ve içecek 

Önbüro -,76151* ,12338 ,000 
Kat hizmetleri ,32407 ,13066 ,097 

Muhasebe -,71810* ,21552 ,008 
Diğer -,69805* ,16702 ,000 

Kat hizmetleri 

Önbüro -1,08558* ,14947 ,000 
Yiyecek ve içecek -,32407 ,13066 ,097 

Muhasebe -1,04216* ,23145 ,000 
Diğer -1,02211* ,18712 ,000 

Muhasebe 

Önbüro -,04342 ,22741 1,000 
Yiyecek ve içecek ,71810* ,21552 ,008 

Kat hizmetleri 1,04216* ,23145 ,000 
Diğer ,02005 ,25375 1,000 

Diğer 

Önbüro -,06347 ,18211 ,997 
Yiyecek ve içecek ,69805* ,16702 ,000 

Kat hizmetleri 1,02211* ,18712 ,000 
Muhasebe -,02005 ,25375 1,000 

Yapılan ANOVA Testi sonucunda belirlenen anlamlı farklılığın ilham veren 
motivasyon faktörüne göre hangi departmandan kaynaklandığını belirlemek üzere 
yapılan Post-Hoc karşılaştırmalı Tukey testi sonuçları Tablo 18’de verilmektedir.  

Tablo 18 Katılımcıların Departman Değişkenine Göre İlham Veren 
Motivasyon Liderlik Faktörüne İlişkin Tukey Testi Karşılaştırmasını Gösteren 

Dağılımı 

Liderlik faktörü (I) Departman (J) Departman Ortalama farkı (I-
J) Standart hata p 

İlham Veren 
Motivasyon 

Önbüro 

Yiyecek ve içecek ,76160* ,13252 ,000 
Kat hizmetleri ,95102* ,16054 ,000 

Muhasebe -,04650 ,24426 1,000 
Diğer -,04149 ,19560 1,000 

Yiyecek ve içecek 

Önbüro -,76160* ,13252 ,000 
Kat hizmetleri ,18942 ,14034 ,660 

Muhasebe -,80810* ,23148 ,005 
Diğer -,80308* ,17939 ,000 

Kat hizmetleri 

Önbüro -,95102* ,16054 ,000 
Yiyecek ve içecek -,18942 ,14034 ,660 

Muhasebe -,99752* ,24859 ,001 
Diğer -,99251* ,20098 ,000 

Muhasebe 

Önbüro ,04650 ,24426 1,000 
Yiyecek ve içecek ,80810* ,23148 ,005 

Kat hizmetleri ,99752* ,24859 ,001 
Diğer ,00501 ,27254 1,000 

Diğer 

Önbüro ,04149 ,19560 1,000 
Yiyecek ve içecek ,80308* ,17939 ,000 

Kat hizmetleri ,99251* ,20098 ,000 
Muhasebe -,00501 ,27254 1,000 
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Bu sonuçlara göre, departmanı önbüro, muhasebe ve diğer departmanlar olanlar,  
departmanı kat hizmetleri ve yiyecek içecek olan çalışanlara göre, ilham veren 
motivasyon faktörü hakkında daha olumlu görüş bildirmektedirler. 

Tablo 19’da katılımcıların dönüşümcü liderlik algılarının turizm eğitim durumuna 
göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan t-testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 19 Katılımcıların Turizm Eğitim Durumlarına Göre Dönüşümcü Liderlik 
Algılarına İlişkin t-Testi Sonuçları 

Liderlik Faktörü Turizm Eğitim 
Durumu n Ort. s df t p 

İdealleştirilmiş Etki 
(Atfedilen) 

Evet 168 3,9063 ,94008 389 10,828 ,000 
Hayır 223 2,8879     

Toplam 391      
İdealleştirilmiş Etki 

(Davranış) 

Evet 168 3,8631 1,11294 389 8,710 ,000 
Hayır 223 2,8845     

Toplam 391      

Bireysel Destek 
Evet 168 3,8958 1,03509 389 9,204 ,000 
Hayır 223 2,8543     

Toplam 391      

Entelektüel Uyarım 
Evet 168 3,9345 ,85832 389 12,593 ,000 
Hayır 223 2,8285     

Toplam 391      
İlham Veren 
Motivasyon 

Evet 168 4,0670 ,93240 389 12,677 ,000 
Hayır 223 2,8913     

Toplam 391      

Tablo 19 incelendiğinde, araştırmaya katılanların dönüşümcü liderlik algısının 
turizm eğitimi durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine bakılmış 
katılımcıların turizm eğitim durumu ile dönüşümcü liderliğin idealleştirilmiş etki 
(atfedilen ve davranış), bireysel destek, entelektüel uyarım, ilham veren motivasyon 
boyutları (t=10,828; t=8,710; t=9,204; t=12,593; t=12,677; p<0,05) arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 20’de katılımcıların dönüşümcü liderlik algılarının yıldız sayısına göre 
farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan t-testi sonuçları verilmiştir. 

Tablo 20 Katılımcıların Çalıştıkları Otelin Yıldız Sayısına Göre Dönüşümcü 
Liderlik Algılarına İlişkin t-Testi Sonuçları 

Liderlik Faktörü Yıldız Sayısı n Ort. s df t p 
İdealleştirilmiş Etki 

(Atfedilen) 
4 Yıldız 145 3,63 1,07484 389 4,668 ,000 
5 Yıldız 246 3,14     
Toplam 391      

İdealleştirilmiş Etki 
(Davranış) 

4 Yıldız 145 3,63 1,22720 389 4,303 ,000 
5 Yıldız 246 3,10     
Toplam 391      

Bireysel Destek 4 Yıldız 145 3,59 1,22941 389 3,725 ,000 
5 Yıldız 246 3,12     
Toplam 391      

Entelektüel Uyarım 4 Yıldız 145 3,68 1,00575 389 6,004 ,000 
5 Yıldız 246 3,07     
Toplam 391      

İlham Veren 
Motivasyon 

4 Yıldız 145 3,81 1,00229 389 6,094 ,000 
5 Yıldız 246 3,15     
Toplam 391      

Tablo 20 incelendiğinde, araştırmaya katılanların dönüşümcü liderlik algısının 
yıldız sayısına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine bakılmış, yıldız sayısı 
değişkeni ile dönüşümcü liderliğin idealleştirilmiş etki (atfedilen), idealleştirilmiş etki 
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(davranış), bireysel destek, entelektüel uyarım ve ilham veren motivasyon boyutlarında 
(t=4,668; t=4,303; t=3,725; t=6,004; t=6,094; p<0,05) anlamlı bir farklılık olduğu tespit 
edilmiştir.  

Sonuç ve Tartışma  
Araştırma kapsamında, otel çalışanlarının dönüşümcü liderlik algıları incelenmiş, 

bu algıların çalışanların demografik özelliklerine ve oteldeki durumlarına göre farklılık 
gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda çalışanların 
algılarına göre otel yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliği gösterdiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu sonuçlar Akalın (2004) ve Ören’in (2006) sonuçlarıyla örtüşmektedir.  

Dönüşümcü liderlik boyutları incelendiğinde, çalışanların algılarına göre otel 
yöneticilerinin en fazla entelektüel uyarım boyutunu kullanarak, çalışanların 
davranışlarını yönlendirdikleri; en az ise ilham veren motivasyon boyutunu 
kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Bulgular analiz edildiğinde, dönüşümcü liderlik boyutlarıyla çalışanların 
demografik özellikleri ve oteldeki durumlarıyla anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar Karalar (2010) ve Bozkurt ve Goral (2014) 
çalışmalarının sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.  Ancak, çalışma süresi değişkeni 
ile bireysel destek boyutu arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Çalışanların 
eğitim seviyesi ve çalışma süresi arttıkça dönüşümcü liderliğin tüm boyutları 
(idealleştirilmiş etki (atfedilen ve davranış), bireysel destek, entelektüel uyarım, ilham 
veren motivasyon) hakkında daha olumlu görüş bildirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Şef 
ve şef yardımcısı olanların, çalışan ve çalışan yardımcısı olarak çalışanlara göre; önbüro 
ve muhasebe bölümünde çalışanların ise yiyecek ve içecek bölümünde çalışanlara göre, 
dönüşümcü liderliğin tüm boyutlarıyla ilgili daha olumlu görüş bildirdikleri ifade 
edilebilir. Turizm eğitim durumu değişkeni incelendiğinde, turizm eğitim alanların 
almayanlara göre; 4 yıldızlı otellerde çalışanların ise;  5 yıldızlı otellerde çalışanlara 
göre dönüşümcü liderlik boyutları hakkında daha olumlu görüş bildirdiği tespit 
edilmiştir.   

Bu bulgular ve sonuçlar doğrultusunda şu öneriler sunulabilir. 
Otel yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini göstermeleri, çalışanların 

daha iyi yönlendirilmesine ve örgütün başarıya ulaşmasına neden olacaktır. Bu 
bakımdan çalışanların algılarına göre dönüşümcü liderlik özelliklerinin otel yöneticileri 
tarafından daha fazla gösterilmesi gerekmektedir.  

Otel çalışanlarının algılarına göre en fazla olumlu görüş bildirdikleri boyut 
entelektüel uyarım boyutudur. Otel yöneticilerinin dönüşümcü liderliğin sahip olduğu 
tüm boyutları özümseyerek ve uygulayarak çalışanları üzerinde olumlu bir etki etmesi, 
onları motive etmesi ve belirlemiş olduğu vizyona doğru çalışanları sürüklemesi 
gerekmektedir.  

Özellikle otel işletmelerinde bulunan insan kaynakları yöneticilerinin, insan 
kaynakları seçiminde eğitimli kişileri, özellikle de turizm eğitimi almış kişileri tercih 
etmesi, dönüşümcü liderlik özelliğine sahip daha nitelikli yöneticilerin anlaşılması ve 
otel işletmelerinin daha kaliteli bir şekilde yönetilebilmesi için önemlidir. İnsan 
kaynakları yöneticileri terfi konusunda adil ve titiz davranmalıdırlar. İşgören olarak 
çalışırken, yönetici statüsüne terfi edenlerin üst yönetimle ilgili dönüşümcü liderlik 
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algılarının değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Yiyecek içecek ve kat hizmetleri bölümünde 
çalışanların yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özellikleri konusunda bilgilendirilmesi 
gerekmektedir.  

İş tecrübesi az olan çalışanların otel yöneticilerinin dönüşümcü liderlik 
özelliklerini algılayabilmesi için etkin bir iletişim kanalının oluşturulması, çalışanlarla 
birebir ilgilenilmesi ve problemlerine çözüm bulunması gerekmektedir. Otel yöneticileri 
örgütün vizyon ve misyonuyla ilgili, iş tecrübesi az olan çalışanlara yönelik 
bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilebilir.  

Bundan sonra yapılacak araştırmalarda, farklı sınıf ve türdeki otellerde çalışan 
işgörenlerin dönüşümcü liderlik davranışlarının araştırılması önerilebilir. Türkiye’de 
otel yöneticilerine yönelik modern liderlik çalışmalarının yapılması, çalışanların daha 
kaliteli hizmet sunmasını ve daha verimli çalışmasını sağlayacağı için; bu alanda 
yapılacak araştırmaların sayısı arttırılmalı ve desteklenmelidir. Bu araştırmanın 
sonuçları Antalya ili dört ve beş yıldızlı otel işletmeleriyle sınırlı kalmıştır. Bu 
bakımdan diğer bölgelerde yer alan otel işletmelerinde çalışanların görüşleri de alınarak 
bölgeler arasında fark olup olmadığı araştırılabilir. 

Kaynakça 

Akalın, Ö. (2004). Antalya Yöresindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Üst Düzey 
Yöneticilerin Dönüşümcü Liderlik Niteliklerinin Değerlendirilmesi. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Mersin. 

Alan, W.C. Y. (2008). Leadership Perceptions of Staff in the Context of the Hotel 
Industry in China. Unpublished Doctor Thesis, Polytechnic University School of 
Hotel and Tourism Management, Hong Kong.  

Aras, G. (2013). Personel Güçlendirme Yönetiminde Güçlendirici Liderlik Davranışları 
Uygulaması: Kemer Bölgesi Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği. Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Gümüşhane.  

Avcı U. & Topaloğlu, C. (2009). Hiyerarşik Kademeler Göre Liderlik Davranışlarını 
Algılama Farklılıkları: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. KMU İİBF 
Dergisi, Cilt:11, Sayı:16, 1-20. 

Bass B. M. &Avolio, B.J. (1994). Shatter the Glass Ceiling: Women May Make Better 
Manageres. Human Resource Management, Vol:33 No:4, 549-560. 

Bass, B. M. (1990). From Transactional to Transformational Leadership: Learning to 
Share The Vision, Organizational Dynamics. Academic Search Elite, Vol:19 
No:3, 19-38. 

Bass, B. M.,&Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership (2nd ed.). New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
http://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=2WsJSw6wa6cC&oi=fnd&pg=P
T6&dq=Bass,+B.+M.,+and+Riggio,+R.+E.+(2006).+Transformational+leadershi
p&ots=I530gVDOxG&sig=vxowulhlio3scjrVX5C8fIeZJmo&redir_esc=y#v=one
page&q&f=false Erişim Tarihi: 05.08.2014   

Bennett, T. M. (2009). The Relationship Between the Subordinate’s Perception of the 
Leadership Style of It Managers and the Subordinate’s Perceptions of It 
Manager’s Ability to Inspire Extra Effort, to be Effective, and to Enhance 



 
 

O. Çatır – K. Ünlüönen 7/3 (2015) 96-122 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

118 

Satisfaction with Managment in an Information Technology Environment. 
Unpublished Doctoral Thesis.  The H. Wayne Huizenga School of Business 
andEntrepreneurship, Nova Southeastern University, Florida.  

Bozkurt, Ö. & Goral, M. (2014). Modern Liderlik Tarzlarının Demografik Özellikler 
Açısından Değerlendirilmesi. Research Journal of Business and Management. 
Cilt: 1, Sayı:3, 169-179. 

Brown, A. E. (2008). Dimensions of Transformational Leadership and Relationship 
With Employee Performance in Hotel Front Desk Staff. Foodservice and 
Lodging Management, Master Thesis, Iowa State University, Iowa States.  

Chang, H. Y. (2009). Exploring Cultural Influence on Leadership Practices: A Case 
Study of Eight Taiwanese Immıgrant Entrepreneurs in The Hotel Industry in 
South Texas. Master Thesis,  The University of the Incarnate Word, Texas. 

Conger, J. (1999). Charismaticand Transformational Leadership in Organizations: An 
Insider’s Perspective on these Developing Streams of Research. Leadership 
Quarterly, Vol:10, No:2. 145-179. 

Derya, S. (2010). Liderlik Tarzları ve Liderlerin Astlarını Etkileme Taktikleri 
Arasındaki İlişki: Antalya İli 5 Yıldızlı Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Isparta.  

Eren, E. (2001). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi.  İstanbul: Beta Basım Yayın 
Dağıtım. 

Eren, E. (2011). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Betabasım A.Ş.  
Hinkin, T. R. & Tracey, J. B. (1999). There levance of charisma for transformational 

leadership in stable organization. Journal of Organizational Change Management, 
Vol:12, No:2, 105-119. http://search. Proquest .com/docview /197599652/ 
fulltext/ F8A583499C6B4 F71PQ/11 ?accountid 37146 Erişim Tarihi: 08.08.2015  

Jandaghi, G.,Matin, H.Z. & Farajmi, A. (2009). Comparing Transformational 
Leadership in Successful and Unsuccessful Companies. The Journal of 
International Social Research, Vol:2, No:6, 356-372. 

Kara, D., Uysal, M., Sirgy, M. J. & Lee, G. (2013). The Effects of Leadership Style on 
Employee Well-Being in Hospitality. International Journal of Hospitality 
Management,34,9-18. 

Karalar, S. (2010). Yöneticilerde Demografik Özelliklerin Liderlik İçin Yeterliği: 
İstanbul’daki Beş Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.  

Karip, E. (1998). “Dönüşümcü Liderlik” Eğitim Yönetimi. Ankara:Pegem Yayıncılık. 
Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği. 12. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayım. 
Lee, J. E., Almanza, B. A., Jang, S., Nelson, D. C.&Ghiselli, R. F. (2013). Does 

Transformational Leadership Style Influence Employees’ Attitudes Towards 
Food Safety Practices?. International Journal of Hospitality Management, 
33,282-293. 

Lee, P. L. C., Cheng, E. T. C. Yeung, L. C. A. &Lai, K. H. (2011). An Empirical Study 
of Transformational Leadership, Team Performance and Service Quality in 
Retail Banks. Omega, 39, 690-701.  



 
 

O. Çatır – K. Ünlüönen 7/3 (2015) 96-122 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

119 

Minett, D. Yaman, R. H. & Denizci, B. (2009).  Leadership Styles and Ethical 
Decision-Making in Hospitality Management. International Journal of Hospitality 
Management,Vol:28, No:3 486-493. 

Newstrom J. W. (2007). Organizational Behavior.Twelfth Edition. New York:McGraw 
Hill.  

Nielsen, K. & Daniels, K. (2012). Does Shared and Differentiated Transformational 
Leadership Predict FollowersWorking Condition sand Well-Being?.The 
Leadership Quarterly, Vol:23, 383–397. 

Northouse, P.G. (2012). Introduction to leadership: Concepts and practice(2nd ed.). 
Thousand Oaks, CA: Sage Publications.  

Ören, A. S. (2006). Günümüzün Liderlik Profili: Transformasyonel (Dönüştürücü) 
Liderlik Antalya Bölgesinde Bulunan Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir 
Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Antalya.  

Özkalp, E. &Kırel, Ç. (2011). Örgütsel Davranış. Bursa: Ekin Yayınevi.   
Öztop İ.(2008). Liderlik Tarzları ve Örgüt Kültürü Tipleri Arasındaki İlişki ve Bu 

İlişkinin Nitel Performans Üzerine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Gebze Üniversitesi,  Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sakarya.   

 Patiar, A. & Mia, L. (2009). Transformational Leadership Style, Market Competition 
and Departmental Performance: Evidence From Luxury Hotels in Australia. 
International Journal of Hospitality Management,28, 254-262. 

Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy A. (2009). Organizational Behavior. England: 
Pearson Education, Limited.  

Simola, S. K.,Barling, J., & Turner, N. (2010). Transformational Leadership and Leader 
Moral Orientation: Contrasting an Ethic of Justice and an Ethic of Care. The 
Leadership Quarterly,Vol: 21,  179–188.  

Tekin, S. (2008). Sihirli Liderler. İstanbul:  Kum Saati Yayınları. 
Tosi, H.L., Rizzo, J.R. & Carrol, S. J. (1990). Managing Organizational Behavior. 

Second Edition. New York:Harper, Row Publishers.  
Wang, C. J., Tsai, H. T. & Tsai, M. T. (2014). Linking Transformational Leadership and 

Employee Creativity in the Hospitality Industry: The Influences of Creative Role 
Identity, Creative Self-Efficacy, and Job Complexity. Tourism Management,40, 
79-89. 

Yolaç, S. (2011). Yöneticinin Algılanan Liderlik Tarzı ile Yöneticiye Duyulan Güven 
Arasındaki İlişkide Lider-Üye Etkileşiminin Rolü. Öneri, Cilt:9, Sayı:36,63-72. 
http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruoneri/article/viewFile/1012000269/pdf_94 
Erişim Tarihi: 19.07.2014 

Zeinabadi, H.,(2013). Social Exchange Outcomes of Transformational Leadership. 
International. Journal of Educational Management, Vol: 27 No:7,730-743. 

Zel, U. (2011). Kişilik ve Liderlik.(3. Basım). Ankara: Nobel Yayınları. 

 

 
 



 
 

O. Çatır – K. Ünlüönen 7/3 (2015) 96-122 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

120 

A Study to Determine The Perception of Transformational Leadership 
of The Hotel Staff  

 
Ozan ÇATIR Kurban ÜNLÜÖNEN 
Uşak University 

Ulubey Vocational School  
Ulubey, Uşak, Turkey 

Gazi University 
Faculty of Tourism 

Gölbaşı, Ankara, Turkey 
ozan.catir@usak.edu.tr 

 
kurban@gazi.edu.tr 

 
 

Extensive Summary 

Introduction 

Humans are social beings that live in groups. Human being feels weak when they 
are lonely and they want to act as a group to achieve their goals. For this purpose, a 
person is usually needed to prompt and direct this group. In this case, people who have 
the ability of leadership should appear.  Many descriptions and many approaches have 
been suggested about leadership through history. 

According to Northouse (2012, s.5) leadership is the process of affecting groups 
and ensure individuals reaching mutual purposes. On the other hand, Eren (2011, s. 435) 
describes leadership as “ability and knowledge of gathering a group of people around 
some purpose and prompt them to achieve these purposes”. Özkalp and Kırel (2011, s. 
309) describes leadership as “a leader should have the characteristically features that 
could successfully affect group members”. Tosi et al. (1990, s. 349) describes 
leadership as “to influence individuals and provide harmony between individuals 
towards organizational targets”. According to Newstrom (2007, s. 159) leadership is “a 
process of motivation, effect of individuals to achieve their work.” 

According to these descriptions leadership could be defined as; the process of to 
direct individuals or a group towards mutual purposes, to encourage workers achieve 
the target, to coordinate, and be equipped with the knowledge and ability that effect. 

Bass (1990, s. 38) expresses leadership as the only and most critical reason why 
organizations be successful or unsuccessful. Leaders in organizations could be obliged 
to direct the process that extremely complicated, addicted to each other and which about 
the individuals and groups.  This is why leadership is a highly important for 
organizations (Bennett, 2009, s. 10). Complicated structure of leadership has caused 
many different problems that leadership researchers encounter historically. That’s why 
there are various approaches has been made out.  

Modern leadership approaches emerged from the criticism of feature theory, 
behavioral and situational leadership theories. These are transformational and 
transactional leadership theories. First of the modern leadership theories is transactional 
leadership theory. Burns (1978) describes transactional leadership as to activate 
followers in a reward based ideology (Öztop, 2008, s. 19). Another modern leadership 
approach is transformational leadership approach which propounded by Burns in 1978 
and developed by Bass (1985). Transformational leadership is the process of leaders 
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approach to the organizations purposes with a new and different aspect and direct 
followers to that determined. Transformational leader is the person who provides 
effectiveness in organizations by performing innovation and variation (Koçel, 2010, 
s.592). 

Main purpose of this study is to determine the perception of workers of the hotel 
establishment to the transformational leadership and determine these perceptions differ 
from their demographic features (educational status, tourism educational status) and their 
position in hotel (position, total working hour, department, star number)  

Method  

In this study determining workers perception of transformational leadership in 
hotel establishment and determine the difference between perceptions according to 
workers demographic features and their position in the hotel establishment is aimed. 
The universe of this study comprises from the workers of 4 – 5 star hotels which 
operates in Antalya. Random sampling method used in this research. Surveys used as 
data collecting tools in this research. 391 surveys have been analyzed in this research. 
Within this research, Multi Factor Leadership Questionnaire that developed by Bass and 
Avolio (2009) is used. 

Before the analysis, it is controlled if data’s has normal distributed or not, 
according to this conclusion which statistical technique that parametric or non-
parametric will be used is decided. Forecasting to test data’s suitability to the normal 
distribution Kruskal Wallis and Shapiro-Wilk test is used and Q-Q plot normal 
distribution graphics are examined. As the conclusion of this examination it is seem that 
leadership points are normally distributed. Parametric test methods are used due to 
data’s normal distribution. t-Test and ANOVA tests are applied for determining the 
meaningful difference between the parameters that educational status, position, total 
working hour, department, tourism educational status and number of the stars and 
transformational leadership style. For establishing the meaningful differences between 
groups, Tukey test is utilized. 

Results 
According to the data, on the demographic characteristic of workers who 

participated to the research, % 57,5 of the workers are male, and % 42,5 female. The % 
41,7 of workers ages are between 16-25 and % 36,6 of the are 26-35. This can be 
concluded that most of the workers who attended this research are young people. % 44 
of the people who attended this research are graduated from high school and %20,7 of 
the people are graduated from associated degree. 
 The ones who had tourism education got their training at the percentage of 25,5 
tourism education centers, 23,8 in-service training, 22,6 in hotel management high 
schools. The lowest percentage is undergraduate and post-graduate tourism educations 
with %11,9.  

% 44, 8 of the participants are working in the food and beverage department. 
Percentage of the reception (% 21,7) and housekeeping departments (% 18,4) are close 
to each other. The lowest participate to the research with percentage of % 5,4 from 
accounting department. % 71,9 of the working people are workers and assistants; % 
14,8 of them are chief and chief assistants, % 13,3 of them are manager and manager 
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assistants. When the data about workers working time is examined, it is seen that the % 
52,2 of them worked between 1-5 years and % 29,7  between 6-10 years. 

According to results, obtained from research, hotel managers have the ability of 
transformational leadership, there is a meaningful difference between workers 
demographic features, their positions in hotel and managers’ transformational 
leadership features.  

Discussion 

Within the research, it is tried to determine that workers perception of 
transformational leadership in hotel establishment the difference between perceptions 
according to workers demographic features and their position in the hotel establishment. 
As the result of this research in the perception of workers hotel managers has the feature 
of transformational leadership. These results correspond to the results of Akalın (2004) 
and Ören (2006) 

When transformational leadership dimension examined, as a conclusion it is 
reached from the perception of workers; hotel managers mostly use the dimension of 
intellectual stimulation and direct the attitude of workers and they use the least inspiring 
motivation method.  

When results are analyzed, there is a meaningful difference between workers 
demographic features, their positions in hotel, and transformational leadership. The 
results of study correspond to the results of Karalar (2010), Bozkurt, Goral (2014). 
However, there isn’t a meaningful difference between working time variable and 
individual assistance. As the workers educational status and working time increased, 
they notify more positive aspect about the all dimensions (idealized impact (attributed 
and behavioral) individual support, intellectual stimulation, inspiring motivation) of 
transformational leadership. It can be expressed that chief and chief assistants are more 
positive than worker and worker assistants, the people who work in accounting 
department are more positive than food and beverage department about the all 
dimensions of transformational leadership. When tourism education variable examined, 
the ones who had tourism education are more positive than who hadn’t, and also the 
ones who work in 4 star hotels are more positive than ones who work in 5 star hotels 
about all dimensions of transformational leadership. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, iş dünyasına yönelik olarak yayınlanan iş ve yönetim 

dergileri ile insan kaynakları yönetimi alanında yayınlanan dergiler üzerinden, İKY 
alanında ilgi gören konular ve İK bölümlerinin işletmelerdeki yeri, rolü ve önemine 
ilişkin söylemlere dair bir durum tespiti yapmaktır. Araştırmanın veri setini, HRdergi ve 
Capital dergilerinde 2003–2012 yılları arasında, başlık ve içeriklerinde İKY alanına 
ilişkin konuların yer aldığı yazılar oluşturmaktadır. Çalışmada ilgi gösterilen konuların 
yıllara göre gelişimini belirlemek amacıyla bibliyometrik analiz yapılmıştır. Araştırma 
sonucunda HRdergi’de davranışsal süreçler, kadrolama ve İK geliştirme konularında, 
Capital dergisinde ise davranışsal süreçlere artan bir biçimde yer verildiği gözlenmiştir. 
İK’nın işletmelerdeki yeri, rolü ve önemi açısından ise, İK’nın stratejik ortaklığının üst 
yönetime ve diğer bölümlere “ispatlanması” İK’nın “pazarlanması” gibi ifadelerle İK 
yöneticilerinin “yapması gerekenleri” vurgulayan yazıların yer aldığı görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: İnsan kaynakları yönetimi, bibliyometrik analiz, İK’ nin rolleri, 
HRdergi, Capital. 

Abstract 
The objective of this study is assess the popular subjects in the field of Human 

Resource Management and the place, role and importance of the departments of HR in 
businesses on the basis of the journals of HRM along with the journals of business and 
management published for business circle. The data set of the study is comprised of the 
essays on the subjects of HRM in their titles and contents between 2003 and 2012 in 
HRdergi and Capital journals. Bibliometric analysis was conducted in order to 
determine the trendy topics by years. According to the results of the study, it has been 
observed that behavioral processes, staffing and HR development topics are mentioned 
in HRdergi, while in Capital journal, behavioral processes are increasingly mentioned. 
In terms of the place, role and the importance of HR, it has been seen that there are 
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essays emphasizing what the HR managers “should do” with such statements as the 
“marketing” of HR and the “proving” the strategic partnership of HR to top 
management and to other departments. 

Key Words: Human Resource Management, bibliometric analysis, HR roles, HRdergi, 
Capital. 

  
Giriş 

Türkiye’de 1950’ler öncesinde “işletme iktisadı” yazınında “iş ortamında insana 
ilişkin sorunlar” üzerinde durulduğu görülse de; insan kaynakları yönetiminin ayrı bir 
akademik disiplin olarak ortaya çıkışının 1960’lı yılların sonu ile 1970’lerin başında 
olduğu söylenebilir. 1968 yılında İ.Ü. İşletme Fakültesi’nde ayrı bir kürsü açılması ve 
1970’li yıllarda lisans programlarında “Personel Yönetimi” derslerinin yer alması, 
disiplinin kurumsallaşmasındaki önemli ilk gelişmelerdir. İşletmeciliğin diğer alt 
disiplinleri gibi insan kaynakları yönetimi de Türkiye’ye geç girmiş, bilgiler ve 
uygulamalar Batı’dan alınarak yaygınlaşmıştır (Üsdiken ve Wasti, 2002:2-3). 

 1970’lerden bugüne gelinen noktaya bakıldığında, üniversitelerde işletme 
disiplini kadar iktisadi ve idari bilimlerin diğer alanlarında da İKY dersleri yerini 
korumaktadır. Öte yandan, gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerinde yüksek lisans 
düzeyinde programların açıldığı gözlenmektedir. İşletmeler açısından bakıldığında ise, 
uluslararası işletmelerle birlikte pek çok işletmede “personel” bölümlerinden “İnsan 
Kaynakları” bölümlerine geçiş yapıldığı, İKY uygulamalarının uluslararası işletmelerin 
uygulamalarını izleyerek çeşitlendiği ve arttığı görülmektedir. Bu gelişim, İKY 
konusundaki bilginin oluşması ve yayılmasının nasıl olduğu, zaman içerisinde hangi 
konu ve uygulamalara ilgi gösterildiği ve alanın nasıl geliştiği sorularını akla 
getirmektedir. İKY alanında, bilginin oluşumu ve yayılımında akademik yayınlar kadar 
iş dünyasına yönelik dergiler de etkili ve önemli bir role sahiptir. Yine bu dergilerin 
gerçekleştirdiği veya destek olduğu kongre, zirve ve toplantılar da İKY alanını 
biçimlendirmekte ve uygulamacıları etkilemektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yayınlanan iş ve yönetim dergileri ile spesifik 
olarak İKY alanında yayın yapan, iş dünyasını ve İK profesyonellerini hedefleyen 
dergiler üzerinden İKY alanına dair bir durum tespiti yapmaktır. Bu amaçla, öncelikle 
Türkiye’de İKY alanının gelişimine ilişkin bilgilere yer verilmiş, sonrasında HRdergi ve 
Capital dergilerinin 2002-2013 yılları arasında yayınlanan sayıları içerik analizi ile 
incelenerek İKY kapsamındaki konulara gösterilen ilgi yıllar itibariyle belirlenmiştir.  

Çalışmada bir diğer amaç, İKY’nin işletmelerdeki yeri, rolü ve önemine ilişkin 
söylemleri ortaya koymaktır. Söylemsel in�aların “gerçek” etkileri olması 
nedeniyle “�eyler” hakkındaki konu�ma tarzımız, hem psikolojik hem de 
fiziksel olarak dünyayı ya�antılama tarzımızı içermektedir (Willig, 2008). Bu 
nedenle iş dünyasına yönelik yayınlarda yer alan yazılar aracılığı ile işletmelerde İK 
bölümünün konumlandırılmasına dair söylemlerin de belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu 
tür bir çaba ile işletmelerde İK bölümlerine ilişkin anlamların inşası açısından ipuçları 
tespit edilebilecektir. 

Çalışmada elde edilen veriler ışığında, iş dünyasındaki profesyonelleri 
hedefleyen yayınlarda, önem verilen konuları tespit etmek ve İK’nın rolü ve önemine 
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dair söylemleri ortaya koymak mümkün olabilecektir. Buna ek olarak, bu yayınların 
uygulamacıların bakış, algı ve seçimlerini şekillendireceği varsayımından hareketle, 
sunulan ve vurgulanan konular çerçevesinde İK’nın sorunlarının belirlenmesine ve 
çözümüne katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
1.1.Türkiye’de İKY Alanının Gelişimi ve Alanda İlgi Gösterilen Konular 

Uluslararasılaşma düzeyinin ve rekabetin artışı, çokuluslu şirketlerin işletmeler 
için rol model olması, iletişim teknolojileri ile birlikte eğitim, yayın ve danışmanlık 
alanlarındaki etkileşimin artması ile özellikle ABD kökenli uygulamalar pek çok ülkede 
benimsenmekte ve kullanılmaktadır (Özen, 2002a:106). İnsan Kaynakları Yönetimi de 
Türkiye’de akademik olarak 1970’lerden itibaren gelişmekle birlikte, 1980’ler 
sonrasında uygulanan liberal politikalar ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak belirgin 
bir değişim ve gelişim göstermiştir.  

Türkiye’de İKY alanının gelişimine ilişkin akademik makaleler, ders kitapları ve 
kongre bildirileri üzerinde yapılan çalışmalara rastlanmaktadır (Üsdiken, 2002; Sayılar, 
2005; Coşkun, 2009; Bengligiray, 2009).  Üsdiken ve Wasti (2002), 1972-1999 yılları 
arasında dört akademik dergide yer alan akademik makaleleri, disiplinin özellikleri, 
alan, Türkiye ortamı ve bilgi üretimine ilişkin yaklaşımlar açısından değerlendirerek, 
Türkiye’de İKY alanının akademik gelişimi konusunda önemli bulgular ortaya 
koymuşlardır. Çalışma sonunda, anılan dönemde makalelerin yarısından fazlasının 
personel/İK uygulamaları üzerinde yazılmış, bu başlık altında ise eğitim ve geliştirme, 
personel temini ve seçimi ile performans değerlendirmesi konularının en fazla ilgi gören 
konular olduğu belirlenmiştir. Maddi koşullar (yazarların ifadesi korunmuştur) 
konusundaki ilginin ise 1990’lı yıllara kadara azalma seyri gösterdiği ve bu yıldan sonra 
hiç işlenmediği, kariyer planlama gibi beyaz yakalı çalışanlara yönelik konulara olan 
ilginin ise artmaya başladığı gözlenmiştir. 

İKY alanının gelişimi ve alana ilişkin bilginin yayılımındaki önemli etkinlikler; 
ulusal yönetim ve organizasyon kongreleri ile işletmecilik kongreleridir. Üsdiken ve 
Wasti’nin (2002) çalışmalarında yer alan tasnif ve ölçüm aracı revize edilerek benzer bir 
çalışma, Sayılar (2005) tarafından yapılmıştır. Çalışmada, İKY alanında yapılan 
çalışmaların İK işlevi olarak adlandırılan alt konulara mı odaklandığı; yoksa İKY’ni bir 
bütün olarak gören, bu bütünün iç ilişkilerini, uyumunu, örgütsel performansla ve 
örgütsel strateji ile ilişkilerini inceleyen meso (örgüt) düzeydeki konulara mı yöneldiği 
araştırılmıştır. 2000-2004 yılları arasında düzenlenen kongrelerde, İKY başlığı altında 
sunulan bildirilerin incelendiği araştırmanın sonucunda, İKY işlev ve tekniklerine 
ilişkin çalışmaların çoğunlukta olduğu ve işlevsel düzeyde analizlerin yapılmış olduğu 
belirlenmiştir. Buna ek olarak bildirilerde, davranışsal yaklaşıma sahip çözümlemelerin 
yaygın olarak kullanıldığı gözlenmiştir. 

1983-2008 yılları arasında İKY alanında yazılan lisansüstü tezleri inceleyen bir 
başka çalışmada, alandaki gelişimin bir diğer boyutu olarak tezler açısından bazı 
saptama ve değerlendirmeler yapılmıştır (Bengligiray, 2009). Yazar, söz konusu yılları 
kapsayan 25 yıllık süreçte İKY alanında yazılan 263’ü doktora 1953’ü yüksek lisans 
tezi olmak üzere toplam 2216 lisansüstü tezi incelemiştir. İKY alanındaki tezlerin 2001 
yılından itibaren belirgin bir artış gösterdiği saptanmış, hatta yazılan tezlerin yarısının 
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son 6 yıl içerisinde hazırlandığı belirlenmiştir. İncelemelerde öncelikle 1980’li yıllar ile 
1990’ların ilk yarısında genellikle “personel ve personel yönetimi” ifadeleri 
kullanılırken, bundan sonraki tezlerde “insan kaynakları ve insan kaynakları yönetimi” 
terimlerinin kullanılmaya başlandığı gözlenmiştir. Çalışma sonunda, tezlerin % 
29.2’sinin “insan kaynakları ve yönetimi”, % 70.8’inin ise “insan kaynakları ve 
işlevleri” ana temalarında hazırlanmış olduğu belirlenmiştir. “İnsan kaynakları ve 
yönetimi” teması altında en fazla incelenen üç konunun sırası ile insan kaynaklarını ve 
yönetimini etkileyen faktörler, insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve insan 
kaynakları yönetiminin bazı değişkenler (verimlilik, karlılık, hizmet kalitesi gibi) 
üzerindeki etkisi olduğu görülmüştür. “İnsan kaynakları işlevleri” ana teması altında en 
fazla incelenen konuların ise; performans yönetimi, ödül ve teşvik yönetimi, iş doyumu, 
örgütsel bağlılık ve motivasyon ile eğitim ve geliştirme konularının olduğu tespit 
edilmiştir.  

İKY ders kitaplarında yer alan konu ve içeriklerin incelendiği bir çalışmada da, 
Türkiye açısından yeni bir alan olan İKY’nin gelişiminde ders kitaplarının kritik rolüne 
vurgu yapılmış, kitaplarda rastlanan temel sorun alanları ortaya konulmuştur (Coşkun, 
2009). Araştırmada, Türkiye’de belli başlı İKY kitaplarında, personel yönetiminden 
insan kaynakları yönetimine geçişin “tabela değişimi” olarak nitelendirildiği ve içi 
doldurulmayan bir “stratejik İKY” kavramının sunulduğu öne sürülmekte, kitapların 
Türkiye bağlamı ile örtüşük olmayan bir içerikte hazırlanmış olduğu saptaması 
yapılmaktadır. 

Yazında, yönetim ve işletmecilik alanındaki bilgilerin yayılımını, yeni 
kurumsallaşma teorisi ve yönetim modaları yazını çerçevesinde ele alan çalışmalar da 
yer almaktadır (Abrahamson, 1996; Abrahamson ve Fairchild, 1997; Dedeoğlu, 2008; 
Özen, 2002; Özen ve Berkman, 2007; Armutlu ve Arı, 2010). Bu çerçevede, İKY 
alanında ilgi gören konuları birer yönetim modası gibi değerlendirmek de mümkün 
iken, bu çalışmada bu tür bir kavramsallaştırmadan yola çıkılmamıştır. 

İKY alanına ilişkin bilgilerin üretimi ve yayılımında etkili bir taraf da iş 
dünyasına yönelik yayınlanan periyodik dergilerdir. İlgili araştırmalar incelendiğinde, 
Türkiye’de iş hayatına yönelik yayınlar üzerinde İKY alanına ilişkin herhangi bir 
çalışmanın yer almadığı gözlenmektedir.  Bu çalışmanın amacı; iş dünyasına yönelik iş 
ve yönetim dergileri ile insan kaynakları yönetimi dergilerinin incelenerek, özellikle 
uygulamacılar yönünden alana ilişkin bir durum tespiti yapmaktır. Bu doğrultuda; iş 
dünyası için yayınlanan dergilerde İKY açısından yıllar itibariyle hangi konu ve 
işlevlere yer verildiği, İK bölümlerinin  işletmelerdeki rolü ve öneminin ne olduğu 
öncelikle üzerinde  durulan sorulardır. 

1.2. İK Bölümlerinin Rolleri ve Stratejik İKY 
1920’li yıllarda ABD’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan İKY bugüne değin 

çeşitli evrelerden geçmiştir. 1900’lü yıllarda personele ilişkin verileri saklama, 
dosyalama, bordro hazırlama gibi operasyonel faaliyetleri gerçekleştiren İK bölümleri 
1960’lı yıllardan sonra yönetsel bir rol üstlenmeye başlamışlardır. 1980 sonrası ise 
personel yönetiminden insan kaynakları yönetimi anlayışına geçişle birlikte stratejik bir 
rol üstlenmeye başlayan İK bölümlerinin, işletme içerisindeki konum ve yerleri de 
değişmiştir (Özçelik, 2006). Yine bu yıllarda İKY’nin işlevsel düzeyden örgütsel 
düzeyde analize geçtiği, İKY alanında yapılan çalışmaların stratejiler ve örgüt 
performansı ile ilişkilendirildiği bilinmektedir (Sayılar, 2005). Bu gelişme ile akademik 
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alandaki araştırmaların önemli bir kısmında insan kaynakları yönetiminin örgüt 
stratejileri ile ilişkisi tartışılmaya başlamıştır. İKY’nin “Stratejik İKY” olarak anılmaya 
başlaması ile birlikte, İKY’nın örgütsel strateji ve performans ile ilişkilerini araştıran 
çalışmalar da artmıştır (Miles ve Snow, 1984; Schuler ve McMillan, 1984; Schuler ve 
Jackson, 1987; Lengnick-Hall ve Lengnick-Hall,1988; Delaney ve Huselid, 1996; 
Wood, 1996; Wright ve Snell, 1991; Becker and Gerhart, 1996; Sayılar, 2008). Bu 
tartışmalar sonrasında personel birimleri, destek hizmeti sağlayan bölümler yerine 
stratejik önem taşıyan birimler olarak değerlendirilmeye başlamıştır. İK bölümlerinin 
işletmelerde stratejik bir rol üstlenmesi ise diğer bölümler karşısında, önem 
derecelerinin ve statülerinin artması olarak değerlendirilmektedir (Özçelik, 2006).  

İK bölümlerinin rolleri konusunda en fazla yapılan atıf, Conner ve Ulrich’in 
(1996) devamında Ulrich’in (1997) çalışmalarına istinaden, İKbölümleri için dört rolün 
tanımlanmış olduğu modeldir (HR Four Role Model).  Modelde iki temel boyut 
bulunmaktadır. İlki operasyonel odak (şimdi) ile stratejik odak (gelecek) arasında 
sürekliliği ifade etmekte, diğeri ise insanlar ile iş süreçleri arasındaki çatışan talepleri 
yansıtmaktadır (Şekil 1). 

 

    

Stratejik iş ortağı 

(Strategic partner) 

Değişim ajanı 

(Change agent) 

İdari uzman 

(Administrative expert) 

Çalışana destek ve katkı sağlama  

(Employee champion) 

  

     Şekil 1. İK’nın Dört Rolü     
Kaynak: Ulrich, D. (1997), “Human Resource Champions: The Next Agenda for Adding Value 
and Delivery Results”, Harvard Business School Press., Retrieved July 23, 2007, World Wide 
Web: www.gowerpub.com/pdf/HR_Business_Partners_Ch1.pdf. 

 
Söz konusu boyutlar çerçevesinde, İK bölümleri için dört temel rol 

tanımlanmaktadır. İK’nin rolleri açısından söz konusu tasnifler, işletme hedefleri ve 
stratejileri ile İK bölümlerinin strateji ve hedeflerini uyumlaştırmaya odaklanan 
“stratejik iş ortağı rolü”, çalışanların ihtiyaç ve çıkarları ile işletmenin ihtiyaçları 
arasında denge kurmayı hedefleyen “çalışanlara destek ve katkı sağlama rolü”, İKY 
fonksiyonlarına ilişkin rutin faaliyetlerin gerçekleştirildiği “idari uzman rolü” ve 
örgütlerde dönüşüm ve değişimi sağlamaya yönelik “değişim ajanı rolü” olarak ifade 
edilmektedir (Conner ve Ulrich, 1996; Ulrich, 1997; Özçelik, 2006; Long, 2008). Tepe 
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ve hat yöneticilerinin İK bölümlerinin tavsiye ve uzmanlığını talep ettiği “danışman rolü 
de ilgili yazında halen yer almaktadır (Özçelik, 2006). 

İK bölümlerinin stratejik niteliği ise birkaç değişkenle tespit edilebilmektedir. İK 
yöneticilerinin stratejik süreçte yer alabilmeleri için, kendi uzmanlık alanları kadar 
temel iş süreçlerini anlayabilmelerini sağlayacak işletmecilik bilgisine sahip olmaları, 
stratejik nitelikleri açısından önem kazanmaktadır. İK yöneticisinin işletmenin yönetim 
kurulu gibi üst kurullara üyeliği ve hat yöneticiler ile İK yöneticilerinin sahip olduğu 
yetkilerin kapsamı ve İKY politikalarının belirlenmesinde asıl sorumluluğun İK 
bölümlerinde olması, İK bölümlerinin stratejik niteliğini ortaya koymaktadır. İK 
bölümünün stratejik planlama sürecine katılımı ise bir diğer önemli değişkendir 
(Özçelik, 2006).  

Gerek stratejik yönetim ve stratejik İKY çalışmalarının devamında yer alan İK 
bölümlerinin rolleri, gerekse alan yazında yer bulan İK bölümlerinin diğer bölümler 
karşısında saygınlığına ve imajına ilişkin mevcut olan tartışmalar (Kulik ve Perry, 2008; 
Maxwell ve Watson, 2006; Budhwar, 2000) söz konusu dergilerde İKY’nın dönüşümü 
ve işletmelerdeki konumuna ilişkin söylemlerin nasıl olduğu sorusunu akla 
getirmektedir. Belirli bir konu hakkındaki söylemlerin ortaya konulması, konuya nasıl 
bakıldığına ilişkin çıkarımlarda bulunulmasını sağlamaktadır. Örneğin, biyomedikal bir 
söylemde, “hasta” kavramı ile sağlığı kötüleşen bireyler, tedavi yörüngesinde uzman 
bakımı altındaki edilgen alıcılar olarak konumlandırılmaktadır. Söylemler “olma” nın 
ve “görme” nin yollarını ulaşılabilir (ve meşru) kıldığı için iktidarın kullanımında güçlü 
bir şekilde yerleşiktir. Söylem analizleri ile söylemlerdeki değişimler de izlenir. Böylece 
söylemler, var olan sosyal ve kurumsal yapıları meşrulaştırır ve pekiştirir. Öte yandan, 
bu yapılar da mevcut söylemleri desteklemekte ve geçerli kılmaktadır. Biyomedikal 
söylem örneğinde, “hasta” olarak konumlandırılmanın anlamı, tıbbın ve onun kurumsal 
uygulamasının bir parçasını biçimlendiren tedavi sürecinde hasta kişinin bedeninin, 
doktorların ve hemşirelerin maruz bırakacağı, dokunacağı ve istila edeceği meşru bir 
ilgi nesnesi haline gelmesi demektir (Willig, 2008). Bu düşünüşle, iş dünyasına yönelik 
söz konusu yayınlarda İK bölümlerinin işletmelerdeki yeri, rolü ve önemi konusunda 
nasıl bir yaklaşım sergilendiği ve ne tür söylemlerin yer aldığı çalışmanın bir diğer 
araştırma sorusudur. 

 

2. YÖNTEM 
Araştırma, doküman analizine dayalı betimsel amaçlı bir çalışmadır.  

2.1.1. Evren ve Örneklem 
Araştırma verilerini, aylık yayınlanan Capital ve HRdergi’nin 2003-2012 yılları 

arasını kapsayan 10 yıllık süreçte, başlık ve içeriklerinde İKY kapsamına giren 
konuların yer aldığı yazılar oluşturmaktadır. İK bölümlerinin işletmelerdeki yeri, rolü 
ve önemi için ise yalnızca HRdergi’nin söz konusu yıllar arasındaki sayıları analiz 
edilmiştir. 

2.1.2. Araştırmanın Kısıtları 
 Bu çalışma, Türkiye’de iş dünyasına yönelik olarak yayın yapan Capital ve 
HRdergi’den elde edilen bulgularla sınırlıdır. Türkiye’de yayınlanan diğer iş ve yönetim 
dergileri ile insan kaynakları yönetimi dergileri, incelenecek yazıların 10 yıllık süreci 
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kapsamasının yaratacağı zaman ve maliyet etkisi ile araştırmanın kapsamı dışında 
tutulmuştur.  

Araştırmada yer alan dergiler, işletmelere eğitim veren firmaları da 
hedeflemektedir. Özellikle HRdergi’nin, danışmanlık ve eğitim firmalarının, yeni eğitim 
yöntemlerini tanıttıkları bir mecra olması nedeni ile sonuçlar üzerinde bir sapma 
etkisinin olma ihtimali bir sınırlılık olarak düşünülebilir. 

 

2.1.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 
Çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman analizi kullanılmıştır. 

Araştırma verileri üzerinde önceden belirlenen temalar çerçevesinde betimsel analiz 
yapılmıştır. Betimsel analiz; analiz için çerçevenin oluşturulması, temaların tespiti, 
tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması 
aşamalarından oluşmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 224). Analiz birimi İKY 
alanında yazılan yazıların başlık ve paragraflarıdır. İnsan kaynakları alanına ilişkin 
belirlenen temaların yıllar itibariyle seyrini görebilmek için bibliyometrik analiz 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin elde edileceği dergilerin, elektronik 
ortamda geçmiş yıl sayılarına ulaşılabilecek olanlar için abonelik işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede HRdergi’ye abone olunmuş ve geçmiş 10 yıllık süreç 
içerisinde yayınlanan 1200 yazı taranmıştır. Capital dergisi için ise, Gazi Üniversitesi 
Kütüphanesi’nin üyelik sistemi yardımı ile süreli yayınlar bölümüne gelen basılı 
dergiler kütüphane ortamında taranarak araştırma verileri elde edilmiştir. 

Söz konusu dergilerde yayımlanan yazılar; araştırma soruları çerçevesinde insan 
kaynakları yönetimi kapsamında yer alan konu ve işlevler açısından belirlenen temalar 
doğrultusunda kaydedilmiştir. Bu amaçla öncelikle en yaygın referans kaynağı olan beş 
Türkçe iki İngilizce İnsan Kaynakları Yönetimi kitabının “İçindekiler” kısmını 
oluşturan başlıklar taranarak ana ve alt temalar belirlenmiştir1. Temaların 
belirlenmesinde Üsdiken ve Wasti’ nin (2002) çalışmasında yer alan sınıflamadan da 
yararlanılmıştır. Bu çerçevede konu başlıkları İKY’nın doğası (İKY’nin rolü, stratejik 
İKY, İKY çevresi); kadrolama (iş ve iş tasarımı, insan kaynakları planlaması, personel 
sağlama ve seçme, personel hareketliliği, yetenek yönetimi, yedekleme), insan 
kaynaklarını geliştirme (eğitim, performans yönetimi, oryantasyon, kariyer yönetimi, 
koçluk ve mentorluk); ücret ve yan haklar (iş değerlemesi, ücretlendirme, yan haklar),  
çalışan ilişkileri (risk yönetimi ve çalışanın korunması-iş güvenliği ve sağlık-, çalışan 
hakları, işverenin ve çalışanın yükümlülükleri,  mevzuat, etik ve disiplin, sendikal 
ilişkiler); davranışsal süreçler (liderlik, iletişim, motivasyon, iş-özel yaşam dengesi, 
bağlılık, çalışan memnuniyeti); Genel İKY (tüm süreçleri kapsayan yazılar) ve yeni 
yönetim yaklaşımları ile İKY arasındaki ilişkiler olarak belirlenmiştir. Veri toplama 
aşamasında rastlanan bazı alt temalar, araştırmacılar tarafından uygun ana temalara 

                                                
1 Araştırmada referans alınan Türkçe ve İngilizce İKY kitapları: 1) Can H. ve Kavuncubaşı, Ş. (2009), 
Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara. 2) Ertürk, M. (2011), İnsan 
Kaynakları Yönetimi, Beta Yayın, İstanbul. 3) Sabuncuoğlu, Z. (2012), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta 
Yayın, İstanbul. 4) Bingöl, D. ( 2013), İnsan Kaynakları Yönetimi,  Beta Yayın, İstanbul. 5) Özçelik A.O, 
Acar, A.C., Uyargil, C., Dündar,G., Ataay, İ.D., Tüzüner, L., Sadullah, Ö., Adal, Z. (2013), İnsan 
Kaynakları Yönetimi, Beta Yayın, İstanbul. 6) DeCenzo, D.A. & Robbins, S.P.,Verhulst, S.L. (2012), 
Fundamentals of Human Resource Management, John Wiley & Sons. 7) Mathis, R.L. & Jackson, J.H. 
(2008),  Human Resource Management (12th ed.).  Mason, OH:  Thomson, South-Western. 
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yerleştirilmiştir. Birden fazla konunun-temanın işlendiği çalışmalarda, konunun ağırlığı 
dikkate alınarak kodlama gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler bibliyometrik veri 
analizi ile değerlendirilmiş, zaman serileri yardımı ile uygulamada İKY’ne ilişkin olarak 
yıllara göre ilgi gösterilen konular belirlenmiştir.  

İK bölümlerinin yeri, rolü ve önemine dair söylemlerin tespiti için ise, İK 
bölümlerinde görev alan profesyonellere yönelik olarak yayınlanan HRdergi’nin, 2003-2012 
yılları arasındaki sayıları içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırma sorusu doğrultusunda, 
söz konusu yazılar arasında İK bölümlerinin yeri, rolü ve önemine ilişkin rastlanan metinler 
içerisinde mevcut söylemler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Söylem analizinde basamaklar; 
söylemsel inşalar, söylemler, eylem yönelimi, konum alışlar, uygulama ve öznellik olarak 
belirlenmektedir (Willig, 2008). 

 
3. BULGULAR 

3.1. İş Dünyasına Yönelik Dergilerde İKY Alanında İlgi Gören Konulara 
İlişkin Araştırma Bulguları 

3.1.1. HRdergi’ye İlişkin Araştırma Bulguları 
1996 yılında insan kaynakları ve yönetim dergisi olarak yayın hayatına başlayan 

HRdergi, Türkiye’de İKY alanında iş dünyasına yönelik olarak yayınlanan ilk dergidir. 
Derginin tirajı yıllık 60.500 olup, % 40’ı kurumsal aboneliklerden oluşmaktadır. Dergi, 
okurlarının % 93,4’ü tarafından referans kaynağı olarak saklanmaktadır (HRdergi 
Medya Kiti, 2012).  

10 yıllık süreç içerisinde dergide yer alan yazılar incelendiğinde, 2003-2006 
yılları arasındaki yazıların büyük bir çoğunluğunun Türk akademisyen ve danışmanlar 
tarafından hazırlandığı, 2006 sonrasında ABD kaynaklı çevirilerin önemli bir yer 
tuttuğu görülmektedir. Bu çevirilerin büyükçe bir kısmı, danışmanlar veya akademisyen 
kökenli danışmanların hazırladığı yazılardan oluşmaktadır. Diğer yazılar ise; her yıl 
düzenli olarak tekrarlanan ve İKY alanının belli başlı konularını kapsayan zirvelerin 
içeriği, Türkiye’deki başarılı şirketlerin İK yöneticileri ile yapılan görüşmeler ve İKY 
uygulamalarını içeren yazılar niteliğindedir.  

Dergide yer alan yazıların davranışsal süreçler, kadrolama ve İK geliştirme 
konularında yoğunlaştığı görülmekte, tüm süreçleri içeren ve İKY’ne ilişkin genel 
uygulamaların yer aldığı yazılar da yıllar itibariyle önemli bir yer tutmaktadır. En az ilgi 
gören konuların ise; ücret ve yan haklar, çalışan ilişkileri ve yeni yönetim yaklaşımları 
ile İKY arasındaki ilişkiler olduğu görülmektedir (Şekil 2). 
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Şekil.2. HRdergi’de 2003-2012 Yılları Arasında Yayınlanan Yazılarda İKY 
Alanına İlişkin Yer Verilen Temaların Dağılımı ve Seyri 

 
2003-2012 yıllarını kapsayan 10 yıllık süreçte belirlenen ana temaların içerisinde 

yer alan  alt temalara ilişkin dağılım incelendiğinde, son yıllarda liderlik ve yönetici 
geliştirmeye ilişkin yazıların artan bir biçimde ilgi gördüğü gözlenmektedir. Derginin 
eğitim firmaları açısından bir sunum ve tanıtım alanı olduğu düşünüldüğünde, eğitim ve 
geliştirme konularının bu sürecin başından itibaren önem taşıyan ve ilgi gören bir konu 
olması şaşırtıcı olmamıştır. 2007 yılından sonra ise yetenek yönetimi konusu ilgi 
görmeye başlamıştır (Şekil 3). 

 

 

Şekil  3. HRdergi’de 2003-2012 Yılları Arasında Yayınlanan Yazılarda İKY 
Alanına İlişkin En Çok Yer Verilen Alt Temaların Dağılımı ve Seyri 
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HRdergi’de yer alan yazılar incelendiğinde, İKY’nin yıllar itibariyle işletmelerin 
kullandığı yeni yönetim teknikleri ile etkileşim içerisinde olduğu gözlenmektedir. Kalite 
ve Toplam Kalite Yönetimi’ne ilişkin yaklaşımların 2003-2006 yılları arasındaki 
yazılarda yer aldığı, ancak konuya 2006’dan sonra herhangi bir yazıda yer verilmediği 
gözlenmiştir. Söz konusu yıllarda İK yöneticileri ile yapılan röportajlarda, çalışanlara 
ilişkin uygulamalara yönelik sorulan soruların dahi "iç müşteri" vurgusu ile yöneltildiği 
belirlenmiştir. 

Yönetim ve yönetim uygulamaları açısından üzerinde en fazla durulan konu 
öğrenen organizasyonlar iken, 2003-2005 arasında kurumsal yönetim, 2004-2010 yılları 
arasında ise birleşme ve satın almalarda İK bölümlerinin rolü ve önemi çokça 
konuşulmuştur. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde 2003 yılından itibaren 
doğrudan yatırım miktarlarında artış olduğu, 2008 sonrasında ise bu yatırımların düşüş 
göstermeye başladığı bilinmektedir (Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, 2011:2-3). Söz 
konusu dönemde, satın alma ve birleşme faaliyetlerinin gündemde olması, İK 
bölümlerinin bu konuda neler yapması gerektiğine ilişkin tartışmalara zemin 
hazırlamıştır. 

2005 yılı itibariyle  İKY’ nde dış kaynak kullanımı yazılarda yer almakta, hatta 
dış kaynak kullanımının İK bölümlerinin varlığını ortadan kaldırıp kaldırmayacağı 
tartışılmaktadır. Bu konular dışında yıllar itibariyle dergide yer alan yazılarda İKY’nin 
alt temaları olarak; İKY ve teknoloji ilişkileri, farklılıkların yönetimi, kadın yöneticiler, 
şirket akademileri, kariyer yönetimi, etik ve disiplin, 360 derece performans 
değerlemesi, motivasyon, çalışan memnuniyeti, stres, işyerinde psikolojik şiddet 
(mobbing), mavi yakalı çalışanlar için İKY uygulamaları ve expat olarak bilinen kendi 
ülkesi dışında görev alan çok uluslu şirket çalışanları ile global İKY’ nin en fazla 
değinilen konular olduğu görülmektedir. Son yıllarda ise ABD’de Y kuşağı olarak 
nitelenen 1980 sonrası doğumlular ile yaşlı çalışanlar için İKY uygulamaları 
konuşulmaktadır. Dergide yıllar içerisinde, ülke gündeminde yer alan konular ile 
İKY’ni ilişkilendiren yazılara da yer verildiği görülmüş, 2003-2005 arasında yeni iş 
yasasının, 2005 sonrası AB ile ilişkilerin, 2007-2010 yılları arasında kriz yönetimi ve 
İK bölümlerinin krizlerde ve kriz yönetimindeki rolü üzerinde durulmuştur. Son yıllarda 
az da olsa konuşulmaya başlayan İK standartlarının önemini vurgulayan yalnızca bir 
yazıya rastlanmış, bu yazıda “Meslek Standartları Projesi” nden söz edilmiş ve İKY için 
meslek standartları, eğitimleri ve belgelendirme çalışmalarının önemi tartışılmıştır. 

 

3.1.2. Capital  Dergisi’ne İlişkin Araştırma Bulguları 
Capital dergisi 1993 yılından bu yana yayınlanan, iş dünyasınca izlenen ve 

arşivlenen bir dergidir. Derginin internet sitesinde; yönetim ve sanayiden araştırmaları, 
yeni yaklaşımları, birçok alandaki yenilikleri dünyayla aynı anda Türk iş dünyasına 
ulaştırma amacı taşıdığı ifade edilmektedir. Derginin 2012 yılı yıllık satış hacmi 
103.360’dır (http://www.capital.com.tr).  

Capital Dergisinde İK konusunda yer alan yazılar incelendiğinde, İK’ya ilişkin 
genel içerikli yazılar, davranışsal süreçler ve kadrolama konularının öne çıktığı 
görülmektedir. HRdergi’de olduğu gibi bu dergide de çalışan ilişkileri en az ilgi çeken 
konular arasındadır. 
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Şekil 4. Capital Dergisinde 2003-2012 Yılları Arasında Yayınlanan Yazılarda İKY 
Alanına İlişkin Yer Verilen Temaların Dağılımı ve Seyri 

 

Dergide yer alan yazılar incelendiğinde İKY’nin, işletmelerin kullandığı yönetim 
teknikleri (toplam kalite yönetimi, altı sigma, yalın yönetim, değişim mühendisliği, dış 
kaynak kullanımı, kıyaslama gibi.) ile ilişkilendirildiği anlaşılmaktadır. Öte yandan, söz 
konusu derginin İKY konulu haber ve yazılarında; danışmanlık firmalarının ve “guru 
söylemleri” nin belirgin bir etkisi olduğu gözlenmektedir. Dikkat çeken bir diğer husus 
da, İKY konusunun ağırlıklı olarak üst düzey yöneticiler ve CEO özeline indirgenmiş 
olmasıdır. Büyük ve başarılı şirketlerin CEO’ları ile yapılan röportajlarda, bu 
yöneticilerin, çalışanlara ve İKY’ne bakışlarına mutlaka yer verildiği ve derginin her 
sayısında bu içerikte görüşmelerin yer aldığı gözlenmektedir (Şekil 4). 

Capital dergisinde en fazla üzerinde durulan alt temalar; davranışsal süreçler 
teması altında kodlanan liderlik ve yönetici geliştirme, personel sağlama açısından en 
çok tercih edilen işletmeler arasında yer almak, koçluk ve mentorluk, ücret ve yan 
haklar (burada Anadolu şirketleri ile İstanbul şirketleri arasındaki karşılaştırmaları 
içeren yazılara sıklıkla rastlanmaktadır), transfer ve terfiler, yerel değerlerin İKY 
uygulamalarına yansıtılması, İK portalları, yetenek yönetimi ve beyin avcılığı (head 
hunter), MBA ve şirket akademileri olarak belirlenmiştir. Özellikle yetenek yönetimi 
konusu son yıllarda Capital dergisinde de yoğun bir şekilde tartışma alanı bulmaktadır.  

Araştırma sonucunda İKY’ne ilişkin elde edilen bir diğer bulgu da; esnek 
çalışma saatleri, işyerinde ofisler, çalışan memnuniyeti ve iş- yaşam dengesi konularının 
devamında,  hem bireysel hem örgütsel anlamda talep bulan, beraberinde pek çok mal 
ve hizmetin pazarlanmasına zemin hazırlayan yaşam memnuniyeti ve yaşam kalitesini 
artırma konularının sıklıkla yazılarda yer almış olmasıdır. 

 
3.2. İK Bölümlerinin İşletmelerdeki Yeri, Rolü ve Önemine İlişkin Bulgular 

İnsan Kaynakları bölümlerinin işletmelerdeki yeri, rolü ve önemi açısından 
HRdergi’de yer alan yazılar incelendiğinde, 2003 yılında yayınlanan yazılarda İK 
yöneticilerinin danışmanlık rolleri (örn. Aralık 2003 tarihli bir yazı) sık sık 
vurgulanmaktadır. 2003 yılı Haziran ve Ağustos sayılarında yer alan ve İK’ya ilişkin 
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stratejik analiz yapan iki yazı dışında, 2010 yılına kadar İKY ve strateji konularının 
başlıklarda yer almadığı görülmektedir. Bu yıldan sonraki ilk tartışmalar, İK 
stratejilerinin oluşturulması gereği konusundaki içeriklerle sunulmaktadır: 

“Sağlam İK stratejileri olmayan bir şirket, sektörün önde gelen lider 
firmalarından biri olamayacak ve kaliteli iş gücünü kendine 
çekemeyecektir” (Temmuz-Ağustos, 2010, HRdergi) 
Başarılı şirket uygulamalarına ilişkin yazılarda da başarının anahtarı olarak 

stratejilerle uyumlu çalışma ve stratejik iş ortaklığı vurgusunun yapıldığı görülmektedir. 
Türkiye’nin büyük bankalarından birisinin İK yöneticisi ile yapılan röportajda aşağıdaki 
ifade yer almaktadır: 

“İK’yı bankanın stratejik bir iş ortağı haline getirmek ve stratejik bir 
disiplin olarak yönetimde yer almak için değiştik” (Ocak, 
2010,HRdergi). 

 Dergide zaman zaman İKY işlevlerinin stratejilerle bütünleştirilmesi konusunda 
yazılar yer almaktadır. Örneğin eğitimin stratejik ihtiyaçlara odaklanması, öğrenme ile 
stratejik önceliklerin uyumlu hale getirilmesi, bölüm yöneticilerinin stratejik öğrenme 
önceliklerinin belirlenmesi (Aralık, 2012, HRdergi), stratejik İKY ile operasyonel İKY 
ayrımı (Kasım, 2012, HRdergi) gibi konuların tartışıldığı gözlenmektedir. 

“İK’yı nasıl bilirsiniz? Destek fonksiyon mu stratejik iş ortağı mı?” başlıklı bir 
yazıda (Ekim, 2012,HRdergi), İK’nın stratejik bir bileşen ve stratejik iş ortağı olması 
gerekirken, pek çok örgütte hala destek fonksiyon olarak görüldüğü vurgulanmış, 
stratejik İKY’ne dönüşüm için “öneriler ve yol haritaları” sunulmuştur. Burada dikkat 
çeken nokta, sunulan önerilerin ve yol haritalarının İK bölümlerine birer yol gösterme 
niteliğinde olması ve bu konudaki sorumluluğun İK bölümlerine yüklenmesidir. 

 
İK'nın bölüm olarak rolü ve önemi konusundaki yazılarda, İK bölümlerinin 

destek değil “stratejik ortak” ve işletmede söz sahibi olması gereği sıklıkla 
vurgulanmakta, 2010 yılı sonrası bu konu artan bir şekilde gündemde yer almaktadır.  
Bu noktada “sandalyede yer kapmak”, “İK’yı satmak ve pazarlamak” gibi ifadelerle 
yönetim kurullarında söz sahibi olmak, işletme içerisinde diğer bölümler karşısında güç 
elde etmek üzerinde durulduğu görülmektedir. Hatta yine “İK’yı pazarlamak” için 
sıklıkla yol haritaları önerilmektedir. Öte yandan İK yöneticilerinin yetkinliklerinden 
“ticari okuma” başlığı altında, işletmeciliğin diğer fonksiyonlarına ilişkin bilgi 
düzeyinde artışın gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Hatırlanacağı üzere bu yetkinlik, İK 
bölmlerinin stratejik nitelik kazanmasında önemli bir kriterdir.  Ancak tüm bunlara 
karşın, uygulamada halen sorunlar olduğu da belirtilmektedir. Aralık 2011 tarihli bir 
yazıda; 

“Yönetim kurulunda bir sandalyeye kavuşan pek çok İK yöneticisi hala bu 
masada ne kadar güç sahibi oldukları konusunda güvensizlik yaşıyor. ‘O 
masadaki sandalye’ şeklinde şöhrete kavuşan noktaya ulaştıklarını gururla 
ifade eden pek çok İK yöneticisi var. Bu yöneticiler artık ‘iş ortağı’ 
etiketini taşıyor, ev ödevlerini tamamlamış durumda, ticari operasyonu 
öğreniyor ve finans dilinden konuşuyor. Yine de İK stratejilerini ileriye 
taşımak için gereken etki ve güvene sahip değiller”  
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denilerek, stratejik İK açısından istenen düzeye ulaşılamadığı vurgulanmaktadır. 
Şubat 2011 tarihli bir yazıda ise;  
 “İK hak ettiği değeri neden göremiyor?” ifadesi yer almaktadır. 

 Mart 2010 tarihli bir yazıda İK yöneticilerine, tepe yönetiminin güven ve 
itibarını kazanmanın yolları önerilmekte; 

“…bunları yapar ve sonuçları ölçerseniz, tepe yönetim tarafından 
kilit bir oyuncu ve iş için hayati önem taşıyan bir kişi olursunuz” 
denilmekte,  

yine Şubat 2010 tarihli bir yazıda İK yöneticilerine İK departmanını tanıtım 
yolları “gösterilmekte”; 

“…bunları yaparsanız şirketiniz sizi sever ve departmanınızın çalışanları 
şirketi geliştirebilen gerçek birer oyuncu haline gelir” ifadesi 
kullanılmaktadır. 

 Bu durumun sağlıklı bir bakış olmadığını fark eden bir yazar, 
 “Lütfen masada bir yer istemekten vazgeçin. İK profesyonellerinin masada 
bir yer istemeyi bırakmasını istiyorum, çünkü bu izin gerektiren bir şey değildir. 
İK profesyonelleri, stratejik tartışmalara gerçekten katkıda bulunacak kadar 
yetkin hale gelerek basit bir biçimde masadaki yerlerini savunabilir. Masaya 
davet edilmediklerinden şikayet etmekle zaman kaybeden İK profesyonelleri, 
bunun yerine yetkinliklerini artırmak ve işin kendisini öğrenmek için zaman 
harcamalıdır” 

demekte, ancak yine soruna İK profesyonelleri üzerinden yaklaşarak yapmaları 
gerekenleri vurgulamakta, yollar “göstermekte”dir. 

Nisan 2012 tarihli bir yazıda İK profesyonelleri için yetkinlik alanlarını 
anlatan bir yazıda “İK’nın strateji mimarı ve iş ortağı olma konusundan neler 
yapabileceği” anlatılırken yazının alt başlığında “İK gerçek bir iş ortağı ve strateji 
mimarı olduğunu nasıl kanıtlayabilir” şeklinde bir ifadeye rastlanmaktadır. Bu da, 
İK’nın stratejik yönetim açısından mevcut yerinin istenilen düzeyde olmadığını, 
diğer bölümler ve üst yönetim için bir şeyleri “kanıtlama” konusunda İK’ya 
sorumluluklar yüklendiğini ortaya koymaktadır. 

Kasım 2010 tarihli bir yazıda, hedef kitlenin iç müşteriler olarak 
belirlendiği “İK bölümünün değerini artırmak” için marka yönetiminden aktarılan 
yöntemlerle pazarlanması önerilmektedir. 

Başarılı şirket uygulamalarını okuyucularla paylaşmak için yapılan 
röportajlardan birisinde (Şubat 2012) görüşme yapılan İK yöneticisi şu ifadeleri 
kullanmaktadır;  

“Tüm meslektaşlarıma anlatmak ve hatırlatmak istiyorum ki, İK artık 
kesinlikle bir destek fonksiyonu değil. Artık işin içindeyiz. O nedenle gelecek çok 
parlak.” 

Yine aynı yazıda stratejik iş ortağı rolü sonrasında değişim ajanı rolüne de 
vurgu yapıldığı görülmektedir: 
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“İK’dan artık raftaki çözümler değil kuruma özel çözümler bekleniyor; bu 
da tasarımcı ve değişim lideri rollerini öne çıkarıyor” 

Tüm bu değerlendirmeler, İK bölümlerinin işletmelerdeki geleneksel 
“destek” fonksiyonu rolünün yerini, 2010 yılı sonrasında “stratejik roller”ine  dair 
tartışmalara bıraktığına işaret etmektedir. 

Yazılarda, İK’nın konumlanması açısından gelinen noktanın değer 
kazanma gibi sunulması; İK yöneticileri için adeta küçültücü denilebilecek bir 
söylemle yönetim kurullarındaki sandalyelere “kavuşulması” ancak İK 
yöneticilerinin fiilen bir güçlerinin olmadığını hissetmeleri çarpıcıdır. Sonuç 
olarak mevcut söylemlerde İK bölümlerinin, yetişkinler arasında yerini alamamış  
“çocuk-ergen” ve henüz “olgunlaşmamış” bir konumda sunulduğu ve söylemlerin 
de bu biçimde inşa edildiği söylenebilecektir. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
Bu araştırmada, İKY alanının iş dünyasına yansıması ve görünümü hakkında bir 

çerçeve çizilerek İKY’nin nasıl bir gelişim gösterdiği, HRdergi ve Capital dergisi 
özelinde değerlendirilmiştir. HRdergi İK yöneticileri ve çalışanları açısından, Capital 
dergisi ise üst yöneticiler açısından İKY alanına ilişkin yaklaşımları ortaya 
koymaktadır.  

HR dergide davranışsal süreçler, kadrolama ve İK geliştirme, Capital dergisinde 
İKY’ ne ilişkin genel içerikli yazılar, davranışsal süreçler ve kadrolama konularının öne 
çıkması, 1972 yılından 2008’e kadar olan süreçte akademik dergiler, tezler ve 
kongreleri inceleyen çalışmaların sonuçları ile örtüşmektedir. Akademik dergilerdeki 
ücret ve yan haklara dair çalışmaların 1990’lı yıllara kadar azalma seyri gösterdiği, bu 
yıldan sonra hiç işlenmemiş olduğuna ilişkin bulgulara (Üsdiken ve Wasti, 2002) 
paralel olarak; iş dünyasını hedefleyen her iki dergide de ücret ve yan haklar konuları, 
en az işlenen konular arasındadır. Yine risk yönetimi, çalışanın korunması, iş güvenliği, 
etik, mevzuat, disiplin ve sendikal ilişkilere dair çalışmaların da oldukça az olduğu 
gözlenmektedir. Bu bulgular çerçevesinde, hem akademik hem de uygulamacılara 
yönelik dergilerde, çalışan ilişkileri konularının gündeme alınmadığı söylenebilecektir. 

Akademik dergilerde olduğu gibi HRdergi ve Capital dergilerinde de davranışsal 
süreçlere önemli ölçüde yer verilmiştir. Bu bulgu davranışsal süreçlerin, örgütsel 
davranış ve İKY arasında ortak bir çalışma alanı olması ve İKY’nin kapsamı itibariyle 
bu alan ile etkileşimi şeklinde değerlendirilebilir. Ancak, davranışsal süreçlerde 
İKY’nin müdahil olduğu konular, kendi eylem alanı içerisinde kalmaktadır. 

Özellikle liderlik ve yönetici geliştirme konularının her iki dergide de fazlaca 
işlenmiş olması, danışmanlık ve eğitim firmalarının yaklaşım ve uygulamalarının bu 
dergilerin gündemlerine alınmış olması ile açıklanabilir. Capital dergisinde yer alan 
yazılarda liderlik ve yönetici geliştirme, yetenek yönetimi, CEO seçimi, terfiler ve 
çalışan ücretleri konularının yer alması, üst yönetimin İK bölümlerine bakışı ve 
gündemi olarak değerlendirilmiştir. 

HRdergi’de başlangıçta Türk akademisyenlerin hazırladığı yazılara yer 
verilirken, zamanla bu yazıların azaldığı, bir süre sonra hiç yer verilmediği 
görülmektedir. Bu bulgu, akademik çalışmalar ile işletmelerdeki uygulamalar arasında 
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bir bütünleşme ya da bağlantıya dönük bir çabanın uygulamacılar açısından 
gösterilmediği şeklinde yorumlanabilecektir. 

Araştırma sonunda, TKY ve İKY arasındaki etkileşimlere vurgu yapan yazıların 
özellikle 2006 yılı sonrasında çarpıcı bir şekilde azaldığı gözlenmiştir. Bu durum, 
Armutlu ve Arı’nın (2010) yönetim modalarını konu alan çalışmalarındaki bulgularla 
örtüşmektedir. Bunun yanı sıra yetenek yönetimi konusu, her iki dergi için de özellikle 
son yıllarda artarak üzerinde durulan konular arasında yer almaktadır. Bu sonuçlar 
çerçevesinde, İKY alanında da modalar olabileceği, ancak hangi konuların moda 
(fashion) hangi konuların heves (fad) olduğu, yönetim modaları teorisi ile kurgulanacak 
bir başka çalışmada ortaya konulabilir. 

İKY alanında örgüt düzeyinde analizler yerine işlevsel düzeyde analizlerin daha 
fazla olduğu tespiti (Sayılar, 2005), HRdergi ve Capital dergisi için de geçerlidir. Öte 
yandan, 1983-2008 arası yazılan lisansüstü tezlerde İK ve İKY kavramlarının 1990 yılı 
sonrasında kullanılmaya başladığı saptamasına (Bengligiray, 2009) paralel olarak; 
Capital dergisinde de 2010 yılından sonra personel yönetiminden İKY’ye geçiş 
konularının tartışıldığı görülmektedir. HRdergi için İKY’nin terim olarak kullanımında 
bir sorun olmazken, roller ve strateji kavramının içeriğinin nasıl doldurulduğu 
tartışmalıdır. Nitekim İKY ve stratejik İKY tartışmaları HRdergi’de 2010 yılı 
sonrasında görülmektedir. 

Türkiye’deki işletmelerin ancak % 24.5’inde İK yöneticilerinin üst kurullarda 
yer aldığı, bu işletmelerin ancak % 62’sinin yazılı stratejilerinin olduğu, bu stratejilerin 
oluşumuna başından itibaren dahil olan İK yöneticisi oranının % 45.5 olduğu, yazılı İK 
stratejisi olan firma oranının % 56.3 olarak belirlendiği bir çalışmada; İK yöneticilerinin 
belli başlı İK işlevleri arasında yer alan faaliyetlere ilişkin politika belirlemedeki 
sorumluluklarının ise oldukça düşük olduğu tespiti yapılmıştır. Bu sorumluluklar 
içerisinde İK’nın belirleyici olduğu alanların yüzdesine detaylı olarak bakıldığında, 
ücret ve yan ödemede % 7.8, temin ve seçimde % 10.7, eğitim ve geliştirmede % 16.5, 
endüstri ilişkilerinde % 26.3 ve işgücü azaltma ve artırmada % 4.1 oranında etkili 
oldukları belirlenmiştir (Özçelik, 2006). Stratejik İK açısından büyük önem taşıyan bu 
politikalarda hala hat yöneticilerin belirleyici olduğu gözlenmektedir. Belirtilen 
sonuçlar, bu çalışmada stratejik İKY’ne dair elde edilen bulguları desteklemektedir. 

HRdergi’de yer alan yazılarda; İK bölümlerinin kendisini üst yönetime 
ispatlaması, pazarlaması ve önemsenmesi vurgusunun özellikle 2010 yılı sonrasında yer 
alması İK bölümlerine bakışı ortaya koymaktadır. İK’nın diğer bölümler karşısında 
“kendisini kabul ettirme”si için yapması gerekenlerin vurgulanarak İK bölümlerine 
sorumluluklar yüklenmesi, İK bölümlerinin yeri ve önemi konusundaki yaklaşımları 
yansıtmaktadır.   

İK bölümlerinin işletmelerdeki yeri, rolü ve önemine ilişkin söylemlerde, İK’nın 
yetişkinler dünyasında sözünün dinlenir olması için kendisini ispatlamak-kanıtlamak 
zorunda kalan “çocuk-ergen-olgunlaşmamış” sıfatlarını yansıtacak şeklinde sunulduğu 
gözlenmiştir. Söylemlerin devamındaki eylemler ise, İKbölümlerinin kendisini 
kanıtlamak için yapması gerekenleri anlatmak, tavsiyelerde bulunmak ve yol göstermek 
biçimindedir. Özne olarak İK bölümlerinin ve İK profesyonellerinin davranış, seçim ve 
kendileri hakkındaki değerlendirmelerinde bu söylemlerin belirleyiciliği tabiidir. 



 
 

G. Sağlam Arı – Y. Boylu 7/3 (2015) 123-142 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

138 

Stratejik İKY’ne ilişkin araştırmalarda, kaynak bağımlılığı kuramından hareketle 
İKY’nin rekabetçi üstünlük yaratan örgütsel bir kaynak olduğu sıklıkla yer bulmaktadır. 
Dolayısıyla örgütsel performansı artırmak için İK sistemlerinin nasıl tasarlanması 
gerektiği stratejik İKY’nin temel problematiğidir (Sayılar, 2005). İK’nın üst yönetim ve 
diğer bölümlerce doğrudan gelir getiren bir fonksiyon değil de maliyet unsuru taşıyan 
bir fonksiyon olarak değerlendiriliyor olmasının İK’ya bakışta etkili olduğu 
düşünülmektedir. Öte yandan var olan resme bakıldığında; mevcut zihniyetin, insanın 
bir kaynak ve esas unsur olduğuna dair farkındalığının zayıf olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır.   

Özellikle HRdergi’nin ABD kökenli yazılardan oluşması, ABD gündeminin 
Türkiye’ye sunumu olarak yorumlanabilir. Ancak Türkiye’de başarılı İKY uygulamaları 
olan şirketlerin İK yöneticileri ile yapılan röportajlar da sıklıkla bu dergide yer 
almaktadır. Bundan sonraki araştırmalarda bu röportajlar üzerinde gerçekleştirilecek 
içerik ve söylem analizlerinin, Türkiye’de uygulamaya dönük durum açısından önemli 
bulgular sunabileceği ve Türkiye özeline ilişkin daha detaylı bir değerlendirmeye imkân 
sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca Personel Yönetimi Derneği’nin yayın organı olan 
ve 2 ayda bir yayınlanan PerYön Dergisi’nin incelenmesi de, mevcut çalışmanın 
bulguları açısından bir karşılaştırma imkanı sağlayabilecektir. 
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* Bu çalışma 30 Mayıs-1 Haziran 2013 tarihleri arasında Kütahya’da yapılan 21. Ulusal Yönetim ve 
Organizasyon Kongresi’nde sunulan “İş Dünyasına Yönelik Yayınlarda İnsan Kaynakları Alanının 
Gelişimi: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme” başlıklı bildirinin genişletilmiş şeklidir. 
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Extensive Summary 

 
Human Resource Management (HRM) became a separate body of academic 

discipline as of the late 1960s and early 1970s. Following the 1980s, along with the 
transition from the personnel management approach to human resource management 
approach, the role and the significance of HR departments become a major point of 
discussion. In the literature, there have been studies into the development of HRM in 
Turkey through academic journals, congresses and course books (Üsdiken, 2002; 
Sayılar, 2005; Coşkun, 2009; Bengligiray, 2009). As well as the academic works, an 
important factor in the formation and dissemination of the body of knowledge in HRM 
is the business and management magazines, in which the targets are practitioners in the 
field.  

The objective of this study is to assess the popular subjects in the field of Human 
Resource by years and to assess the discourse on the place, role and importance of HR 
in businesses on the basis of the journals of HR along with the journals of business and 
management followed by business circle and HR professionals. To serve this purpose, 
essays published between 2003 and 2012 in Capital and HRdergi magazines and those 
that have subjects fall in HRM in their titles and content  were analysed by content 
analyses technique.  

Considering the objectives of the study, the major reference resources 
recognized in HRM literature were surveyed and the themes were set. In order to see the 
progress of the themes created under the titles of the nature of HRM (the role of HRM, 
strategic HRM, HRM circle); staffing, HR development, compensation and benefits, 
employee relations, behavioural processes, general HRM and the relations between new 
management approaches and HRM, was analysed by bibliometric technique. On the 
other hand, ın order to determine the discourses on the place, role and importance of HR 
departments  in businesses, the issues of HRdergi between 2003 and 2012 were content-
analysed. 

The results of the study suggest that the essays in the HRdergi concentrate on the 
topics of behavioural processes, staffing and HR development, while in the Capital 
magazine the topics of HRM in general, behavioural processes and staffing stand out. In 
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both magazines, wages, benefits and employee relations are among the least dealt with 
topics. The findings of the study are considerably consistent with those of other studies.  

The discourses on the place, role and importance of HR departments in 
businesses are presented with the discourse of “child-adolescent-immature” in a way 
that feels compelled to win its spurs in order to be recognized among the world of 
grown-ups. Actions followed by the set discourse were found out to tell what is required 
to prove HR itself, to suggest and to lead. 
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Özet 

Sağlık kurumları, matriks organizasyonel yapıları ve çıktısında hataya yer 
vermeyen özellikleriyle diğer hizmet işletmelerinden ayrılmaktadırlar. Süreçler ise 
farklı boyutlarıyla bütün örgütsel faaliyetlerde mevcut bulunurlar. Modern sonrası 
yönetim yaklaşımlarından birisi de, örgütsel bazda süreçlere odaklı ve köklü bir 
yaklaşım değişikliğinin gerekli görüldüğü süreçlerle yönetim yaklaşımıdır. Bu 
çalışmada öncelikle sağlık kurumlarının özellikleri ile süreç ve süreç yönetiminin 
kavramsal temel özellikleri verilecektir. Ardından, süreçlerle yönetim yaklaşımının 
organizasyon üzerindeki etkilerinedeğinilerek, sağlık kurumlarında süreç yönetimi ve 
kapsamında süreç yaklaşımına yer veren diğer modern sonrası yönetim uygulamalarının 
örnekleri, sonuçları ile birlikte incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Süreç Yönetimi, Süreçlerle Yönetim, Sağlık Kurumları. 
Abstract 

Healthcare institutions differ from other service businesses by their “matrix 
organizational structure” and “error-free output” requirement. However, the processes 
stay the same for all organizational activities at different levels. One of the post-modern 
management approach is to focus on basis of necessary processes and fundamental 
organizational changes. This case study aims to initially explain the characteristics of 
healthcare institutions and the basic conceptual properties of process and process 
management. Then the effect of the “management through processes approach” over 
organization will be discussed. Finally; process management at healthcare institutions, 
scope of health care and examples of the other post-modern approaches will be 
examined with their outputs. 
Keywords: Process Management, Management Through Processes, Healthcare 
Institutions 
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1. Giriş 

Süreçler, ister tanımlanmış olsun isterse de tanımlanmamış, farklı boyutlarıyla 
bütün örgütsel faaliyetlerde mevcut bulunurlar. Dolayısıyla süreçlerdeki iyileştirmeler, 
örgütsel amaçlara uygun, etkili ve verimli süreç akışlarının sağlanmasında önemlidir. 
Diğer yandan, taşıdıkları çeşitli özellikleri bakımından diğer sektör ve hizmet 
işletmelerinden ayrılan sağlık kurumlarındaki işletme maliyetlerinin yüksekliği, 
organizasyonel yapıda ve yönetimde etkinliği elde etme adına farklı yönetim 
uygulamalarını ve yaklaşımlarını gündeme getirmektedir. Alan yazına bakıldığında ise, 
Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları haricinde süreç yaklaşımına yer veren diğer 
yönetim uygulamalarının sağlık kurumlarındaki uygulamalarına dair çalışmaların 
oldukça kısıtlı kaldığı görülmektedir. Bu bağlamda; sağlık kurumlarında doğrudan süreç 
yönetimine odaklanılan bir yönetim yaklaşımı yerine, kapsamında süreç yaklaşımına 
yer veren Toplam Kalite Yönetimi, Balanced Scorecard veya Yalın Six Sigma benzeri 
modern sonrası yönetim uygulamalarına ağırlık verildiği söylenebilir. 

Bu çalışmada sağlık kurumlarında süreç yönetimi ve kapsamında süreç 
yaklaşımına yer veren yönetim uygulamaları sonuçları ile birlikte incelenmekte, böylece 
süreç yönetiminin sağlık kurumlarında uygulanabilirliğine yönelik bir fikir edinme 
amaçlanmaktadır. 

2. Sağlık Kurumlarının Temel Özellikleri 

Sağlık hizmetlerinin çok sayıda değişkenliğin etkisi altında dinamik bir sektör 
olması ve doğrudan insan hayatıyla ilgili bulunması gibi önemli özellikleri sağlık 
kurumlarını diğer endüstri ve hizmet işletmelerinden ayırmaktadır (Aslan ve Demir, 
2005; Aslantekin vd., 2007). Yapı, süreç ve çıktı adı altında üç başlıkta gruplandırılan 
Sağlık kurumlarının bu ayırt edici temel özellikleri aşağıda kısaca açıklanmıştır 
(Kavuncubaşı, 2000, s. 52-56,272; Uzkesici, 2002, s. 80-84): 

i. Yapısal Özellikler: 
• Sağlık kurumlarında uzmanlaşma üst düzeydedir. 

• Kurum içi işlevsel bağımlılık yüksek olduğundan, faaliyetler arasında üst seviyede 
koordinasyon sağlanması gereklidir. 

• İnsan kaynaklarının büyük bir bölümü profesyonel meslek uzmanlarından 
oluşmaktadır ve bu kişiler kurumsal hedeflerden ziyade mesleki hedeflere 
odaklanmaktadırlar. 

• Sağlık harcamalarının büyük bir kısmını ve sunulan hizmetlerin miktarını 
belirleyen hekimlerin faaliyetlerini denetlemek üzere etkin bir denetim 
mekanizması kurulmamıştır. 

• Hastaneler başta olmak üzere sağlık kurumlarındaki meslek profesyonellerinin 
uzmanlaşma düzeyinin yüksek olması ikinci bir otorite hattı oluşturmakta, bu 
durum koordinasyon, denetim ve çatışma sorunlarını beraberinde getirmektedir. 

ii. Süreç: 

• Sağlık kurumlarının çok sayıda amacı bir arada gerçekleştirmesi, tanı ve tedavi 
hizmetlerinin yanında eğitim ve araştırma hizmetlerini de içerebilmesi nedeniyle, 
yapılan işler kompleks yapıda ve değişkendirler. 
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• Sağlık kurumlarında verilen hizmetlerin büyük bir kısmı acil ve ertelenemez 
özellikte olup, hizmet alma talebinin geri çevrilmesi bilimsel, hukuksal ve etik 
açıdan olanaklı değildir. 

• Sağlık kurumlarında gerçekleştirilen etkinlikler insan hayatı ile ilgili olduğundan 
tanı ve tedavi sürecinde yapılan hatanın daha sonra düzeltilmesi mümkün değildir. 
Bu yönüyle “işi ilk seferde ve doğru şekilde gerçekleştirme” kalite ilkesi sağlık 
kurumlarında benimsenmiş durumdadır. 

iii. Çıktı: 
• Sağlık kurumlarının temel girdisi ve çıktısı insan olduğundan, verilen hizmetlerin 

sonuçlarının görülmesi veya değerlendirilmesi diğer hizmet endüstrilerine göre 
daha uzun sürede gerçekleşmektedir. 

Sağlık kurumlarının bir diğer önemli özelliğinin, yatırım maliyetinin yüksekliği ve 
teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye duydukları ihtiyaç gibi nedenlerle önemli 
bütçelere sahip birer ekonomik işletme olmaları söylenebilir (Uzkesici,2002: 47; 
Atasever, 2014, s. 82). 

3. Sağlık Hizmeti Sunumunu Diğer Hizmet Türlerinden Ayıran Özellikler  

Sağlık hizmetlerini diğer hizmet türlerinden ayıran bazı özellikler söz konusudur. 
Bunların önde gelenlerinden bir tanesi, sağlık hizmetlerinin doğrudan insan hayatıyla 
ilgili olmasıdır. Dolayısıyla sağlık hizmetleri, hata kabul etmeyen bir özelliğe sahiptir 
(Aslantekin vd., 2007).  

Sağlık hizmetlerinin bir diğer özelliği; çalışanların, verilen hizmetten ve başarılı 
sonuçlarından onur ve gurur duydukları deontolojik bir kültür ortamında görev 
yapmalarıdır. Örneğin; hastasının hayatını kurtarabilmek için on altı saat süren bir 
ameliyatı yapan cerrahın veya enfeksiyon riskine karşın tedavi hizmeti vermeye çalışan 
bir sağlık çalışanının motivasyonu etik değerlerden yoğun olarak etkilenmektedir. Bu 
motivasyon kaynağı nedeniyle dünyanın birçok yerinde sağlık kuruluşlarında gönüllü 
olarak görev alındığı veya sağlık kuruluşlarına büyük miktarlarda bağışların yapıldığı 
da görülmektedir (Deldal, 2014). 

Hizmet; doğası gereği olarak ortama, olguya ve sunana özgüdür. Sağlık 
etkileşiminde de güven unsuru son derece önemli bir yer tutmaktadır. Diğer hizmet 
sunumlarından farklı olarak sağlık hizmetlerinde müşteri ile hizmeti sunan hekim 
arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğu, müşteri ile nispeten zayıf bir ilişkiye sahip olan 
sağlık kuruluşlarının ise tedavi için uygun ortamı sağlayan bir aracı konumunda 
oldukları söylenebilir. Dolayısıyla, sağlık hizmetinde müşteri sadakati doğrudan hizmeti 
sunana/hekime yönelik olup, sağlık kurumu ikinci planda kalmaktadır (Bekaroğlu, 
2005). 

Sağlık hizmeti sunumu birçok farklı meslek grubunun yer aldığı büyük bir 
sistemdir. Bu sistem; yöneticiler, hizmeti sunanlar ve hizmeti alanlar olmak üzere üç 
ayrı boyuta sahiptir ve her üç boyut ta insan unsuruna odaklanmaktadır. Bu durum 
sağlık hizmeti sunulurken kaynak ve faaliyetlerin kontrol altına alınmasını, bunu 
yaparken de etkin, verimli, kaliteli, süratli, ulaşılabilir, zamanında ve hatasız hizmet 
verilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Böyle bir gereklilik ise, sağlık hizmeti 
sunumunda kurumların son derece planlı, hassas, dengeli ve özgün yönetilmesine 
duyulan ihtiyacı gündeme getirmektedir (Aslantekin vd., 2007). 
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Sağlık hizmetlerini diğer hizmet sunumlarından ayıran bir diğer özellik olarak; 
müşterinin tatmin düzeyinin aldığı hizmetin kalitesinden ziyade beklentileri ile ters 
orantılı olması gösterilebilir. Örneğin; yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını 
veya bir uzvunu kaybetmesi muhtemel bir hasta için gerçekleştirilen tedavi hizmeti ne 
kadar yüksek nitelikte olursa olsun, sunulan hizmetin kalitesi yerine müşterinin tedaviye 
ilişkin algıları tatmin düzeyini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu nedenle bazı 
durumlarda müşteriye yönelik niteliksiz bir sağlık hizmeti, nitelikli bir sağlık 
hizmetinden daha fazla memnuniyet doğurabilmekte, veya tam tersi olarak nitelikli bir 
sağlık hizmetinin memnuniyet düzeyi düşük gerçekleşebilmektedir. 

Alınan sağlık hizmetine ilişkin bilgilere erişimin oldukça sınırlı, hatta sıfıra yakın 
olması nedeniyle, sağlık hizmeti sunucuları olan sağlık profesyonellerine duyulan 
güvenin düzeyinin müşteri tatminini belirlemede önemli bir rol oynadığı da söylenebilir. 

4. Süreç Kavramının İrdelenmesi 

Süreç sözcüğünün kelime anlamı; “Aralarında birlik olan veya belli bir düzen 
veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, 
proses” şeklinde verilmektedir (TDK, 2015). Bununla birlikte süreç ifadesi ile 
kastedilen iş süreçlerinin tanımı için yönetim biliminde oldukça farklı yaklaşımlarda 
bulunulduğu görülmektedir. Bu tanımlamalardan seçili bazıları aşağıda verilmiştir. 

• Girdileri çıktılara dönüştüren ve birbirleri ile ilişkili veya etkileşimli bir dizi 
faaliyettir (ISO 9000 Introduction and Support Package, 2008). 

•  “Girdileri, katma değer yaratarak çıktılara dönüştüren faaliyetler kümesidir” 
(Bezirci, 2006, s. 27). 

• “Belirli bir dizi girdiyi, müşterileri için belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüştüren, 
tanımlanabilen, sınırları konulabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen, sorumlusu 
olan, fonksiyonlar arası ve birbiriyle ilişkili, değer yaratan faaliyet zinciridir” 
(Gökşen ve Kılıç, 2011). 

Sürecin; zaman, yer ve şekil yönünden değer oluşturulması veya eklenmesi 
yoluyla girdilerin bir çıktıya dönüştürülmesi şeklinde de tanımlandığı görülmektedir.  
Bu dönüşüme esas konular aşağıda ifade edilmektedir (Bozkurt, 2010, s. 39): 

• Zaman Değeri: Ürün ya da hizmete ihtiyaç duyulan zamanda erişebilme 
değeridir. 

• Yer Değeri: Ürün ya da hizmetin ihtiyaç duyulan yerde hazır olması değeridir. 

• Şekil Değeri: Ürün ya da hizmetin gereksinim duyulduğu şekliyle hazır 
bulunması değeridir. 

Sürecin tanımına ilişkin yukarıda verilen yaklaşımlardan yola çıkıldığında, 
süreçlerin; en temel unsuru olarak zamanın ve diğer girdilerinin toplamıyla 
karşılaştırıldığında daha değerli ve amaca uygun çıktıların elde edildiği işlem dizileri 
olduğu söylenebilir. 

Tüm bu tanımların ortak noktasının sürecin ürüne değer katan bir dönüşümü ifade 
ettiği görülmektedir. Ancak bu kritik ölçütün gerçekçi olabilmesi için; değerin, 
müşterinin veya hizmet alıcının bakış açısı dikkate alınarak türetilmesi gerekmektedir. 
Çünkü sürece alıcı gözüyle katılmamış her değer savurganlık anlamına gelecektir. 
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Ancak, süreç tarafından katılması istenen değerin de bir sınırı bulunmaktadır. Bu sınır, 
alıcının ödemeyi kabul edeceği bedeldir (Esin, 2004, s. 226).  

4.1. Süreçlerin Temel Unsurları ve Tanımlayıcı Özellikleri 

Süreçler karakteristik olarak beş temel özelliğe sahiptirler (Herand ve Doğruel, 
2014; Tecim ve Sinan, 2009). Bu özellikler kısaca tanımlanabilme, ölçülebilme, 
yinelenebilme, kontrol edilebilme ve katma değer oluşturma şeklinde ifade edilmektedir 
(Eyüboğlu, 2010, s. 30-31; Herand ve Doğruel, 2014; MEB, 2011, s. 12). Bununla 
birlikte bazı kaynaklarda, süreçte oluşan sapmaların istatistiksel anlamda kontrol altında 
bulunması gerektiğini ifade eden tutarlı olma niteliği ile süreçlerde yapılan faaliyetler 
sonucunda girdilerin fiziksel, konumsal, değersel ve bilgisel anlamda dönüşümünü ifade 
eden dönüştürme niteliğinin de süreç özelliklerine ilave edildiği görülmektedir (MEB, 
2011, s. 12; Şenel, 2004, s. 56). 

Süreç kavramı üzerinde yapılan bu tanımlamalardan yola çıkıldığında, sürecin 
aşağıda belirtilen temel unsurlara ve tanımlayıcı özelliklere sahip olduğu söylenebilir: 

i. Müşteriler: İç veya dış müşteri şeklinde olabilir (Eyüboğlu, 2010, s. 28). Sürecin 
ana amacı müşteriye hizmet vermek, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini 
karşılamaktır (MEB, 2011, s. 16). 

ii. Tedarikçiler: Girdileri/kaynakları temin eden kişi ya da kuruluşlardır (Eyüboğlu, 
2010, s. 28). Tedarikçiler işletme dışından olabileceği gibi, işletme içinden de 
olabilir. 

iii. Kaynaklar: Girdilerin üzerinde dönüşüm sağlayarak çıktı elde edilmesinde 
kullanılan, dönüşüme katkı sağladığı halde kendilerinde herhangi bir dönüşüm 
söz konusu olmayan araç, gereç, mevzuat, bilgi vb. unsurlardır (Eyüboğlu, 2010, 
s. 26; MEB, 2011, s. 16). 

iv. Girdiler: Yazında girdiler için farklı yaklaşımlarda bulunulduğu, bazı 
kaynaklarda, girdi ile kaynakların bir arada değerlendirildiği görülmektedir. 
Girdiler için yapılan bu açıklamalardan bazıları aşağıda yer almaktadır: 

• Girdiler; süreci harekete geçiren, sürecin sonucunda ise dönüşüme 
uğrayarak çıktı haline gelen şeylerdir. Girdiler müşterinin sipariş, şikâyete 
çözüm veya hatalı malın değiştirilmesine yönelik talepleri olabileceği gibi, 
hammadde, yarı mamul madde veya bitmiş ürün de olabilir (Eyüboğlu, 
2010, s. 26-27).   

• Girdiler; süreç faaliyetleri sırasında çıktıları meydana getirebilmek için 
kullanılan malzeme, bilgi, araç-gereç ve kaynaklardır (MEB, 2011, s. 16). 

• Girdiler; süreci başlatan ve tedarikçiler tarafından dış çevreden temin 
edilerek sürece katılan unsurlardır. Bu unsurlara örnek olarak sermaye, 
zaman, malzeme, işgücü, çalışma ortamı ve ekipman sayılabilir (Bozkurt, 
2003, s. 13). 

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkıldığında girdiler ile kaynaklar arasında aşağıda 
belirtildiği şekliyle bazı farklılıkların bulunduğu görülmektedir: 

• Girdiler süreci başlatan unsurlardır. Kaynaklar sürecin başlamasıyla birlikte 
sürece dâhil edilirler. 
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• Girdiler süreç sonunda çıktıya dönüştürülür. Kaynaklar herhangi bir 
dönüşüme uğramazlar. 

v. Çıktılar: Süreç faaliyetleri sonucunda oluşturularak müşteriye sunulan ürün ya 
da hizmetlerdir. Sürecin sonucunda yan çıktılar da söz konusu olabilir. Örneğin; 
bir işletmedeki müşteri şikâyeti çözüm sürecinde müşterinin şikâyeti girdi, süreç 
faaliyetleri sonucunda müşteriye verilen cevap çıktı, dosyalanan evrak ve karara 
dair yazışmalar da yan çıktılardır (Eyüboğlu, 2010, s. 28). Bir sürecin çıktısı, 
başka bir sürecin girdisi de olabilmektedir (MEB, 2011, s. 16). Esin (2004, s. 
241-244), sürecin çıktılarını istenilen, istenilmeyen ve bilgi türünden çıktılar 
şeklinde üç ana başlık altında değerlendirmektedir. 

vi. Süreçteki Faaliyetler: Girdilerin çıktılara dönüşümünü sağlamak üzere süreç 
içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir (Bozkurt, 2003, s. 13). Süreçteki her bir 
faaliyet bir çıktı veya bir sonuç verir. Bu sonuçların bazıları diğer faaliyetlere 
girdi olarak kullanılırken, bazı sonuçlar ise sürecin nihai çıktısını 
oluşturmaktadır (MEB, 2011, s. 16-17). 

vii. Süreç Sahibi: Süreç sahibi; süreç sonuçlarından en çok etkilenen iç ve dış 
müşterileri tanıyan ve onların ihtiyaç ve beklentileri hakkında bilgi sahibi olan, 
sürecin çıktılarının birinci dereceden sorumlusu olarak sürecin bütününü yöneten 
kişidir (Bozkurt, 2003, s. 13). Süreç sahibi süreci tanır, her düzeydeki süreç 
faaliyetlerini kontrol eder ve değişiklik için öneriler geliştirebilir (Özer, 2013, s. 
14). 

viii. Süreç Sorumlusu: Organizasyonda sürecin kendisi ile ilgili bölümlerini temsil 
eden ve yöneten, süreç sahibine bağlı olarak faaliyet gösteren kişilerdir 
(Bozkurt, 2003, s. 13). 

ix. Süreç Ekibi: Süreç ve onun altında yer alan alt süreçlerin iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesinden sorumlu olan ekiptir (Bozkurt, 2003, s. 13). 

Yukarıda belirtilen temel unsurlara ilave olarak, süreçlerin sahip olmasının 
beklendiği diğer tanımlayıcı özellikleri aşağıda verilmiştir: 

x. Süreç Performans Ölçütleri: Sürecin etkinliğini, süreç sonucunda elde edilen 
çıktının müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılama düzeyini ölçmek amacıyla 
belirlenmesi gereken göstergelerdir. (Hata ve hatalı ürün oranları, yeniden 
işleme süresi, maliyet vb. (Bozkurt, 2003, s. 13; Özer, 2013, s. 14). 

xi. Süreç Sınırları: Sürecin nerede (ne ile) başladığı ve nerede (ne ile) sona erdiği 
belirlenebilmelidir (Eyüboğlu, 2010, s. 83; Özer, 2013, s. 14).  

xii. Performans Hedefleri: Sürecin performans göstergeleri için ortaya konulan 
hedeflerdir (Eyüboğlu, 2010, s. 82; Özer, 2013, s. 14). 

xiii. Sürecin Kritiklik Düzeyi: Sürecin başarısının işletmenin başarı faktörlerine etkisi 
ile sürecin gelişimine duyulan ihtiyaç düzeyi belirlenmelidir (Özer, 2013, s. 14). 

4.2. Süreç Hiyerarşisi 
Süreç hiyerarşisi; kapsamı ve dikey ilişkileri dikkate alınarak süreçlerin 

kademelere bölünmesidir (MEB, 2011, s. 22). Bir işletmede küçük boyutlarda yüzlerce 
süreç bulunabilir. Bunlardan birbirleriyle ilişkili olanların bir arada düşünülmesiyle 
daha büyük süreçler meydana gelecektir (Eyüboğlu, 2010, s. 67). Süreç hiyerarşisi ve iş 
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süreçleri kapsamlarına göre hiyerarşik olarak yapılandırılmakta, bu şekilde 
yapılandırılan süreçler için büyükten küçüğe doğru bir yaklaşım benimsenmektedir 
(Bozkurt, 2003, s. 16). Süreçler için kapsamlarına göre ikili veya dörtlü yapıda 
tasarlanan süreç hiyerarşileri de söz konusu olabilmekle birlikte, genel itibariyle üç 
kademe şeklinde değerlendirilmektedir (Eyüboğlu, 2010, s. 69; MEB, 2011, s. 22). Bu 
kademeler şunlardır: 

i. Ana Süreçler: İşletme içi ve işletme ötesi süreçler bütününü tanımlayan ve 
birden fazla bölüm/departman boyunca çalışan süreçlerdir. Temel Süreçler veya 
Makro Süreçler olarak da adlandırılmaktadırlar (Eyüboğlu, 2010, s. 68; Mess-
Refa, 2005, s. 326). Ana süreçler işletmenin performansına doğrudan etki eden 
süreçlerdir ve stratejik önem taşırlar (Bozkurt, 2003, s. 16). Bir işletmedeki ana 
süreçlerin sayısının 5-20 arasında değişebildiği ifade edilmektedir (Bayraktar 
vd., 2007, s. 3). Ana süreçler, içlerinde birden fazla süreç içerirler (Eyüboğlu, 
2010, s. 68). Bunlara örnek olarak; sipariş üzerine pizza üreten bir işletmedeki 
Siparişin Karşılanması Ana Süreci verilebilir. 

ii. Süreçler: Ana süreçleri oluşturan daha alt düzeydeki süreçlerdir. Birbirleri ile 
etkileşimli birden fazla sürecin bir araya gelmesi ile ana süreçler oluşmaktadır 
(Bozkurt, 2003, s. 16). Bu tür süreçlere örnek olarak, Siparişin Karşılanması Ana 
Süreci içinde yer alan Siparişin Alınması Süreci ile Siparişin Üretilmesi Süreci 
verilebilir. 

iii. Alt Süreçler: Alt süreçler süreçleri oluştururlar ve genellikle birden fazla 
fonksiyonu ilgilendirirler (Bozkurt, 2003, s. 16). Bunlara örnek olarak Siparişin 
Üretilmesi Süreci içinde yer alan Satınalma Alt Süreci ve Üretim Alt Süreci 
verilebilir. 

 
Şekil 1. Süreç Hiyerarşisi (Eyüboğlu (2010:67)’den yararlanılmıştır) 

İşletmeler, kendi örgütsel yapıları ve süreç özelliklerini dikkate alarak süreç 
hiyerarşilerini tanımlayabilmektedirler (Bozkurt, 2003, s. 17). Burada dikkat edilmesi 
gereken önemli bir nokta, tasarlanan süreç hiyerarşisi kaç seviyeden oluşursa oluşsun, 
en alt seviyedeki süreçlerin genellikle bir-iki kişi tarafından yürütülen işlemlerden veya 
adımlardan oluştuğudur (Eyüboğlu, 2010, s. 69).  
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4.3. Süreçlerin Sınıflandırılması 

İşletmelerde yer alan süreçler için farklı özellikleri dikkate alınarak çok sayıda 
sınıflandırma yapılabilmektedir. Bunlara örnek olarak; çıktıların niteliğine göre yapılan 
üretim ve hizmet süreçleri şeklindeki sınıflandırma ile karmaşıklık düzeylerine göre 
yapılan makro ve mikro süreçler şeklindeki sınıflandırma verilebilir (Eyüboğlu, 2010, s. 
67-75; Mess-Refa, 2005, s. 326). 

İş süreçlerinin sınıflandırılmasına dair farklı bir yaklaşım, Amerikan Verimlilik ve 
Kalite Merkezi’nin (APQC, 2015) önermiş olduğu sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmada 
süreçler; Operasyonel Süreçler ile Yönetim ve Destek Süreçleri adı altında iki 
kategoride toplanmaktadır. 

Genel kabul görmüş bir süreç tiplemesi henüz bulunmamakla birlikte, yaygın 
olarak kullanılan bir diğer sınıflandırmada iş süreçleri; operasyonel, destek ve yönetim 
süreçleri şeklinde üç ana başlık altında gruplandırılmaktadır (Bozkurt, 2003:14-15; 
Eyüboğlu, 2010:74-75; Harmon, 2010:86; Mess-Refa, 2005:330; Özer, 2013). Kaplan 
ve Norton (2006, s. 90), işletmelerde yakın zamana kadar daha çok operasyonel 
faaliyetlerin iyileştirilmesine öncelik verildiğini, dolaylı faaliyetlerin ve destek 
faaliyetlerinin ise iyileştirme planlarına dâhil edilmediğini ifade etmişlerdir.  

Operasyonel süreçlerin nihai müşterileri dış müşteriler iken, bunlara destek veren 
destek süreçlerinin müşterileri ise iç müşterilerdir. Süreçleri sınıflandırmak, süreçleri 
daha iyi algılama ve anlamayı kolaylaştırmakla birlikte, bu durum, sınıflandırılan 
süreçlerin birbirlerine göre üstünlükleri olduğu gibi bir yaklaşımda bulunmaya yol 
açmamalıdır (Aslantekin vd., 2007, s. 45; Eyüboğlu, 2010, s. 75). 

5. Güncel Bir Yönetim Yaklaşımı Olarak Süreç Yönetimi veya Süreçlerle 

Yönetim 

İşletmeler değişik boyutlarda çok sayıda iş süreci içerirler. Bazıları tek bir işletme 
fonksiyonu bünyesinde yer almakta olan iş süreçlerinin büyük bir kısmı fonksiyonlar 
arası yürütülen süreçlerdir. Süreçler, ister tek bir bölümde icra edilsin, isterse birden 
fazla bölüm faaliyetlerinden ve etkileşimlerinden oluşsun, nihai anlamda işletme 
faaliyetlerinin verimliliğini ve sonuçta da işletmelerin finansal başarısını etkilemektedir 
(McDonald, 2013, s. 16). Süreçlerin bu özelliği ve işletmedeki geleneksel organizasyon 
yapısının müşteri tatmini ve verimlilik yönüyle bazı ciddi sorunlara yol açabilmesi, 
süreç yönetimi kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Eyüboğlu, 2010, s. 55-
56). 

Bir kısım işletmeler süreç yönetimini bir yönetim yaklaşımı olarak ele 
almaktadırlar. Diğer bir kısım işletmeler ise, fonksiyonel örgüt yapılarına uygun olarak, 
süreçlerin sistematik bir şekilde iyileştirilmesi amacıyla bunu bir yönetim tekniği 
şeklinde kullanmaktadırlar. Bu yaklaşımların ilki Süreçlerle Yönetim, ikincisi ise 
Süreç(lerin) Yönetimi olarak adlandırılmaktadır (Bozkurt, 2003, s. 7). Süreçlerle 
Yönetim, süreçlerin yönetiminin yönetilmesi şeklinde de ifade edilebilir 
(Tütüncü,Doğan ve Topoyan, 2004).  

Süreç Yönetimi kavramı için yapılmış tanımlamalardan bazıları aşağıda 
verilmektedir: 
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• Süreçlerin sistematik olarak izlenmesi ve geliştirilmesini garanti altına almak için 
sürdürülen faaliyet dizisidir (Bozkurt, 2003, s. 8). 

• İşletme içi veya işletmeler arası süreçlerin planlanabilmesi, uygulamaya 
konulabilmesi, öğrenilebilmesi, iyileştirilebilmesi, yöneltilebilmesi ve 
yönetilebilmesi için ihtiyaç duyulan görev ve önlemlerin bütünüdür (Mess-Refa, 
2005, s. 331). 
Aşağıdaki unsurlar, süreç yönetimi yaklaşımının temel alınmasındaki gerekçeler 

açısından önemli olarak görülmektedir (Bozkurt, 2003, s. 8): 
• Süreçler, yönetilme teknik ve becerilerine göre iyi ya da kötü sonuçları meydana 

getirmektedir. 
• Süreç performansında değişiklik veya iyileştirme için süreçlerin işleyiş biçimleri 

üzerinde değişiklik yapılmalıdır. 
• Süreçler, sorumluları tarafından üzerlerinde değişiklik yapılmadığı sürece mevcut 

durumlarını ve işleyişlerini korurlar. 
• Süreçlerde iyileştirme yapılmadığı müddetçe sürecin unsurlarından birisi olan 

insanlar tek başlarına sonuçları iyileştiremez. 
İçerisinde birçok süreç barındıran işletmeler için süreç yönetiminin etkin bir 

şekilde uygulanmasının sağlayacağı başlıca getiriler aşağıdaki şekilde verilebilir 
(Gökşen ve Kılıç, 2011; Eyüboğlu, 2010, s. 62): 

• İç ve dış müşteriye odaklanmayı sağlar, 
• Yürütülen faaliyetlere fonksiyonel sınırlardan bağımsız ve bir bütün olarak 

bakılabilir, 
• İş akışları tanımlandığından değer analizleri yapılabilir , 
• Yürütülen faaliyetler sistematik hale getirilmiş olur, 

• Çalışanların organizasyon içindeki yerleri netleşir, 
• Gereksiz tekrar ve kopuklukların elenmesiyle verimlilik artar, 

• İşletme içi ilişkilerin etkinliği artar, 
• Kalite maliyetleri ölçülebilir hale gelir, 

• Performans ölçüm sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olur, 
• Dış çevre analizleri süreklilik kazanır, 

• Değişimlerin tahmin edilebilmesi ve zamanında kontrol altında tutulabilmesine 
yardımcı olur, 

• Değişime hızlı bir şekilde uyum sağlanabilir, 
• Başarıya öncülük eden iş alanlarında iyileşme ve gelişmelerin süreklilik 

kazanmasını sağlar, 
• Gereksiz bürokrasiyi azaltır veya tamamen kaldırır, 

• İyileştirme çalışmalarına katılan üyelerin takım ruhunu geliştirir, yaratıcılık, 
motivasyon ve işletme bağlılığını artırmaya yardımcı olur. 
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Günümüzde işletmelerin halen önemli bir bölümü fonksiyonel bazda örgütlemeyi 
tercih etmektedirler. Bu yapıda her bir işletme fonksiyonunun kendi amaç ve hedefleri 
bulunur (McNeese ve Marks, 2001). Ancak fonksiyonel alanlarda müşterilerin 
ihtiyaçları ön planda değildir. Fonksiyonel yapılanma yerine süreç odaklı bir yapılanma 
müşterinin tatmin edilebilmesine yönelik olarak daha etkili görülmektedir (Selimoğlu, 
2005, s. 11). 

Süreçlerle Yönetim yaklaşımını uygulayacak işletmelerde kritik süreçlerin 
öncelikle belirlenerek ele alınması ve iyileştirme çalışmalarının bu süreçlerden 
başlatılması gerektiği de ifade edilmektedir (Tütüncü, Doğan ve Topoyan, 2004). 

5.1. Süreçlerle Yönetim Yaklaşımının Organizasyon Üzerindeki Etkileri 
Geleneksel yönetim anlayışında yer bulan iki anahtar kavram; iş bölümü ve 

hiyerarşidir. Bu yaklaşım, işletmenin yatay ve dikey bölümlendirilerek iş bölümlerinin 
ortaya konulmasını esas alır (Sansarcı, 2006, s. 20). Ekin (2010), bir işletmede 
fonksiyonel yönetimden süreçlerle yönetime geçişte yaşanan organizasyon yapısındaki 
değişimleri aşamalar halinde Şekil 2’deki gibi vermektedir: 

Dikey 
Fonksiyonel 

Yönetim 

Süreçlerle Çakışan 
Fonksiyonel 

Yönetim Süreç Yönetimi Süreçlerle Yönetim 

 
ZAMAN 

Şekil 2. Fonksiyonel Yönetimden Süreçlerle Yönetime Geçiş (Ekin, 2010) 
Yukarıdaki şemaların ilk sırasında yer alan yapı, klasik anlamda fonksiyonel bir 

işleyişi göstermektedir. Bu yapıda süreçler değil, fonksiyonel bölümlerin görevleri 
tanımlanmıştır. Bir sonraki aşama olan ikinci yapıda süreçler fark edilmiş olmakla 
birlikte fonksiyonel yapı süreçlere göre halen ön plandadır. Hedeflenen ve genel 
itibariyle süreç algısının öne çıktığı yapılar üçüncü yapılardır. Bu yapılarda kişi ve 
birimler sürece olan katkıları esas alınarak değerlendirilirler. Dördüncü yapıda ise 
fonksiyonel yönetimin tamamen ortadan kalktığı görülmektedir (Ekin, 2010). 

Ancak işletmelerde yukarıda verilen türde bir değişim yaşanabilmesi ve süreç 
yönetiminin kuruluşta başarılı olarak uygulanabilmesi için, konunun bir şirket kültürü 
haline getirilmesi gereklidir (Eyüboğlu, 2010, s. 106). Bu bağlamda, süreç yaklaşımının 
organizasyona ve işlere etkisine yönelik aşağıdaki unsurlar dikkate alınmadan süreç 
yönetiminin başarılı olamayacağı söylenebilir. 

Süreç Yönetimi işletmenin mevcut fonksiyonel ve örgütsel yapısında bir değişimi 
zorunlu kılmamaktadır. Bununla birlikte Süreçlerle Yönetim, işletmenin örgüt yapısı, 
kadro ve unvanları üzerinde süreçlere bağlı olarak yeniden yapılanmayı gündeme 
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getirmektedir. Organizasyon yapısındaki bu yeniden yapılanma, süreç odaklı bir işletme 
için işlerin alışılagelen yollardan farklı şekilde yapılması ihtiyacının bir gereği olarak 
ortaya çıkmaktadır. Süreçlerle Yönetim, klasik yönetsel anlayışa dair pek çok 
yaklaşımın yeniden gözden geçirilmesine de yol açabilmektedir (Bozkurt, 2003, s. 7; 
Eyüboğlu, 2010, s. 103). 

Süreçlerle yönetim, bir işletmedeki tüm süreç düzeylerinde müşteri taleplerinin 
etkin olarak planlanması, geliştirilmesi ve yerine getirilebilmesi amacıyla belirli koşul 
ve ön koşulların oluşturulmasını içermektedir. Bu ise; her bir süreç durumu için ayrı bir 
gözlem alanının (seçilmiş bir başlangıç ve bitiş noktası arasındaki süreç akışının) 
belirlenmesini zorunlu kılar. Hedeflenen amaca uygun olarak düzenlenecek süreçler 
başlangıç ve bitiş noktaları arasında gerçekleşen bir iş akışı şeklindedir ve bazen çok 
kapsamlı ve karmaşık olabilmektedirler. Bir süreç ister kompleks, isterse de daha basit 
yapıda olsun, süreç bünyesindeki iş sırasının (sürecin yapısının) değiştirilmesinde 
görevlere ve iş sistemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi ve verilere ihtiyaç duyulacaktır. Bir 
süreç, dar anlamdaki iş akışından farklı olarak, çok sayıda görevi ve bunun sonucunda 
da çok sayıda iş sistemini içinde barındırabilmektedir. Avrupa’nın iş etüdü ve işletme 
organizasyonu alanında önde gelen en büyük kuruluşu olan REFA’ya (İş Düzenleme, 
İşletme Organizasyonu ve İş Geliştirme Birliği) göre süreçler şunları kapsamaktadır 
(Mess-Refa, 2005, s. 332-333): 

• Teknolojik ve içerik olarak belirli bir sıra izleyen işlem veya durumlar, 
• Birbirleriyle etkileşimli iş sistemleri. 

 
Şekil 3.Genel Süreç Modeli (Mess-Refa, 2005, s. 325) 

Süreç yaklaşımında iş süreçleri tek tek işletme birimleriyle ilişkilendirilmez ve her 
zaman kesintisiz şekilde ele alınır. Süreçlerdeki mevcut sorunların kök sebeplerinin 
araştırıldığı süreç analizleri de, her bir süreç düzeyi için özgül bir yöntemsel yaklaşımla 
ve bağımsız şekilde değerlendirilmelidir. Bu şekilde yapılmadan, yalnızca mevcut iş 
sistemlerinin analizlerinin peş peşe bir araya getirilerek yapılmış bir analiz, etkin bir 
analiz olarak yeterli görülemeyecektir (Mess-Refa, 2005, s. 328, 333).  

Geleneksel organizasyonel yapılanmaya sahip işletmelerde birimlerin bu tür bir 
kesintisiz işleyen süreç yaklaşımına uyum sağlayabilmesi zorlayıcı olabilir. Bu nedenle 
de süreç faaliyetlerinin birden fazla işletme fonksiyonu veya birimi ile ilişkili 
olabileceği durumu her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.  
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Süreç odaklı yönetimi benimseyen işletmelerde klasik yönetsel yaklaşımın 
sorgulanmasını gündeme getiren unsurlardan biri, süreç sahiplerinin sorumlu oldukları 
süreci sürekli izlemesi ve süreçte iyileşmeye ihtiyaç duyulduğunda devreye girerek 
gerekli iyileştirme çalışmalarını başlatmalarının beklenmesidir (Eyüboğlu, 2010, s. 
103).  

Diğer yandan, süreç verimliliğinin artırılmasına ilişkin bu beklenti sadece süreç 
sorumluları ile sınırlı değildir. Süreç iyileştirme tüm çalışanların ortak 
sorumluluğundadır ve verimlilik artışı için çalışanların gönüllü katılımlarının teşvik 
edilmesi amacıyla gerekli özendirme sistem ve araçları kurulmalıdır. Ayrıca, sürecin 
hızlı çalışması için personelin yetkilendirilmesi gerekli ve önemlidir. Başka bir ifadeyle 
tüm çalışanların süreç yönelimli düşünmesi, davranması ve çalışması gerekmektedir. 
(Eyüboğlu, 2010, s. 103-104; Mess-Refa, 2005, s. 369). Klasik örgüt yapısından farklı 
olarak bir çalışan birden fazla süreçte görevlendirilebileceğinden, aynı anda farklı süreç 
sahiplerinin yöneltmesi altında da çalışabilecektir (Eyüboğlu, 2010, s. 59).  

Bozkurt (2003, s. 7-8), Süreçlerle Yönetim yaklaşımının bir işletmede başarılı bir 
şekilde uygulanabilmesi için, o işletmede süreç yönetimi anlayışının mevcut 
bulunmasının gerekli olduğunu ifade eder. Bu açıdan süreç yönetimi, süreçlerle 
yönetime geçiş aşamasında uygulanması zorunlu bir basamak olarak değerlendirilebilir. 

Tüm bu yaklaşım farklılıkları, geleneksel yaklaşıma göre kurumsal kültürde 
büyük bir değişimi zorunlu kılmaktadır. Şüphesiz böyle büyük bir değişimin başarılı 
olabilmesi için işletmenin tepe yönetiminin önce kendisinin buna inanması ve istemesi, 
daha sonra ise arkasında durup örnek olması olmazsa olmaz bir koşuldur (Eyüboğlu, 
2010, s. 104). 

5.2. Süreç Yönelimli Organizasyon Yapısına Geçiş Aşamaları 

Süreç yönetimi bir yönetim tekniği olmasına karşılık, süreçlerle yönetim bir 
yönetim anlayışını ifade etmektedir (Ekin, 2010). Organizasyonların böyle bir yönetim 
anlayışına sahip olabilmesi için kurumun bütününde üstesinden gelinmesi gereken 
zorluklar söz konusu olacaktır. 

Süreç organizasyonu, işletmedeki iş bölümünün başarıyı ortaya koyacak olan 
süreçlerin ve ürünlerin gereklerine göre örgütlenmesi şeklinde tanımlanabilir. Ancak 
burada ifade edilen yeniden örgütlenmenin, bir işletmenin birimlerine ayrıldıktan sonra 
yalnızca farklı bir şekilde yeniden düzenlenmesi anlamına gelmediği bilinmelidir. 
İşletmenin bütününde süreç yönelimli bir organizasyonun uygulamaya konulması 
oldukça zor bir yönetim işidir. Bununla birlikte, proje yönetimi adımlarından 
yararlanıldığında üstesinden gelinebilecektir. Organizasyon yapısını süreç yönelimli 
olarak yeniden örgütleyecek işletmeler kendi örgütleme stratejilerini de ortaya 
koyacaktır. Bu amaçla işletmede yararlanılan ve birbirinden oldukça büyük farklılıklar 
içeren üç alan söz konusudur. Bunlar; üretim ve hizmet ile yönetim ve organizasyon 
birimlerine yönelik, çalışanlara ve tedarikçilere ilişkin birimlere yönelik, süreçlere ve 
tekniklere ilişkin birimlere yönelik stratejilerdir. Bu üç yaklaşım içerisinde yer alan ve 
üzerinde ayrıntılarıyla çalışılmış süreç yönelimli ve süreç referanslı modeller, süreç 
yönelimli organizasyona yol gösteren ilke ve örnekler olarak kabul edilmektedirler 
(Mess-Refa, 2005:334-336). Yine de; organizasyonda yukarıda verilen türde bir değişim 
yaşanabilmesi ve süreç yönetiminin kuruluşta başarılı olarak uygulanabilmesi için, 
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konunun bir şirket kültürü haline getirilmesi gerekli görülmektedir (Eyüboğlu, 2010, s. 
106).  

Süreç yönetiminin bir işletmede başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi 
amacıyla öncelikle üst düzey yönetimin süreç yönetimi ve iyileştirilmesi faaliyetlerine 
ilişkin bilgilendirilmesi ve geçiş aşamalarında tam desteğinin sağlanması zorunludur. 
Bu amaçla düzenlenecek toplantılarda üst yönetime aşağıdaki konularda 
bilgilendirmeler yapılabilir (Bozkurt, 2003, s. 38-39): 

• Karlılık ve büyümeye ilişkin finansal durum, 
• İşletmenin temel amacı ile ilgili eğilimler, 

• Kıyaslama (Benchmarking) ve rekabet analizi, 
• Pazar eğilimleri ve koşulları, 

• Pazar payındaki büyüme ve mevcut düzeyi koruma, 
• Müşteri talepleri ve müşterilerin tatmin edilmesi. 

Süreç yönelimli bir organizasyon yapısına geçiş aşamasında organizasyona 
yönelik böyle bir girişim için aşağıdaki iki görev grubunun yerine getirilmesi 
önerilmektedir (Mess-Refa, 2005, s. 336): 

• Süreç yönelimli bir işletme imajının geliştirilmesi ve tanıtılması: 

- Stratejik ana süreçlerin belirlenmesi, 
- Mevcut iş süreçlerinin saptanması ve değerlendirilmesi, 

- Ana süreçlerin tarif edilmesidir. 
• İşletmeye özgü bir süreç organizasyonu çözümünün geliştirilmesi: 

- Pilot uygulama yoluyla süreç organizasyonunun aşama aşama 
gerçekleştirilmesi, 

- Süreç yönetimi, süreç ölçümü ve süreç kontrolünün sağlanması, 

- EFQM kriterlerine göre işletmenin kendisini değerlendirmesidir. 
Organizasyon dâhilinde süreç yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi 

için getirilen yukarıdaki öneriler arasında bir nokta dikkati çekmektedir. Bu nokta; 
işletmeye özgü bir süreç organizasyonu çözümünün geliştirilmesinde işletmenin 
kendisini değerlendirmesine yönelik araçlardan birisi olarak EFQM Mükemmellik 
Modeli kriterlerinin dikkate alınması önerisidir. Süreç yaklaşımına önem verilen veya 
kapsamında değişik boyutlarda yer aldığı bu tür bazı yönetim konsept, uygulama ve 
teknikleri başlıklar halinde ele alınarak aşağıda verilmiştir. 

6. Kapsamında Süreç Yaklaşımına Yer Veren Diğer Yönetim Konsept Ve 

Uygulamaları 

Süreç odaklı yönetim anlayışının işletme performansının artırılmasına yönelik 
etkisi, özellikle 1980’li yıllardan sonra hissedilmeye başlanmıştır. Bu süreçte Toplam 
Kalite Yönetimine yönelik uygulamalardan EFQM Mükemmellik Modeli, ISO 9000 
Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının özellikle 2000 ve sonrası versiyonları ile 
ABD’de verilen MalcolmBalridge Ulusal Kalite Ödülü standartları, süreç yaklaşımına 
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önemli ölçüde yer vermişlerdir. Süreçlerin Sistematik Olarak İncelenmesi, TKY’nin en 
önemli unsurlarından birisi olarak belirtilmektedir (Bozkurt, 2003, s. 9-10). Değişen 
çevre koşulları, müşteri talepleri, teknolojik gelişmeler gibi farklı değişkenler 
doğrultusunda rekabet üstünlüğü sağlayabilmek amacıyla işletmelerde içeriğindefarklı 
kademelerde ve boyutlarda süreç yaklaşımına yer veren değişik yönetim uygulama ve 
metotlarının gerçekleştirildiği de görülmektedir. (Saruhan vd., 2013, s. 23).  

6.1. Kalite Yönetim Sistemlerinde Süreç ve Süreç Yönetimi Yaklaşımı 

Kalite yönetimi aslında süreçlerin yönetimidir (Esin, 2004, s. 246). Bu nedenle bu 
bölümde, süreç yaklaşımını ihtiva eden toplam kalite yönetimi uygulamalarının süreçler 
kısmına ilişkin bilgi verilmeye çalışılmıştır. Ancak çok sayıda farklı alt modellere 
ayrılan söz konusu uygulamaların tamamı burada incelenmeyecektir.  

6.1.1. ISO 9000 
ISO 9000’nin Kalite yönetim sistemleri ve süreç iyileştirme yöntem ve 

standartları arasında en bilineni olduğu söylenebilir (Mess-Refa, 2005, s. 382). ISO 
9001:2000 serisi süreç yaklaşımını kökten benimseyen standartlardır. Toplam Kalite 
Yönetiminin temel ilkeleri doğrultusunda üretilecek ürün ya da hizmetler için yapılan 
faaliyetlerin bir süreç zinciri şeklinde değerlendirilmesi, kalite sisteminin ayrıntılarına 
inmeyi kolaylaştırmaktadır (Esin, 2004, s. 223).  

ISO 9001:2008’e göre sürekli iyileştirme çevrimini içeren yönetim sistemi modeli 
Şekil 4’de verilmiştir.  

Anahtar
Değer katan faaliyetler
Bilgi akışı

Müşteriler

Şartlar
Girdi

Kaynak 
Yönetimi

Yönetimin 
Sorumluluğu

Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi

Ölçme, analiz 
ve iyileştirme

Ürün
Çıktı

Memnuniyet

Müşteriler

Ürün
Gerçekleştirme

 
Şekil 4. ISO 9001:2008’e Göre Süreç Tabanlı Kalite Yönetim Sistemi Modeli 

(Kaynak: (Dyro, 2004, s. 566)’dan uyarlanmıştır) 
 

ISO 9000 serisine ait kalite yönetim standardının 2000 yılı versiyonunda tüm 
işletme süreçlerinin tanımlanması, izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi zorunlu 
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kılınmıştır (Eyüboğlu, 2010, s. 46). Standartların ISO 9001:2008 adıyla 2008 yılında 
yayımlanan son versiyonunda daha önce yalnızca müşteri için amaçlanan veya müşteri 
tarafından talep edilen ürünler için kullanılan “ürün” teriminin genişletildiği 
görülmektedir. Yeni versiyon, bir tüketiciye yönelik gerçekleştirilen ürünü veya 
herhangi bir proses sonucunda gerçekleşen çıktıları da ürün olarak tanımlayarak 
standarda dahil etmiştir. (ICT Cert Danışmanlık, 2015). 

Revizyondaki bu gibi diğer değişiklik ve ilavelerin, önceki versiyonlara göre 
süreç odaklılığı daha ön planda tutan süreç tabanlı bir yönetim modeline işaret ettiği 
söylenebilir.  

6.1.2. EFQM Mükemmellik Modeli 
Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilmiş, öz değerlendirme 

yoluyla bir işletmenin kendi kendisini denetlemesine olanak tanıyan bir kalite yönetim 
modelidir.  (Eyüboğlu, 2010, s. 42; Mess-Refa, 2005, s. 387). Bu model beş girdi, dört 
sonuç kriterini içeren ve her biri belli paylara sahip toplam dokuz kriterden oluşur. 
Girdi, sonuç ve söz konusu kriterleri içeren sistem modeli Şekil 5’de verilmiştir. 

 
Şekil 5.EFQM Mükemmellik Modeli 

(Kaynak: https://sites.google.com/site/yukselgungor2/efqm, 10.02.2015) 

Toplam 1000 puanlık dokuz ana kriter arasında yer alan Süreçler kriterinin genel 
toplam içindeki payı %14 olarak belirlenmiştir. EFQM Mükemmellik Modeli’nde 
süreçler konusu ayrı bir kriter olarak ele alınmakla birlikte, süreç yönetimi kavramı 
ilgili başka kriterlere de yayılmış durumdadır. EFQM Mükemmellik Modeli, müşteri 
odaklı süreçlerin yönetimini de kapsayan Süreçler kriteri aracılığıyla işletmeleri süreç 
temelli düşünmeye yöneltmekte ve örgütlerde işletme fonksiyonu ağırlıklı bir yapılanma 
yerine süreçlerle yönetim anlayışını teşvik etmektedir (Kılıç ve Türker, 2005). 

6.2. Six Sigma’da Süreç ve Süreç Yönetimi Yaklaşımı 

Six Sigma çalışmaları müşteriye odaklı ve süreç yönetimi temellidir (Öztürk, 
2009, s. 474). Ancak SixSigma’da geleneksel kalite yaklaşımının aksine, hatalar ortaya 
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çıkmadan önce önlenmesine yönelik bir yaklaşım sergilemekte, bu amaçla müşteri 
şikâyetleri en aza indirgenerek hatalar sıfırlanmaya çalışılmaktadır (Tekin, 2012, s. 
462,473). 

Six Sigma ürün kalitesinden ziyade süreç kalitesinin iyileştirilmesine 
odaklanmaktadır. Bir diğer ifadeyle, süreçler ve süreç yönetimi Six Sigma felsefesinin 
içinde kabul edilmektedir. İş süreçlerinin yönetilmesi, iyileştirilmesi ve süreçlerin 
yeniden keşfi SixSigma’yı işleten mekanizmanın arasında yer alır (Eyüboğlu, 2010, s. 
49).  

Six Sigma, hatasız ürün ve müşteri tatmini amacıyla gerçekleştirilmekte olan 
herhangi bir süreçteki kusurları ortadan kaldırmayı amaçlar (McDonald, 2013, s. 25). 
SixSigma’da süreçlerin iyileştirilmesine esas olarak süreçteki değişkenlik azaltılmaya 
çalışılmaktadır (Öztürk, 2009, s. 474).  

6.3. Balanced Scorecard’da Süreç ve Süreç Yönetimi Yaklaşımı 

İşletme kârını en yüksek düzeye çıkarmayı hedef alan Balanced Scorecard’da, 
işletme performansının ölçümü için cevap aranan aşağıdaki dört kritik soru arasında 
İşletme İçi İş Süreci boyutu da yer almaktadır (Saruhan vd., 2013, s. 152; Utkutuğ, 
2007, s. 38): 

1. Müşteri (Müşterilerimiz bizi nasıl görüyorlar?) 
2. İç iş süreci (Hangi alanlarda olmalıyız?) 

3. Yenilik ve öğrenme (Sürekli olarak değer yaratıp geliştirebiliyor muyuz?) 
4. Finansal (Hissedarlarımıza nasıl görünmeliyiz?) 

Balanced Scorecard’daki söz konusu dört boyuttan birinin süreçler olması, 
Balanced Scorecard’ın performans ölçümü yaklaşımında süreçlere verdiği önemi 
göstermektedir. Diğer yandan Balanced Scorecard, süreç yönetimi gibi, işletmenin 
stratejik hedeflerinin performans ölçümleri haline dönüştürülmesini ve böylece stratejik 
yönetim sistemi için gerekli çerçevenin ortaya konulmasını sağlayan bir yaklaşımdır 
(Eyüboğlu, 2010, s. 44-46). 

Balanced Scorecard’ın, işletme yöneticilerinin modern planlama ve kontrol 
sistemlerine ilişkin beklentilerine cevap verebilen, işletme içi süreçlerin kontrolü 
yanında karar verme sürecinde değer oluşturma işlevine de yer veren bir uygulama alanı 
sunduğu da söylenebilir (Bayraktar vd., 2007, s. 183).   

6.4. Değişim Mühendisliği’nde Süreç ve Süreç Yönetimi Yaklaşımı 

Süreç Yenileme olarak da adlandırılan Değişim Mühendisliği, mevcut süreçlerde 
sürekli ve küçük iyileştirmelerin yapılması anlamına gelmemektedir (Koçel, 2011, s. 
398). Değişim mühendisliği süreçlere, işletme bazında ve külli bir bakış açısıyla 
yaklaşmakta, eldeki mevcut bilgi ve teknolojiyi kullanarak işletme süreçlerinin yeniden 
nasıl kurgulanması gerektiği sorusuna cevap aramaktadır (Hammer ve Champy, 1997, s. 
28). Bunun için de eski sistem gözden tamamen çıkarılacak ve işi daha iyi yapabilmek 
için iş süreçleri radikal bir yaklaşımla yeniden tasarlanacaktır (Ertürk, 2009, s. 109).  

Değişim Mühendisliği organizasyona değil, süreçlere odaklanmaktadır (Hammer 
ve Champy, 1997, s. 108). Bu yaklaşımda, bir işletmede rekabet üstünlüğünü 
tanımlayan ve birbirleriyle ilintili üç ya da dört tane ana süreç bulunduğu göz önüne 
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alınarak işletmedeki ana süreçler tespit edilir ve geleceğe yönelik olarak yeniden 
tasarlanmaya çalışılır (Bedük vd., 2011, s. 84). 

Değişim Mühendisliği, işlerin yapılış biçimleri ve yönetim şekillerine ait 
uygulamaları içeren iş süreçleri için ortaya atılmış bir yaklaşımdır ve genellikle de 
imalata yönelik teknik süreçleri konu almazlar (Öztürk, 2009, s. 21,24). 

Değişim Mühendisliği uygulamasının sonucunda başarı sağlayan işletmelerde 
süreçlerdeki iş birimleri, fonksiyonel bölümlerden süreç ekiplerine doğru değişim 
göstermekte, idari yapılanma ise yatay bir yapıya dönüşmektedir (Bayraktar vd., 2007, 
s. 29). 

7. Sağlık Kurumlarında Süreç Yönetimi Uygulamaları 

Süreç verimliliğinin artırılmasındaki desteğe ilişkin beklenti tüm çalışanların ortak 
sorumluluğundadır ve verimlilik artışı için çalışanların gönüllü katılımlarının teşvik 
edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, sürecin hızlı çalışması için personelin yetkilendirilmesi 
gerekli ve önemli görülmektedir. Başka bir ifadeyle tüm çalışanların süreç yönelimli 
düşünmesi, davranması ve çalışması gerekmektedir. (Eyüboğlu, 2010, s. 103-104; 
Mess-Refa, 2005, s. 369).  

Yazında Süreçlerle Yönetim yaklaşımının bir işletmede başarılı bir şekilde 
uygulanabilmesi için, o işletmede süreç yönetimi anlayışının mevcut bulunmasının 
gerekli olduğu ifade edilmektedir (Bozkurt, 2003, s. 7-8). Süreç yönetimi, süreçlerle 
yönetime geçiş aşamasında uygulanması zorunlu bir basamak olarak 
değerlendirilebileceği gibi, süreç iyileştirme yaklaşımlarına yer veren diğer yönetim 
yaklaşımlarını uygulayan işletmeler için süreç yönetimine geçişin nispeten daha kolay 
gerçekleştirilebileceği ileri sürülebilecektir.  

7.1 Sağlık Kurumlarında TKY Uygulamaları 

TKY uygulamaları 1980’li yıllardan itibaren özellikle gelişmiş ülkelerdeki 
hastane hizmetlerinde hızlı bir yayılma göstermiştir (Çolaklar ve Bozkurt Demirdağ, 
2013). Dünya genelinde ISO 9001 sertifikasına sahip sağlık kurumlarının sayılarındaki 
artışa ilişkin veriler Şekil 6’dagörülebilir. Larsen ve Haversjö 2001 yılında yayınlanmış 
olan bir çalışmalarında TKY uygulamalarının bir göstergesi olan belgelendirmelerin bir 
yönüyle modaya uymak amacıyla talep edilme ihtimalini de ifade etmiş olmakla 
birlikte, belgelendirilmiş sağlık kuruluşu sayısında 2000’li yıllardan sonra da devam 
edegelen artışın ISO 9000 ve diğer TKY uygulamalarının kurumsal performansa 
yönelik beklenen olumlu etkisi nedeniyle ortaya çıktığı olasılığı da göz ardı 
edilememektedir. 
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Şekil 6. Dünyadaki ISO 9001 Sertifikasına Sahip Sağlık Kurumlarının Yıllık Bazda 

DeğişimSayıları (Kaynak: http://www.iso.org/iso/iso-survey, Erişim: 13.05.2015) 

TKY uygulamaları Ülkemizde 1990’lı yıllardan itibaren sağlık sektöründe de 
görülmeye başlanmıştır (Sarp, 2007, s. 500). Geçen süreç boyunca TKY uygulamalarına 
yer veren sağlık kurumlarında farklı açılardan alınmış olumlu neticelerin yanında, sağlık 
kurumlarında TKY’nin etkin şekilde uygulanabilmesinin yetersiz görüldüğü çalışmalara 
da rastlanmaktadır1. Sağlık kurumlarında TKY çalışmalarında görülen bu farklılıklar, 
şüphesiz örgüt kültürü yanında çok farklı sayıdaki değişkenlerin de bir sonucudur. 
Bununla birlikte TKY’nin Ülkemiz sağlık kuruluşlarında giderek yaygınlaştığı 
söylenebilir (Karahan ve Lamba, 2009).Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu 
hastanelerinin yıllara göre Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alma durumlarına ilişkin 
2001-2008 yılları arası verilerini içeren bir tablo Şekil 7’de görülmektedir. Yine güncel 
bir veri olarak Ülkemizde 2012 ve 2013 yıllarında KYS belgelendirilmiş toplam hastane 
sayısı ise sırasıyla 61 ve 46 olarak rapor edilmektedir (http://www.iso.org/iso/iso-
survey). 
 

                                                
1Can (2008), kamu hastanelerinin mevcut örgütsel yapı ve yönetim anlayışının (kültürünün) TKY’nin uygulanmasına uygun olup 
olmadığına dair Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde gerçekleştirdiği anket araştırmasının 
sonucunda söz konusu hastanedeki çalışanların kalite kültürü algılarının TKY için uygun olmadığını söylemektedir. 
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Şekil 7.Yıllara Göre Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Toplam Kalite Belgesi Alan Hastane 

Sayıları (Kaynak: Toprak ve Şahin, 2013) 
Süreç yaklaşımına yer veren yönetim uygulamaları arasında hem dünyada ve hem 

de Ülkemizde TKY uygulamalarına yönelik bu denli yüksek bir rağbet bulunmakla 
birlikte, yapılan literatür taramalarında sağlık kurumlarında TKY uygulamalarının 
sürekli iyileştirme ve süreç yönetimi üzerine etkisine dair yapılmış çalışmaların oldukça 
sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu az sayıdaki çalışmalardan birine ilişkin olarak, 
hastanelerde kalite yönetim sistemlerinin kurulması zorunluluğubulunmayan 
Bulgaristan’da ISO 9001 KYS belgesine sahip hastaneler üzerinde gerçekleştirilen bir 
araştırmada; kalite yönetim sistemi standardı olan ISO 9001’i kurup uygulayan ve 
sertifikalandıran hastanelerde hataların azaldığı, hasta güvenliğinin geliştiği, etkin 
olarak önleyici faaliyetlerin uygulanmasıyla operasyonel verimliliğin artığı ifade 
edilmiştir (Stoimenova,Stoilova ve Petrova, 2014). İran’ın İsfahan eyaletinde TKY 
uygulanan sağlık kuruluşları üzerinde anket yardımıyla gerçekleştirilen bir diğer 
çalışmanın sonucunda, TKY’nin başarısına olumlu etkisi olan başlıca etkenler arasında 
süreç yönetimine de yer verildiği belirtilmektedir (Mosadeghrad, 2015). 

Ülkemiz sağlık kurumlarındaki TKY uygulamalarına yönelik gerçekleştirilmiş az 
sayıdaki çalışmaların büyük bir bölümünün belgelendirilmiş TKY uygulamalarının 
kurumsal performans ve verimlilik üzerine etkisini incelediği söylenebilir. Bekaroğlu 
(2005), Çetin ve arkadaşları (2012), Dalbay ve Biçer (2002), Toprak ve Şahin (2013) 
tarafından gerçekleştirilmiş çalışmalar bu kapsamda değerlendirilmiştir.Bu türdeki 
çalışmalara ilave olarak örgüt kültürü ve çalışanların TKY konusundaki algılarının TKY 
uygulamalarına etkisini inceleyen araştırmaların da mevcut olduğu görülmektedir. 
Aydın ve Hatırlı (2003), Can (2008), Çolaklar ve Bozkurt Demirdağ (2013) ile Doğan 
ve Kaya (2004) tarafından gerçekleştirilen çalışmaların da bu kapsamda yer aldığı 
söylenebilir. 

7.2 Sağlık Kurumlarında TKY Uygulamaları Haricindeki Diğer Süreç 
Yönetimi Uygulamaları 

Sağlık kurumlarında süreç yaklaşımına yer veren yönetim uygulamaları 
üzerindeki araştırmalara ilişkin yabancı yazına bakıldığında, toplam kalite yönetimi 
uygulamaları haricinde ağırlıklı olarak maliyeti düşürmeye odaklı Yalın Six Sigma ile 
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Benchmarking konularındaki çalışmaların yer aldığı görülmektedir. Süreç yaklaşımına 
yer veren yönetim uygulamalarına örnek olabilecek bu çalışmalardan önemli 
görülenlerden bazıları aşağıda verilmiştir: 

• Cleven ve diğerlerinin (2014) hastane yazılım iyileştirme sürecinde CMM modeli 
kullanarak gerçekleştirdikleri araştırma: Almanya’da 10 yıldır kullanılan DRG 
(Dianosis-relatedgroup) tabanlı ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasından dolayı 
maliyetleri düşürmek ve süreç yönetimini daha etkin hale getirebilmek amacıyla 
gerçekleştirilen bu araştırma İsviçre’deki 129 hastaneyi kapsamaktadır. Araştırmada 
hastanelerin özel problemleri de göz önünde bulundurularak kısmen basitleştirilmiş 
CMM2 (CapabilityMaturity Model-Yetenek Olgunluk Modeli) dikkate alınmıştır. 
Araştırma modelinde süreç yönetiminin yetenek alanları yapısal ve kültürel alanlar 
şeklinde iki ana boyut ve bunların altında kültür, strateji, Organizasyonel yapı, 
uygulama ve bilişim teknolojileri şeklinde beş alt boyutta ele alınmıştır. Çalışma 
sürecinde DRG sisteminin hastanelerdeki süreç yönetimini nasıl etkilediğine 
bakılmış, bu konuda geçmişte yapılmış son iki araştırmanın da süreç oryantasyonu ve 
yönetimin olgunlaşması üzerinde açık faydaları olduğu görülmüş, ancak uygulama 
seviyelerinin düşük kaldığı saptanmıştır. Araştırma; hastanelerde süreç yönetiminin 
uygulanabilirliğine yönelik daha detaylı araştırmaların yapılması için bir başlangıç 
niteliği taşıması açısından önemli bir çalışma şeklinde değerlendirilmiştir. 

• Gitlow ve Gitlow (2013)’un Yalın Six Sigma yaklaşımının hastane maliyetlerine 
olumlu etkisini aktardığı makalesi: Makale, hastane maliyetlerini azaltma ve süreç 
yönetimini kolaylaştırmada işin içinden çıkılamadığını Amerika’daki gözlemlere 
dayanarak verilen geleneksel yönetim modeli yerine, profesyonel bir yönetim modeli 
olarak Deming Tabanlı Yalın Six Sigma yönetim metodunu önermektedir. 

• Heuvel, Does ve Koning’in (2006) ISO 9001 ve Yalın SixSigma’nın bir hastanede 
uygulanmasını konu alan makalesi: Çalışma Hollanda’nınorta büyüklükteki 
hastanelerinden 384 yataklı ve yıllık 72 milyon Euro bütçeye sahip Kızılhaç 
Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Hastanede ISO 9001 kalite yönetim sistemi 
sertifikasına 2000 yılında sahip olunmasının ertesinde Six Sigma çalışmaları 
başlatılmış, 2004 yılı sonunda ise bu kapsamda başlatılmış bulunan toplam 44 
projeden 21’i tamamlanarak toplamda iki milyon Euro’dan fazla tasarruf 
sağlanmıştır. Makalede Six Sigma ve TKY’nin birbirlerini tamamlayıcı bir özellik 
gösterdikleri ifade edilmektedir. Hastanede yürütülen bu çalışmalar sonucunda sağlık 
hizmetinin iyileştirilmesi için çalışanlarda bir farkındalık kültürünün oluştuğu, daha 
önce varsayımlar ve duygularla verilen kararların SixSigma’nın desteğiyle artık 
gerçeklere ve verilere dayalı olarak alınmaya başlandığı kaydedilmektedir.  

• Mannon (2014)’un Yalın Sağlık ve Kalite Yönetimini ve bu konuda yapılan 
uygulamayı aktardığı makalesi: Makale Toyota tarafından geliştirilmiş yalın üretim 
metodunun sağlık sektörüne adapte edilerek uygulanmasını konu almaktadır. Lean 
(yalın) metodu; yönetimin işletmedeki rolünü gündelik işlerle bizzat meşgul olan 
personele koçluk yapma, onları eğitimle geliştirme ve problemleri bilimsel metotlarla 
çözme şeklinde ele almaktadır. Kurum bu metodu seçerken sadece tek bir alanı 
geliştirmeyi değil, daha büyük zeminde kaliteyi artırarak hasta memnuniyetini 

                                                
2Yetenek Olgunluk Modeli (CMM); yazılım süreçlerini iyileştirmeye yönelik olarak Carnegie Melon Üniversitesi’nce 
geliştirilmiştir. Kısaca toplam kalite yönetiminin, süreç ve yönetim kavramlarının yazılım alanına uygulanması şeklinde tarif 
edilebilir (Arifoğlu-Gür, 2005). 
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yükseltmeyi, masrafları düşürmeyi ve çalışanlarının verimliliğini artırmayı 
hedeflemiştir. Uygulamanın söz konusu kurumda halen başarıyla yürütüldüğü, 
Wisconsin’de 5 hastane ve 27 kliniğe sahip ThedaCare tarafından 2003 yılında 
başlatılan çalışmanın, lean metodunun sağlık sektöründe de başarıyla 
uygulanabileceğini gösterdiği ifade edilmektedir. 

• Eiff (2012)’nin mükemmellik arayışında en iyi hastane yönetimi üzerine 
araştırmasını ve yapılan Benchmarking uygulamasını konu alan makalesi: Yazar, 
Avrupa’daki hastanelerde maliyetleri düşürmek ve süreç yönetimini geliştirmek 
amacıyla farklı metotların kullanıldığına değinmiş, bunlar arasında Benchmarking’in 
kullanımını öne çıkarmıştır. Araştırma “kalite testi ve en etkili yöntemler” yönetimini 
konu almaktadır. Kalite testi için süreç ve sonuçlar kendi sınıfının en iyisi çözümlerle 
karşılaştırılmakta ve sonuçlar analiz edilmektedir. Yazar, rakipleri iyi analiz etme ve 
onlara ait ve sınıfının en iyisi süreçleri belirleyip kendi gelişimini bunlara göre 
sağlamada sağlık kurumları açısından Benchmarking metodunun etkili olacağını 
ifade etmektedir. Makalede ayrıca, söz konusu araştırma bulgularının Avrupa Sağlık 
Yönetimi Kurulu (EMHA) tarafından hastanelere kendilerini geliştirmeleri için 
yardımcı olunmasında bir araç olarak kullanılmasının amaçlandığı belirtilmektedir. 

• Tabibi ve diğerlerinin (2011) İran’daki sosyal güvenlik kuruma bağlı hastaneler 
üzerinde süreç yönetimine etki eden faktörlerin belirlenmesine dair çalışması: 
Araştırma süreç yönetiminin performansını etkileyen ana faktörleri ortaya çıkarmak 
amacıyla İran’daki sosyal güvenlik kurumuna bağlı, süreç yönetimi uygulamalarını 
içeren ISO 9001, EFQM, Six Sigma, PDCA Sürekli İyileştirme, Kalite Fonksiyonu 
Yayılımı, Balanced Scorecard, Hastane Mükemmellik Modeli uygulamalarından en 
az birini uygulamış hastaneler üzerinde yapılmıştır. Daha önce 2008 yılında Sanders 
tarafından yapıldığı belirtilen bir çalışmada süreç yönetimini etkileyen üç ana 
faktörün süreç tanımı, süreç kontrolü ve süreç iyileştirme şeklinde tanımlandığı, bu 
çalışmada ortaya çıkan sonuçların ise 2008 yılında yapılmış çalışmadaki bulgularla 
aynı yörüngede olmadığı belirtilmektedir. Çalışmada oluşturulan model, süreç 
yönetiminde sürekli iyileştirmenin üç ana faktörden etkilendiğini göstermiştir. 
Bunlar; sonuç odaklı, süreç odaklı ve müşteri odaklı iyileştirmelerdir. Çalışma, bu üç 
faktörün hastanelerde süreç yönetim performansını belirlemede baş aktörler 
olduğunu göstermiştir.  

• Lama ve diğerlerinin (2013) İspanya’daki bir hastanede süreç iyileştirme amaçlı Six 
Sigma metodu uygulanmasına dair çalışması: Araştırma İspanya’da San Juan De 
Dios hastanesinde Six Sigma metodu kullanılarak yapılan süreç iyileştirme 
çalışmalarını konu almaktadır.  Söz konusu hastane yılda on binden fazla ameliyatın 
yapıldığı, seksen bin hastanın ziyaret ettiği ve yirmi iki bin acil vakaya bakılan 
büyük bir yapıya sahiptir. Araştırmada Six Sigma metodunun maliyetleri düşürmeye 
fazla odaklı olmasından dolayı çalışanlar tarafından tepkiyle karşılandığını 
görülmekle birlikte, metodun maliyetleri azaltırken aynı zamanda verimliliği de 
artırdığı saptanmıştır. 

8. Sonuç ve Tartışma 

Hizmet üreten işletmeler arasında yer alan sağlık kurumları, yapısal, süreç ve çıktı 
özellikleribakımından diğer sektör ve hizmet işletmelerinden ayrılmaktadır. Çıktısının 
insan olması, çalışanlar arasında uzmanlaşmanın ve faaliyetlerde üst düzeyde 
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koordinasyonun gerekliliği gibi organizasyonel özellikleri de sağlık kurumlarının 
önemli ayırt edici özellikleri arasında sayılabilir. 

Artan rekabet ve işletme maliyetlerinde tasarruf gibi nedenler, sağlık kurumlarının 
etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesine duyulan ihtiyacın önemini her geçen gün 
artırmaktadır. Son dönemde giderek daha fazla gündeme gelen yönetim yaklaşımları 
arasında öne çıkanlardan birisi de; süreç yönetimi ve bunun bir sonraki adımı olarak 
kabul edilen süreçlerle yönetim yaklaşımıdır. Ancak vaat ettiği organizasyonel etkililiğe 
ve verimliliğine rağmen süreçlerle yönetim kavramı, uygulamada örgütsel bazda tüm 
üyelerde süreçlere odaklı ve köklü bir yaklaşım değişikliğini de gerekli kılmaktadır. 

Yapılan literatür çalışmalarının sonucunda, sağlık kurumlarında doğrudan süreç 
yönetimine odaklanılan bir yönetim yaklaşımı yerine, kapsamında süreç yaklaşımına 
yer veren Toplam Kalite Yönetimi, Balanced Scorecard veya Yalın Six Sigma benzeri 
modern sonrası yönetim uygulamalarına ağırlık verildiği görülmektedir. İlaveten, 
Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları dışındaki süreç yaklaşımına yer veren diğer 
yönetim uygulamalarının sağlık kurumlarında uygulanabilirliğine dair çalışmaların da 
oldukça kısıtlı kaldığı söylenebilir.  

Ülkemizde sağlık kurumlarında süreç yönetiminin uygulanabilirliğine dair 
akademik çalışmalar arasında en dikkat çekeni, Prof. Dr. İsmail Efil’in danışmanlığında 
Ş. Ergun Şenel (2004) tarafından gerçekleştirilen yüksek lisans tezidir. Çalışma 
kapsamında özel bir tıp merkezinde yapılan uygulama ile süreç yönetiminin 
uygulanabilirliği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, operasyonel 
süreçlere yönelik süreç yönetimi faaliyetlerinin hekim çalışanlarınca yeterince 
desteklenmemesinden kaynaklanan nedenlerle beklenen ölçüde gerçekleştirilememesine 
mukabil, genel işleyişlerdeki hizmetlerde süreç yönetiminin başarılı olduğu ve birçok 
sürecin performansında olumlu gelişmeler görüldüğü kaydedilmiştir.  

Ülkemizde sağlık kurumlarında gerçekleştirilen süreç yönetimine yönelik 
uygulamalardan bir diğeri, bir tıp merkezinin acil ve poliklinik sağlık hizmetlerinde 
gerçekleştirilen süreç iyileştirme çalışmasıdır. Çalışmada süreç yönetiminin önemi 
vurgulanmış, uygulamanın başarısı için tüm çalışan personelin katılımı ve katkısı ile 
işbirliği ve dayanışmanın sağlanması gerekliliği ifade edilmiştir (Yıldırım, 2014).  

Süreçlerle yönetim, amaçlara ulaşmada etkililiğe ve verimliliğe yönelik olumlu 
sonuçlar doğurabilen bir yönetim anlayışıdır. Ancak süreçlerle yönetim anlayışı, 
organizasyonda yer alan tüm üyelerde süreçlere odaklı köklü bir yaklaşım değişikliğine 
ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda, süreçlerle yönetim anlayışına geçilme aşamalarında 
süreç yaklaşımına yer veren diğer yönetim konsept ve uygulamalarının öncelikli olarak 
değerlendirilmesi ve uygun görülecek yaklaşımın uygulanması önerilebilir. Bu açıdan 
bakıldığında; EFQM, Balanced ScoreCard, Six Sigma, Değişim Mühendisliği ve 
özellikle 2000 yılı versiyonu sonrasında süreç yaklaşımına önemli ölçüde yer vermiş 
olan ISO 9000 gibi kapsamında süreç yaklaşımı bulunan yönetim yaklaşımlarından en 
az birini uygulamaya almış işletmelerin süreçlerle yönetime geçiş aşamalarında bir kaç 
adım önde bulunacakları değerlendirilmektedir. Konunun şirket kültürü haline 
getirilmesinin bir süreç dahilinde gerçekleştirilebileceği ve bunun için de öncelikle 
yönetimin kararlılığına ihtiyaç bulunacağı göz ardı edilmemelidir. 
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Extensive Summary 

1. Introduction 

Whether or not processes have been identified, they are present in all 
organizational activities with their different extents. Therefore, improvements in 
processes are important in providing effective and productive process flows which are 
in compliant with organizational objectives. On the other hand, magnitude of business 
costs in health institutions which differ from other sectors and service businesses in 
terms of various characters they have, brings up different management implementations 
and approaches with regards to obtaining effectiveness in organizational structure and 
management. When body of literature is referred, it is seen that studies on 
implementations of other management approaches in health institutions which include 
process approach except Total Quality Management is quite limited. In this regard, it 
can be said that instead of a management approach in health institutions in which 
directly process management is focused, postmodern management implementations 
such as Total Quality Management, Balanced Scorecard or lean Six Sigma which 
include process approach in their contents are concentrated on.    

In this study, process management in health institutions and management 
implementations which include process approach in their contents are investigated 
together with their results, thus having an idea is aimed in terms of applicability of 
process management in health institutions.  

2. Basic Characteristics of Health Institutions 

Important characteristics of health services such as being a dynamic sector under 
the effect of numerous variability and being related with human life directly separate 
health institutions from other industry and service businesses(Aslan&Demir, 2005; 
Aslantekin et al., 2007). It can be said that this distinctive basic characteristics of health 
institutions can be explained in summary under three main titles as structure, process 
and output(Kavuncubaşı, 2000, p. 52-56,272; Uzkesici, 2002, p. 80-84). 

Another important characteristic of health institutions is they are economical 
businesses with remarkable budgets due to reasons such as magnitude of investment 
costs and their need of closely following up technological 
developments(Uzkesici,2002,p. 47; Atasever, 2014, p. 82). 
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3. Characteristics which Separate Presentation of Health Service from Other 

Service Types  

There are some certain characteristics which separate health services from other 
service types(Aslantekin et al., 2007). One of outstanding character among them is 
health services to be related with human life directly. As another characteristic, it can be 
said that health service employees work in a deontological culture environment where 
they are honoured and are proud of the given service and successful outcomes. 
Motivation of health employees is extremely affected by ethical values(Deldal, 2014). 

Confidence factor in health interaction has utmost importance. Client fidelity in 
health service is directly oriented to the person giving service/physician and health 
institution is in the background(Bekaroğlu, 2005). 

Performance of health service is a big system where many occupation groups take 
place in. This system; has three different extents as managers, persons giving service 
and persons getting service and all these three extents focus on human factor. As a 
result of this, requirement of performing effective, productive, quality, fast, accessible, 
on time and impeccable service arises. And such a requirement brings up the need of 
institutions to be managed in an extremely planned, sensitive, balanced and genuine 
way in performance of health services(Aslantekin et al., 2007). 

As another characteristic which separates health services from performance of 
other services, it can be indicated that satisfaction level of the client is inversely 
proportional with his expectations rather than the quality of the service he gets. 

4. Examining Process Concept 

Word meaning of process word is given as “incident and activity series between 
which there is unity or which are repeated, which progress, develop at a certain time 
point, process” (TDK, 2015). Notwithstanding, for definition of work processes which 
are meant with process expression, it is seen that there are quite different approaches in 
management science (Bozkurt, 2010, p. 39). Common point of all these definitions is 
the process to state a transformation which add value to the manufacture (Esin, 2004, p. 
226).  

5. Process Management or Management by Processes As a Contemporary 

Management Approach 

Businesses include numerous work processes with various extents. A big portion 
of work processes some of which take part within sole business function, are processes 
which are conducted as interfunctional. Whether processes are implemented in a single 
department or consist of more than one department activities or interactions, in a final 
meaning, they affect productivity of business activities, thus financial achievement of 
the businesses (McDonald, 2013, p. 16). This characteristic of processes and customer 
satisfaction of traditional organization structure in the business and processes to cause 
some serious problems in terms of their productivity resulted in process management 
concept to arise (Eyüboğlu, 2010, p. 55-56). 
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6. Other Management Concepts And Implementations which Include Process 

Approach in their Content Error! Bookmark not defined. 

Impact of process-driven management understanding on increase of business 
performance has been started to be felt especially after 1980s. In this period, among 
implementations aimed at Total Quality Management, EFQM Excellence Model, ISO 
9000 Quality Management system Standards, especially its 2000 and later versions  and 
standards of Malcolm Balridge National Quality Award given in America gave place to 
process approaches on an important level. Examining Processes Systematically is stated 
as one of the most important factors of Total Quality Management (Bozkurt, 2003, p. 9-
10). It is also seen that different management implementations and methods which 
include process approach in their contents in different levels and extents in businesses 
are implemented to provide a competitive advantage in line with various variables such 
as changing environment conditions, customer demands, technological developments. 
(Saruhan et al., 2013, p. 23) These can be expressed as Six Sigma, Balanced Scorecard 
and Reengineering.    

7. Process Management Implementations in Health Institutions  

It is stated in the literature that for Management approach by processes to be 
implemented in a business successfully, there must be process management 
understanding in that particular business (Bozkurt, 2003, p. 7-8). As well as process 
management can be evaluated as a step of which execution is mandatory in the stage of 
transition to the management by processes, it will be possible to put forward that for 
businesses which implement other management approaches which include process 
improvement approaches, transition to process management will be able to be 
performed easier relatively.   

7.1 Total Quality Management Implementations in Health Institutions 

Total Quality Management implementations have shown a rapid dissemination 
especially in hospital services in developed countries since 1980s (Çolaklar&Bozkurt 
Demirdağ, 2013). This increase which continued also after 2000s in number of certified 
health institutions likely to occur due to expected positive impact of ISO 9000 and other 
Total Quality Management implementations with regards to corporate performance.    

As well as there is a high demand aimed at Total Quality Management 
implementations both in the world and in our country among management 
implementations giving place to process approaches, it is seen in made literature 
reviews that studies on impact of Total Quality Management implementations on 
continuous improvement and process management is quite limited.  

7.2 Other Process Management Implementations in Health Institutions 
Except Total Quality Management Implementations 

When the body literature related to researches on management implementations 
including process approach in health institutions is reviewed, for studies except total 
quality management implementations, it is seen that mainly studies on Lean Six Sigma 
and Benchmarking  topics focusing reducing the cost, take place. Articles and 
researches prepared by Clevenet al. (2014), Gitlow and Gitlow (2013), Heuvel, Does 
and Koning (2006), Mannon (2014), Eiff (2012), Tabibiet al. (2011) and Lama et al. 
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(2013) which are of primary studies on these matters regarding implementations in 
health institutions have been examined together with their results.    

8. Conclusion and Discussion 

As a result of made literature reviews, it is seen that instead of a management 
approach in which directly process management is foucsed, postmodern management 
implementations similar to Total Quality Management, Balanced Scorecard or Lean Six 
Sigma which give place to process approach in their contents are concentrated on in 
health institutions. Additionally, it can also be said that studies on applicability of other 
management implementations giving place to process approach except Total Quality 
Management implementations in health institutions are quite limited.  

Management by processes is a management understanding which may give 
positive results aiming at effectiveness and productivity in succeding objectives. 
However, management by processes understanding needs a radical approach change 
focusing processes in all members taking part in the organization. In this content, it can 
be suggested primarly to evaluate other management concepts and implementations 
including process approach and to implement the approach deemed suitable in stages of 
transition to management by processes. When considered from this point of view, it is 
assessed that businesses which have put into force ISO 9000 which gave place to 
process approach especially after its 2000 version on an important level and EFQM, 
Balanced ScoreCard, Six Sigma or Reengineering management approaches will be one 
or more step ahead in stages of transition to management by processes. It must not be 
ruled out that making this issue a company culture will be able to be performed in the 
scope of a process and to be able to do this, primarily consistency of the management 
will be needed.  
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Özet 

Bu çalışma Antalya’da uluslararası medikal turizm sektöründe yer alan 
hastanelerin küresel işbirliği ve yenilikçilik performanslarını ve büyüme trendini 
ölçmeyi amaçlamaktadır. Hastanelerin medikal turizm pazarından pay alabilmesi için 
yeni pazar, yeni hizmetler, yeni işbirlikleri bağlamında yenilikçi dönüşümleri 
gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Araştırmanın kuramsal çerçevesi küreselleşme, 
durumsallık ve çevreye uyum yaklaşımlarına dayanmaktadır. Çalışma nicel verilerin de 
kullanıldığı nitel bir araştırmadır. Araştırmanın bulgularına göre Antalya’nın medikal 
turizmde küresel rekabet gücü göreli olarak küresel işbirliği bakımından zayıf 
kalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Medikal Turizm, Yenilikçilik, İşbirliği, Sosyal Ağ Analizi. 
Abstract 

The aim of this study is to analyze hospitals’, which are settled in Antalya medical 
tourism sector global cooperations, innovation and growth trend. Hospitals need to 
make innovative transformation for can take market share in contex new market, new 
services, and new cooperations. Paper’s framework depends on globalization, 
contingency and adapdation approaches. According to findings Antalya has weak 
competitation power in point of global cooperation.  

Keywords: Medical Tourism, Innovation, Cooperation, Social Network Analyse. 
1. GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı, Antalya Turizm Kümesi’nde çok hızlı büyüme gösteren 
medikal turizm sektörünün gelişimini küreselleşme, durumsallık ve çevreye uyum 

                                                
1 Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenen 2014.01.0131.001 no’lu “Antalya Medikal Turizm 
Kümesi’nin Entelektüel Sermaye, Yenilikçilik ve İlişki Ağ Yapılarının Analizi” başlıklı projenin sonuçlarından türetilmiştir. 
Akdeniz Üniversitesi’ne ve BAP birimine teşvik ve destekleri için şükranlarımızı sunarız. 
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yaklaşımlarının bakış açısıyla analiz etmektir. Bu analiz mikro ve mezo seviyede 
yapılmıştır. Büyüme trendi devam eden Antalya Turizm Kümesi’nin alt sektörü olarak 
medikal turizmin küreselleşme ve ağ ilişkileri üzerinden gelişim dinamiklerinin ortaya 
çıkarılması sektörün yüksek büyüme hızı sebebiyle dikkat çekicidir. Nitekim 2012 
yılında Antalya, uluslararası hastaların en çok geldikleri birinci şehirdir. Yine Antalya 
medikal turizm kapsamında gelen yabancı sağlık turistlerinin en çok tercih ettiği iller 
arasında 2011 yılında dördüncü, 2012 yılında ise ikinci sıradadır. Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile anlaşmalı ülkelerden gelen sağlık turistlerinin en fazla tercih ettiği ikinci il 
Antalya’dır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2013). Yıllar itibariyle Antalya’da sağlık 
hizmetlerine ilişkin sayısal gelişmeler incelendiğinde 2006-2009 yılları ve 2009 sonrası 
kuruluş sayısı, yatak kapasitesi, uzman personel sayısı gibi konularda artış gerçekleştiği 
görülmektedir.  

Antalya Medikal Turizm Sektöründe faaliyet gösteren işletmeler kümelerin 
gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırmaya göre fikir aşamasındaki kümeler 
düzeyindedir dolayısıyla ekonomik bir yığın oluşturmaktadır. Malmberg ve diğerlerinin 
(1996) ekonomik yığılmaların özelliklerini dikkate alarak yaptıkları ve aynı alanda 
faaliyet gösteren işletmelerin sektörel bölgeler olarak adlandırıldığı sınıflandırmaya 
Antalya medikal turizm sektörünün de girdiği söylenebilir. Nitekim bu durum ulusal ve 
bölgesel otoritelerin de dikkatini çekmiştir. Ulusal bağlamda Sağlık Bakanlığı 2010 
yılından itibaren sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri yoğunlaştırmıştır 
(Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, 2012). Sağlık Bakanlığı’nın 2012 yılında hazırladığı 
“Sağlık Turizmi Faaliyet Raporu”nda Antalya niceliksel veriler bazında öne 
çıkmaktadır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı turizmde sağlık turizminde kümelenmeye 
destekleyici olarak kümelenme, alternatif turizm konularında proje çağrılarına çıkmış, 
ilgili konularda toplantılar düzenlemiştir (BAKA, 2012).  

Türkiye turizm destinasyonu olarak UNWTO 2012 verilerine göre 6. Sırada, 
Antalya ise en popüler turizm şehirleri arasında 7. sırada yer almaktadır. Bu nedenle 
mevcut çalışmada medikal turizm işletmeleri olarak hastanelerin yeni uluslararası 
işbirlikleri oluşturup oluşturmadıkları, uluslar arası hastalar için yeni hizmet ve süreçler 
geliştirip geliştirmedikleri küreselleşme, uluslar arası işbirlikleri ve ağlar, çevreye ve 
koşullara uyum konularına olan yoğun ilgi sebebiyle dikkate değer bir araştırma sorusu 
olarak görülmüştür. Bu bağlamda çalışmanın amacı medikal turizm sektöründe 
kaynaklar ve talep koşulları açısından olumlu gelişme yaşayan Antalya’daki 
hastanelerin yenilikçi işbirliği, teknoloji ve yeni pazarlar açısından değişen çevreye 
uyum sağlayıp sağlayamadığını ölçmektir. Bu ölçümde toplanan verilerle Ansoff’un 
Büyüme Matrix’i uygulanmıştır. 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 
Medikal turizm, turizm literatüründe yükselen bir trend olmakla birlikte çok yeni 

bir kavram değildir. Geçmişte gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek 
gelirli insanlar medikal hizmetlerin daha iyi olduğu gelişmiş ülkelere (ABD ve 
Singapur) seyahat etmekteyken, son yıllarda bu trend tersine dönmüş gibi 
görünmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki insanlar, artık, daha ucuz ve iyi medikal 
hizmetlerden yararlanabilecekleri görece daha az gelişmiş ülkelere seyahat 
etmektedirler. Bu eğilim bu ülkelerde medikal turizmin gelişimini teşvik etmiştir 
(Cohen, 2008:25; Türkiye Sağlık Vakfı, 2010:12). Buna rağmen medikal turizme 
literatürde yeterli dikkat çekilmemiştir. Medikal turizm literatüründe gelişmekte olan 
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ülkelerde medikal turizmin ekonomik katkısına işaret edilmekle birlikte henüz medikal 
turizmin nasıl örgütlendiğine, nasıl ve hangi yollarla yerel kalkınmaya katkı sağladığına 
ve benzeri konularda görgül çalışma bulunmamaktadır. Bunun sebebi yeni oluşan bir 
turizm tipi olması ve yerel ekonomiye katkısını ölçebilecek zaman serileri verisi ve 
sektörel verilerin bulunmaması olabilir. Turizm sektörü verileri kısıtlı olmakla beraber 
ancak medikal turizm verileri de detaylı bir şekilde mevcut değildir. Bu sayısal veri 
kısıtına rağmen medikal turizmin nasıl ve ne düzeyde kalkınmaya katkı yaptığı, nasıl 
örgütlendiği ve seçilen ülke ve şehrin turizm tipine göre gelişimde nasıl farklılaştığı gibi 
konular üzerinden incelenebilir. Antalya’nın Lara Kundu bölgesindeki kitle turizmi 
otelleriyle yapılan araştırma öncesi görüşmeler ve haberler göstermektedir ki bu oteller 
Antalya’daki turizmin kırılganlığını azaltmak ve turizmi çeşitlendirmek için medikal 
turisti çekmenin ve ürünlerini pazarlamanın yollarını bulmaya çalışmaktadırlar 
(TÜRSAB Sağlık Turizmi Raporu, 2014). Ancak tekrar etmek gerekir ki her ne kadar 
literatürde ekonomik katkısı sık sık vurgulanmasına rağmen bu konuda detaylı bir 
görgül çalışma yapılmamıştır.  

Bu çalışma vasıtasıyla, medikal turizmin hızla gelişmekte olan bir ülke olduğu 
Türkiye’de (2012 ve 2013 arasında medikal turist sayısı %68 artmış, 156.176’dan 
262.000’e çıkmıştır), medikal turizmin geliştiği bir şehir olarak Antalya (yabancı 
hastaların en çok sağlık hizmeti aldığı ilk şehirdir, medikal turist sayısı olarak 
İstanbul’dan sonra ikinci şehirdir) ele alınarak yukarıda bahsedilen literatür eksiğine 
katkıda bulunulacaktır (Sağlık Kurumları Envanter Çalışması, T.C. Sağlık Bakanlığı, 
2013). Çalışmanın amacı doğrultusunda Antalya, mevcut gelişmiş kitle turizmi ve 
medikal turizm arasındaki bağlantıyı keşfetmek için çok uygun bir çalışma alanıdır. 
Dahası Antalya medikal turizm değer zincirinin turizm değer zinciri yönetişim biçimini 
tanımlamakla ve yerel- küresel seviyede firma ilişkilerinin, kurumsal faktörlerin nasıl 
olduğunu medikal turizmin gelişimi bağlamında araştırmakla sadece literatüre katkı 
sağlamayacak aynı zamanda turizm büyümesinde artış, turizmin çeşitlendirilmesi ve 
rekabetçilik için de plan ve politikacıların ayrıca girişimcilerin stratejileri için de 
katkıda bulunacaktır. 

Son on yıllarda çok gelişmiş ülkelerin birçoğundaki tıbbi hizmetler oldukça pahalı 
hale gelerek, toplumun her kesimi için ekonomik olmaktan çıkmıştır (Cohen, 2008:25). 
Dünya nüfusunun artması, yaşam kalitesinin yükselmesi, çeşitli ülkelerde sağlık 
maliyetlerinin artması nedeniyle tedavileri daha kaliteli olan ve ekonomik hizmet veren 
ülkeler ortaya çıkmış ve medikal turizm sektörünün oluşmasına neden olmuştur. Halen 
dünyada milyonlarca hastanın tedavi amacıyla başka ülkelere seyahat ettiği tahmin 
edilmektedir.  Merrell vd. (2008), 500.000 Amerikalının 2007 yılında sağlık hizmeti 
almak için ABD dışına seyahat ettiğini belirtirken (Eissler, 2010:9),  Deloitte (2008:3) 
ise 2007 yılında medikal turizm hareketlerine katılan Amerikalıların sayısının 750.000 
olduğunu öne sürmüştür. Bauer (2009), 2008 yılında iki milyon Amerikalının medikal 
turizm hareketine katıldığını iddia etmektedir. 2017 yılına kadar bu sayıların 20 
milyonu geçeceği tahmin edilmekte (Deloitte, 2008:3) ve medikal turistlerin 79,5 milyar 
dolarlık bir harcama yapacakları hesaplanmaktadır (Ackerman, 2010; Eissler, 2010). 

Medikal turizm alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde medikal turizmin 
tanımı ve medikal turistin motivasyonunu ele alındığı görülmektedir. Gelişmekte olan 
ve gelişmiş ülkelerde medikal turizmin etkileri yeterince çalışılmamıştır (Masoud vd., 
2011). Hunter-Jones (2005) medikal turizm için keşfedici olan araştırmasında medikal 
turist tipolojisi çıkarmış, gelecek araştırmalarda kişilik gibi mikro değişkenler ve kültür, 
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devlet gibi makro değişkenler araştırılması için önerilerde bulunmuştur. Garcia-Altes 
(2005) sağlık turizmiyle ilgili zorluk ve fırsatlara yönelik araştırma notunda sağlık 
turizmi için öne çıkan uygulama ve kavramsal alanları vurgulamıştır. Buna göre 
popülasyonun yaşı, yaşam şeklindeki değişim, turizm alternatifleri, sağlık bakım 
hizmetlerinin özellikleri, yabancı sağlık hizmet sağlayıcıları için kısıtlar ve 
uygulamalar, sağlık ve ilgili sektörlere direk yabancı yatırımcılar için kısıtlar sigorta 
eğitim ve telekomünikasyon uygulamaları, yerel altyapısal kapasite kısıtları,  altyapı 
finans insan kaynağı kısıtları, pazardaki rekabet, düzenlemeler, reklam stratejileri, 
bakım kalitesi, uzman belgeleri, teknolojiler, vergiler, emek, altyapı, üstyapı, kolay 
varış prosedürleri,  devletin ilgisi medikal turizm için önemli değişkenlerdir.   

Pearcy ve Lester (2012) ortaya çıkan turizm trendi olarak sağlık turizmindeki 
yenilikçilik konusunu Mattson ve diğerlerinin 2005’te geliştirdiği model üzerinden 
Jamaica için incelemiştir. Peršić ve Janković (2012) ise Hırvatistan’daki sağlık turizmi 
gelişim olanaklarını araştırdıkları çalışmalarında gelişmekte olan ülkeler için de faydalı 
önerilerde bulunmuşlardır. Aynı zamanda anılan bütün yazarlar alternatif turizm ve 
turizmin çeşitlendirilmesi açısından önem arz eden sağlık turizmi konusunda yeterli 
çalışma olmadığını vurgulamışlardır. Bu çalışma medikal turizmi makro değişkenler 
açısından ele aldığı ve birincil aktörler olan hastaneler üzerinden araştırmayı yürütmesi 
bakımından yazına katkı yapmaktadır. 

Yabancı bir ülkeden gelerek Türkiye’de sağlık hizmeti alan hastaların en fazla 
olduğu iller arasında birinci sırada Antalya bulunmaktadır. Burada Antalya’ya gelen 
turist sayısı ile Antalya’da sağlık hizmetlerinden faydalanan hasta sayısında oransal 
paralellik olması beklenen bir durumdur. Nitekim Lee (2010) sağlık hizmetleri 
üzerindeki uluslararası turizmin etkilerinin  kısa ve uzun vadeli araştırılması konulu 
çalışmasında turizm ve sağlık arasındaki yoğun ilişkiye dikkat çekmiştir. Ancak 
medikal turizm kapsamında Antalya’ya tatil ve tedavi veya sadece tedavi için gelen 
medikal turist sayısı verileri mevcut değildir. 

Sağlık Turizminde Antalya, sağlık hizmetlerinden yararlanan turist sayısı 
bakımından 2011 ve 2012 yıllarında birinci sıradadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2013). 
Yine aynı yıllar için hasta turistlerin göz, ortopedi, iç hastalıkları acil tıp, çocuk 
hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları branşlarında en çok tercih ettiği il Antalya’dır. 
Antalya, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı ülkelerden gelen sağlık turistlerinin en 
fazla tercih ettiği ikinci ildir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2013). Bahsi geçen verilerden 
anlaşıldığı gibi yıllar itibariyle Antalya’da sağlık hizmetlerine ilişkin sayısal gelişmeler 
incelendiğinde 2006-2009 yılları ve 2009 sonrası kuruluş sayısı, yatak kapasitesi, 
uzman personel sayısı gibi konularda artış gerçekleştiği görülmektedir. Daha güncel 
ikincil ve istatistiki veriler bilhassa da Antalya özelinde resmi otoriteler tarafından 
yayınlanmamıştır. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı’nın mevcut en kapsamlı ve güncel 
çalışması üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Daha önce bahsedildiği üzere sağlık 
turizmi ve medikal turizm ikincil verileri son derece kısıtlıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 1946’da sağlığı, yalnızca hastalık ve sakatlığın 
olmaması değil bütün olarak fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan iyi olma durumu olarak 
tanımlamaktadır (akt. Cohen, 2008). Abels ve Kipnis’e (1998) göre ise sağlık, sosyal, 
psikolojik ve fiziksel refahlık durumu ve bu durumu elde etmek için çeşitli yolların 
izlenmesidir (Abels ve Kipnis, 1998, s.695). Sağlık sektörü, hastaların normal sağlık 
durumlarına tekrar dönmek istedikleri zaman başvurdukları bir sektördür. Sağlık 



 
 

P. Arsezen Otamış – N. Yüzbaşıoğlu  7/3 (2015) 173-192 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

177 

hizmetleri ise bir hastanın teşhis, tedavi veya rehabilitasyon sırasında aldığı veya 
deneyimlediği çeşitli servislere verilen ortak bir terimdir (Doshi, 2008, s.8).  Sağlık 
turizmi, normal turistik özelliklerine ek olarak sağlık hizmetlerinin ve sağlık tesislerinin 
geliştirilmesi yoluyla turist çekmek için destinasyon veya bir turistik tesis (örneğin, 
otel) ile ilgili planlanmış girişimdir (Goodrich ve Goodrich, 1987, s.217). 

“Medikal Turizm” sağlık turizminin bir alt kümesidir. Sağlığı iyileştirmek ya da 
geliştirmek için yapılan seyahatlerin “Sağlık Turizmi” olarak mı yoksa “ Medikal 
Turizm” olarak mı adlandırılması gerektiği konusunda tartışmalar olsa da uluslararası 
yazında medikal turizmin sağlık turizminin bir altkümesi olduğu konusunda ortak bir 
görüş bulunmaktadır. Örneğin, Smith ve Puczko (2009) sağlık turizmini, medikal 
turizmin sağlık turizminin bir alt kümesi olduğu anlamına gelen, medikal turizm ve 
wellness turizminin oluşturduğunu savunmaktadır. Borman (2004) ve Jonathan (1994) 
sağlık turizmini, sağlık hizmetleri için destinasyonların benzersiz cazibeleri ile tesisleri 
birleştirerek turist çekme olarak tanımlamaktadır (akt. Yu ve Ko, 2012, s.81). Garcia-
Altes (2005) sağlıkla ilgili turizm türlerinin hepsini kapsayacak şekilde “sağlık turizmi” 
ifadesini kullanmaktadır. Connell (2006) medikal turizmin tıbbi müdahaleleri gerektiren 
durumlarda kullanılan doğru terim olması sebebiyle, medikal turizm ve sağlık turizmi 
arasında bir ayrım yapılması gerektiğini belirtmektedir. Sağlık turizmi ve medikal 
turizm iki farklı kavramdır. Fakat medikal turizm kavramsal olarak sağlık turizminin bir 
alt kümesi olarak hizmet vermesi sebebiyle birbirleriyle ilişkili kavramlardır (Saiprasert, 
2011, s.29). Buradan hareketle medikal turizm, daha iyi bir sağlık elde etmenin 
yurtdışına yapılan seyahatlerin temel bir bileşeni olduğu, sağlık ve wellness turizminin 
daha pasif süreçlerinden ziyade daha saldırgan yöntemleri (ameliyatlar vs.) ve tıbbi 
kontrolleri içeren durumlarda genel bir terim olarak kullanılmaktadır (Connell, 2013, 
s.2). 

Medikal turizm kapsamında gelen hastalar, ikili anlaşmalı ülkelerden gelen 
hastalar ve sosyal güvenlik kurumuyla anlaşmalı ülkelerden gelen hastaların 2011 ve 
2012 yıllarında en fazla tercih ettikleri il İstanbul’dur. Antalya ise 2011 yılında en fazla 
tercih edilen dördüncü il iken, 2012 yılında en fazla tercih edilen ikinci il olmuştur. İkili 
Anlaşmalar kapsamında gelen hastalar sadece İstanbul ve Ankara illerinde tedavi 
olabilmektedir. İkili anlaşma kapsamında gelen 544 hastanın % 72’si Ankara ilindeki 
hastanelere, %28’i İstanbul ilindeki hastanelere gelmiştir. 2011 ve 2012 yıllarında 
turistin sağlığı kapsamında hastaların en fazla tercih ettiği illerin başını Antalya, Muğla 
ve İstanbul çekmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013; T.C. Sağlık Bakanlığı, 
2013). 

İşbirliği, sektörel bölgeler için önemli bir özelliktir. Özellikle küçük ölçekteki 
işletmeler geniş bir coğrafi alana yayılmış olsalar bile yakın ilişki içinde 
olabilmektedirler. Porter (1998) kümelerdeki yenilikçilik için rekabetin önemli 
olduğuna dikkat çekmiştir. Daha yeni görüşler ise (inovasyon sistem yaklaşımı gibi) 
aktörler arası ilişkilerin tamamlayıcı olduğunu vurgulamaktadır (Erkuş-Öztürk, 2009). 

Sonuç olarak herhangi bir ağa dâhil olan işletmelerin iş yapma yetenekleri 
artmaktadır. Ağların birbirleriyle olan etkileşimleri sonucunda da bilgi ağlar arasında 
yayılmaktadır. İşletmelerin ağlar içerisinde yer almalarının bir diğer sebebi de ortak 
politikalar gerçekleştirilmesine olanak sağlamasıdır. Ağa dâhil olan işletmeler lobicilik 
faaliyetleriyle siyasi ve politik kararları etkileyebilmekte ve ağın yararına uygun 
ekonomik, çevresel ve sosyal düzenlemeleri gerçekleştirebilmektedirler. Nitekim 
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ağların bir diğer yararı da kaynaklar bakımından toplamın küçük bir kısmını oluşturan 
işletmelerin ağlar aracılığıyla karar alma sürecine dâhil olabilmeleridir (Arsezen-
Otamış, 2013, s.42).  

Bu yaklaşımla Antalya’daki uluslararası medikal turizm faaliyetlerinin küresel 
boyuta taşınması uluslararası işbirliği ağlarını gerekli kılmaktadır. İlk etapta bu 
işbirliğinin kapsamı, yabancı hastaların Antalya’ya hem tedavi hem tatil yapacakları 
fırsatı yaratacak ikili anlaşmaları yapmaktır. Bu anlaşmalar yeni süreç ve hizmetleri 
doğurabilir (yabancı hasta biriminin oluşturulması, yeni sigorta anlaşmaları, tüp bebek 
veya kök hücre tedavisi gibi yeni hizmetlerin eklenmesi gibi). Bu anlaşmalar bağlayan 
bürokrasi ve süreçler uluslararası hukuk, turist hakları, hasta hakları, ülkelerin sağlık ve 
hayat sigortası düzenlemeleri ve uluslararası ilişkilerin tüm boyutları açısından ele 
alınmalıdır. Hatta bazı durumlarda dini düzenlemeler de medikal turizm için önem arz 
etmektedir. Örneğin bilindiği üzere bazı ülkelerde tüp bebek yönteminde birden fazla 
yumurtanın döllenmesine dini gerekçelerle izin verilmemektedir. Bu sebeple hastalar 
başka ülkelere medikal turist olarak seyahat etmektedir (Alleman vd., 2010; 
Moghimehfar ve Nasr-Esfahani, 2011). 

Örgütlerin veya işletmelerin çevrelerine uyum sağlamalarının bir dizi bilinçli 
karar ve planlamalara dayalı olduğuna ilişkin araştırmalar “adaptasyon-uyum 
yaklaşımı” olarak ele alınmaktadır (Hannan ve Freeman, 1977). Örgüt kuramı, doğadaki 
gibi doğal seleksiyona tabi olan varlıkların bir kısmının yok olup diğerlerinin evrimleşip 
uyumlaşarak hayatta kalmalarını, işletmeler  açısından, “ekolojik görüş”, “popülasyon 
ekolojisi” veya “örgütsel nüfus çevrebilim modeli” olarak adlandırmaktadır. Bu görüşe 
göre çevre, doğal seleksiyon aracılığıyla aslında işletme veya örgüt nüfusunu kontrol 
altında tutmaktadır. Adaptasyon (uyum) yaklaşımlarından en yaygın kabul görenlerden 
biri “durumsallık yaklaşımı” veya “koşul bağımlılık yaklaşımı”dır. Buna göre 
işletmelerin yapı ve işleyişini, içinde bulundukları çevre koşullarının özellikleri, 
kullandıkları teknoloji ve işletmelerin ölçekleri etkilemektedir (Hannan ve Freeman, 
1977; Robbins, 1990; Sarvan vd., 2003). 

Popülasyon ekolojisi yaklaşımı ile Antalya’daki hastanelere mezo seviyede 
bakıldığında son derece hızlı bir değişim içinde oldukları görülmektedir. Bir turizm 
destinasyonu olmanın yarattığı dinamikler ilgili ve destekleyici sektörlerde faaliyet 
gösteren işletmelere sirayet etmektedir. Nitekim hızlı değişime ayak uyduramayan 
işletmeler hayatta kalamamaktadır (Yücel vd.,2006). Bu noktada değişimin etkileneni 
konumundaki hastaneler, yabancı dil bilen personel istihdam etmek, yabancı hasta 
birimi oluşturmak, vize işlemlerinde aracı olmak, yabancı hasta getiren acentelerle 
işbirliği yapmak, yabancı ülkelerde sağlık ve sosyal güvenlik kurumlarıyla anlaşmalar 
yapmak, yabancı hastaların en çok tercih ettiği hizmetleri ürün portföyüne eklemek 
(plastik cerrahi, saç ekimi, ağız diş bakımı vb.) gibi yeniliklerle rekabet avantajı 
yakalayabileceği söylenebilir. 

Sağlık turizmi literatürüne bakıldığında çalışmaların üç grupta toplandığı 
söylenebilir. İlk grup sağlık turizmini tanımlamayı, çeşitlerini açıklamayı amaçlayan 
çalışmalardır. Bu çalışmalarda ağırlıklı olarak veri ve doküman inceleyen nitel 
çalışmalardır. Bu grupta göreli olarak az sayıda nicel çalışma vardır. Bunlardan biri 
Lee’nin 2010 yılında turizm ve sağlık hizmetleri arasındaki nedenselliği araştırdığı ve 
sağlık hizmetlerinin gelişmesinin turizmi olumlu etkilediğini bulduğu çalışmadır.  
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İkinci grup sağlık turizmi çalışmaları, sağlık turistlerinin tipolojisini çıkarmaya 
yönelen, sağlık turistinin motivasyonunu veya sağlık turizmini tercih etme nedenlerini 
araştıran ve çoğunluğu nicel olan çalışmalardır. Bu tip çalışmaların bazılarında sağlık 
turizmini sunan destinasyonun özelliklerine de yer veren çalışmalar vardır. Örneğin 
Moghimehfar ve Nasr-Esfahani 2011’de yaptıkları çalışmada kısır çiftlerin tüp bebek 
tedavisi için İran’ı tercih etme nedenlerini araştırmış, etik, dini ve yasal durumların 
destinasyon seçiminde ön planda olduğunu ileri sürmüşlerdir. Destinasyonların sağlık 
turizmi politikalarını, sağlık turizmi açısından güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve 
tehditleri araştıran ve sağlık turizmine uygunluğu sorgulayan araştırmalar da bu gruba 
dâhil edilebilir. Çünkü çoğu çalışma (Magablih, 2001; Milstein ve Smith 2006; Deloitte; 
2008; Kangas, 2010; Persic ve Jankovic, 2012) bunu sağlık turisti profili üzerinden ele 
almaktadır (örneğin kanser hastalarının tedavisi, yaşlı bakım hizmetleri, tüp bebek veya 
kök hücre tedavileri için seyahat edenler gibi). 

Üçüncü grup çalışmalar sağlık turizminin makro bakış açısıyla ele alındığı 
çalışmalardır. Bu gruptaki çalışma sayısı diğerlerine göre oldukça azdır. Örneğin 
gelişmekte olan ve daha gelişmiş ülkelerde sağlık turizminin etkileri pek çalışılmamıştır 
(Masoud vd., 2013). Connel (2006) sağlık turizminin çeşidi olarak ele alınan medikal 
turizmin (tıp turizmi) sağlık turizmine kıyasla çok daha az çalışılmış bir konu olduğunu 
vurgulamıştır.  

3. YÖNTEM 
Hastanelerin medikal turizm açısından yenilikçiliğini belirleyen soru formunda, 

Sarvan vd.’nin (2012), Calantone vd.(2002) ile Varis ve Littunen (2010)’den derlediği 
ve işletme düzeyinde yenilikçilik performansını ölçmek için kullanmış oldukları sorular 
kullanılmıştır. Soru formu beşli ölçek şeklinde hazırlanmıştır. Ölçekteki “tamamen 
yeni” ve “köklü iyileştirme veya değişiklik yapıldı” şıkları yenilikçilik ölçüsü kabul 
edilmekte, diğer üç şık “mevcut üzerinde değişiklik yapıldı”, “küçük değişiklikler 
yapıldı”, “herhangi bir değişiklik yapılmadı” yenilikçiliğin olmadığı sonucunu 
vermektedir (Sarvan vd., 2012). Bu sorularla elde edilen veriler yüzde analizi ile 
sunulmuştur. İkinci bölümdeki yenilikçilik eğilimi sorularının yanıtları hastaneleri, 
medikal turizm bağlamında yenilikçi veya yenilikçi değil şeklinde ayırt etmeyi 
sağlamıştır. Hastanalerin işbirliği ve yenilikçilik performansı, beşli Likert Ölçeği (1=hiç 
katılmıyorum; 5=tamamen katlıyorum) üzerinden yerel, ulusal, küresel bağlantılarının 
(hasta yönlendiricileri, danışman firmalar, seyahat acenteleri vb) olup olmamasına göre 
değerlendirilmiştir. Yeterli bilgiye ikincil kaynaklardan ulaşmak mümkün olmadığından 
veriler bu işletmelerin üst düzey yöneticileri ile yapılan yüz yüze görüşmeler 
neticesinde birincil kaynaklardan elde edilmiştir.  

Bu araştırmanın amacı, hastanelerin medikal turizm için yenilikçi hizmetler, 
işbirlikleri, süreçler geliştirip geliştiremediklerini ölçmektir. Araştırma için hastanelerin 
üst düzey yöneticilerine yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yenilikçilik 
performansları ve yenilikçilik için işbirliği durumları sorulmuştur. Çalışma betimsel bir 
araştırmadır. Araştırmanın evrenini, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinde 2014 yılı 
itibariyle Antalya’da medikal turizm sektöründe faaliyet gösterdiği kabul edilen 32 
hastane oluşturmaktadır. Çalışmada evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış ancak 26 
tanesinden dönüş alınabilmiştir.  Veriler istatistik programı SPSS 21 ve UCINET 6‘da 
analiz edilmiştir.  
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Frekans, yüzde gibi temel istatistikler ile sosyal ağ analizinden faydalanılmıştır. 
Sosyal ağ analizi işletme, sosyoloji, antropoloji, ekonomi, matematik gibi birçok alanda 
sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Sosyal ağ analizi, disiplinlerarası çalışmalara imkan 
vermekte, toplulukların yapısı incelenerek ağ yapısı betimlenmeye çalışılmakta, 
topluluklar arasında kolayca gözlemlenemeyen ilişkiler görselleştirilerek var olan 
bağlantılar modellenmektedir. Sosyal ağ analizine dayalı yaklaşımda topluluk içindeki 
bağlantı ve ilişkilere odaklanılmaktadır (Al vd., 2012:7-10). Sayılan sebeplerle işbirliği 
ve yenilikçilik ağının görselleştirebilmesine olanak tanıdığı için çalışmada sosyal ağ 
analizi tercih edilmiştir. Turizm yazınında sosyal ağ analizi göreli olarak az 
kullanıldığından çalışma özgündür. Analizler ışığında uluslararası medikal turizm 
sektörünün rekabetçiliğini ölçmek için Ansoff’un Büyüme Matrix’i (1980) bölgesel 
bazda sektöre uygulanmıştır. 

4. BULGULAR 

Şekil 1 hastanelerin son üç yıl içinde uluslararası medikal turizm pazarından pay 
alabilmek için hastanelerin yenilik için işbirliğine gidip gitmediği sorusuna “evet” 
cevabını verenleri göstermektedir. 

 
 

Şekil 1. Medikal Turizm Faaliyetleri Gerçekleştirmek İçin Yenilik Yapan 
Hastaneler (hizmet, süreç, sistem yeniliği) 

Şekil 1’de görüldüğü gibi hastanelerden yalnızca %23’ü (n=26) uluslararası 
medikal turizm pazarına yönelik işbirliği yapmıştır. Şekil 2 yenilik yapılması konusunda 
diğer kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kolaylaştıran faktörlerin hastanelerce ne derece 
önemli olduğunu vermektedir.  



 
 

P. Arsezen Otamış – N. Yüzbaşıoğlu  7/3 (2015) 173-192 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

181 

 
Şekil 2. Yenilik İçin İşbirliğini Kolaylaştıran Faktörlerin Önemi 

Şekil 2’de görüldüğü üzere hastanelere göre yenilik için işbirliğini kolaylaştıran 
etmenlerden ortağın sahip olduğu dış ilişkiler ve ortağın sahip olduğu uzmanlık çok 
önemlidir. Pazar koşullarının işbirliğini gerektirmesi ise çoğu hastane tarafından az 
önemli görülmüştür. 

Şekil 3 yenilikçi işbirliği yapmak için hangi kurumların hastanelerce daha önemli 
görüldüğünü vermektedir. 

 
Şekil 3. Yenilikçi İşbirliği İçin Kurumların Önemi 
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Şekil 3’e göre hastaneler tedarikçilerle ilişkileri çok önemli görmektedir. 
Tedarikçileri ise aracılar izlemektedir. Kamu araştırma ve teknik destek kurumları ile 
ilişkiler ise az önemli görülmektedir. 

Şekil 4 medikal turizm için yeniliklere katkıda bulunan dış ilişkilerin türlerinin 
hastanelerce önem derecelerini vermektedir. 

 
Şekil 4. Dış İlişki Türlerinin Önemi 

Şekil 4’ten anlaşıldığı gibi hastanelerin çoğu diğer firmaları izleme, dış bilgiye 
erişim, tedarik zinciri gibi bilgi türlerine önem vermemektedir.  

Şekil 5 hastanelerin medikal turizm için yenilik kapasitelerini göstermektedir. 

 
Şekil 5. Hastanelerin Medikal Turizm İçin Yenilik Kapasiteleri 

Şekil 5’e göre hastaneler medikal turizm için yenilik kapasitesine sahiptir. Şekil 6 
ise hastanelerin yenilikçilik ve işbirliği performanslarını sosyal ağ analizi sonucuna göre 
resmetmektedir. Hastaneler H1, H2 gibi sıra numaralarıyla kodlanmıştır. Hastanelerin 
isimleri kendileri açıklanmasını istemediği için verilmemiştir.  
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Şekil 6. Hastanelerin İşbirliği ve Yenilikçilik Performansı 

Şekil 6’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan hastanelerden sadece 6 tanesinin 
medikal turizm için işbirliği ve yenilikçilik performansı yeterlidir. Diğer hastanelerin 
medikal turizmde rekabetçilik seviyeleri düşüktür. Kırmızı işaretli hastaneler işbirliği ve 
yenilikçilik performansı en yüksek olanlardır. Siyah işaretli hastanelerin yenilikçilik ve 
işbirliği performansları çok düşüktür. Mavi işaretli hastaneler yenilikçiliğe kaynak 
ayırma kapasiteleri olmasına rağmen yenilik yapmayan hastanelerdir.  Seyahat 
acenteleri ve hasta yönlendiricileri ile sadece bir hastane (H1) işbirliği yapmaktadır. H1 
aynı zamanda reklam - tanıtım şirketleri ve sigorta şirketleri ile yaptığı işbirliği ile de 
performansı en yüksek hastanedir. İsminin açıklanmasını istemediği için H1 koduyla ele 
alınan bu hastane yabancı sermayeye sahip, uluslar arası zincire bağlı, oldukça tanınmış 
bir sağlık kuruluşudur. Mavi ve siyah işaretli hastanelerin hiçbir uluslar arası işbirliği 
yoktur. Ancak hepsi rekabetçiliklerini önemli ölçüde artırdıklarını düşünmektedirler. 
Bulgular, hastanelerin kendi görüşlerine göre yeterli kaynaklara sahip olduğunu ancak 
kullanma yeteneklerinde sınırlılıklar bulunduğunu işaret etmektedir. 

Bulgular ışığında Ansoff’un Büyüme Matrix’i (1980) Antalya Medikal Turizm 
Sektörü için uyarlanmış Şekil’7de özetlenmiştir.  
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Şekil 7. Antalya Medikal Turizm İçin Ansoff’un Büyüme Matrisi 

Şekil 7’deki matristen anlaşıldığı gibi Antalya’daki hastaneler medikal turizm 
hizmetlerine yönelmişler ancak uluslararası pazarda rekabet edecek güce henüz 
kavuşamamışlardır.  

SONUÇ 
Önemli bir turizm destinasyonu olan Antalya’da faaliyet gösteren hastaneler 

yabancı hastalara yoğun bir şekilde hizmet vermektedir. Ancak bu durum Antalya 
Turizm Kümesi için kendiliğinden gelişen bir durumdur. 2013 yılında 12 milyon turistin 
ziyaret ettiği Antalya’da gelen turistlerin sağlık hizmetlerinden de faydalanması sağlık 
turizmi ve rilerine yansımaktadır. Tatil sırasında tıp hizmetlerinden faydalanan 
turistler ile tedavi için gelip tatil yapan turistleri mevcut istatistiklerde ayrı değişkenler 
olarak görülememektedir. Bu durum medikal turizm, sağlık turizmi araştırmaları için 
ciddi bir engel teşkil etmektedir. Hastaneler de hasta kayıtlarını alırken böyle bir ayrıma 
gitmemektedirler. Ama mevcut durum geliş sebebi ne olursa olsun tıp hizmetlerinden 
faydalanan turistlerin sayısında ciddi bir artış görülmektedir. Hastaneler gelişmeler 
karşısında yabancı dil bilen personel istihdam etme, yabancı hasta birimi oluşturma gibi 
girişimlerde bulunmuşlardır. Bulgularda görüldüğü gibi medikal turizm hizmetleri için 
yenilik yapma kapasitesi bulunan hastanelerden bir veya iki tanesi medikal turizm 
pazarına girmeye hazırdır. Bütüncül bir medikal turizm hizmetleri pazarlaması için 
hastanelerin hizmetlerini geliştirerek çeşitlendirmeleri gerekmektedir. Medikal turistlere 
turizm ürünlerinden oluşan bir karmayı da sunmaları gerekmektedir. Hastanelerin bu 
bağlamda rekabet gücü elde edebilmelerini sağlayacak uluslar arası sigorta şirketleri, 
hasta yönlendiricileri, acenteler, tanıtım firmaları gibi örgütlerle bağları çok zayıftır. 
Böylelikle medikal turizm kümesi haline gelemeyen aktörler kendiliğinden gelişen bir 
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yığın ekonomiye dahil olmakta, çevresel değişimlere adaptasyonda yetersiz kalmakta, 
çevreyi etkileme gücüne de sahip olamamaktadırlar. 

Sonuç olarak, Antalya’daki medikal turizm sektörünün büyümesi devam etmesine 
rağmen hastanelerin yenilikçilik performansı ortalama, işbirliği performansları ise çok 
düşüktür. Aynı zamanda medikal turizm sektöründe rekabet etmek isteyen hastanelerin 
gerek sundukları hizmetlerde, gerek süreçlerinde yenilikçi yaklaşımları benimsedikleri 
ancak yenilikçi işbirliklerinin sayısının yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

DEĞERLENDİRME 
Son dönemlerde gelişmekte olan ülkelerde artarak gündeme gelen medikal turizm, 

ülkelerin ve turizm kentlerinin kalkınmasına önemli katkı sağlamakta ve bunun yanında 
bir turizm türü olarak kentler için yeni bir sektör olarak ortaya çıkmakta ve turizmle 
gelişen kentlerde sektörel olarak ekonomik çeşitlenmeye katkı yapmaktadır. Ancak 
medikal turizmde gözlenen bu hızlı gelişimin yarattığı etkiler, mevcutta bulunan turizm 
türü ile entegrasyon biçimi üzerine araştırmalar yetersizdir. Medikal turizmin geliştiği 
destinasyonlarda tanımlanması gelecek kalkınma stratejilerinin oluşturulmasında ve 
yönlendirilmesinde önemli ipuçları sunacaktır.  

Turizm, sağlık turizmi, medikal turizm literatüründe medikal turizmin bölgesel 
kalkınmaya katkısıyla ile ilgili yeterli görgül çalışma bulunmamaktadır. Mevcut 
çalışmalar medikal turizmin kalkınmaya katkısını spesifik olarak incelememiş, turizmin 
genel katkısını inceleyen çalışmaları medikal turizm için referans almışlardır. Oysa ki 
medikal turizmin ayrı ele alınması literatür özetinde bahsi geçen sebeplerle gelişmekte 
olan ülke konumundaki Türkiye için çok önemlidir. Bu araştırma bu yönüyle hem 
Türkiye hem Dünya literatürüne katkı sağlamaktadır. 

Sağlık turizmi, medikal turizm alanlarında yapılan öncül ve mevcut çalışmalar 
Medical Anthropology, Journal of General Internal Medicine, International Journal of 
Infectious Diseases gibi sağlık çalışmalarını temel alan dergilerde yayınlanmıştır. 
Tourism Management, Annals of Tourism Research gibi saygın dergilerde ise medikal 
turizm konusu son bir iki yıldır sınırlı sayıda makaleyle işlenmiştir. Bu çalışmalar ise 
turist tipolojileri, talep, destinasyon özellikleri gibi kavramlar üzerinden 
yapılandırılmıştır (Ackerman, 2010; Alleman vd., 2010; Arunanondchai ve Fink, 2006; 
Balaban ve Marano, 2010; Masoud v.d., 2013; Pearcy ve  Lester, 2012; Peršić ve 
Janković, 2012; Hall ve James, 2011; Lee, 2010; Moghimehfar ve Nasr-Esfahani, 2011; 
Smith v.d., 2011). 

Bu çalışma medikal turizmi Antalya yerelinde ele almıştır. Türkiye genelinde 
sağlık bakım hizmetlerinin özellikleri, yabancı sağlık hizmet sağlayıcıları için kısıtlar ve 
uygulamalar, sağlık ve ilgili sektörlere direk yabancı yatırımcılar için kısıtlar sigorta 
eğitim ve telekomünikasyon uygulamaları, yerel altyapısal kapasite kısıtları,  altyapı 
finans insan kaynağı kısıtları, pazardaki rekabet, düzenlemeler, reklam stratejileri, 
bakım kalitesi, uzman belgeleri, teknolojiler, vergiler, emek, altyapı, üstyapı, kolay 
varış prosedürleri, devletin plan ve politikaları konusunda yazında araştırma boşluğu 
bulunmaktadır. Bu ve bunun gibi medikal turizm üzerine yapılacak araştırmaların 
sonuçları, sağlık işletmelerine yönelik politikaların geliştirilmesinde yararlı olabilecek 
ve sağlık işletmeleri arasındaki ilişkilerin/yakınlıkların sağlık turizmine, turizme etkisini 
izlenir kılabilecektir. 
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Extensive Summary 

Introduction 

The purpose of this study is to analyze development of medical tourism sector 
which shows a pretty rapid growth in Antalya Tourism Set with the point of view of 
globalization, contingency and environmental compliance approaches. This analysis 
was conducted in micro and meso-levels. Revealing development dynamics of medical 
tourism through globalization and network relationships as sub-sector of Antalya 
Tourism Set whose growth trend is going on is remarkable because of rapid growth 
speed of the sector. Indeed, Antalya was the first city attracting international patients in 
2012. Again, Antalya was in the fourth rank in 2011 and second rank in 2012 in terms 
of the most preferred city by foreign health tourists coming within the scope of medical 
tourism. Antalya is the second most preferred city by health tourists who come from the 
agreement countries with Social Security Institution (Republic of Turkey, Ministry of 
Health, 2013). When the numeric developments are examined regarding health services 
in Antalya by years, it is seen that there is increase in issues such as establishment 
numbers, bed capacities and specialist personnel numbers after the years 2006-2009 and 
2009. 

Enterprises operating in Antalya Medical Tourism Sector are in the level of idea 
stage according to the classification made on the basis of development levels of sets; 
therefore they compose an economic concentration. It can be said that Antalya medical 
tourism sector also takes place within the classification which has been made by 
Malmberg et al. (1996) through taking economic concentration features into 
consideration and in which the establishments operating in the same field has been 
named as sectoral regions. Hence, this situation caught the attention of national and 
regional authorities, as well. The Ministry of Health has intensified activities towards 
the development of health tourism since 2010 in national basis (Department of Health 
Tourism, 2012). Antalya comes to the forefront in terms of quantitative data in “Health 
Tourism Activity Report” prepared by the Ministry of Health in 2012. Western 
Mediterranean Development Agency (BAKA) made project calls on clustering and 
alternative tourism issues as a support to clustering in health tourism and held meetings 
regarding the related issues (BAKA, 2012). 

According to UNWTO 2012 data, Turkey takes place in the 6th rank as tourism 
destination while Antalya is in the 7th rank among the most popular tourism cities. 
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Therefore, with the present study, the research questions whether hospitals constitute 
new international cooperation and whether they provide new services and processes for 
international patients as the medical tourism establishments have been seen remarkable 
because of globalization, international cooperation and networks and adaptability to the 
environment and situations. Within this context, the purpose of the study is to measure 
whether the hospitals in Antalya, which experience positive development in terms of 
resources and demand conditions in medical tourism sector, adapt to the changing 
environment in terms of innovative cooperation, technology and new markets. Ansoff’s 
Growth Matrix was applied with the data collected from this measurement. 

Method 
In the questionnaire form determining innovativeness of hospitals in terms of 

medical tourism, questions prepared by Sarvan et al. (2012), Calantone et al. (2002) and 
Varis and Littunen (2010) and used in order to measure innovativeness performance in 
establishment level were used. Questionnaire form was prepared as five point scale. 
“Completely new” and “fundamental improvement or amendment was made” choices in 
the scale are accepted as innovativeness criterion; other three choices of “amendment 
was made on the present one”, “small amendments were made” “no any amendment 
was made” give the result that there is no innovativeness (Sarvan et al., 20012). Data 
acquired through these questions was presented with percentage analysis. The answers 
of the questions regarding innovativeness tendency in the second part make it possible 
to distinguish hospitals as innovative or not innovative within the context of medical 
tourism. Cooperation and innovativeness performances of hospitals were evaluated by 
five point Likert Scale (1=Totally disagree; 5=Totally agree) according to the presence 
of their local, national and international connections (patient leaders, consultancy firms, 
travel agencies, etc.) (See Annex 1: Data Collection Tool). Since it is impossible to 
acquire sufficient information through secondary sources, data was acquired from 
primary sources as a result of face-to-face negotiations made with high-level managers 
of these establishments. 

The aim of this study is to measure whether hospitals can develop innovative 
services, cooperation and processes for medical tourism. Innovativeness performances 
and cooperation situations for innovativeness were asked to high-level managers of 
hospitals through structured questionnaire form within the scope of the study. The study 
is a descriptive research. Population of the research is composed of 32 hospitals 
declared in official website of Republic of Turkey, Ministry of Health to operate in 
medical tourism sector in Antalya by 2014. In the study, it was tired to reach all the 
population; however 26 of these hospitals gave response. Data was analyzed with SPSS 
21 statistical program and UCINET 6. 

It was benefitted from social network analysis with basic statistics such as 
frequency and percentage. Social network analysis is a frequently used method in many 
fields such as business, sociology, anthropology, economics and mathematics. Social 
network analysis enables interdisciplinary studies, tries to describe network structure by 
examining structure of communities and models the present connections by visualizing 
the relationships which are not easily observable among communities. In the approach 
based on social network analysis, it is focused on the connections and relationships 
within the community (Al et al., 2012:7-10). Social network analysis was preferred due 
to the fact that it enabled visualization of cooperation and innovativeness network that 
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were explained above. Since social network analysis has been used relatively scarce in 
tourism literature, this study is unique. In the light of analyses, Ansoff’s Growth Matrix 
(1980) was applied to the sector in regional basis in order to measure competitiveness of 
international medical tourism sector. 

Conclusion 

Hospitals operating in Antalya which is an important tourism destination provide 
service for foreign patients intensively. However, this is a spontaneous situation for 
Antalya Tourism Set. Tourists’ benefitting from also health services among 12 million 
tourists who visited Antalya in 2013 is reflected to health tourism data. It is not possible 
to see tourists benefiting from medical services during holiday and tourists having 
holiday in spite of coming for treatment as different variables. This constitutes a serious 
obstacle for medical tourism and health tourism researches. Hospitals do not make this 
kind of difference while getting patient records, either. Whatever their reason of visit, it 
is seen a remarkable increase in the number of tourists benefitting from medical 
services. Hospitals are employing personnel who can speak foreign language and take 
step in the direction of establishing foreign patient units. As it is seen in the findings, 
one or two of the hospitals possessing the capacity to make innovation for medical 
tourism services are ready to get into the medical tourism market. Hospitals need to 
develop and diversify their services for an integrated medical tourism services 
marketing. They also should present medical tourists a mixture composed of tourism 
products. In this context, the connections of hospitals with the organizations such as 
international insurance companies, patient leaders, agencies, advertisement firms which 
enable hospitals to be able to acquire a competitive power are quite low. Therefore, 
actors that cannot become medical tourism set are included into a spontaneous clutter, 
they fail to adapt to environmental changes and cannot possess the power to affect 
environment.  

Consequently, although medical tourism sector in Antalya continues to show 
growth, innovativeness performances of hospitals are in moderate level while their 
cooperation performances are in rather low level. At the same time, it was found that 
hospitals desiring to compete within medical tourism sector adopted innovative 
approaches both in the services they presented and in their processes; however the 
number of innovative cooperation was not sufficient. 

Evaluation 
There is not sufficient empirical study regarding the contribution of medical 

tourism in tourism, health tourism and medical tourism literature to regional 
development. Present studies have not examined the contribution of medical tourism to 
development specifically and they have taken as reference the studies examining 
general contribution of tourism to medical tourism. However, it is very important for 
Turkey, which is a developing country, to deal with medical tourism separately due to 
the reasons mentioned in literature summary. With this aspect, this study contributes 
both to Turkey and world literature. 

Leading and present studies conducted in the fields of health tourism and medical 
tourism were published in the magazines based on health studies such as Medical 
Anthropology, Journal of General Internal Medicine, International Journal of Infectious 
Diseases. On the other hand, the topic of medical tourism has been mentioned in limited 
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number for the last one/two years in prestigious magazines such as Tourism 
Management, Annals of Tourism Research. As for that, these studies were structured 
over concepts such as tourist typologies, demand and destination features (Ackerman, 
2010; Alleman et al., 2010; Arunanondchai and Fink, 2006; Balaban and Marano, 2010; 
Masoud et al., 2013; Pearcy and Lester, 2012; Peršić and Janković, 2012; Hall and 
James, 2011; Lee, 2010; Moghimehfar and Nasr-Esfahani, 2011; Smith et al., 2011). 

This study discussed medical tourism in local level in Antalya. There is a gap of 
research in literature throughout Turkey on the topics of features of health care services, 
limitations and practices for foreign health service providers, limitations for direct 
foreign investments to health and related sectors, insurance, education and 
telecommunication practices, local sub-structural capacity limitations, sub-structure 
finance human resources limitations, competition in the market, regulations, 
advertisement strategies, care quality, specialist documents, technologies, taxes, labor, 
sub-structure, super-structure, easy accessing procedures, plans and policies of the 
government. Results of this study and studies to be performed on medical tourism can 
be beneficial for developing policies towards health establishments and make it possible 
to observe the effect of relationships/proximities among health establishments on health 
tourism and tourism. 
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Özet 

Gerek Türkiye, gerekse global ekonomilerin son çeyrek yüzyılda yüzyüze geldiği 
finansal krizlerden çıkarılan en temel ders, bir yandan bu krizleri tetikleyen nedenlerin 
dikkatli biçimde tespit edilerek üzerine gidilmesinin, diğer yandan bundan sonra olması 
muhtemel krizlere karşı finansal kurumları güçlendirici mekanizmalar, kurumsal yapılar 
ve yeni bir finansal mimarinin kurgulanmasının gerekliliğidir. Türkiye'de de döviz, faiz 
(borç) ve bankacılık kaynaklı kırılganlıkların hangi temel nedenlerden ileri geldiğinin 
doğru ve zamanında tespiti, soruna doğrudan çözüm bulma konusunda düzenleyicilere 
ışık tutacak ve ortaya çıkması muhtemel şok ve buhranların önüne geçecek ya da 
etkilerini azaltacaktır. Çalışmada, ülke gerçekleri ile uyumlu biçimde, finansal kriz 
türlerinin birbirinden bağımsız ortaya çıkmadığı, bilakis birbirinden etkilenmek ve 
birisinin diğerini tetiklemesi şeklinde ikiz kriz ya da üçlü krizler şeklinde ortaya çıktığı 
gözlemi ile Türkiye'ye özgü teşhis ve öneriler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna göre 
Türkiye'de son yirmi beş yılda yaşanan finansal krizleri tetikleyen faktörlerin başında 
düşük milli gelir düzeyi, zayıf özkaynak yapısı, düşük banka karlılığı, yetersiz döviz 
rezervi, yüksek enflasyon, açık pozisyon-sıcak para politikası, ülkeden döviz çıkışı, 
manipülatif kredi derecelendirme notları ve bankaların aracılık misyonunu terk ederek 
risksiz getiri sağlayan enstrümanlara yönelmesi gibi temel göstergeler gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Kırılganlık, Döviz Krizi, Faiz (Borç) Krizi, Bankacılık 
Krizi 

Abstract 
The basic lessons obtained from financial turbulences all over the world are the 

need to spot main causes, identify the triggering risk factors and consequently develop 
resolution plans for the potential financial crises, which include the establishment of a 
sound and strong financial system with strengthened institutional and structural bodies. 
Accurately and timely detection of the main causes that trigger financial fragilities 
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emerging from currency, debt and banking is supposed to guide regulators to find "to 
the point" solutions to the fragility problems and to isolate their effects. Since in the 
Turkey case, financial crises were observed to occur in the form of twin crises or triplet 
crises, in this paper, we put forward Turkey-specific diagnoses and suggestions. Thus, 
the main factors that triggered financial turmoils in Turkey's last quarter century are 
low GDP, inadequate equity capital, insufficient bank returns, poor FX reserve, high 
inflation, short position-hot money policy, capital outflows, manipulative credit ratings 
and bank inertia, namely a trade off between credit transactions and risk-free 
investment vehicles. 

Keywords: Financial Fragility, Currency Crisis, Debt Crisis, Banking Crisis 
Giriş 

Küresel krizlerin ülke bütçelerine getirdiği maliyetin büyüklüğü, finans sektöründe 
yeni yaklaşımların ortaya çıkışını zorunlu kılmaktadır. Küresel krizde bazı ülkelerde 
milli gelirlerinin yüzde 200’ünü aşan ilave yükler ve maliyetler ortaya çıkmıştır. Söz 
konusu maliyetler ilk aşamada finansal kuruluşların kurtarılması için ortaya çıkan 
maliyetlerdir. Uzun dönemde krizlerin çıktı kaybına da yol açtığı ve işsizlik oranlarının 
uzun süre yüksek seyretmesine neden olduğu gerçeği de hesaba katıldığında bu 
maliyetin başlangıçta hesap edilenin kat be kat üzerinde olacağına kuşku yoktur.  

Türkiye'nin son elli yıllık tarihine baktığımızda, siyasal, jeopolitik, ekonomik ve 
finansal krizler, buhranlar, çalkantılar ve belirsizliklerin yanında, en müreffeh 
döneminde dahi gerilimlerle, şoklarla, kısacası öngörülen yahut öngörülmeyen risklerin 
realize olması ile karşı karşıya olduğunu görmekteyiz. Bu noktada, ülkenin yol aldığı 
mecrada az ya da çok istikamet verme erk ve yetisine sahip olanlara düşen görevin, ülke 
ekonomisi ve finans sitemi hangi alanlarda hassasiyet ve kırılganlık barındırıyorsa, 
hangi istikametten gelen riskler daha tahrip edici ise ve hangi alanlarda yıkımın boyutu 
büyükse, o alana daha fazla yoğunlaşılması olduğuna kuşku bulunmamaktadır. Diğer 
ifadesi ile tahrip ve yıkım hangi alanda olmuş ise onarım ve yeniden inşanın da o alanda 
başlatılması gerektiği gerçeğinden hareketle, Türkiye ekonomisini ve finansal sistemini 
devasa zararlara, buhranlara, şok ve yıkımlara karşı dirençli kılacak finansal önlemlerin 
alınmasının bir ulusal güvenlik konusu ciddiyetinde ele alınması ve o sahanın 
eksiklerini giderecek gerekli mekanizmaların tasarlanarak kurum ve kuralları ile 
uygulamaya konulması zorunluluğu her türlü açıklamanın ötesindedir. 

Bu çalışmanın amacı, finansal kırılganlığı son derece yüksek olan Türkiye 
ekonomisi ve finansal piyasaları için kırılganlıkların temel nedenlerini ortaya koymak, 
bu sayede finansal kırılganlık bakımından zayıf noktaların hangileri olduğunu tespit 
ederek onların düzeltilmesine yönelik politika ve uygulamalar geliştirmek suretiyle 
muhtemel risklerin zamanında absorbe edilmesine ve sorunlu alanların iyileştirilmesine 
katkıda bulunmaktır. 

Türkiye finansal kırılganlıkları yüksek, bu yönüyle krizlere açık bir ekonomi olması 
nedeniyle kırılganlık alanlarının belirli periyotlarda ve sağlıklı ölçümlerin yapılmasının 
zorunlu olduğu bir ülkedir. Geçmiş krizlerin ışık tutması ile gelecekte benzer durumlar 
yaşanmaması amaç ve ideali, ülke ekonomisi ve finansal sisteminin bundan sonraki 
performansı ile son derece yakından alakalı bir husustur. Çalışmada finansal yapıyı 
güçlü kılan unsurların yanı sıra onu zayıflatan faktörler bir arada verilerek karar alıcılara 
yol gösterilmektedir. 
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1. Yöntem ve Literatür 

Şu ana kadar literatürdeki finansal başarısızlık modellerinin büyük kısmı işletme 
veya banka ölçeğinde başarısızlıkları ölçmeye yönelik mikro yahut son derece kısıtlı 
verilerle yapılan makro analizler mahiyetinde iken (Berg, Borenzstein ve Pattilo, 2004; 
Kastal, 2004; Taş, 2004), bu çalışmada ülkenin makro finansal başarısızlık analizi 
finansal sektör özelinde şekillendirilmeye çalışılmıştır. Seçilmiş belli başlı 
makroekonomik değişkenler ve bankacılık sektörü rasyolarından yararlanılarak, en 
temel üç finansal kriz türü olan Döviz (Para) Krizi, Borç (Faiz) Krizi ve Bankacılık 
Krizinin her biri özelinde bu krizlerin belirleyicileri (determinants) ortaya konulmuştur.  

Uygulamaya geçmeden önce, benzer mahiyetteki çalışmalarda ne gibi modeller 
çalıştırıldığı, bu modellerde hangi değişkenlerden yararlanıldığı, seçilen değişkenlerin 
hangi kriterlere göre belirlendiğine göz atmakta yarar bulunmaktadır.  

FED, GOÜ ekonomilerinin finansal baskı ve kırılganlıklarını test etmek amacıyla 
yaptığı endeks çalışmasında aşağıdaki altı değişkeni kullanmıştır (FED, 2014, s. 28-30). 
Bunlar: 

§ Cari açık (fazla) / GSYH, 
§ Brüt kamu borç stoku / GSYH, 
§ Son üç yılın ortalama yıllık enflasyon oranı, 
§ Son beş yılda özel sektöre kullandırılan banka kredilerindeki değişim / 

GSYH, 
§ Toplam dış borç / Yıllık ihracat ve 
§ Döviz rezervleri / GSYH'dır. 

Çalışmada verilerinden yararlanılan ülkeler Brezilya, Şili, Çin, Kolombiya, 
Hindistan, Endonezya, Malezya, Meksika, Filipinler, Rusya, Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Türkiye'dir. Bu verilere göre, söz 
konusu yükselen ekonomiler için hesaplanan kırılganlık endeksi EK Tablo:1'de 
gösterilmiştir. Listenin son sıralarında yer alan Brezilya, Hindistan, Endonezya ve 
Türkiye için kırılganlık nedenleri arasında döviz kuru yükselmesi ve milli paranın değer 
yitirmesinin yanı sıra belli başlı bazı sektörlerde arz yönlü darboğazlar ve işgücü 
piyasasındaki sıkı koşullar gibi ülkeye özgü nedenlerle enflasyon oranının yüksek 
seyretmesi gibi faktörler sayılmıştır. 

Türkiye Ekonomi Kurumu'nun 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizlerini nedenleri ile 
birlikte analiz ettiği bir çalışmada "Finansal Baskı Endeksi" isimli bir endeks 
oluşturulmuştur (Uygur, 2001). Bu çalışmada "krizin somut göstergeleri" olarak ifade 
edilen ve daha önce yapılmış bazı ampirik çalışmalarda da (Bustelo [2002], Edwards 
and Susmel [2000], Kaminsky [2000] ve Kaminsky, Lizondo, Reinhart [1998]) 
kullanılan aşağıdaki göstergelere yer verilmiştir: 

§ Kısa vadeli dış borç / Döviz rezervi, 
§ Cari açık / Döviz rezervi, 
§ Cari açık / GSYH, 
§ Toplam veya kısa vadeli dış borç / İhracat, 
§ Bankacılık kesimi açık pozisyonu / Döviz rezervi, 
§ Banka kredileri / Açık pozisyon, 
§ M2 / Döviz rezervi, 
§ Yerli paradaki değer artışı, 
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§ Sermaye hareketinde dalgalanma, 
§ Dış borç faizinde ve risk priminde yükselme, dalgalanma, 
§ Kısa vadeli iç faizde dalgalanma. 

GOÜ ekonomileri üzerinde yapılan bir finansal kırılganlık erken uyarı modeli 
çalışmasında ise (Reinhart, Goldstein ve Kaminsky, 2009) döviz ve bankacılık krizlerini 
en üst düzeyde tespit eden öncü göstergeler olarak aşağıdaki değişkenler seçilmiştir. 
Döviz krizinin birincil göstergeleri olarak: 

§ Reel Döviz Kurları, 
§ Bankacılık Krizleri, 
§ Temettü Değerleri, 
§ İhracat Tutarı, 
§ M2 / Uluslararası Rezervler, 
§ Uluslararası Rezervler, 

ikincil göstergeleri olarak: 
§ Cari Açık (Fazla) / Milli Gelir, 
§ Cari Açık (Fazla) / Yatırımlar, 

belirlenirken, bankacılık krizinin birincil göstergeleri olarak: 
§ Reel Döviz Kuru, 
§ Temettü Değerleri 
§ M2 Çoğaltanı, 
§ Reel Milli Gelir, 
§ İhracat Tutarı, 
§ Reel Mevduat Faiz Oranı, 

ikincil gösterge olarak ise: 
§ Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri / Milli Gelir, 
§ Cari Açık (Fazla) / Yatırımlar 

belirlenmiştir. Aynı ekibin döviz krizinin göstergelerini analiz eden 1997 tarihli diğer 
bir çalışmasında da benzer değişkenler krizlerin öncü göstergesi olarak kullanılmıştır 
(Kaminsky, Lizondo ve Reinhart, 1997). 

2. Kullanılan Değişkenlerin Veri Seti 

 Bu çalışmada makroekonomik dengesizliklerin yanı sıra bankacılık ve finans 
sistemdeki zayıflıkların tetiklediği finansal kırılganlık ve zayıflıkların ortaya konularak, 
gelecekte daha sağlıklı bir finansal sektörün tesisi için risk ve kırılganlıklara nedenleri 
ile beraber işaret edecek bir model oluşturmak hedeflendiğinden dolayı, hem bankacılık 
sektörü veri ve rasyoları, hem de bunlarla ilişkili görülen makroekonomik veriler 
analize dahil edilmiştir. 

Analizde açıklama gücü yüksek toplam 32 bağımsız değişken kullanılmıştır. 
Bunlardan 15'i bankacılık verisi, 13'ü genel makroekonomik veriler, 2'si uluslar arası 
piyasa verisi, 2'si de yerel piyasa verisidir. Değişkenlerin 27 tanesi kantitatif, 4'ü 
kalitatif, 1 tanesi ise alfanümerik nitelik arz etmektedir. Kantitatif değişkenler stok 
değişken, akım değişken ve rasyo şeklindedir. Veriler TCMB Elektronik Veri Dağıtım 
Sistemi (EVDS), BDDK, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hazine Müsteşarlığı, 
Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TBB ve Borsa İstanbul veri 
tabanlarından ya bizzat alınmış ya da hesaplama/oranlamaya konu edilmiştir. Ayrıca 
Dünya Bankası, IMF (Data Mapper), FED, Reuters, Bloomberg, Knoema gibi 
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kuruluşlar ile Standard&Poor's, Moodys', Fitch ve JCR Rating isimli kredi 
derecelendirme kuruluşlarının veri tabanlarından da yararlanılmıştır. 

Türkiye ekonomisinde 1994, 2000-2001 ve 2008 yıllarında kendisini birbirinden 
farklı şekillerde gösteren krizlerin etkilerini ve bu krizlere yol açan faktörlerin rolünü 
gözlemleyebilmek amacıyla veri seti 1990 yılından başlatılmış ve 2014 yılı sonuna 
kadar 25 yılın verileri analize tabi tutulmuştur. 

Geçmişe doğru çok sayıda karmaşık verinin farklı kurumlara ait veri tabanlarından 
elde edildiği söz konusu değişkenlerden gerekli görülenler, daha sağlıklı sonuçlar elde 
edilmesini teminen mevsimsel etkiler (seasonality) ve döngüsellik (cyclicality) 
etkisinden arındırılmıştır (Tunay, 2014). 

Bazı değişkenlerin birbirine çok yakın durumları analiz etmesi, bazı rasyoların ise 
birbirinin sadece transpozesi olması nedeniyle çalışmanın sıhhatine halel gelmemesi 
için benzerlik taşıyan bu rakam ve rasyolar elimine edilerek, yapılan çalışma 
kapsamında bunların içinden açıklama gücü en yüksek olanlar seçilmiştir. Böylelikle 
çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity), ardışık bağlanım (autocorrelation) ve 
değişken varyanslılık (heteroscedasticity) problemlerinin giderilmesi, çalıştırılan 
modellerde ortaya çıkan sorunların elimine edilmesi suretiyle güvenilir sonuçların elde 
edilmesi hedeflenmiştir. 

Yıllar itibariyle bir değişkenin (örneğin SYSR) ismi, tanımı, içeriği değişmişse, bu 
türden değişkenler analiz edilirken isminden ziyade gerçek mahiyeti üzerinde durularak, 
neyi açıklamaya çalıştığı ve açıklama gücü esas alınmıştır. Bazı verileri anlamlı kılmak 
için yeniden hesaplama, oranlama, yıllıklandırma, standardizasyon ve normalizasyon 
işlemleri yapılmıştır. 

Değişkenler kalitatif, kantitatif ve alfanümerik değişkenler olmak üzere üç 
kategoriye ayrılmıştır. Kalitatif göstergelerin analize sokulması amacıyla kukla 
değişkenler (dummy variable) ihdas edilerek bunların varlığı durumunda değişkene (1), 
yokluğu durumunda ise (0) değeri verilmiştir. Alfanümerik olarak ifade edilen tek 
değişken Türkiye'nin kredi notu olup söz konusu değişken ilgili kredi derecelendirme 
kuruluşunun web sitesinde ilan ettiği sayısal değere dönüştürme karşılığı ile analizde 
yer almıştır. Sayısal olarak ifade edilen değişkenler ise standardize edilerek analize 
dahil edilmiştir. Verilerden (3) numaralı bağımlı değişken olan "Kapanan Banka Sayısı" 
ve kukla değişken kullanılanlar dışındaki tüm veriler, gerek rasyo şeklinde olanlar, 
gerekse rakamsal olanlar, regresyon analizi öncesinde doğal logaritması (ln) alınmak 
suretiyle skalası değiştirilerek analize elverişli kılınmıştır. Bunun için kullanılabilecek 
standardize/normalize edilmiş z değeri aşağıdaki formüllerden birisi ile 
hesaplanabilmektedir: 

      Xi -  
         zt =  ------------   (1) 
          δ 

ya da  
            Xi,t - Min (xi) 
      zt =   -------------------------------- (2) 
        Max (xi) - Min (xi) 
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Buna göre; 

zt   : İlgili gözlemin t zamanındaki normalize edilmiş değerini, 
Xi,t  : Gözlemin t zamanındaki değerini, 

  : Gözlemlerin aritmetik ortalamasını, 
Max (xi) : En yüksek gözlem değerini, 
Min (xi) : En düşük gözlem değerini, 
δ  : Standart sapmayı 

ifade etmektedir. Elde edilen sonuçlar dikkate alınarak, yukarıda verilen normalizasyon 
formüllerinden ikincisi tercih edilmiştir. 

 Yüksek enflasyon oranlarının geçerli olduğu 1990-2002 dönemi makroekonomik 
değişkenlerinden rakamsal ifade içeren bazıları (rasyo şeklinde olanlar hariç) 
enflasyondan arındırılmış değerleri ile (sabit fiyatlarla) analize dahil edilirken, 
enflasyon muhasebesinin terk edildiği 2005 yılından sonra bu yönteme gerek 
duyulmamıştır. 
 Borsa verileri anlık ve doğrudan piyasadaki gerçekleşmeleri yansıtan, bu yönü ile 
analistlerce sıklıkla tercih edilen bir göstergedir. Zira piyasa verileri her zaman sürat 
bakımından temel (fundamental) göstergelerin önünde gider (Kargı, 2014, s.369). 
Ancak bu yönü ile avantajlı olan borsa değerleri "sağlamlık" ve "güvenilirlik" gibi daha 
"yapısal" analiz gerektiren konularda aynı performansı gösteremeyebilir. Örneğin CDS 
primleri her zaman kredi derecelendirme notlarının (rating) bir adım önünde piyasa 
gerçeklerini daha hızlı bir süreçte yansıtan bir ölçüm aracı olmuştur. CDS primleri kredi 
derecelendirme notlarından çok daha güncel ve güvenilir biçimde piyasa verilerini 
yansıtmasına rağmen, çok uzun süreli bir geçmişe sahip olmadığından analizlerde 
kullanılamamıştır. Onun yerine, uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşlarınca 
verilen "Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden" kredi notu tercih edilmiş ve bu 
kuruluşlar içinden de en sık güncelleme yapan Standard&Poor's tarafından puanlanan 
rating notları analizde esas alınmıştır. Alfanümerik olarak gösterilen kredi notları yine 
ilgili kuruluşun web sayfasında açıklandığı şekilde rakamsal nota dönüştürülmüştür. 
Buna göre en yüksek not olan AAA "11", en düşük not olan D "0" kabul edilmiş ve 
alfanümerik veriler bu düzende sayısal verilere dönüştürülmüştür. 
 Çalışmada en uygun değişkeni seçebilmek için öncelikle değişkenler arasındaki 
korelasyonlara bakılmış, "adımsal çoklu regresyon (stepwise multiregression)", "özellik 
seçimi (feature selection)" ve "faktör analizi" metotları kullanılmıştır. 

3. Modelde Seçilen Bağımlı Değişkenler 
Yapılan literatür taraması ve kriz teorileri ile paralel ilerlemek gayesi ile, üç temel 

kriz türü olan Döviz (Para) Krizi (Kaminsky, Lizondo ve Reinhart, 1997 ve 1998; 
Kaminsky, 2006; Aslantaş ve Odyakmaz, 1998), Borç (Faiz) Krizi (Krugman, 1979) ve 
Bankacılık Krizinin (Bastı, 2006) her üçünü, bu bağlamda ikiz krizler (twin crises) 
(Kaminsky ve Reinhart, 1999) ve üçlü krizleri (triplet crises) (IMF, WEO, 2013; 
Demirci, 2005; Oktar ve Dalyancı, 2010) en çok hangi faktörlerin tetiklediğini ayrı ayrı 
öngörmek için üç farklı regresyon modelinden yararlanılmıştır. Her bir regresyon 
analizi için de üç farklı bağımlı değişken seçilmiştir. Bunlar Döviz Kuru Volatilitesi, 
Faiz Volatilitesi ve Batan/Kapanan Banka Sayısıdır. 
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3.1. Döviz Kuru Volatilitesi 

Döviz krizinin belirleyici unsurlarını analiz için en sağlıklı göstergenin, bu kriz 
türünde gerçekleşen milli para birimindeki değer kayıplarını en somut biçimde gösteren 
"döviz kuru oynaklığı" (FX volatility) olduğu değerlendirilmiştir. Bu durumu hem 
yapılan ampirik çalışmalar, hem de "kriz yılı" olarak adlandırılan yıllardaki döviz kuru 
davranışlarının çizdiği patern göstermektedir. Çalışmamızda kur dalgalanmalarını analiz 
için tek bir döviz cinsi tercih edilmiştir, o da Amerikan Doları'dır. Bu para biriminin 
seçilmesinin altında yatan nedenler, ülke ekonomisinde ve ödemeler sisteminde etkisini 
uzun yıllardır gösteren ve halen de göstermeye devam eden dolarizasyon etkisi, 
USD'nin dünyanın çok büyük bir kesiminde uluslar arası standart belirleyici vasfı haiz 
rezerv para (numeraire currency) oluşu, diğer döviz cinslerinin muhtelif nedenlerle 
analize elverişli olmayışı; örneğin Euro'nun 2002 yılı öncesi geçmişinin olmaması, diğer 
Avrupa para birimlerinin Euro'ya geçiş nedeniyle borsalarda ancak kayden izleniyor 
olması gibi nedenlerdir. Bu itibarla "USD kur oynaklığı" bir numaralı regresyonumuzun 
bağımlı değişkeni olarak belirlenmiştir.  

USD döviz kurları verisi 2005 yılında TL'den altı adet sıfırın atılması ile trendde 
ortaya çıkan ani kırılmayı da normalize edecek şekilde standart hale getirilmesini 
takiben analize sokulmuştur. 1990 yılı başından itibaren her bir gün için mevcut değer, 
yıl içi oynaklık değerlerine göre yıllık değere irca edilmek ve standardize edilmek 
suretiyle yıllıklandırılmış veri şekline dönüştürülmüş, bu suretle her yıl için "USD 
Döviz Kuru Oynaklık Değeri" elde edilmiştir. Söz konusu kur oynaklıklarının 
standardize edilmiş şekli izleyen grafikten görülebilir. 

 
Grafik 1 Standardize Edilmiş Kur Oynaklığı (1990-2014) 

Grafik görselinde 1994, 1999, 2001, 2008, 2011 ve 2013 yıllarında döviz kurlarında 
meydana gelen yukarı yönlü dalgalanmaları takip etmek mümkündür. 

3.2. Faiz Volatilitesi 
Diğer iki kriz türünden "Borç Krizi"ni en iyi gösteren değişkenin "faiz oynaklığı" 

(interest rate volatility) olduğu değerlendirilmiştir. Faize ilişkin göstergelerin kriz 
dönemlerindeki davranış şeklinin normal dönemdekinden çok farklı olduğu 
gözlemlenmiştir. Borç krizine neden olan, piyasadaki likidite sıkışıklığının en somut ve 
en görsel göstergesi, gerek organize piyasada gerekse tezgah üstü (over-the-counter 
"OTC") piyasada alınıp satılan, arz ve talebe konu edilen paranın fiyatı, yani faizdir. Bu 
nedenle ikinci regresyon modelinin bağımlı değişkeni olarak "faiz volatilitesi" 
seçilmiştir.  
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Faiz oranlarına ilişkin veriler de EVDS'den çekilen "TCMB BAPP Günlük (O/N) 
Ağırlıklı Ortalama" rakamlarının 1990 yılı başından itibaren "günlük" olarak 
kaydedilmesi ve bunun bir önceki veride uygulanan yöntemle yıllıklandırılması sonucu 
elde edilmiştir.  

İncelemeye esas dönemde faiz oranlarının seyrini gösterir grafik aşağıda yer 
almaktadır. Faiz verilerinin de döviz verileri gibi 1994 ve 2001 krizlerine ışık tutarak 
bunları belirgin biçimde ölçümleyebildiği gözlemlenmiştir. 

 
Grafik 2 Gecelik Faiz Oranları (1990-2014, Günlük) 

3.3. Batan/Kapanan Banka Sayısı 
En son kriz türü olan ve Türkiye için farklı bir önem arz eden "Bankacılık Krizi"nin 

en somut göstergesi olarak ise analize dahil her bir yıl için o yıl içinde "batan/kapanan 
banka sayısı" bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Her ne kadar teoride bankacılık 
krizinin ölçümlenmesinde başarısız olan banka sayısı ile ilişki kurulmasa da, ülkenin 
bankacılık tarihi ve yaşanan tecrübeler, başarısız olan banka sayısının metrik olarak 
değerlendirilmesini özgün bir saptama olarak (ad hoc) kabul etmeye imkan vermektedir. 
Banka batışlarından kasıt, TMSF'ye devir, tasfiye, lisans iptali ve iradi infisah şekil ve 
suretinde gerçekleşen sistemden çıkış vak'alarıdır. İlgili zaman aralığında bu şekildeki 
sistemden çıkış sayısı 32 olup en büyük pay 9 banka ile 2001 yılına aittir (TMSF, 2009). 

Tablo 1 - 1990-2014 Yılları Arasında Sistemden Çıkan Bankalar 
YIL BANKA 

SAYISI 
AÇIKLAMA 

1991 1 BCCI* 

1994 3 TYT Bank, Marmara Bank, Impex Bank 

1997 1 T.Ticaret Bankası 

1998 1 Bank Express 

1999 7 İnterbank, Egebank, Esbank, Yaşarbank, Yurtbank, 
Sümerbank, Birleşik Yatırım Bankası* 

2000 4 Demirbank, Bank Kapital, Kıbrıs Kredi Bankası, Etibank 

2001 9 Ulusal Bank, İktisat Bankası, Toprakbank, Tarişbank, 
EGS Bank, Sitebank, Kentbank, Bayındırbank, İhlas 
Finans* 

2002 1 Pamukbank 

2003 4 İmar Bankası,* Adabank, Credit Suisse,** ING Bank 
NV ** 

2008 1 Banca Di Roma** 

TOPLAM 32  

* Doğrudan tasfiye/Lisans iptali 
** İradi tasfiye 
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İncelemeye esas zaman kesitinde sistemden çıkışları sadece tasfiyeye giden ya da 
TMSF'ye devredilen banka sayısı açıklamaya yeterli gelmemektedir. Zira, örneğin kamu 
bankalarında benzer süreç TMSF'ye devirle değil, bir başka bankaya devredilmekle 
sonuçlanmaktadır. İlgili dönem aralığında özel sektör bankalarında da zorunlu 
birleşmeler gündeme gelmiştir. Aynı şekilde, çoğunluğu yabancı banka olmak üzere iş 
modellerinde yapılan değişiklikler doğrultusunda belli iş segmentlerini iptal eden, başka 
bir banka ile birleşerek tüzel kişiliğini sonlandıran, konjonktürel zorunluluklar gereği 
iradî olarak infisahını talep eden bankalar da olmuştur. Söz konusu dönemde gerek 
kamu, gerek özel sektör, gerekse yabancı sermayeli bankalarda görülen birleşmelerin 
sinerji yaratma amacından ziyade, verimsiz ve zarar üreten bankaların yeniden 
yapılandırılmasının yanı sıra birikmiş zararların daha büyük bir yapı içerisinde absorbe 
edilmesi için zarar eden kuruluşların tüzel kişiliğine son verilmesi ya da vergi 
planlaması, maliyet avantajı, ölçek ekonomisi, zorunlu iş modeli ve segment 
değişiklikleri gibi konjonktürel koşulların zorlaması ile ortaya çıkmış zarurî birleşmeler 
şeklinde olduğu değerlendirilmektedir. Bu gibi durumların da analizlerde dikkate 
alınması gerektiği düşünülmektedir. Sayılan nedenlerle, söz konusu dönemde birleşme 
ve devralma (mergers & acquisition) şeklinde kendisini gösteren ve sayısı 20 olan 
sektör içi daralma, el değiştirme, konsolidasyonve lisans iptallerini de ilave ettiğimizde 
sistemdeki banka sayısında toplam 52 adet azalış ortaya çıkmaktadır. Aşağıda bu ikinci 
durum da özet tablo halinde gösterilmiştir. 

Tablo 2 - 1990-2014 Yılları Arası Banka Birleşmeleri 

YIL BİRLEŞME 
SAYISI 

AÇIKLAMA 

1992 2 Denizcilik Bankası-Emlak Bankası, T. Öğretmenler 
Bankası-Halkbank 

2001 8 Ziraat Bankası-Emlakbank, Körfezbank-Osmanlı 
Bankası, Tekfenbank-Bank Ekspress, Garanti Bankası-
Osmanlı Bankası, Demirbank-HSBC Bank,Ulusalbank-
Sümerbank, Esbank-İnterbank-Etibank, Morgan 
Guaranty-Chase Manhattan 

2002 3 Sümerbank-Oyakbank, Sınai Yatırım Bankası-TSKB, 
Tarişbank-Denizbank 

2003 1 Finansbank-Fibabank 
2004 2 Credit Lyonnais-Credit Agricole Indosuez, Pamukbank-

Halkbank 
2005 2 Akbank-Ak Uluslararası Bank, Family Finans-Anadolu 

Finans 
2006 1 Koçbank-Yapı Kredi 

2011 1 Fortis Bank-TEB 

TOPLAM 20  
 

 
Bu verilere göre, 1990-2014 yılları arası batan ve birleşen banka sayıları yıllar 

itibariyle aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 
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Grafik 3 1990-2014 Arası Batan ve Birleşen Bankalar 

4. Modelde Kullanılan Bağımsız Değişkenler 
Çalıştırılan regresyon modellerinde kullanılan bağımsız değişkenler aşağıda 

gösterilmiştir. 
4.1. Altının Ons Fiyatı 

Kriz dönemlerinde güvenli liman olarak görülen kıymetli madenlerden en önemlisi 
yüzyıllar boyunca altın olagelmiştir. Varlıkların zâtî değerleri (intrinsic value) ile itibarî 
değerleri (nominal value) her zaman birbiri ile uyumlu olamayabilmektedir. Bir varlığın 
refah (prosperity) döneminde itibarî değeri büyük önem arz ederken, çalkantı (turmoil) 
dönemlerinden onun zâtî değeri daha çok önem arz eder hale gelmektedir. Örneğin bir 
yerel yönetim tahvilinin (municipal bond) vade sonunda lehtarına sağlayacağı nakit 
akışını gösteren ve o menkul kıymetin üzerinde yazılı olan nominal değeri (notional 
amount), o yerel yönetimin borçlarını ödemede ve taahhütlerini yerine getirmede 
güçlüklerle karşılaştığı, temerrüde düştüğü ya da iflasını istediği durumlarda 
yatırımcılar için bir anlam ifade etmez hale gelecektir. Nitekim bu türden vak'alar, 
iflasını isteyen ABD'nin Michigan eyaleti bono ve tahvilleri için yakın dönemde söz 
konusu olmuştur (Dolan, WSJ, 2013). Dolayısıyla, zâtında kıymetli olan emtia, bizâtihi 
kendisi paha ifade eden varlıklar olduğundan, derin kriz dönemleri zâtî değeri olan 
varlıkların çağıdır denilebilir. Bir ülkede kriz iyice derinleştikçe banknot para dahi 
anlam ifade etmemeye başlayacaktır. Zira paranın yapıldığı kağıt üzerinde oluşan 
anlayış birliği, diğer ifadesi ile senyoraj avantajı yıkıldığında paranın kendisi de kıymet 
ifade etmemeye başlayacak, onun yerine hangi varlık bir değer ifade ediyorsa ülkeler, 
yatırımcılar ve bireyler ona yönelecektir. 

4.2. TCBM Rezervleri 
TCMB'nin döviz ve altın cinsinden uluslar arası rezervleri ülkenin maruz kalması 

muhtemel ödemeler dengesi kırılganlıklarına, döviz şoklarına ve likidite baskısına karşı 
bulundurulması gerekli ihtiyatların en başında gelmektedir. 

TCMB rezervlerinin yıllar itibariyle seyri incelendiğinde 2012 yılından itibaren 
progresif biçimde yükseldiği gözlemlenen rezervlerin reel bir artışı yansıtmaktan 
ziyade, söz konusu yılda döviz rezervlerindeki düşüşe bir önlem olarak TCMB'nin 
uygulamaya koyduğu Rezerv Opsiyon Mekanizmasından kaynaklandığını söylemekte 
yarar vardır. 
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4.3. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)"Cari Fiyatlarla" 
Ülkede yıl içinde üretilen toplam mal ve hizmetlerin cari fiyatlarla gösterilmesi ile 

elde edilen; bir milli gelir göstergesi olan ve "harcamalar" yöntemiyle elde edilen bu 
veri TÜİK verileri ile de uyumlaştırılmıştır. 

4.4. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)"Sabit Fiyatlarla" 
Söz konusu veri de TÜİK verileri ile uyumlaştırılmıştır. Ayrıca enflasyon 

etkisinden arındırmak amacıyla 1998=100 olarak kabul edilerek deflatör yardımı ile 
sabit fiyatlarla yeniden hesaplanmıştır.  

4.5. Cari Açık (Fazla) 
Cari işlemler dengesi olarak da adlandırılan cari denge, ödemeler dengesi 

bilançosunun dış ticaret (ihracat-ithalat), hizmetler (hizmet alımları-hizmet satımları), 
yatırım (net faktör) gelirleri ve cari transferler dengelerinin toplamından oluşur. Ülkenin 
cari işlemlerden elde ettiği gelirler aynı türdeki giderlerinden daha büyükse bu durum 
cari fazla, daha küçükse cari açık olarak isimlendirilir. İncelenen zaman aralığında 
Türkiye sadece üç yıl son derece sınırlı düzeyde cari fazla vermiş, bunun dışındaki tüm 
yıllarda cari açık vermiştir. 

Bilindiği üzere, Maastricht Kriterleri ile temel göstergeler olan enflasyon oranı, 
bütçe açığı, faiz oranı, kamu borçları ve döviz kurlarına ilişkin bir dizi kurallar 
manzumesi getirilmiştir. Kamu açığı ve kamu borcuna ilişkin hedefler mali disiplin ile 
ilgilidir. Enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı ise fiyat istikrarının önemli unsurlarıdır. 
Dolayısıyla Maastricht Kriterleri olarak belirlenen mali disiplini sağlamaya yönelik 
kurallara göre; Bütçe Açığı/GSYH oranının en fazla %3, Borç Stoku/GSYH oranının 
ise en fazla %60 olması gereklidir (Kesgingöz, 2012, s.6).  

4.6. Cari Açık (Fazla) / GSYH (Sabit Fiyatlarla) Rasyosu 
Diğer değişkenlerle birlikte istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar ifade ettiği 

gözlemlenen bu değişken, tek başına da hem krizleri öngörme, hem de erken uyarı rolü 
üstlenme bağlamında son derece önemli bir gösterge olagelmiştir. Cari dengenin milli 
gelire oranını yıllar itibarıyla gösteren grafik aşağıda yer almaktadır. 

 
Grafik 4 Cari Açık (Fazla)/GSYH Rasyosu Gelişimi (1990-2014) 

Grafikten de izlenebileceği üzere, 1994 krizinin hemen öncesinde, 1993 yılında; 
yine 2001 krizinin hemen öncesinde, 2000 yılında o döneme kadarki tarihi rekor düşük 
düzeyleri görmüş olan ve bu yönüyle finansal krizler için bir yıl öncesinden erken uyarı 
işlevini yerine getirmiş olan bu rasyo, 2008 küresel finansal krizinin hemen öncesinde, 
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2007 yılında yine bir tarihi dip seviyeye gerilemiştir. 2011 yılında yeni bir tarihi rekor 
kıran söz konusu rasyo, hali hazırda seyrini sürdürdüğü seviyeler itibariyle ürkütücü 
düzeylerden uzaklaşabilmiş değildir.  

4.7. Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri 
Bu değişken kısa vadeli sermaye akımlarının hem büyüklüğünü hem de 

istikametinin yurt içine doğru mu yurt dışına doğru mu olduğunu göstermektedir. Kriz 
dönemlerinde ülkeden çıkan, refah dönemlerinde ise ülkeye giren fonları gösterdiği 
veçhile, hem dış alem tarafından ülkenin nasıl bir görünüm sergilediğine, hem de milli 
ekonominin yabancı yatırımcı, sermayedar, tasarruf sahipleri ve kreditörlerce ne şekilde 
algılandığına dair analistlere ışık tutmaktadır. 

4.8. Net Hata Noksan Kalemi 

Cari dengeyi sadece cari işlemler ile izah etmek Türkiye koşullarında tek başına 
yeterli görülmediğinden dolayı bağımsız değişkenler setine TCMB analitik 
bilançosunda yer alan "Net Hata Noksan" kalemini de eklemekte yarar görülmüştür. Söz 
konusu hesabın hem dış ticaret hem de sermaye hareketleri hesabında dengeleme yapma 
ve açıklanamayan kalemleri izah etme gibi fonksiyonları bulunduğu gibi, kimi 
dönemlerde belirgin artış ya da azalış göstermesinin finansal kırılganlık bağlamında bir 
işaret anlamı taşıyıp taşımadığı hususu incelenmiştir. 

Ödemeler bilançosunda döviz hareketlerine ilişkin kayıtların tam ve usulüne uygun 
yapılması halinde cari işlemler ile sermaye hareketleri açığının toplanması sonucu 
ortaya çıkacak olan rakam pozitif ise rezervleri artıracak, negatif ise azaltacaktır. Her iki 
durumda da net hata noksan kaleminin teorik olarak sıfır olması gerekse de söz konusu 
kalemin belli bir tutar bakiye vermesi tüm dünyada normal karşılanmaktadır. Türkiye'de 
bu kalemin yıllar itibariyle seyri son derece dalgalı ve kabul edilebilir düzeylerin 
üstündedir. Sözünü ettiğimiz dalgalı seyir, ödemeler bilançosunda mal ve hizmet 
ticaretinin payının düşük, sermaye hareketlerinden kaynaklanan bölümün ise yüksek 
olduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle söz konusu kalemin bir bölümünün kaynağının 
açıklanamayan fonlar, kara para yahut sıcak para olduğu değerlendirilmektedir (Yetim, 
2000, s.219).  

4.9. Kısa Vadeli Dış Borç 

Bu veri hem kamu kesiminin hem de özel sektörün bir yıl içinde vadesi gelecek 
olan, dolayısıyla ülke likiditesini çok yakından ilgilendiren borç servislerini gösteren 
önemli bir rakamsal set içermektedir. 

4.10. Kısa Vadeli Dış Borç / Net Uluslararası Rezervler Rasyosu 

Her üç regresyon modelinde de bağımsız değişken olarak kullanılan bir veri vardır 
ki "krizin öncü göstergesi" olmayı tek başına hak etmektedir. Bu değişken Kısa Vadeli 
Dış Borç/Net Uluslararası Rezervler rasyosudur. Rasyo, kısa dönemde vadesi gelecek 
olan borçların mevcut rezervlerle karşılanabilme kapasitesini ölçen son derece önemli 
bir göstergedir. Aşağıda, söz konusu rasyonun 1990-2014 yılları arası gelişimi grafik 
olarak gösterilmiştir. 
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Grafik 5 KVDB/NUR Rasyosunun Gelişimi (1990-2014) 

İzlediği seyir tetkik edildiğinde görüleceği üzere, inceleme dönemi olan 1990-2014 
yılları arasında söz konusu rasyonun üç kez zirve değerlere ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu 
zirvelerden ilki 1993 yılında gerçekleşmiş, hemen ertesi yıl olan 1994'te ülkede büyük 
bir ekonomik ve finansal kriz yaşanmıştır. Rasyonun ikinci kez zirveye ulaştığı yıl 2001 
krizinin hemen öncesi, 2000 yılıdır. Her iki krizi de bir yıl öncesinden başarı ile 
görebilmiş olan rasyonun 2014 yılsonu değerleri de ürkütücü boyuttadır. Bu durum da 
borç-rezerv dengesizliği kaynaklı bir krizin öncü göstergesi olarak yorumlanmaktadır. 

4.11. Enflasyon 

Enflasyon verilerine baz teşkil eden rakamlar 1990-2014 yılları arası Tüketici 
Fiyatları Endeksi (TÜFE) rakamlarıdır. Enflasyon göstergeleri yıllık ortalama yüzde 
değişme tekniği ile ve TÜİK'in baz aldığı endeksler doğrultusunda bu kurum verileri ile 
yapılan uyumlaştırma neticesinde analize dahil edilmiştir. 1987-1994 dönemi için DİE 
1994=100, 2004-2010 dönemi için TÜİK 2003=100 bazlı endeksler kullanılmıştır. 

4.12. İmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 
Sanayi kesiminin kapasite kullanımı ilk bakışta finansal analizler bağlamında 

doğrudan ilişkili bir değişken olarak görülmez. Ancak bankaların ve bankacılık 
sisteminin aktif kalitesinin ve performansının imalat sanayii kesiminin kapasite 
kullanımı ve performansı ile doğrudan ilintili olduğuna yönelik teorik ve ampirik 
çalışmalar bulunmaktadır (Ayyagari, Demirguc-Kunt ve Maksimoviç, 2007). 

4.13. Ar-Ge Harcamaları 
Bir ülkenin finansal güvenliği ile ilk başta ilişkisi kolay kurulamayan kalemlerden 

birisi de Ar-Ge harcamalarıdır. Ancak veri toplama esnasında Ar-Ge harcamalarının 
finansal sağlamlık bağlamında önemlilik ve anlamlılık düzeyinin yüksek olduğunu, 
düşük Ar-Ge harcamasının finansal kırılganlığı artırdığı gözlemlenerek bu değişkeni de 
analize dahil etmenin uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

4.14. Ülke Kredi Notu (Sovereign Credit Rating) 
Türkiye'nin hem "Uzun Vadeli TL Cinsinden" hem de "Uzun Vadeli YP 

Cinsinden" kredi notu temelde dört büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından 
hesaplanmaktadır. 1992 yılından bu yana Moody's ve Standard&Poor's, 1994 yılından 
bu yana ise Fitch Rating ve JCR Rating isimli kuruluşlar bu derecelendirmeyi 
yapmaktadırlar. 

Yabancı finansal kuruluşlar, yurt dışı yatırımcılar ve fon sahipleri açısından daha 
çok anlam ifade eden not, "Uzun Vadeli YP Cinsinden" kredi notudur. Bu nedenle, 
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analizde TL cinsinden kredi notu yerine YP not türü tercih edilmiştir. Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşları arasından kuruluş tarihi en eski ve en sık güncelleme yapan 
kuruluş olan Standard&Poor's seçilmiş ve bu kuruluşun verdiği ülke notlarının 
(sovereign credit rating) esas alınmasının, analizin daha sağlıklı olmasını sağlayacağı 
öngörülmüştür. Orijinal şekliyle alfanümerik olarak gösterilen ülke notları yine ilgili 
kuruluşun web sayfasında açıkladığı şekilde rakamsal nota dönüştürülmüştür. Buna 
göre en yüksek not olan AAA "11", en düşük not olan D "0" kabul edilmiş ve 
alfanümerik veriler bu skalada gösterilen düzende sayısal verilere dönüştürülmüştür 
(http://www.standardandpoors.com/ratings/definitions-and-faqs/en/eu). 

Ülke kredi notları, birçok çalışmada kriz öngörme ve piyasanın nabzını tutma 
senkronizasyonu zayıf olmakla eleştirilse dahi bu kategorideki en uygun parametre 
olarak düşünülmektedir (Goldstein, Kaminsky, Reinhart, s.61-73). Bunun yanında, 
ülkenin kredi değerliğini rating notundan çok daha güncel biçimde gösteren bir ölçüm 
birimi olan CDS primleri yakın dönemde ortaya çıkmış finansal mühendislik 
ürünlerinden olması nedeniyle geçmiş tarihli hesaplanamamış, dolayısıyla analizlere 
dahil edilememiştir (Kargı, 2014, s.369). 

4.15. Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu (SYSR) 

Buraya kadarki değişkenler küresel piyasalar ve makroekonomiye ilişkin 
değişkenler mahiyetinde iken, bu noktadan itibaren bankacılık sistemi veri ve rasyoları 
analiz edilecektir. SYSR bankacılıkta özkaynakların potansiyel zararları karşılama ve 
riskleri absorbe etme yeteneğini gösteren, bankacılık sisteminin belki de en önemli 
rasyosudur. Rasyonun payında özkaynak unsurları, paydasında ise risk ağırlıkları ile 
ağırlıklandırılmış varlıklar toplamı yer alır. Hali hazırda yasal SYSR asgari %8 olup 
BDDK tarafından bu oran "hedef rasyo" adı altında asgari %12 olarak uygulanmaktadır. 
Rasyonun tanımı, içeriği, payı oluşturan özkaynak unsurları, paydayı oluşturan varlık ve 
taahhütlerin cinsi ve herbirinin risk ağırlık değerleri ile bunların alt segmentleri çok sık 
biçimde değişmekle birlikte rasyonun özü değişmemektedir. 
 Basel Bankacılık Komitesi tarafından yürürlüğe konulan ve Türkiye'de ilk defa 
1993 yılında hesaplanarak raporlanma yükümlülüğü getirilen SYSR'nin tanım ve içeriği 
her yeni düzenlemede ciddi değişiklikler geçirmiştir. İlk defa 1988 yılında Basel 
Sermaye Uzlaşısı adı ile literatüre giren SYSR'ye aynı yıl Kredi Riski (BIS, 1988), 1996 
yılında Piyasa Riski, 2004 yılında ise Operasyonel Risk eklenmiş, bu riskler için ilave 
sermaye bulundurma yükümlülüğü getirilmiştir. Türk bankacılık sistemi uyum 
çalışmaları çerçevesinde ise söz konusu rasyoya 1989 yılında Kredi Riski (Hazine 
Müsteşarlığı, 1989, Tebliğ No:6), 2001 yılında Piyasa Riski (BDDK, 2001), 2004 
yılında ise Operasyonel Risk eklenmiştir (BDDK, 2006). Basel II uyum sürecinde 
tanımı yapılan Üçüncü Kuşak Sermaye (Tier 3 Capital) isimli özkaynak unsuru Basel 
III geçiş sürecinde tamamen iptal edilerek zarar karşılama yeteneği görece daha düşük 
olan bu özkaynak unsurları İkinci Kuşak Sermaye (Tier 2 Capital) içinde hesaplamalara 
dahil edilmiştir. 

 SYSR'nin hesaplanma ve raporlanma zorunluluğu olmayan 1990, 1991 ve 1992 
yılları için söz konusu dönemde mevcut düzenlemeler uyarınca özkaynak unsurları ile 
varlık ve yükümlülük kalemlerinin vasıfları dikkate alınarak yakınsama (convergence) 
yöntemi ile manüel hesaplama yapılmış ve bulunan rasyolar veri setine eklenmiştir. 
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Grafik 6 SYSR'nin Seyri (1990-2014) 

4.16. Özkaynaklar/Toplam Aktifler Rasyosu 

SYSR her yeni düzenlemede farklı bir değişikliği beraberinde getirdiğinden dolayı 
yıllar itibariyle rasyonun izlediği seyirde anlamlılık kaybı oluşmasının önüne 
geçebilmek ve Türk Bankacılık Sektörü'nün (TBS) sermaye yeterliliğini ikinci bir rasyo 
ile tahkim etmek için Özkaynaklar/Toplam Aktifler gibi tanımı yıldan yıla değişmeyen 
bir sermaye rasyosuna daha ihtiyaç duyulmuş, bu bağlamda bilanço toplamı içinde 
özkaynakların payını gösteren bu oran da analize dahil edilmiştir. 

4.17. YP Aktifler / YP Pasifler Rasyosu 
Türkiye ekonomisinin; kur dalgalanmalarının çok sık görüldüğü, belli periyotlarla 

döviz krizlerinin yaşandığı, bu anlamda önemli kırılganlıkları barındıran bir ekonomi 
olması nedeniyle TBS'de döviz pozisyonu büyük önem arz etmekte olup, devalüasyon 
vb. nedenlerle kurların aşırı yükselmesi durumunda açık pozisyonda bulunan bankaların 
ciddi tutarlarda zararlara maruz kaldığı bilinmektedir. Türkiye ekonomisi sadece bu 
nedenle batan ve faaliyetleri durdurulan çok sayıda banka örnekleri ile dolu bir 
bankacılık geçmişine sahiptir. Ülkenin makroekonomik dinamikleri bağlamında cari 
denge neyi ifade ediyorsa, mikro bazda bir banka ya da finansal kuruluş ya da 
bankacılık sektörünün tamamı için de döviz pozisyonu aynı şeyi ifade etmektedir. 

Bu itibarla, bankacılık sisteminin döviz pozisyonunu gösteren, "kur riski" 
analizlerinde kullanılması gerektiği düşünülen ve döviz krizinin çok önemli bir 
belirleyicisi olan söz konusu rasyo, 2002 yılı ve sonrası için BDDK veri tabanından, 
daha önceki yıllar için ise Hazine Müsteşarlığı veri tabanından elde edilen rakamlardan, 
oranlama yolu ile elde edilmiştir. 

4.18. Net Bilanço Pozisyonu / Özkaynaklar Rasyosu 

Kur riski analizleri sırasında salt döviz pozisyonu üzerinden fikir yürütmek her 
zaman sağlıklı sonuç vermeyebilir. Zira bir riskin alınması değil, yönetilememesi 
bankacılık tekniği açısından sorun teşkil eder. Şayet yönetilebilecekse bir riskin 
alınması yanlış değil, aksine gerekli dahi olabilmektedir. Özkaynaklarla ilişkilendirilen 
tüm rasyolarda (SYSR, YPNGP vb.) "taşınan risk ile orantılı özkaynak bulundurma" 
mantığı çalışmaktadır. Net Bilanço Pozisyonu/Özkaynaklar rasyosu da ne kadar risk 
alındığından ziyade, yönetilecek kadar risk alınıp alınmadığını ölçen bir parametredir. 
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4.19. Krediler / Toplam Aktifler Rasyosu 

Söz konusu rasyo bankacılık sistemi aktif büyüklüğü içinde kredilerin payını 
göstermektedir. Bilindiği gibi bankaların en temel varlık nedeni kendi bünyesinde 
topladığı tasarruflarla yatırımları ve reel ekonomiyi fonlamak suretiyle finansal aracılık 
fonksiyonunu yerine getirmektir. Bankalar bu aslî fonksiyonlarını hangi ölçüde yerine 
getirirlerse o nispette aracılık fonksiyonunu başarılı biçimde ifa etmiş, keza bu 
fonksiyonlarından ne kadar uzaklaşırlarsa da bu piyasanın finansal aracılık ajanı olma 
vasfından o derece uzaklaşmış olurlar.  

4.20. Menkul Değerler Cüzdanı / Toplam Aktifler Rasyosu 

Bankaların faaliyetlerini sadece kredi işlemlerine tahsis etmesi teorik olarak 
mümkün olsa da pratik işleyişte bu, ürün çeşitlendirmesi yapmak isteyen ve kapsam 
ekonomilerinden (economies of scope) yararlanmak isteyen bankalar için rantabl ve 
uygulanabilir olmayacaktır. Aktifin çeşitlendirilmesi (diversification) bankacılık 
sisteminin işleyişi içinde son derece olağan bir "iş modeli" (business model) seçimidir. 
Ancak alternatif yatırım araçları arasından seçimde bulunurken sabit getiri sağlayan 
risksiz enstrümanlara -ki bunlar çoğunlukla kamu borçlanma senetleri olmaktadır- aşırı 
yatırım yapılması, bankaların zaman içinde aslî misyonundan uzaklaşarak atalete 
düşmelerine, piyasa faiz hadlerinin yükselmesine, kredi kanalları tıkanan reel 
ekonominin daralmasına, finansman odaklı ekonomi sığlaşırken rant ekonomisinin 
yaygınlaşmasına yol açacaktır. 

Bankaların yıllar itibarıyla kredi portföyleri ile menkul kıymet portföylerinin aktif 
toplamı içindeki paylarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. 

 
Grafik 7 Kredi/Aktif ve Menkul Kıymet/Aktif Rasyoları (1990-2014) 

Grafikten görüleceği üzere, incelenen tüm dönemlerde bankaların portföylerinde 
kredi kalemi ile menkul kıymet kalemleri arasında mutlak bir değiş tokuş (trade off) 
olagelmiştir. Zaman kronolojisinin bir döneminde bankaların aslî fonksiyonları olan 
kredi plasman fonksiyonunu tamamen ikinci plana iterek risksiz getiri sağlayan menkul 
kıymet portföyüne yöneldiklerine tanık olunmaktadır. 1990'lı yılların ortalarından 
itibaren krediler aleyhine, menkul kıymetler lehine bozulan dengenin, yaklaşık 10 yıl 
boyunca sürdüğü, daha sonra bilhassa 2005 yılı sonrasında piyasa faiz hadlerinin makul 
seyrini bulması ve kamu kesimi borçlanma gereğinin (public sector borrowing 
requirement "PSBR") azalması ile bankaların da iş modellerinde yeniden değişikliğe 
giderek aslî misyonlarına döndükleri görülmektedir. 
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4.21. Kredi / Mevduat Oranı 

Bankaların halktan mevduat ya da katılım fonu kabul etme yetkisi çok sıkı şartlara 
bağlanmış bir ayrıcalıktır. Kredi/Mevduat rasyosu, bankaların küçük tasarrufları 
toplayarak bunları kredi mekanizmasına enjekte etmesi şeklinde özetleyebileceğimiz 
"aracılık fonksiyonu"nu ne ölçüde başarı ile gerçekleştirdiğini ölçmenin yanı sıra, reel 
ekonomiye plase edilen fonların kaynağının ne olduğunu, ülke ekonomisinde "kredi 
büyümesi" olarak isimlendirilen durumun gerçekleştiği hallerde bunun ne şekilde 
finanse edildiğini göstermesi bakımından da önemi haizdir. Örneğin, sermaye donanımı 
yetersiz, tasarruf açığı yaşayan, buna karşın kredi büyümesi görülen bir ekonomide 
bunun hangi şekilde finanse edildiği büyük önem taşır. Bu finansman kaynağı yurt dışı 
kreditörlerce açılmış bir sendikasyon (syndicated loan) olabileceği gibi, ana hissedarın 
sağladığı sermaye benzeri kredi (subordinated loan), öncelikli borç (senior debt) ya da 
gecelik (overnight) borçlanma şeklinde olabilir. Bu durumda söz konusu açığın ne 
şekilde kapatıldığı hususunun detaylı biçimde analiz edilmesi ve buradan 
kaynaklanabilecek muhtemel risklerin (likidite riski, kur riski, kredi riski, temerrüt riski 
gibi) sağlıklı çözüme kavuşturulması gerekli olacaktır. 

4.22. Takibe Dönüşüm Oranı (TDO-NPL) 

Aktif kalitesine ilişkin kriterler olan emniyet, seyyâliyet ve verimlilik ilkeleri 
açılarından büyük önem arz eden göstergelerden birisi de kredi portföyünde sorunlu, 
donuk ya da batık hale gelen alacakların oranını gösteren sorunlu krediler (Non-
Performing Loans "NPL") rasyosudur. 

TDO'nun anlamlı olması için çalışmada söz konusu rasyonun karşılık sonrası "net" 
değeri değil, "brüt" değeri esas alınmıştır. Ancak varlık yönetim şirketlerine "aktif 
satışı" şeklinde devri gerçekleştirilen kredilerin de bu rakamsal hesaplamaya dahil 
edilmesi gerekirken söz konusu verinin ilgili otoritelere (BDDK, TMSF, TCMB) toplu 
bir şekilde raporlanmaması nedeniyle bu yapılamamıştır.   

4.23. Duran Varlıklar / Toplam Aktifler Rasyosu 
Bankaların vadesi gelen taahhütlerini zamanında ve değerinden kaybetmeden 

karşılayabilmeleri için likit aktiflere yatırım yapmaları ve bu türden aktiflerin bilanço 
içindeki oranını yüksek tutmaları gerekir. Yüksek kaldıraç oranı ile çalışan ve 
likiditenin büyük önem arz ettiği bankalarda nakde tahvil kabiliyeti düşük olan duran 
varlık tutulması çok arzu edilen bir durum değildir. Bu nedenle yasal düzenlemeler 
bankaların, faaliyetleri için gereksinim duydukları miktarın üzerinde gayrimenkul, 
emtia, iştirak, duran varlık vb. bağlı yatırımlara yönelmesini sınırlamış ve bu türden 
yatırımları müeyyideye bağlamıştır. 

Söz konusu rasyo bankaların aktiflerini hangi oranlarda duran varlıklara bağladığını 
göstermekte olup, likidite analizi açısından açıklayıcılık yeteneği yüksek, önemli bir 
rasyo işlevi görmektedir. 

4.24. Likit Aktifler / Toplam Aktifler Rasyosu 
Bankaların likidite yeterliliğini tek bir rasyo ile ölçümlemek mümkün değildir. 

Çünkü likidite, birbirinden farklı vade katmanlarında test edilmesi gereken bir olgudur. 
Bir bankanın anlık taahhütleri karşılama yeteneği güçlü olabilir ancak bir yıla kadar 
dönemde vadesi gelecek taahhütlerini aynı vadedeki varlıkları ile karşılama yeteneği 
aynı ölçüde güçlü olmayabilir. Bu nedenle, likidite analizlerinde daha keskin bir 
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ölçümleme yeteneğine sahip olan Likit Aktifler/Toplam Aktifler rasyosu da modelde 
kullanılmıştır. 

4.25. Aktif Kârlılığı Rasyosu (RoA) 

TBS'nin kârlılık analizini yapmak üzere kullanılan temel rasyolardan bir tanesi 
Aktif Kârlılığı (Return-on-Asset "RoA") rasyosudur. Rasyonun payında dönem net kârı, 
paydasında ise toplam aktifler rakamı yer alır.  

4.26. Özkaynak Kârlılığı Rasyosu (RoE) 

TBS'nin kârlılık analizini yapmak üzere kullanılan en temel rasyo Özkaynak 
Kârlılığı (Return-on-Equity "RoE") rasyosudur. Rasyonun payında dönem net kârı, 
paydasında ise özkaynaklar rakamı yer alır. Özkaynak Kârlılığı rasyosu, bir bankanın 
performansını analiz eden paydaşlar, kreditörler, sendikasyon katılımcıları, yurt dışı 
muhabirler, gözetim otoriteleri, denetçiler ve ilgili tüm tarafların (stakeholders) en başta 
dikkat ettikleri rakamsal gösterge olması itibariyle son derece önemlidir. 

Aşağıda, TBS'nin kârlılık düzeyini ölçümleyen Özkaynak Kârlılığı rasyosunun 
yıllar itibariyle seyri yer almaktadır.   

 
Grafik 8 RoE Rasyosunun Seyri (1990-2014) 

Rasyonun seyri incelendiğinde görüleceği üzere, kriz yılları olan 1994 ve 2000-
2001 yıllarında rasyoda ciddi düşüşler gerçekleşmiştir. 2002 yılından 2013 yılına kadar 
yatay konumda seyreden rasyo 2014 yılında yeniden düşüşe geçmiştir. 

4.27. Karşılıksız Çek Tutarı 
Tanımı gereği bir ödeme aracı olsa da pratikte hem ödeme hem de kredi aracı 

olarak kullanım sahası bulan çek, bankacılık sistemi dahilinde tedavül etmekle beraber, 
ticaret kesiminin finansal sağlamlık ya da kırılganlığının önemli bir göstergesi 
olagelmiştir. Analize konu edilen yıllarda ödeme sistemindeki problemleri ve reel 
kesimin likidite baskısını daha iyi ölçümleyebildiği düşünülen karşılıksız çek tutarları 
analizde kullanılmıştır. 

4.28. Protestolu Senet Tutarı 

Reel kesimin ödeme zaafını ve piyasadaki likidite baskısını göstermede önemli bir 
işaret mahiyeti taşıyan protestolu senet tutarları da analize dahil edilmiştir. 
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Söz konusu rakamlarda gözlemlenen trend ve enflasyon etkisinden arındırmak 
üzere her bir yılın verisi logaritma (ln) alınmak suretiyle normalize edilmiştir. Normal 
değerlere ilişkin aşağıdaki grafik de karşılıksız çek ve protestolu senet tutarlarının 
yıldan yıla artış trendinde olduğuna işaret etmektedir. 

 
Grafik 9 Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet (Log) Değerleri (1990-2014) 

4.29. Bilançoların Şeffaflığı 

Rakamsal bazda ifade edilebilen kantitatif verilerin yanı sıra bazı kalitatif veriler de 
çalışmada kullanılmıştır. Kalitatif veriler için kukla değişken yaratılmış, değişkenin 
varlığı halinde (1), yokluğu halinde (0) değeri verilmiştir. Bunlardan ilki TBS 
bilançolarının şeffaf olup olmadığı hususudur. Banka başarısızlıkları üzerine yapılan 
çalışmalar ve kurulan modeller (Çinko ve Avcı, 2008), bilançoların şeffaf olmadığı 
dönemlerde denetlenmemiş verileri esas alması nedeniyle beklenen sonucu 
verememiştir. Bilançolar şeffaf ve mali tablolar bankaların gerçek durumunu 
yansıtmaya elverişli ise kukla değişkene (1), şeffaf değilse (0) değeri verilmiştir. Banka 
batışlarının yoğun biçimde yaşandığı, bilançoların gerçek durumu doğru resmetmekten 
uzak olduğu, regülasyonların ve kurumsal yapıların yerli yerine oturmadığı 1990-2002 
yıllarını içeren dönem için bu değişkene (0), kriz sonrası rehabilitasyonların ve yeniden 
yapılandırma, yeniden sermayelendirme gibi reform niteliğinde değişikliklerin yapıldığı 
2003 ve sonrası dönem için ise (1) değeri verilmiştir. 

4.30. Bağımsız Otoritenin Varlığı 

Analizde kullanılan kalitatif faktörlerden bir diğeri bankacılık sektörünün 
düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu "bağımsız" bir otoritenin var olup olmadığı 
hususudur. Bankacılık sektörünün düzenlenip denetlenmesinin genel kamu hiyerarşisi 
dahilinde Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütüldüğü 1990-2000 yılları için bu 
değişkene (0), BDDK'nın bağımsız bir düzenleyici-denetleyici otorite olarak fonksiyon 
ifa ettiği 2001-2010 dönemi için (1), 2011 ve sonrası dönemler için ise yeniden (0) 
değeri verilmiştir. Bunun nedeni şu şekilde açıklanabilir. BDDK idari ve mali özerkliğe 
sahip, diğer bir ifade ile "bağımsız" bir gözetim ve denetim otoritesi olarak 2000 yılının 
sonlarına doğru faaliyete başlamıştır. Ancak 08.08.2011 tarih ve 649 sayılı KHK'nın 
49'uncu maddesi ile 3046 sayılı Kanun'un 19/A maddesine eklenen bir ibare uyarınca 
"Bakanın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemlerini denetlemeye 
yetkili kılınması" ile 2011 yılından itibaren BDDK'nın bir bakanlığın "ilgili kuruluşu" 
olmaktan çıkarılıp, fiilen "bağlı kuruluş" haline getirilmesi sonucu "bağımsız idari 
otorite" vasfı ortadan kalktığından, bu tarihten sonra söz konusu değişkene (0) değeri 
verilmiştir.  
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4.31. Kurumsal Yönetim 

Analizde yer verilen kalitatif değişkenlerden bir diğeri ise kurumsal yönetim 
ilkelerinin tatbik edilip edilmediği hususudur. Bu değişkene de 1990-2006 dönemi için 
(0), Bankacılıkta Kurumsal Yönetim İlkeleri Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili 
düzenlemelerin yürürlük kazandığı ve iç sistemler, yönetim beyanı gibi yeniliklerin 
getirildiği 2007 yılı sonrası için ise (1) değeri verilmiştir. 

4.32. Siber Güvenlik 

Son değişkenimiz yine bir kukla değişken olan siber güvenliktir. Bankacılık 
sektöründe elektronik ve siber güvenlik ile ilgili düzenleme, denetleme ve benzeri 
önlemlerin etkin biçimde hayata geçirilmeye başlandığı tarih olan 2006 yılına kadar bu 
değişkene (0), bu tarihten itibaren ise (1) değeri verilmiştir. 

Görüldüğü üzere, çalışmada uluslar arası piyasa verileri, makroekonomik 
göstergeler, mali disipline ilişkin göstergeler, sermaye hareketleri göstergeleri, ülke 
kredi notu derecelendirmesi, para-kredi göstergeleri, fiyat istikrarı göstergeleri, finansal 
istikrar göstergeleri, piyasa ve bankacılık sistemi verileri ile kalitatif bazı veriler 
kullanılmıştır. Yukarıda sayılanların dışında aşağıdaki değişkenler de finansal 
kırılganlık ölçümü için kullanılabilecek verilerdir. 

Finansal güvenlik ağının bir numaralı unsuru olan mevduat güvencesi (Demirgüç-
Kunt ve Huizinga, 1999; Nishimura, 2010; Greenspan, 2001; Schich, 2008; Schich ve 
Aydın, 2014; Kane, 2001 ve 2004), içeriği, limiti ve koşulları değişse de incelenen her 
dönemde mevcut kabul edilmiş, bu nedenle sonucu değiştirmeyeceğinden analize dahil 
edilmemiştir. Keza finansal kuruluşların son borç verme mercii olan Merkez Bankası 
kaynaklarına erişim imkanı, bu Banka nezdinde işleyen piyasaların yanı sıra Banka'nın 
kendi likidite yahut iskonto penceresi (discount window) ülke uygulamaları 
çerçevesinde her dönem için var kabul edilmiştir. 

5. Bulgular 

Yukarıda verilen 32 bağımsız değişken karşılığında 3 bağımlı değişkenimiz 
olduğunu ifade etmiştik. Bunlar Döviz Kuru Volatilitesi, Faiz Volatilitesi ve Kapanan 
Banka Sayısı olup, her bir bağımlı değişken için ayrı bir regresyon modeli 
çalıştırılmıştır. 

5.1. Döviz Krizi Regresyon Modeli 
Döviz krizinin belirleyicilerinin analiz edildiği (1) no'lu regresyon denklemini 

aşağıdaki şekilde formüle etmek mümkündür. 
Y1 =  α1 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + ϵ1  (3) 

Bu denklemde: 
Y1  : Döviz volatilitesini, 
α1  : Sabit değeri, 
X1 - X6 : Bağımsız değişkenlerin aldıkları değerleri, 
β1 - β6  : Bağımsız değişkenlerin katsayılarını,  
ϵ1  : Hata terimini 

ifade etmektedir. 
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Öncelikle değişkenlerin tanımlayıcı istatistiksel verileri değerlendirilmiş ve gerekli 
görülen logaritmik dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Ardından, değişkenlerden 
hangilerinin analize dahil edilip hangilerinin edilmeyeceğinin belirlenmesi amacıyla 
değişkenler arasındaki korelasyonlar incelenmiş ve gerek çıkan sonuçların gerek 
bağımsız değişken katsayı sonuçlarının iktisat teorisi ile anlamlı olup olmadığı hususları 
değerlendirmeye alınmıştır. Daha sonra, seçilen makroekonomik değişkenler "adımsal 
çoklu regresyon (stepwise multiregression)" yöntemi kullanılarak hangi değişkenlerin 
seçilen bağımlı değişkeni en iyi biçimde açıkladığı sonucuna ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Sonuçların elde edilmesinin ardından aynı değişkenlerin değerlendirilmesine 
geçilmiştir. 

Aşağıda seçilen her bir bağımlı değişken için çalıştırılmış üç farklı regresyon 
sonucu bulunmaktadır. Söz konusu regresyonların anlamlılığının sınanması için 
regresyon modellerinde bağımsız değişkenlerin anlamlılığı, modelin F-istatistiği 
sonuçları, artık değerlerin normal dağılması, artık değerlerde otokorelasyon ve değişken 
varyanslılık durumları incelenmiştir.  

Yapılan bu ön çalışmalar sonrasında regresyonlar çalıştırılmış ve aşağıdaki sonuçlar 
elde edilmiştir. (Regresyon denkleminin çıktıları EK Tablo:2'de yer almaktadır). 

Modelde tüm değişkenler için p(<0,05) çıkmış olup tüm bağımsız değişkenler 
anlamlı bulunmuş, R2 değerleri yüksek gerçekleşmiştir. 

Model sonuçlarına göre Kur Oynaklığı bağımlı değişkeninin, sırası ile sabit 
fiyatlarla hesaplanan GSYH değerlerinden (aynı yönde), ülke kredi notundan (ters 
yönde), menkul kıymetlerin aktif içindeki payından (aynı yönde), özkaynakların aktif 
içindeki payından (ters yönde) ve TCMB rezervlerinden (ters yönde) etkilendiği 
gözlemlenmiştir ki, bu durum hem teori ile hem de varsayımlarımızla uyumludur. 

Model ve gerçek değerler karşılaştırıldığında model sonucunun gerçekleşen 
değerleri yakınsadığı görülmektedir. Artık değerler (residuals) güven aralığı 
içerisindedir. Bu durumu aşağıdaki grafikten görmek mümkündür. 
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Grafik 10 (1) No'lu Regresyon Modelinin Gerçek Değerler-Model Değerleri ve 

Artık Değerlerinin Dağılımı 
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Artık değerlerin normal dağılıp dağılmadığı Jarque-Bera testi ile sınanmaktadır. 
Artık değerlerin Jarque-Bera testinin sonucu p(0.2184>0.05) olduğu için hata 
terimlerinin normal dağıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Artık değerlerin otokorelasyonsuzluk varsayımının sınanması için ise Breusch 
Godfrey LM testi kullanılmıştır. Bu test sonucunda F istatistik sonucu p(0,97>0,05) ve 
gözlemlenen R2 olasılık değeri p(0,96>0,05) olarak gözlemlenmiştir. Sonuçlar bir 
otokorelasyon sorununun varlığına işaret etmemektedir. 

Artık değerlerin değişken varyanslılık varsayımının sınanması için Breusch-Pagan-
Godfrey testi kullanılmıştır. Bu testin sonucunda F istatistik sonucu p(0,78>0,05) ve  
gözlemlenen R2 olasılık değeri p(0,72>0,05) olarak bulunmuş, heteroscedasticity 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

5.2. Borç (Faiz) Krizi Regresyon Modeli 
Borç (faiz) krizinin belirleyicilerinin analize tabi tutulduğu (2) no'lu regresyon 

denklemini aşağıdaki şekilde göstermek mümkündür. 
Y2 = α2 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ϵ2   (4) 

Buradaki;  
Y2  : Faiz oynaklığını, 
α2  : Sabit değeri, 
X1 - X3  : Bağımsız değişkenlerin aldıkları değerleri, 
β1 - β3 : Bağımsız değişkenlerin katsayılarını, 
ϵ2  : Hata terimini 

göstermektedir. Regresyon denkleminin e-views sonuçları EK Tablo:3'te gösterilmiştir. 
Model sonuçlarına göre tüm değişkenler için p(<0,05) çıkmış olup tüm bağımsız 

değişkenler istatistiksel olarak anlamlı, R2 değeri yüksek gerçekleşmiştir. 

Buna göre, Faiz Volatilitesi bağımlı değişkeninin, sırası ile YP Aktifler/YP Pasifler 
rasyosundan (aynı yönde), RoA rasyosundan (ters yönde) ve Enflasyon oranından (aynı 
yönde) etkilendiği gözlemlenmiştir ki, bu durum da hem teori ile hem de 
varsayımlarımızla uyumludur. 

Bir önceki regresyon modelinde YP Aktifler/YP Pasifler rasyosu döviz volatilitesi 
ile ters yönde iken bu modelde aynı yöndedir. Zira döviz kuru ve faiz hadleri arasında 
bir değiş tokuş (trade off) mevcut olup, ülkenin izlediği açık pozisyon ve sıcak para 
politikası kur riskini tırmandırırken faiz riskinde aşağı yönlü etki oluşturmaktadır. Aktif 
kârlılığının artması faiz volatilitesini teskin edici etki yaratmaktadır. Enflasyon 
oranındaki artışın ise bu volatiliteyi hızlandırdığı gözlemlenmektedir. 

Model sonuçları ile gerçek değerlerin karşılaştırılması sonucunda da model 
sonucunun gerçekleşen değerleri yakınsadığı görülmektedir. Artık değerler güven 
aralığı içerisindedir. Bu durumu aşağıdaki grafikte görmek mümkündür. 
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Grafik 11 (2) No'lu Regresyon Modelinin Gerçek Değerler-Model Değerleri ve 

Artık Değerlerinin Dağılımı 

Artık değerlerin normal dağılıp dağılmadığının sınanması için kullanılan Jarque-
Bera testinin sonucu p(0.50>0.05) olduğu için terimlerinin normal dağıldığı sonucuna 
ulaşılır. 

Artık değerlerin otokorelasyonsuzluk varsayımının sınanması için Breusch Godfrey 
LM testi kullanılmıştır. Testin sonucunda F istatistik sonucu p(0,35>0,05) ve  
gözlemlenen R2 olasılık değeri p(0,27>0,05) olarak bulunmuştur.  

Artık değerlerin değişken varyanslılık varsayımının sınanması için Breusch-Pagan-
Godfrey testi kullanılmıştır. Test sonucunda F istatistik sonucu p(0,59>0,05) ve 
gözlemlenen R2 olasılık değeri p(0,54>0,05) olarak elde edilmiştir. 

Sonuç olarak, artık değerler incelendiğinde otokorelasyonun olmadığı, normal 
dağılım sergilediği ve değişken varyanslılık olmadığı gözlemlenmiştir. 

5.3. Bankacılık Krizi Regresyon Modeli 

Bankacılık krizlerinin belirleyicilerinin analiz edildiği (3) no'lu regresyon 
denklemini ise aşağıdaki şekilde formüle etmek mümkündür. 

Y3 =  α3 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ϵ3(5) 
Denklemde yer alan; 

Y3  : Sistemden çıkan banka sayısını, 
α3  : Sabit değeri, 
X1 - X4 : Bağımsız değişkenlerin aldıkları değerleri, 
β1 - β4  : Bağımsız değişkenlerin katsayılarını, 
ϵ3  : Hata terimini 
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göstermektedir. Regresyon denkleminin e-views çıktıları EK Tablo:4'te yer almaktadır. 
Buna göre regresyon sonuçları aşağıdaki şekilde yorumlanabilir.  

Tüm değişkenler için p(<0,05) çıkmış olup tüm bağımsız değişkenler istatistiksel 
olarak anlamlı ve R2 değeri yüksek gerçekleşmiştir. Model sonucunun gerçekleşen 
değerleri yakınsadığı görülmektedir. Artık değerler güven aralığı içerisindedir. 

Regresyon analizi sonuçlarına göre Kapanan Banka Sayısı bağımlı değişkeninin 
sırası ile YP Aktifler/YP Pasifler rasyosundan (ters yönde), Krediler/Toplam Aktifler 
rasyosundan (ters yönde) ve Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinden (ters yönde) 
etkilendiği gözlemlenmiştir ki, bu durum da hem teori ile hem de varsayımlarımızla 
uyumludur. 
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Grafik 12 (3) No'lu Regresyon Modelinin Gerçek Değerler-Model Değerleri ve 

Artık Değerlerinin Dağılımı 
Artık değerlerin normal dağılıp dağılmadığının sınanması Jarque-Bera testi ile 

gerçekleştirilmektedir. Testin sonucu p(0.64>0.05) olduğu için hata terimlerinin normal 
dağıldığı sonucuna ulaşılır.  

Artık değerlerin otokorelasyonsuzluk varsayımının sınanması için Breusch Godfrey 
LM testi kullanılmıştır. Bu testin sonucunda F istatistik sonucu p(0,15>0,05) ve  
gözlemlenen R2 olasılık değeri p(0,09>0,05) olarak bulgulanmıştır.  

Artık değerlerin değişken varyanslılık varsayımının sınanması için Breusch-Pagan-
Godfrey testi kullanılmıştır. Testin sonucunda F-istatistik sonucu p(0,94>0,05) ve 
gözlemlenen R2 olasılık değeri p(0,92>0,05) olarak bulunmuştur.  

Sonuç olarak, artık değerler incelendiğinde otokorelasyonun olmadığı, normal 
dağılım gösterdiği ve değişken varyanslılık olmadığı gözlemlenmiştir. 
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6. Bulguların Değerlendirilmesi 

Çalıştırılan regresyon modellerinde bağımsız değişken olarak seçilen 
göstergelerden bazıları krizleri öngörmede tek başına dahi anlamlı sonuçlar 
vermektedir. Söz konusu değişkenler (1) Kısa Vadeli Dış Borçlar/Net Uluslar Arası 
Rezervler rasyosu, (2) Cari Açık/GSYH (sabit fiyatlarla) (3) Özkaynak Karlılığı, (4) 
Likit Aktifler/Toplam Aktifler rasyosu, (5) Karşılıksız Çek ve (6) Protestolu Senet 
tutarlarıdır. Bu altı değişken kriz dönemlerinde dikkat çekici yönde değişim 
göstermektedir. Bunun yanı sıra, kullandığımız tüm bağımsız değişkenlerin tek başına 
değil ama birlikte, bir arada çok yüksek düzeyde istatistiksel anlamlılık taşıdıkları da 
regresyon analizleri sonucunda görülmüştür. 

Regresyon modellerinin çıktılarına bakıldığında, Kur Volatilitesinin 
belirleyicilerinin, sırası ile sabit fiyatlarla hesaplanan GSYH değerleri (aynı yönde), 
ülke kredi notu (ters yönde), menkul kıymetlerin aktif içindeki payı (aynı yönde), 
özkaynakların aktif içindeki payı (ters yönde) ve TCMB rezervleri (ters yönde) olduğu 
gözlemlenmektedir. Kredi derecelendirme kuruluşlarınca verilen ülke notları döviz 
krizinin tetikleyicisi olabilmektedir. Keza bankaların risksiz enstrümanlara yönelme 
pahasına reel kesimi fonlamayı terk etmesi, özkaynakların aktif içindeki payının 
düşmesi ve rezervlerin azalması da döviz krizlerini tetikleyen unsurlar olarak dikkat 
çekmektedir. 

Regresyon sonuçları, Faiz Volatilitesinin belirleyicileri olarak ise sırası ile YP 
Aktifler/YP Pasifler rasyosunu (aynı yönde), Aktif Karlılığını (ters yönde) ve Enflasyon 
oranını (aynı yönde) işaret etmektedir ki bu durum da hem teori ile hem de 
varsayımlarımızla uyumludur. Analize konu 25 yıllık dönem zarfında ülkenin büyük 
ölçüde benimsemiş olduğu açık pozisyon ve sıcak para politikası kur riskini 
tırmandırırken faiz riskini bastırıcı etki oluşturmuştur. Aktif kârlılığındaki yükselme 
faiz volatilitesini teskin ederken, enflasyon oranındaki artış bu volatiliteyi 
hızlandırmaktadır. 

Regresyon analizine göre Kapanan Banka Sayısının belirleyicileri de sırası ile YP 
Aktifler/YP Pasifler rasyosu (ters yönde), Krediler/Toplam Aktifler rasyosu (ters yönde) 
ve Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri (ters yönde) olmuştur. Hem teori ile hem de 
varsayımlarımızla uyumlu biçimde, banka batışlarında en önemli faktörlerin, açık 
pozisyon politikasının bir sonucu olarak alınan yüksek kur riskinin yanı sıra bankaların 
reel kesimi fonlama misyonundan uzaklaşması ve ülkeden fon çıkışları olmuştur. 

Sonuç  

Finansal krizlere ilişkin geliştirilen erken uyarı modelleri sonucunda ulaşılan en 
temel bulgular, gelişmekte olan ekonomilerde para ve bankacılık krizlerinin tipik olarak 
bir uyarı olmadan ortaya çıkmadığı, para ve bankacılık krizleri ile sonuçlanan süreçlerin 
kendini tekrarlayan davranış kalıpları sergilediği, buna mukabil en iyi öncü göstergenin 
bile önemli oranlarda yanlış alarm gönderdiğidir (Goldstein, Kaminsky, Reinhart, 
s.130). Kimi göstergeler tek başına büyük riskleri işaret etmezken, spekülatörler, 
manipülatörler, algı yöneticileri ve kriz kahinlerinin ivme kazandırması ile bir anda ülke 
kendisini ekonomik ve finansal krizin içinde bulabilmektedir.  

Bu çalışmada, Türk finansal sektörü üzerinde yapılan erken uyarı modeli 
mahiyetindeki çalışma olan finansal kırılganlıkları tetikleyen faktörlerin üçlü regresyon 
modeli ile belirlenmesi sonucunda özetle aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: 
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Ülkeyi döviz krizine götüren Kur Volatilitesinin belirleyici değişkenleri sırası ile 
düşük milli gelir ya da büyüme, özkaynak yetersizliği, reel ekonomiyi fonlama yerine 
risksiz getirili portföy tercihi ve manipülatif kredi notlarıdır. Görüldüğü üzere, kredi 
derecelendirme kuruluşlarınca verilen ülke notları döviz krizinin tetikleyicisi 
olabilmektedir. Keza bankaların risksiz enstrümanlara yönelme pahasına reel kesimi 
fonlamayı terk etme alışkanlığı, özkaynakların bilanço içindeki yüzdesinin düşmesi ve 
dış rezervlerin azalması da döviz krizlerini tetikleyen unsurlar olarak dikkat 
çekmektedir. Ayrıca, kur dalgalanmalarında TCMB'nin refleks olarak rezervleri artırma 
şeklinde tepki verdiği göze çarpmaktadır. 

Ülkedeki borç ve likidite krizini gösteren Faiz Volatilitesi de sırası ile açık 
pozisyon-sıcak para politikasından, enflasyondan ve düşük banka karlığından 
kaynaklanmaktadır. Analize konu edilen zaman aralığında, ülkenin büyük ölçüde 
benimsemiş olduğu açık pozisyon ve sıcak para politikasının kur riskini tırmandırırken 
faiz riskini bastırıcı etki oluşturduğu açıktır. Bankaların aktif kârlılığındaki yükselme 
faiz volatilitesini sakinleştirici rol oynarken, enflasyon oranındaki artış bu volatiliteyi 
hızlandırmaktadır. 

Banka batma ve birleşmelerinde ise sırası ile yine açık pozisyon-sıcak para 
politikası, kredi hacmindeki düşüş ve ülkeden döviz çıkışları belirleyici olmuştur. Hem 
teori ile hem de varsayımlarımızla uyumlu biçimde, banka batışlarında en önemli 
faktörler, açık pozisyon politikasının bir sonucu olarak alınan ve yaşanan 
devalüasyonlarla realize olan yüksek kur riskinin yanı sıra bankaların reel kesimi 
fonlama misyonundan uzaklaşması ve ülkeden fon çıkışları olmuştur. 

Türkiye'nin bugüne kadarki finansal kriz deneyimleri nedeniyle araştırmacılar için 
iyi bir laboratuvar olduğu, kurulan modellerin yaşanmış krizleri açıklama 
performansının yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Bu itibarla, ülke ekonomisi ve 
finans siteminin duyarlılık ve kırılganlığı hangi sahalarda daha yüksek ise, hangi 
yönden gelen riskler daha tahrip edici ise ve hangi alanlarda ortaya çıkan yıkımın 
boyutu daha büyükse, o alana daha fazla yoğunlaşılması gerektiği gerçeğinden 
hareketle, ülke ekonomisini ve finansal sistemini büyük zararlara, buhranlara, şok ve 
yıkımlara karşı dirençli kılacak bir finansal sistem inşasının, bir ulusal ekonomik 
güvenlik konusu ciddiyetinde ele alınması ve mevcut politikaların gözden geçirilip 
zayıflık tespit edilen sahaların eksiklerini giderecek gerekli mekanizmaların tasarlanarak 
kurum ve kuralları ile uygulamaya konulmasının büyük bir zorunluluk olduğuna kuşku 
bulunmamaktadır. 
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Ekler 

Ek Tablo 1- Bazı GOÜ Ekonomilerinin Kırılganlık Endeksleri 

ÜLKE ENDEKS 

Tayvan 4 

Güney Kore 4 

Malezya 6 

Çin 6 

Filipinler 6,5 

Rusya 7,5 

Tayland 7,5 

Şili 7,5 

Meksika 8,5 

Kolombiya 9 

Güney Afrika 9,5 

Endonezya 10 

Hindistan 10,5 

Brezilya 12 

Türkiye 12,5 

 

 

Ek Tablo 2- (1) No'lu Regresyon Modeli Çıktıları 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 0.024489     Prob. F(2,16) 0.9758 
Obs*R-squared 0.076293     Prob. Chi-Square(2) 0.9626 

     
     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 11/26/14   Time: 15:14   
Sample: 1990 2014   
Included observations: 25   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
LOG_MDC_TA 0.014426 0.305205 0.047265 0.9629 
LOG_MBREZ -0.001093 0.709683 -0.001541 0.9988 
LOG_RATING -0.007660 0.462371 -0.016567 0.9870 
LOG_GSYH__SABIT_ 0.004759 2.409307 0.001975 0.9984 
LOG_OZK_TA -0.029232 0.582136 -0.050215 0.9606 
LOG_NETHATA 0.002611 0.059743 0.043705 0.9657 
C -0.025511 19.89608 -0.001282 0.9990 
RESID(-1) 0.010536 0.275708 0.038214 0.9700 
RESID(-2) -0.061120 0.279158 -0.218946 0.8295 

     
     

R-squared 0.003052     Mean dependent var -1.08E-14 
Adjusted R-squared -0.495422     S.D. dependent var 0.354296 
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S.E. of regression 0.433259     Akaike info criterion 1.438752 
Sum squared resid 3.003417     Schwarz criterion 1.877547 
Log likelihood -8.984398     Hannan-Quinn criter. 1.560455 
F-statistic 0.006122     Durbin-Watson stat 1.864848 
Prob(F-statistic) 1.000000    

     
      

 

Heteroscedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     

F-statistic 0.517515     Prob. F(6,18) 0.7875 
Obs*R-squared 3.678127     Prob. Chi-Square(6) 0.7201 
Scaled explained SS 2.049822     Prob. Chi-Square(6) 0.9151 

     
     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 11/26/14   Time: 15:14   
Sample: 1990 2014   
Included observations: 25   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 2.922063 8.452098 0.345720 0.7336 
LOG_MDC_TA -0.118243 0.128366 -0.921138 0.3692 
LOG_MBREZ 0.176674 0.304452 0.580301 0.5689 
LOG_RATING 0.182028 0.203917 0.892656 0.3838 
LOG_GSYH__SABIT_ -0.423513 1.026201 -0.412700 0.6847 
LOG_OZK_TA 0.048828 0.243789 0.200287 0.8435 
LOG_NETHATA 0.013611 0.025887 0.525770 0.6055 
     

     
R-squared 0.147125     Mean dependent var 0.120504 
Adjusted R-squared -0.137167     S.D. dependent var 0.180341 
S.E. of regression 0.192312     Akaike info criterion -0.227898 
Sum squared resid 0.665711     Schwarz criterion 0.113387 
Log likelihood 9.848729     Hannan-Quinn criter. -0.133240 
F-statistic 0.517515     Durbin-Watson stat 2.558881 
Prob(F-statistic) 0.787487    

     
     

 

Ek Tablo 3 - (2) No'lu Regresyon Modeli Çıktıları 
Date: 11/26/14   Time: 15:16    
Sample: 1990 2014      
Included observations: 25     

       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

     . *|  .   |      . *|  .   | 1 -0.180 -0.180 0.9147 0.339 
     .**|  .   |      .**|  .   | 2 -0.212 -0.253 2.2332 0.327 
     . *|  .   |      .**|  .   | 3 -0.159 -0.279 3.0075 0.390 
     .  |  .   |      . *|  .   | 4 0.040 -0.148 3.0602 0.548 
     .  |* .   |      .  |  .   | 5 0.136 -0.003 3.6880 0.595 
     .  |  .   |      .  |  .   | 6 0.018 -0.005 3.7000 0.717 
     .  |  .   |      .  |  .   | 7 -0.050 -0.008 3.7930 0.803 
     . *|  .   |      . *|  .   | 8 -0.094 -0.071 4.1453 0.844 
     . *|  .   |      . *|  .   | 9 -0.078 -0.152 4.4031 0.883 
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     .  |* .   |      .  |* .   | 10 0.192 0.076 6.0705 0.809 
     . *|  .   |      . *|  .   | 11 -0.066 -0.104 6.2783 0.854 
     . *|  .   |      .**|  .   | 12 -0.148 -0.206 7.4082 0.830 

       
        

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 1.086605     Prob. F(2,19) 0.3574 
Obs*R-squared 2.565990     Prob. Chi-Square(2) 0.2772 

     
     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 11/26/14   Time: 15:16   
Sample: 1990 2014   
Included observations: 25   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
LOG_ENFLASYON 0.034425 0.159273 0.216140 0.8312 
LOG_ROA 0.047867 0.407999 0.117321 0.9078 
LOG_YPA_YPP 0.673387 4.175076 0.161287 0.8736 
C -3.215017 18.13483 -0.177284 0.8612 
RESID(-1) -0.247376 0.228602 -1.082124 0.2927 
RESID(-2) -0.273768 0.227889 -1.201320 0.2444 

     
     

R-squared 0.102640     Mean dependent var 1.98E-15 
Adjusted R-squared -0.133508     S.D. dependent var 0.760749 
S.E. of regression 0.809942     Akaike info criterion 2.621854 
Sum squared resid 12.46410     Schwarz criterion 2.914384 
Log likelihood -26.77317     Hannan-Quinn criter. 2.702989 
F-statistic 0.434642     Durbin-Watson stat 2.167386 
Prob(F-statistic) 0.818810    

     
      

 
Heteroscedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     

F-statistic 0.650063     Prob. F(3,21) 0.5917 
Obs*R-squared 2.124371     Prob. Chi-Square(3) 0.5470 
Scaled explained SS 1.635994     Prob. Chi-Square(3) 0.6513 

     
     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 11/26/14   Time: 15:16   
Sample: 1990 2014   
Included observations: 25   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -3.014322 18.75150 -0.160751 0.8738 
LOG_ENFLASYON -0.198520 0.166507 -1.192266 0.2465 
LOG_ROA 0.141555 0.425275 0.332856 0.7425 
LOG_YPA_YPP 0.887165 4.320912 0.205319 0.8393 
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R-squared 0.084975     Mean dependent var 0.555590 
Adjusted R-squared -0.045743     S.D. dependent var 0.837780 
S.E. of regression 0.856727     Akaike info criterion 2.674251 
Sum squared resid 15.41360     Schwarz criterion 2.869271 
Log likelihood -29.42814     Hannan-Quinn criter. 2.728342 
F-statistic 0.650063     Durbin-Watson stat 2.012077 
Prob(F-statistic) 0.591700    

     
     

Ek Tablo 4- (3) No'lu Regresyon Modeli Çıktıları 
Date: 11/26/14   Time: 15:19    
Sample: 1990 2014      
Included observations: 25     

       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

     .**|  .   |      .**|  .   | 1 -0.322 -0.322 2.9194 0.088 
     .  |**.   |      .  |**.   | 2 0.323 0.245 5.9806 0.050 
     . *|  .   |      .  |  .   | 3 -0.157 0.000 6.7398 0.081 
     .  |  .   |      .**|  .   | 4 -0.056 -0.205 6.8393 0.145 
     .  |  .   |      .  |  .   | 5 0.070 0.066 7.0051 0.220 
     .**|  .   |      .**|  .   | 6 -0.290 -0.232 9.9969 0.125 
     .  |  .   |      .**|  .   | 7 -0.061 -0.319 10.135 0.181 
     . *|  .   |      . *|  .   | 8 -0.179 -0.165 11.414 0.179 
     .  |**.   |      .  |**.   | 9 0.228 0.285 13.615 0.137 
     . *|  .   |      . *|  .   | 10 -0.168 -0.126 14.882 0.136 
     .  |**.   |      .  |  .   | 11 0.262 0.047 18.190 0.077 
     .**|  .   |      . *|  .   | 12 -0.223 -0.121 20.768 0.054 

       
        

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 2.100997     Prob. F(2,18) 0.1513 
Obs*R-squared 4.731551     Prob. Chi-Square(2) 0.0939 

     
     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 11/26/14   Time: 15:19   
Sample: 1990 2014   
Included observations: 25   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
LOG_KVSERH 0.099342 0.142174 0.698736 0.4936 
LOG_KR_TA -0.193967 1.200225 -0.161609 0.8734 
LOG_YPA_YPP -2.071522 4.850223 -0.427098 0.6744 
LOG_CARID_GSYHS -0.024983 0.321000 -0.077827 0.9388 
C 9.181428 21.83710 0.420451 0.6791 
RESID(-1) -0.290687 0.243216 -1.195179 0.2475 
RESID(-2) 0.296029 0.244355 1.211468 0.2414 

     
     

R-squared 0.189262     Mean dependent var -3.43E-15 
Adjusted R-squared -0.080984     S.D. dependent var 1.117761 
S.E. of regression 1.162141     Akaike info criterion 3.369900 
Sum squared resid 24.31028     Schwarz criterion 3.711186 
Log likelihood -35.12376     Hannan-Quinn criter. 3.464559 
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F-statistic 0.700332     Durbin-Watson stat 2.101238 
Prob(F-statistic) 0.653028    

     
      

Heteroscedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     

F-statistic 0.184643     Prob. F(4,20) 0.9437 
Obs*R-squared 0.890337     Prob. Chi-Square(4) 0.9259 
Scaled explained SS 0.454513     Prob. Chi-Square(4) 0.9778 

     
     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 11/26/14   Time: 15:19   
Sample: 1990 2014   
Included observations: 25   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 13.17322 30.03399 0.438610 0.6656 
LOG_KVSERH -0.127162 0.191169 -0.665183 0.5135 
LOG_KR_TA 0.264713 1.712113 0.154612 0.8787 
LOG_YPA_YPP -2.708920 6.676772 -0.405723 0.6893 
LOG_CARID_GSYHS 0.082999 0.457688 0.181344 0.8579 

     
     

R-squared 0.035613     Mean dependent var 1.199415 
Adjusted R-squared -0.157264     S.D. dependent var 1.546161 
S.E. of regression 1.663301     Akaike info criterion 4.032342 
Sum squared resid 55.33139     Schwarz criterion 4.276117 
Log likelihood -45.40427     Hannan-Quinn criter. 4.099954 
F-statistic 0.184643     Durbin-Watson stat 1.738066 
Prob(F-statistic) 0.943657    
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Extensive Summary 

The basic lessons obtained from financial turbulences all over the world are the 
need to spot main causes, identify the triggering risk factors and consequently develop 
resolution plans for the potential financial crises, which include the establishment of a 
safe and sound financial system with strengthened institutional and structural agencies. 
Accurately and timely detection of the main causes that trigger financial crises emerging 
from currency, debt and banking is supposed to guide regulators to find "to the point" 
solutions to the fragility problems and isolate their effects. Since in the Turkey case, 
financial crises were observed to occur in the form of twin crises or triplet crises, in this 
paper, we put forward Turkey-specific diagnoses and suggestions. 

Turkish financial sector is an appropriate laboratory due to its crises history in the 
near few decades. Contrary to recent numerous works on financial failure, this paper 
aims to analyze macro failures of Turkish financial sector.  

In this work, we employed 32 independent variables to analyze 3 dependent 
variables each of which explains three types of crises, namely currency, debt and 
banking crises.   

Some variables such as (i) Short-Term Debt/Net Reserves ratio, (ii) Current 
Deficit/GDP ratio, (iii) RoE, (iv) Liquid Assets/Total Assets ratio, (v) Dud Cheque and 
(vi) Protested Bills directly indicate the signals of an approaching financial crisis, while 
others do the same associated with others.  

The empirical evidences and regression outputs tell us that the FX Volatility that 
causes Currency Crisis emanates from low GDP or growth, capital inadequacy, 
overwhelming preference of portfolio investments instead of funding real economy, and 
manipulative credit ratings. We can infer that, as banks start to operate with a melting 
equity level, loss their intermediary function and head towards risk-free instruments, 
they inevitably confront currency volatilities. It can also be clearly detected that credit 
ratings and central bank rezerves may play a vicious circle role at a currency crisis.  

The Interest Rate Volatility that indicates the Debt and Liquidity Crisis is 
triggered by short position-hot money policy, inflation rate and low profits. It is clear 
that short position-hot money policy adopted during the analyzed period in this work, 
escalated FX risk and inhibit interest rate risk. An elevating RoA plays a tranquilliser 
role on interest rate volatility while inflation rate accelerates it. 
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The number of failed or consolidated banks depends on short position-hot money 
policy as well. Downward trend in credit amount and money outflows are also igniting 
factors of this type of crisis. Beside banks' abandoning their primary duty, the realized 
high FX risk due to short positions of banks and accompanying capital outflows placed 
the country with huge losses in the sector. 

In conclusion, it is more than a need to focus on the areas that launch financial 
crises, by detecting the main determinants of sensitivity and fragility, so as to build a 
sound and robust financial system. Moreover, policymakers are supposed to regard this 
as a national security issue and revise current course of the financial system by planning 
new mechanisms and new institutional bodies. 
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Özet 

Bu çalışmada, Bankacılık Sektörünün ekonomik kriz dönemlerinde karşıya 
kalabileceği olası riskler karşısındaki dayanıklılığı ölçülmüştür. Bankacılık sektörü 
Kamu, Yerli Özel Yabancı ve Katılım Bankaları olarak 4 ana gruba ayrılmış, 
hesaplamalarda 2014 yılı mali verileri ve rasyoları kullanılmıştır.  

3 aşamadan oluşan analizde, olası şoklar karşısında bankaların sermaye yeterlilik 
rasyoları, likidite rasyoları ve yabancı para net genel pozisyonu / yasal öz kaynak 
oranının değişimleri analiz edilmiştir. Temel kriter olarak Bankacılık Denetleme ve 
Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen yasal sınırlar dikkate alınmıştır.  

Analizde, ekonomik kriz koşulları altında, sermaye yeterliliğinde Kamu Bankaları 
en güçlü banka grubu olurken, Katılım Bankaları en zayıf banka grubu olarak tespit 
edilmiştir. Likidite yeterliliğinde Yabancı bankalar en güçlü durumda olurken, Katılım 
bankaları ise en güçsüz konumda yer almıştır. Yabancı Para Net Pozisyonu / Yasal Öz 
kaynak oranında ise Yabancı Bankalar olumsuzluklara karşı en zayıf banka olurken, 
Kamu Bankaları güçlü sermayeleri ve pozisyonları itibariyle en sağlam banka grubu 
olarak tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler:  BASEL, Stres Testi, Sermaye Yeterlilik Rasyosu, Likitide 
Rasyosu, Yabancı Para Net pozisyonu  

Abstract 

In this study, durability of the Banking Sector against the possible risks that it 
could face during economic crisis has been evaluated. Banking sector has been divided 
into 4 main branches as Public, Local Private, Foreign and Participation Banking.  
Fiscal data and ratios of the year 2014 have been made use of. The analys is made up of 
3 stages, biddability ratios, liquidity ratios and the changes in the foreign exchange net 
general position / regulatory capital ratio, have been analysed.  As the basic criteria, 
the legal boundaries determined by the Banking Regulatory and Supervisory Agency 
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have been taken into consideration. In the analysis, Public Banks have become the 
strongest banking group, while Participation Banks have been the weakest one in under 
the economic crisis conditions. In terms of liquidity coverage, Foreign Banks have got 
the best position, while Participation Banks have ranked as the weakest. In terms of 
Foreign Exchange Net General Position / Regulatory Capital Ratio, Foreign Banks 
have been the most susceptible bank to problems, while Public Banks have been the 
strongest banking groups with the strong capital and position. 

Key Words: Basel, Stress Tests, Capital Ratio, Liquidty Ratio, Foreign Exchange Net 
Position  

Giriş 
Stres testleri, herhangi bir portföyün, finansal kuruluşun ya da finansal sistemin 

şoklar ve olağan dışı piyasa koşulları altında kırılganlığının değerlendirilmesi amacıyla 
kullanılan teknikler bütünüdür (Beşe, 2007, s.1 ). Stres testi uygulamaları, kurumların 
ya da bir bütün olarak sektörün risk profilinin tespit edilmesinde, risk yönetiminde ve 
sermaye yeterliliğinin sorgulanmasında; finansal kurumlar, derecelendirme kuruluşları, 
denetsel otoriteler ve uluslararası fon kuruluşları tarafından başvurulan önemli bir araç 
halini almıştır (Tuncer, 2006, s.73-74). Finansal sistem stres testleri, istisna fakat makul 
şoklar altında finansal sistemin nasıl davranacağı hakkında bilgi verir (Jones ve diğ, 
2004, s.4).  Stress testleri finansal kuruluşların bizzat kendileri tarafından 
uygulanabileceği gibi uluslararası resmi ve özel kuruluşlar ile devlet kuruluşları 
tarafından da uygulanabilmektedir. Avrupa’da Avrupa Bankacılık Otoritesi, ABD’de 
FED, Dünya piyasalarında IMF ve Türkiye’de ise Merkez Bankası belirli aralıklarla 
bankaların performanslarını gözlemlemek amacıyla stres testleri yapan en önemli 
kuruluşlardır. 

Stres testleri genellikle; 

• Finansal sistemin güçlü ve zayıf yanlarının tespit edilmesinde 
• Bankacılık sisteminin gözetim ve denetimi amacıyla 
• Olası bir ekonomik ve finansal kriz öncesi erken uyarı almak amacıyla yapılır. 
İstikrar ve güven finansal piyasalar için diğer piyasalara nazaran daha önemli iki 

kavramdır. Finansal piyasalarda yatırımcılar her ne kadar belirli varlıklara yatırım 
yapsalar da gerçekte yatırımlarını bu iki olguya yaparlar. Finansal piyasalardaki 
yatırımlar; arsa ve bina yatırımları ve yahut üretim araçlarına yapılan yatırımlarından 
farklı özellik arz ederler. Finansal piyasalara yatırım yaparken, adeta çayın içerisindeki 
şeker gibi finansal sistem içerisinde paranızın nerde olduğunu gözlemleyemezsiniz. 
Bunun ötesinde sistem içerisindeki paranız kontrol edilemeyecek pek çok değişkenin 
etkisine daha çok açıktır. Ayrıca finansal sistemde işler ters gitmeye başladığı zaman 
bunun etkisi çok daha hızlı ve derin şekilde hissedilebilmektedir. Tüm bunlara ilaveten 
özellikle finansal piyasaların reel piyasaların önüne geçmeye başladığı günümüz 
şartlarında yukarıda bahsi geçen güven ve istikrarın önemi daha da artmaktadır.  

Stres testleri güven ve istikrarın kontrol ve gözlemlenmesi için en önemli 
araçlardan biridir. Finansal sistemin en önemli kurumu olan bankalar üzerinde sıklıkla 
ve belirli aralıklarla uygulanmaktadır. Stres testleri genellikle portföyler üzerinden ya da 
finansal sistem üzerinden yapılabilmektedir. Portföyler üzerinden yapılan stres testleri 
piyasalarda yaşanması olası anormal gelişmeler karşısında finansal kurumların 
varlıklarının ya da portföylerinin kalitesini ve bu gelişmelere karşı ne kadar dayanıklı 
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oldukları ölçmektir.  Bu tip stres testleri kredi, piyasa, faiz riskleri üzerinden yapılır. 
Finansal sistem üzerinden yapılan stres testleri ise tek tek finansal kuruluşları değil 
topluca tüm finansal sistemin krizler ve olumsuzluklar karşısında dayanıklılığını ölçer. 
Stres testleri ülkeden ülkeye kurumdan kuruma farklılıklar arz edebilir. Literatürde 
takipteki alacakların, bankaların likidite durumlarının ve kredi portföy yapılarının, kredi 
karşılıklarının makro ekonomik faktörlerde (faiz oranları, petrol fiyatları gibi) 
öngörülen ani değişimlere karşı durumları test edilmek suretiyle stres testleri yapıldığı 
görülmektedir. Bankaların stres testi modelleri ve bilgilendirme uygulamalarını 
geliştirmesi gerekmektedir (Erdönmez, 2009, s.100). Stres testleri her zaman doğru 
sonuçlar üretmeyebilir. Bunun en güzel örneği 2008 yılında finansman krizi neticesinde 
pek çok bankanın batmasını gösterebiliriz. Ayrıca stres testlerinin istatistiki sonuçları 
gerçek krizler esnasında kırılganlıklar da göstermektedir (Alfaro ve Drehmann, 2009, 
s.29). 

Bu çalışmada öncelikle stres testleri üzerine şimdiye değin yapılmış çalışmalar 
kapsam, yöntem, uygulama alanları ve elde edilen bulgular üzerinden özet halinde 
verilmiştir. Daha sonra ise Kamu, yerli özel, yabancı özel ve katılım bankalarının 
performansları ayrı ayrı ve sektör olarak stres testleri vasıtasıyla incelenmiştir. Analiz 3 
aşamadan oluşmakta olup, olası şoklar karşısında bankaların sermaye yeterlilik 
rasyoları, likidite rasyoları ve yabancı para net genel pozisyonu / yasal öz kaynak 
oranının değişimleri analiz edilmiştir. 

1. STRES TESTLERİ HAKKINDA LİTERATÜR 

Bankacılık sektörünün stres testine tabi tutulması ile ilgili Türkiye’de ve dünyada 
yapılan birçok çalışma mevcuttur. Bunların içerisinden Beşe (2007) çalışmasında Kasım 
2002 -Aralık 2006 ile Temmuz 1999 – Aralık 2006 tarihleri arasında bankacılık 
sektörünün dayanıklılığını makro değişkenlere gelebilecek muhtemel şoklar karşısında 
VAR yöntemi ile incelemiştir. Çalışmada enflasyon şoku ve hazine faiz oranlarına gelen 
şok karşısında kredi kalitesi kötüleşmiş, finansal sağlamlığın enflasyon ve kur 
şoklarından etkilendiği ve tahsili gecikmiş alacakların ise ülke risk primine gelebilecek 
şoklardan etkilendiği ortaya çıkmıştır. 

Çabukel (2007) kredi riski üzerine yürüttüğü çalışmasında İMKB’de faaliyet 
gösteren şirketler için Merton modelini kullanarak tahmin edilen temerrüt olasılıkları ile 
ekonominin devresel hareketleri arasında güçlü bir ilişki tespit etmiştir.  

İskender (2012) yaptığı Türk Bankacılık Sektörü üzerinde zaman serisi analizini 
uyguladığı çalışma sonucunda bankacılık sektörünün GSYİH’da azalma, petrol 
fiyatlarında ve faiz oranlarında artış şeklinde belirlenen şoklara karşı dayanıklılığının 
yüksek olduğu, her bir senaryo sonucunda sektörün sermaye yeterliliğinin yasal ve 
hedef oranın üzerinde oluştuğu tespit etmiştir.   

Virolainen (2014) Finlandiya’da faaliyet gösteren özel sektör şirketlerinin kredi 
riskini 1986 ile 2003 yılları arasında incelemiş ve şirketlerin temerrüt oranları ile gayri 
safi milli hâsıla, faiz oranları ve özel sektör borç oranları arasında sıkı bir ilişki tespit 
etmiştir. Bahsi geçen değişkenlerdeki ani farklılaşma şirketlerin temerrüde düşmesinde 
etkili bulunmuştur. Ayrıca çalışmada Finlandiya özel sektör kredi riski üzerinde stres 
testi uygulanmış ve düşük faiz oranları ve sektörün güçlü finansal pozisyonu 
nedenlerinden dolayı makroekonomik şartlar bozulsa dahi sektörün kredi riski makul 
sınırlar içerinde kalmıştır. 
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Espen ve Kai (2002) varlık fiyatlarındaki ani düşüş, yüksek faiz maliyetleri ve 
hızla yükselen ücret seviyeleri senaryoları altında Norveç’teki finansal kurumların 
dayanıklılığını incelemiş ve sonuçta senaryoların gerçekleşmesi halinde kurumlara ve 
şirketlere verilen borçlarda ciddi oranda düşüşler olabileceği sonucuna ulaşmışlardır. 

Zeman ve Jurca (2008) Slovak ekonomisinde olası bir kötüleşmenin Slovak 
bankacılık sektörü üzerinde ne gibi etkilere sahip olacağını incelemişlerdir. Gayri safi 
milli hasıladaki ciddi orandaki düşüş Slovak bankacılık sistemini ciddi oranda 
etkilemeyeceği araştırma sonucunda bulgulanmıştır. 

Jakubik ve Hermanek (2008) Çek Cumhuriyetinde hane halkı borçlanma 
oranlarındaki ciddi orandaki artışın bankacılık sektörü üzerinde ciddi bir riske sahip 
olmadığını bulgulamış, artan kredi büyümesi ve beraberinde beklenmedik faiz oranları 
artışının birlikte ele alındığı senaryoda ise bankacılık sektöründeki kredi riskinde artış 
gözlemlemişlerdir.  

Delikanlı ve diğerleri (2013) yapmış oldukları çalışmada Bankacılık Sektöründe 
likidite stres testi üzerinde durmuşlardır. 2008 yılından yaşanan küresel krizi sonrasında 
tüm dünyada oluşturulan likidite standartlarının Türkiye’de kriz öncesinde düzenlemeler 
ile yapıldığı belirtilmiştir. Bu durum küresel krizin Türk Bankacılık sektörü üzerindeki 
likidite etkilerini minimize etmiştir. Çalışmaların önermiş oldukları stres testi 
yaklaşımında belirli stres koşullar altında kaçış oranları ve nakit girişleri ilave 
edilmiştir.  

Barışık ve Demirel (2014) Çalışmalarında Türk Bankacılık Sektörünün 2002 – 
2011 yılları arasında finansal kırılganlık endeksini araştırmışlardır. Kırılganlığın 
hesaplanmasında bankacılık sektörünün mevduat, kredi ve yabancı para yükümlülükleri 
ile finansla kaldıraç ve CDS primleri ele alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda 2001 krizi 
sonrasında 2002 ilk çeyreğinden 2004 ilk çeyreğine kadar kırılganlık yüksek, 2004 yılı 
ikinci çeyreğinden 2006 yılı ilk çeyreğine kadar orta seviyede, 2006 yılı ikinci 
çeyreğinden itibaren ise düşük seviyede çıkmaktadır. Türk Bankacılık sektörünün 2008 
küresel krizinden etkilenmesinin az olmasını, Türkiye’de yaşanan 2001 krizi sonrası 
yapılan düzenlemelere ile birlikte Türk finans piyasasının yeterince derin olmaması ve 
gölge bankacılık ( türev ürünler ) uygulamasının olmamasına olarak yorumlamıştır.  

Başarır ve Toraman (2014) Çalışmalarında bankacılık sektörünün finansal 
istikrarın analizlerinde kullanılan stres testlerini kurumsal açıdan incelemişlerdir. Sektör 
için en büyük dışsal risk unsurları olarak faiz oranlarında ve yabancı para kurlarda 
yaşanabilecek değişimler görülmüştür. İçsel risk unsuru olarak ise bankaların kredi ve 
likidite politikalarına önem verilmiştir. İncelemelerinde ekonomi içinde yer alan birçok 
değişkenin birbirinden bağımsız olmadığı, değişkenler arasında karmaşık bir ilişkinin 
olduğu ifade edilmiştir.  

Vazquez ve diğerleri (2012) Brezilya Bankacılık sektörü üzerinde makro veriler 
üzerinden stres testi uygulaması yapmıştır. İncelemeleri 2001 yılı ilk çeyreğinden 2009 
yılı ilk çeyreğine kadar kısmı kapsamaktadır. Belirlemiş oldukları 21 farklı kredi türü 
üzerinden değerleme yapmışlardır. Bu süre Brezilya ekonomisinin 2002-2003 yılları 
arasında ani faiz artışlarını ve yüksek oranda yaşanan devalüasyon dönemini 
içermektedir. Ayrıca 2008 yılın sonunda yaşanan küresel kriz dönemi de yine çalışma 
süresi içerisinde yer almaktadır. Çalışmalarında ülkenin büyüme rakamları ile kredi, 
takip oranları arasında güçlü bir negatif ilişki tespit etmişlerdir. Kredi türleri üzerinden 
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yaptıkları araştırmada, tarım, gıda, hayvancılık ve tekstil sektörleri verilen kredilerin 
büyüme rakamlarına karşı aşırı hassas oldukları görülmüştür. Ayrıca büyüme 
verilerinden, ele alınan sektörlerden motorlu taşıtlar ve elektronik sektörleri için verilen 
kredilerinde yüksek seviyede etkilendiği görülmüştür.  

Hovgart ve diğerleri ( 2005 ) Birleşik Krallıkta yapmış oldukları çalışmada, Bank 
of England tarafından yapılan stress testlerine alternatif bir stres testi geliştirilmiştir. 
VAR modeli uygulanarak yapılan stres tesitinde 1980’li yıllarında sonuyla 1990’li 
yılların başı incelemeye alınmıştır. Çalışmada bankaların sağlamlığını ölçmede temel 
göster ge olarak verilen kredilerde takip oranı dikkate alınmıştır.  Ülkenin toplam 
gelirinde ki değişim ile kredi takip oranları arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. 
Gelirdeki azalış takip oranlarını artırmaktadır. Yaptıkları çalışmalarda VAR modelinin 
makro ekonomik veriler üzerinde verimli sonuçlar verirken mikro ekonomik şoklar 
karşısında verimli eksik kaldığı belirtilmiştir.  

Breuer ve Diğerleri ( 2013 ) çalışmalarında İspanya’da bankacılık sektörünün 
kredilerinin 2006 yılı sonunda durumu ele alınarak ileri dönemli stres testine tabii 
tutulmuştur. 2008 krizi öncesi yapmış oldukları analizde, İspanya’da büyüme 
rakamlarının artması durumunda kredi takip oranlarının düşeceği öngörülmüştür. Fakat 
gerçek durumda 2008 krizine doğru giderken büyüme azalmış hatta 2009 yılında eksi 
olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda kredi takip oranları artışa geçmiştir. Bu açıdan 
çalışma bize stres testlerinde beklentilerin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi 
olmuştur.  

Til Schuermann ( 2013 )  son dönemde karara vericilerini neden stres testlerine 
önem verdiğini, yapılan tstlerin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığına ve bunların 
paylaşılmasının faydaları ve zararları hakkında araştırmalar yapmıştır. Çalışmasında 
piyasa içerisindeki düzenleyicilerin ve yatırımcımlar için karar vermede matematiksel 
kontroller önem arz ettiği ifade edilmiştir. Bu nedenle 2008 ekonomik krizi sonrasında 
stres testleri büyük önem almıştır. Fakat 2010-2011 Avrupa bankalarında yaşanan 
durum stres testlerinin güvenirliliğini sorgulamıştır. Çünkü bankalar hakkında detay 
bilgi olmadan yapılacak testlerde doğru sonuca ulaşmak mümkün olmayabileceği ifade 
edilmiştir.  

Varotto  (2012) yapmış olduğu çalışmada büyük depresyon zamanında finans 
piyasasında yaşanan olumsuzlukların baz alınarak oluşturulan senaryo kapsamında, 
bankacılık sektöründe Basel 2 ve Basel 3 kapsamında oluşturulan yeni düzenlemelerle 
stres testi dizayn edilmiştir. Yapılan analizde Basel 2 kapsamında yapılacak 
düzenlemelerin büyük depresyonun ilk yılında zararları önlemekte olduğu fakat 
depresyonun devamında yetersiz kaldığı ve bankların ilave sermaye gereksinimi ortaya 
çıktığı belirtilmiştir. Basel 3 şartlarında bakıldığında ise depresyon süresince bankaların 
sermaye gereksinimi olmadığı ortaya çıkmıştır. Fakat krizin devam etmesi ve 
derinleşmesi durumunda yine bankaların ayakta kalmak için devlet yardımına ihtiyacı 
olduğu ifade edilmiştir.  

Chiara ve Guntram (2012) çalışmalarında stres testlerinde risksiz varlık olarak 
değerlendirilen devlet bono ve tahvillerine dikkat çekmiştir. Birçok bankanın aktifinde 
Avrupa Birliği içerisinde yer almasına rağmen son dönemde ekonomik olarak sıkıontı 
içinde görülen başta Yunanistan olmak üzere İtalya ve İspanya’ya ait devlet kâğıtları 
bulunmakta olduğu ifade edilmiştir. Özellikle 2010 yılı sonundan başlamak üzere 2011 



 
 

F. B. Gümüş – Ö. Nalbantoğlu 7/3 (2015) 230-260 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

235 

yılında bu ülkelere ait kâğıtlarda değer kaybı yaşanmıştır. Bu durumdan dolayı Avrupa 
Birliği içerisinde yeniden ülke riskinin tekrar dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.  

Eichengrenn ve diğerleri (2012) yapmış oldukları çalışmada Amerika’da 
yaşanan mortgage krizinin tüm küresel finans piyaslarına yansıdığını araştırmışlar. 
Dünya’nın en büyük ekonomisi içerisinde mortgage kredileri çok küçük bir yere sahip 
olmasına karşın buna kredilere bağlı oluşturulan türev ürünler, kredilerin kendi 
büyüklüğünün çok üstünde küresel piyasa yer edinmiştir. Tüm küresel piyasalarda işlem 
gören bu finansal ürünlerdin temelinde yaşanan sıkıntı dalgalı olarak tüm piyasaları 
etkisi altına almıştır. Özellikle 2007 yılı Temmuz ayından 2008 yılı Eylül ayına kadar 
geçen süreçte ki artış dikkat çekici olmuştur. Aktiflerinde bu türev ürünlerden çok fazla 
bulunan yatırım şirketleri başta Lehman Brothers olmak üzere bundan çok fazla 
etkilenmiştir.  

2. STRES TESTİ UYGULAMALARI 

2.1. Çalışmanın Amacı Kapsamı  
Bu çalışmada bankaların karşı karşıya kalabilecekleri muhtemel şoklarda; 

bankaların sermaye yeterlilik oranlarının, likidite oranlarının ve yabancı para 
pozisyonlarının söz konusu şoklardan nasıl etkilendiği analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu 
kriterlerin niye seçildiği aşağıda takip eden 3 paragrafta izah edilmektedir. 

Sermaye Yeterlilik Oranı Basel kriterleri ile birlikte bankacılık sektöründe en 
önemli değerlendirme kriteri olarak değerlendirmeye alınmıştır.  Bu oranın düşük 
olması bankanın sermayesinin üzerinde kredi riskine sahip olduğu manasına 
gelmektedir ki bu durum riskli bir bankanın en önemli göstergelerinden biridir. 
Türkiye’de yasal zorunluluk %8 olmasına rağmen BDDK tarafından %12 
istenmektedir.  

Bankaların aktif ve pasifleri arasındaki vade uyumu önemli bir kriter olup ani para 
çıkışları özellikle bankalar için ciddi bir likidite problemini beraberinde 
getirebilmektedir. Muhtemel bir likidite problemi ise bankaları kısa süre içerisinde nakit 
sıkıntısı ile karşı karşıya bırakabilir. Bu kapsamda BDDK tarafından bankaların likidite 
pozisyonları haftalık olarak takip edilmekte yasal düzenlemelerle sınırlamalar 
getirilmektedir. 

Döviz kurlarındaki ani değişimler özellikle döviz pozisyonu açığı olan bankaları 
önemli ölçüde etkileyecek mahiyettedir.  Bu etki kısa süre içerisinde bankaların 
özellikle döviz cinsinden yükümlülüklerini yerine getiremez hale düşürebilir. Bundan 
dolayı kritik öneme sahip olduğu için stres testimizde kriter olarak alınmıştır. 
Bankaların varlık ve yükümlülükleri döviz kuru açısından günlük ve haftalık olarak 
BDDK tarafından gözlemlenmektedir.  

Çalışmamızda Bankacılık sektöründe faaliyette bulunan 29 banka 4 ana başlık altında 
toplanmıştır.  

• Kamu Bankaları 
• Yerli Özel Bankalar  
• Yabancı Bankalar  
• Katılım Bankaları  

Grupların bu şekilde düzenlenmesi ile olası şok dalgaları karşısında,   
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• Kamu bankaları ile özel sermayeli bankalar arasında ki farklar 
• Özel sermayeli bankalar içerisinde yer alan yerli ve yabancı sermayeli 

bankalarının birbirlerinden ayrıldıkları güçlü ve zayıf yanları 
• Faizsiz sistemde çalışan katılım bankalarının faizli bankalara göre yapısal ve 

yönetimsel farkları değerlendirme imkânı bulacaktır. 
Çalışmaya dâhil olan bankalar Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo1: Çalışmaya Dâhil Edilen Bankalar 
KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI ÖZEL KATILIM 

1 T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş. 

1 Akbank T.A.Ş. 1 Alternatifbank A.Ş. 1 Albaraka Türk 
Katılım Bankası A.Ş. 

2 Türkiye Halk 
Bankası A.Ş. 

2 Anadolubank A.Ş. 2 Arap Türk Bankası A.Ş. 2 Asya Katılım Bankası 
A.Ş. 

3 

Türkiye 
Vakıflar 
Bankası 
T.A.O. 

3 Fibabanka A.Ş. 3 Bank Of Tokyo Mitsubishi 
Ufj Turkey A.Ş. 3 Kuveyt Türk Katılım 

Bankası A.Ş. 

  4 Şekerbank T.A.Ş. 4 Burgan Bank A.Ş. 4 Türkiye Finans 
Katılım Bankası A.Ş. 

  5 Tekstil Bankası A.Ş. 5 Cıtıbank A.Ş.   
  6 Turkısh Bank A.Ş. 6 Denizbank A.Ş.   

  7 Türk Ekonomi 
Bankası A.Ş. 

7 Deutsche Bank A.Ş.   

  8 Türkiye Garanti 
Bankası A.Ş. 

8 Finansbank A.Ş.   

  9 Türkiye İş Bankası 
A.Ş. 

9 Hsbc Bank A.Ş.   

  10 Yapı Ve Kredi 
Bankası A.Ş. 

10 Ing Bank A.Ş.   

    11 Odea Bank A.Ş.   
    12 Turkland Bank A.Ş.   
          Çalışmada veriler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından düzenli 

olarak açıklanan sektör ve banka gruplarının 2014 yılsonu mali verileri ve rasyoları 
kullanılmıştır.  

2.2. Sermaye Yeterlilik Rasyosu Stres Testi  

Sermaye yeterlilik rasyosu ilk olarak 1988 yılında yayınlanan BASEL I 
uzlaşısında sermeye yeterliliği öz kaynağın toplam risk ağırlığına bölünmesi ile ifade 
edilmiştir. Aşağıda ilk formül yer almaktadır. 
SYR = Öz Kaynak (Sermaye Tabanı) / Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar ( Kredi 
Riskine Esas Tutar)  

Sonrasında formüle piyasa riski ve operasyonel risk ilave edilerek, kredi riski 
dışında piyasada oluşabilecek dalgalanmalar ve banka faaliyetlerinde yaşanabilecek 
operasyonel riskler hesaplamaya dahil edilmiştir. Bu ikinci formül de aşağıda 
mevcuttur. 
 SYR = Öz Kaynak (Sermaye Tabanı) / Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar  

( Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar = Kredi Riskine Esas Tutar + Piyasa Riskine 
Esas Tutar + Operasyonel Riske Esas Tutar ) 
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Son formülde yer alan “kredi riskine esas tutar”, “piyasa riskine esas tutar” ile 
“operasyonel riske esas tutar” değişkenlerin açıklaması sırası ile aşağıda verilmiştir.  

Kredi Riskine Esas Tutar: Kredi riskine esas tutar, bilanço içi varlıklar ile gayri 
nakdi krediler, taahhütler ve türev finansal araçlara ilişkin risk ağırlıklı tutarların 
toplamından oluşur. 

Basel II ile borçluların kredi risk notlarına göre bazı farklılıklar göstermesine 
imkân sağlamıştır. Kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yüksek notla 
değerlendirilmiş bir firma için daha az karşılı ayrılırken düşük nota sahip bir firma için 
ise daha çok karşılık ayrılmak zorunda kalınmaktadır. Kredi notu belirlemesinde dikkat 
çeken önemli bir kriter ise bir firmanın kredi notunun, içinde bulunduğu ülkenin kredi 
notunun üzerine çıkamamasıdır. Diğer bir ifadeyle firmalar için üst sınır ülkenin almış 
olduğu kredi notudur. Kredi derecelendirme notu olmayan firmalarda risk ağırlığı %100 
olarak alınmaktadır. 

Kredi borçlusunun mali durumu dışında kredi kullandırılan firmanın durumu ve 
teminat yapısı da kredi risk ağırlığını etkileyen diğer unsurlar arasında yer almaktadır. 
Konut ipoteği karşılığı kullandırılan krediler %35, ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği 
karşılığı kullandırılan krediler %50, perakende Kobi olan (cirosu 50 milyon Euro’dan 
az, Kredi riski 1 milyon Euro’dan az) firmalar için %75 risk ağırlığı verilmiştir. Gayri 
Nakdi kredilerde nakit teminine yönelik verilen teminat mektupları ve mal alım bayilik 
konulu teminat mektupları %100 ağırlık verilirken bunun dışında kalan teminat 
mektuplarına %50 ağırlık verilmiştir. Bu şekilde ağırlıklandırılmasının sebebi kredilerin 
risk derecesidir. 

Piyasa Riskine Esas Tutar: Bankaların ticari portföy olarak nitelenen 
hesaplarında kayıtlı varlık ve pozisyonlar piyasa riski sermaye yükümlülüğüne tabidir 
(Altıntaş, 2006:72). Bu çerçevede, alım-satım amaçlı veya satılmaya hazır menkul 
kıymetler portföyünde izlenen menkul kıymetler ile yine ticari hesaplarla ilgili türev 
sözleşmeler için risk ağırlığı hesaplanmaktadır. Bu risk ağırlığı da faiz oranı riski, 
menkul kıymet riski, hisse senedi riski ve kur riski olarak 4 ana başlık altında 
hesaplanmaktadır.  

Operasyonel Riske Esas Tutar: Uzun vadeli kredi riski ve piyasa riski dışında 
kalan diğer risklerin toplamıdır. Tanım operasyonel risklerin kaynağına veya nedenine 
odaklanmakta ve operasyonel riskleri dört başlıca kaynaktan geleceğini kabul 
etmektedir. i) insanlar, ii) süreçler, iii) sistemler iv) dışsal olaylar (Altıntaş, 2006;461).  

Analizde ilk olarak olası şoklar karşısında bankaların sermaye yeterlilik rasyoları 
üzerinden etkileri incelenecektir. Olası şoklar karşısında bankaların SYR’lerinin 
etkilenme derecelerinin anlaşılabilmesi için mevcut sektör SYR’nun öncelikle 
hesaplanması gerekmektedir. Yapılan hesaplamalar neticesinde 2014 yılsonu itibariyle 
bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu % 16,30 olarak bulunmuştur. Hem 
aşağıdaki hesaplamada hem de takip eden tabloda bu oranın nasıl bulunduğu 
verilmektedir.  

 
Ana Sermaye      231.571   
Katkı Sermaye Toplamı               +40.810  
Öz kaynak ( Sermaye Tabanı)   270.757 
Kredi Riskine Esas Tutar   1.496.248  
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Piyasa Riskine Esas Tutar    41.050  
Operasyonel Riske Esas Tutar             +123.663 
Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar  1.660.961 
 
SYR = Öz Kaynak (Sermaye Tabanı) / Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar  
SYR = 270.757 / 1.660.961  
SYR = %16,30 
 

Tablo 2: Bankacılık Sektörü Genel Sermaye Yeterlilik Oranı, 2014 / 12 

Sermaye Yeterliliği (milyon TL) Dönem:2014/12 Sektör 
Ana Sermaye Toplamı      231.571     
Katkı Sermaye Toplamı         40.810     
Orana Esas Sermaye Toplamı (1+2)       272.380     
Sermayeden İndirilen Değerler Toplamı           1.624     
Yasal Öz kaynak (3-4)       270.757     
Çekirdek Sermaye       233.233     
Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı (10+24+25)    1.660.961     
Çekirdek Sermaye Yeterliliği Rasyosu ((6/7)*100) (YÜZDE)           14,04     
Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu ((5/7)*100) (YÜZDE) 16,30     
Kredi Riskine Esas Tutar (11+12)    1.496.248     
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarından Kaynaklanan Kredi Riskine Esas 
Tutar                   -       
Karşı Taraf Kredi Riski Dâhil Kredi Riskine Esas Tutar*   
Risk Ağırlığı %0 Olan Kalemler Toplamı       515.069     
Risk Ağırlığı %10 Olan Kalemler Toplamı                   -       
Risk Ağırlığı %20 Olan Kalemler Toplamı         92.896     
Risk Ağırlığı %50 Olan Kalemler Toplamı (Gayrimenkul İpoteği ile 
Teminatlandırılanlar) 

           
199.424     

Risk Ağırlığı %50 Olan Kalemler Toplamı       160.679     
Risk Ağırlığı %75 Olan Kalemler Toplamı       347.600     
Risk Ağırlığı %100 Olan Kalemler Toplamı       799.688     
Risk Ağırlığı %150 Olan Kalemler Toplamı         31.137     
Risk Ağırlığı %200 Olan Kalemler Toplamı         90.682     
Risk Ağırlığı %250 Olan Kalemler Toplamı          3.664     
Risk Ağırlığı %1250 Olan Kalemler Toplamı                   -       
Piyasa Riskine Esas Tutar         41.050     
Operasyonel Riske Esas Tutar       123.663     

Stres testinin ilk aşamasında 2014 yılsonu mali verileri neticesinde oluşan rasyolar 
üzerinden bankalar tarafından verilen kredilerde sırasıyla %3, %5 ve %10 oranlarında 
takip oluşması durumunda sermaye yeterlilik oranında ki değişimler analiz ediliştir. 
Analizde ele alınan varsayımlar,  

• Piyasa Riskine Esas Tutar sabit tutulmuştur. Toplam payda içerisinde ki yüzdesi 
%2,47 gibi düşük bir oran olduğu için bu şekilde varsayılmıştır. 

• Operasyonel Riske Esas Tutar sabit tutulmuştur. Toplam payda içerisinde ki 
yüzdesi % 7,45 gibi düşük bir oran olduğu için bu şekilde varsayılmıştır. 
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• Verilen Krediler içerisinde % 0, %10 ve %20 risk ağırlığına sahip kısımların 
olası risklerden etkilenme imkânın çok kısıtlı olması nedeniyle şok dalgasına 
etkilenmediği varsayılmıştır.  

• İpotek karşılığı verilen ve %50 risk ağırlığına sahip krediler güçlü teminat 
yapıları nedeniyle, olası bir takip durumunda gayrimenkul ipoteğinden tahsilat 
yapılacağı dikkate alınarak şok dalgasından etkilenmediği veya etkilenmiş olsa 
bile tahsilat imkânı olduğu için hesaplamaya dâhil edilmemiştir.  

• Taahhüt içerikli ve firmaları borçlandırmayan, risk ağırlığı %50 olan gayri 
nakdiler olası risklerden etkilenme imkânın çok kısıtlı olması nedeniyle şok 
dalgasına etkilenmediği varsayılmıştır.  

• Bunlar dışında kalan maddi teminat alınmaksızın verilen nakdi ve gayri nakdi 
krediler şok dalgasına maruz bırakılmıştır.  

• Kredilerin takibe atılması ve maddi teminatlar bulunmaması nedeniyle oluşan 
zarar öz kaynaklardan indirilmiştir.  

2.2.1. Birinci Şok Dalgası Krediler %3 Karşılık Ayrılması  
İlk şok dalgası senaryosu olarak toplam kredilerde % 3 oranında batık krediler 

için karşılık ayrılması durumu ele alınmıştır. Sektörün 2014 yılsonu bilançosu üzerinden 
kredilerde %3 karşılık ayrılması durumunda, kredi riskine esas tutar %2,60 düşüş ile 
38.929 milyon TL azalış göstermiştir. Aynı şartlar altında kredilerde oluşan takip öz 
kaynaklardan indirgenmiş 38.183 azaltılmıştır. Diğer değişkenler sabitken 
varsayımlarda belirtilen şartlarda kredilerde ki %3’lük düşüş, sermaye yeterlilik oranını 
%12 oranında olumsuz yönde etkilemiş ve %1,96 düşüş ile % 16,30’dan %14,34’e 
indirmiştir. İlk şok dalgasında sektör sermaye yeterlilik oranı yasal sınır olan %8’in ve 
BDDK tarafından konulan %12’lik kontrol sınırının üzerinde kalmaktadır. Bundan 
dolayı % 3’lük karşılık ayrılması senaryosunda bankacılık sektörünün SYR’si stres 
testine göre dayanıklı çıkmaktadır. 

Tablo 3: Birinci Şok Dalgası Krediler %3 Karşılık Ayrılması 

Sermaye Yeterliliği (milyon TL)              
Dönem:2014/12,  Sektör 

1.ŞOK  
Krediler %3 karşılık 

Ayrılması 
Ana Sermaye Toplamı            231.571       
Katkı Sermaye Toplamı              40.810       
Orana Esas Sermaye Toplamı (1+2)            272.380       
Sermayeden İndirilen Değerler Toplamı                 1.624       
Yasal Öz kaynak (3-4)            270.757                    232.574     
Çekirdek Sermaye            233.233       
Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı (10+24+25)        1.660.961                1.622.032     
Çekirdek Sermaye Yeterliliği Rasyosu ((6/7)*100) 
(YÜZDE)                 14,04       
Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu ((5/7)*100) 
(YÜZDE)                 16,30     14,34 
Kredi Riskine Esas Tutar (11+12)        1.496.248                1.457.319     
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarından Kaynaklanan 
KRET                        -         
Karşı Taraf Kredi Riski Dahil Kredi Riskine Esas Tutar*              1.457.319     
Risk Ağırlığı %0 Olan Kalemler Toplamı            515.069                               -       
Risk Ağırlığı %10 Olan Kalemler Toplamı                        -         
Risk Ağırlığı %20 Olan Kalemler Toplamı              92.896                      18.579     
Risk Ağırlığı %50 Olan Kalemler Toplamı            199.424                      99.712     
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 (Gayrimenkul İpoteği ile Teminatlandırılanlar) 
Risk Ağırlığı %50 Olan Kalemler Toplamı            160.679                      80.339     
Risk Ağırlığı %75 Olan Kalemler Toplamı            347.600                    252.879     
Risk Ağırlığı %100 Olan Kalemler Toplamı            799.688                    775.698     
Risk Ağırlığı %150 Olan Kalemler Toplamı              31.137                      45.305     
Risk Ağırlığı %200 Olan Kalemler Toplamı              90.682                    175.923     
Risk Ağırlığı %250 Olan Kalemler Toplamı                 3.664                        8.884     
Risk Ağırlığı %1250 Olan Kalemler Toplamı                        -         
Piyasa Riskine Esas Tutar              41.050                      41.050     
Operasyonel Riske Esas Tutar            123.663     123.663 	  

2.2.2. İkinci Şok Dalgası Krediler %5 Karşılık Ayrılması  

İkinci şok dalgası olarak toplam kredilerde %5’lik karşılık alınması durumu ele 
alınmıştır. Belirtilen varsayımlar doğrultusunda yapılan analizde,  kredi riskine esas 
tutar %4,34 düşüş ile 64.811 milyon TL azalış göstermiştir. Aynı şartlar altında 
kredilerde oluşan takip öz kaynaklardan indirgenmiş 63.639 milyon TL azaltılmıştır. 
Diğer değişkenler sabitken varsayımlarda belirtilen şartlarda kredilerde ki %5’lük düşüş 
sermaye yeterlilik oranını %20,37 oranında olumsuz yönde etkilemiş ve %3,32 düşüş ile 
%12,98 olarak gerçekleşmiştir. İkinci şok dalgasında sektör sermaye yeterlilik oranı 
yasal sınır olan %8’in ve BDDK tarafından konulan %12’lik kontrol sınırının üzerinde 
kalmaktadır.  

Tablo 4:  İkinci Şok Dalgası Krediler %5 Karşılık Ayrılması 

Sermaye Yeterliliği (milyon TL)             Dönem:2014/12,  Sektör 

2.ŞOK 
Krediler %5 

karşılık  
Ayrılması  

Ana Sermaye Toplamı            231.571       
Katkı Sermaye Toplamı              40.810       
Orana Esas Sermaye Toplamı (1+2)            272.380       
Sermayeden İndirilen Değerler Toplamı                 1.624       
Yasal Öz kaynak (3-4)            270.757                  207.118     
Çekirdek Sermaye            233.233       
Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı (10+24+25)        1.660.961              1.596.080     
Çekirdek Sermaye Yeterliliği Rasyosu ((6/7)*100) (YÜZDE)                 14,04       
Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu ((5/7)*100) (YÜZDE)                 16,30     12,98% 
Kredi Riskine Esas Tutar (11+12)        1.496.248              1.431.367     
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarından Kaynaklanan KRET                        -         
Karşı Taraf Kredi Riski Dahil Kredi Riskine Esas Tutar*            1.431.367     
Risk Ağırlığı %0 Olan Kalemler Toplamı            515.069                              -       
Risk Ağırlığı %10 Olan Kalemler Toplamı                        -         
Risk Ağırlığı %20 Olan Kalemler Toplamı              92.896                    18.579     
Risk Ağırlığı %50 Olan Kalemler Toplamı 
 (Gayrimenkul İpoteği ile Teminatlandırılanlar)            199.424                    99.712     
Risk Ağırlığı %50 Olan Kalemler Toplamı            160.679                    80.339     
Risk Ağırlığı %75 Olan Kalemler Toplamı            347.600                  247.665     
Risk Ağırlığı %100 Olan Kalemler Toplamı            799.688                  759.704     
Risk Ağırlığı %150 Olan Kalemler Toplamı              31.137                    44.371     
Risk Ağırlığı %200 Olan Kalemler Toplamı              90.682                  172.296     
Risk Ağırlığı %250 Olan Kalemler Toplamı                 3.664                       8.701     
Risk Ağırlığı %1250 Olan Kalemler Toplamı                        -         
Piyasa Riskine Esas Tutar              41.050                    41.050     
Operasyonel Riske Esas Tutar            123.663     123.663 	  
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2.2.3. Üçüncü Şok Dalgası Krediler %10 Karşılık Ayrılması 

Çalışmada sermaye yeterliği ölçümünde üçüncü ve son şok dalgamız toplam 
krediler üzerinde %10 oranında karşılık ayrılması durumu ele alınmıştır. Belirtilen 
varsayımlar doğrultusunda yapılan analizde,  kredi riskine esas tutar %8,67 düşüş ile 
129.672 milyon TL azalış göstermiştir. Aynı şartlar altında kredilerde oluşan takip öz 
kaynaklardan indirgenmiş, 127.270 milyon TL azaltılmıştır. Diğer değişkenler sabitken 
varsayımlarda belirtilen şartlarda kredilerde ki %10’luk düşüş sermaye yeterlilik oranını 
%42,52 oranında olumsuz yönde etkilemiş ve %6,93 düşüş ile %9,37 olarak 
gerçekleşmiştir. Üçüncü şok dalgasında sektör sermaye yeterlilik oranı yasal sınır olan 
%8’in üzerinde kalmasına rağmen BDDK tarafından konulan %12’lik kontrol sınırının 
altına düşmektedir. Bu durumda BDDK doğrudan müdahale etmek suretiyle bankaların 
faaliyetlerinde kısıtlamalar getirerek bazı düzenlemeler yapma hakkına sahip olacaktır. 
En başta ortaklar tarafından ilave sermaye konulması veya toplam kredi riskinin 
azaltılması ya da verilmiş krediler için maddi teminat alınması BDDK tarafından 
istenebilecek ilk taleplerdir.  

Tablo 5: Üçüncü Şok Dalgası Krediler %10 Karşılık Ayrılması 

Sermaye Yeterliliği (milyon TL), Dönem:2014/12,  Sektör 

3. ŞOK 
Krediler 

%10 karşılık 
Ayrılması 

Ana Sermaye Toplamı            231.571       
Katkı Sermaye Toplamı              40.810       
Orana Esas Sermaye Toplamı (1+2)            272.380       
Sermayeden İndirilen Değerler Toplamı                 1.624       
Yasal Özkaynak (3-4)            270.757              143.487     
Çekirdek Sermaye            233.233       
Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı (10+24+25)        1.660.961          1.531.199     
Çekirdek Sermaye Yeterliliği Rasyosu ((6/7)*100) (YÜZDE)                 14,04       
Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu ((5/7)*100) (YÜZDE)                 16,30     9,37% 
Kredi Riskine Esas Tutar (11+12)        1.496.248          1.366.486     
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarından Kaynaklanan KRET                        -         
Karşı Taraf Kredi Riski Dahil Kredi Riskine Esas Tutar*        1.366.486     
Risk Ağırlığı %0 Olan Kalemler Toplamı            515.069     0 
Risk Ağırlığı %10 Olan Kalemler Toplamı                        -                            -       
Risk Ağırlığı %20 Olan Kalemler Toplamı              92.896                18.579     
Risk Ağırlığı %50 Olan Kalemler Toplamı 
 (Gayrimenkul İpoteği ile Teminatlandırılanlar)            199.424                99.712     
Risk Ağırlığı %50 Olan Kalemler Toplamı            160.679                80.339     
Risk Ağırlığı %75 Olan Kalemler Toplamı            347.600              234.630     
Risk Ağırlığı %100 Olan Kalemler Toplamı            799.688              719.719     
Risk Ağırlığı %150 Olan Kalemler Toplamı              31.137                42.035     
Risk Ağırlığı %200 Olan Kalemler Toplamı              90.682              163.228     
Risk Ağırlığı %250 Olan Kalemler Toplamı                 3.664                   8.243     
Risk Ağırlığı %1250 Olan Kalemler Toplamı                        -         
Piyasa Riskine Esas Tutar              41.050                41.050     
Operasyonel Riske Esas Tutar            123.663              123.663     
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2.2.4. Banka Grupları Temelinde 3 Ayrı Şok Dalgasının Uygulanması Ve 
Elde Edilen Sonuçlar  

Sektör rasyoları üzerinden yapılan analizde aşağıda Kamu, Yerli Özel, Yabancı ve 
Kamu bankaları gruplarının rasyoları üzerinden detaylandırılmıştır. Bu çalışma ile şok 
dalgalarının sektörün konsolide verileri üzerinde ki etkileri ile bu dört ana banka grubu 
üzerinde oluşturduğu değişimler analiz edilecektir. Ayrıca sektör dışında banka 
gruplarının kendi aralarında göstermiş oldukları farklılıklar ele alınabilecek, kamu ve 
özel bankalar arasında ki farklar, yerli ve yabancı özel bankalar arasında ki farklar ve 
faizli ve faizsiz sistemler çalışan bankalar arasında ki farklar da analiz edilecektir.  

Sektör ve 4 temel banka grubuna ilk şok dalgamızı olan %3 karşılık ayrılmasını 
uyguladığımızda tüm banka gruplarının sermaye yeterlilik oranı yasal sınır olan %8’in 
ve BDDK tarafından konulan %12’lik kontrol sınırının üzerinde kalmaktadır. Fakat 
katılım bankaları %12,63 ile kontrol sınırına oldukça yakın seviyeye düşmektedir. 
Etkilenme oranlarına bakıldığında ise Yerli Özel bankalar %13,24 ile sermaye yeterlilik 
rasyosu en çok düşen banka grubu olurken, Katılım bankaları %13,08 ile etkilenen 2. 
banka grubu olmuştur. 3. sırada ise %12,41 ile Yabancı bankalar yer almıştır. Bu 3 
banka sektör ortalamasının üzerinde kalırken, Kamu bankaları sermaye yeterlilik oranı 
düşüşünde %10,02 ile en az etkilenen banka grubu olmuştur.  

Tablo 6: Birinci Şok Dalgası Banka Grupları Üzerinde Etkileri (%3) 

SYR 
2014 

Baz Yıl 
1. Şok 

%3 Karşılık 
Etkilenme  

Oranı 
Sektör 16,30% 14,34% 12,02% 
Kamu 18,17% 16,35% 10,02% 
Yerli Özel 15,41% 13,37% 13,24% 
Yabancı 15,96% 13,98% 12,41% 
Katılım 14,53% 12,63% 13,08% 

Katılım bankalarının şok sonrası SYR’nun % 12,63 çıkmasının en önemli nedeni 
baz yılda bu değerin % 14,53 oranında yani diğer banka gruplarına göre en düşük 
oranda olmasıdır. Bu temel nedeni ise Katılım Bankalarının faizsiz bankacılığın yapısı 
gereği faizli enstrümanlara aktifinde yer verememesidir. Kamuya verilen borçların %0 
risk ağırlığına sahip olması devlet tahvil ve bonosu alan faizli bankaların sermaye 
yeterlilik rasyolarına olumlu etki yapmaktadır. Katılım bankaları bu şekilde aktiflerinde 
varlık bulunduramamakta daha çok piyasaya kredi vermekte ve bu kredilerin teminat 
yapısına göre karşılık ayırmaktadır.  

Banka gruplarının aynı şok karşısında farklı etkilenme oranlarına sahip 
olmalarındaki temel sebeplerden en önemlisi banka gruplarının bilançolarında farklı 
oranlarda yer alan % 0 risk ağırlığına sahip varlıklar, %50 risk ağırlığına sahip ipotek 
karşılığı verilen krediler ve %75 risk ağırlığına sahip Kobilere verilen kredilerdir. Kamu 
bankalarında %0 risk ağırlığına sahip daha çok varlık bulunması ve ipotekli kredilerinin 
fazla olması etkilenme oranının en düşük banka olmasını sağlamaktadır. Benzer durum 
aşağıdaki farklı diğer şok dalgaları için de geçerlidir. 

İkinci şok dalgası olarak kredilerde %5 oranında karşılık ayrılması durumunda 
sermaye yeterlilik oranları üzerindeki etkilerine bakıldığında tüm bankalar yasal sınır 
olan %8’in üzerinde kalmaktadır.  Fakat Katılım Bankaları ve Yerli Özel Bankalar 
BDDK tarafında konulan %12’lik kontrol sınırının altına düşmektedirler. Yabancı 
bankalar ise sektör ortalamasının altında %12,60 ile kontrol sınırına yakın seviyede 
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kalmaktadırlar. Kamu Bankaları ise %15,10 ile en yüksek sermaye yeterlilik rasyosuna 
sahip banka konumunda devam etmektedir.  

Tablo 7: İkinci Şok Dalgası Banka Grupları Üzerinde Etkileri (%5) 

SYR 
2014 

Baz Yıl 
2. Şok 

%5 Karşılık 
Etkilenme  

Oranı 
Sektör 16,30% 12,98% 20,37% 
Kamu 18,17% 15,10% 16,90% 
Yerli Özel 15,41% 11,96% 22,39% 
Yabancı 15,96% 12,60% 21,05% 
Katılım 14,53% 11,32% 22,09% 

Çalışmada üçüncü ve son şok dalgamız toplam kredilerde %10 oranında takip 
olması durumu analiz edilmiştir. Bu şok dalgasında sektörün sermaye yeterlilik rasyosu 
%9,37 ile kontrol sınırının altına düşmekte olup, %42,52 etkilenme oranına 
gerçekleştirmiştir. Banka grupları olarak baktığımız Yerli Özel ve Katılım Bankaları 
%8’in altına düşmekte, sermaye yeterlilik rasyosu yasal sınırın altına düşmektedir. 
Kamu ve Yabancı bankalar yasal sınırın üzerinde kalmalarına rağmen kontrol sınırı olan 
%12’nin altına düşmektedirler.  

Etkilenme oranlarına baktığımızda ise sermaye yeterlilik rasyosu %51,59 düşüşle 
mevcut durumunun yarısının altına gerileyen Yerli Özel bankalar en çok etkilenen 
banka olmuştur. İlk iki şok dalgasında en az etkilenen Kamu bankaları %42,21 ile yine 
en az etkilenen olurken, ikinci sırada ki yabancı özel ile aralarında ki fark oldukça 
azalmıştır. Bu durum şok dalgaları artıkça banka gruplarının etkilenme oranlarının 
birbirlerine göre farklılıklar göstermesinden kaynaklanmaktadır.  

Tablo 8: Üçüncü Şok Dalgası Banka Grupları Üzerinde Etkileri  (%10) 

SYR 
2014 

Baz Yıl 
3. Şok  

%10 Karşılık 
Etkilenme  

Oranı 
Sektör 16,30% 9,37% 42,52% 
Kamu 18,17% 10,50% 42,21% 
Yerli Özel 15,41% 7,46% 51,59% 
Yabancı 15,96% 8,96% 43,86% 
Katılım 14,53% 7,88% 45,77% 

         2.3. Likidite Rasyosu Stres Testi  

Bankacılık sektörü güven temeli üzerine kurulmuş olup fon fazlası olanlarla fon 
ihtiyacı olanları buluşturan kurumlardan oluşur. Her iki tarafın da karşı tarafa 
sorumlulukları olup, yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bankaların toplamış 
olduğu fonları ihtiyaç duyan kişi veya kurumlara finansman sağlamada karşılaştıkları en 
büyük problem vade uyuşmazlığıdır. Fon fazlası olanlar en kısa vade de en yüksek 
getiriyi hedeflerken, fon ihtiyacı olanlar için uzun vade ve düşük maliyet önemli bir 
etkendir. Bundan dolayı bu beklentileri uyumlu hale getirmek bankacılık sektörü için 
özellikle Türkiye’de ciddi bir problemdir. 

BDDK tarafından yayınlanan 2014 yılı değerlendirme raporunda bankalarda 
bulunan toplam mevduatın %19’u cari mevduat iken,  1 ay vadeli hesaplar %15 ve 1-3 
ay vadeli hesaplarda açılan vadeli hesaplar %54 paya sahiptir. Diğer bir ifadeyle 
bankalarda bulunan toplam mevduatın %70’i 90 gün ve altında vadeye sahiptir. 1 yıl ve 
üzeri vadeli mevduatın payı ise sadece %4’tür.  
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Kaynak tarafında vadeler bu kadar kısa iken, kredi kullanımında konut kredileri 
ortalama 60 ile 120 ay arasında, bireysel ihtiyaç kredileri 24 ile 36 ay, taşıt kredileri 36 
ile 48 ay arasında, firmalara kullandırılan yatırım kredileri 3 yıldan 7 yıl vadeye kadar 
vadelerde finanse edilmektedir. Kaynak ve kredi arasındaki bu vade uyumsuzluğu 
bankacılık sektörünün temelde en büyük problemi olarak gösterilebilir.  Kaynak 
tarafında maliyetler ortalama 60 gün içerisinde değişkenliğe sahipken verilen krediler 
vade boyunca değişmemektedir.   

Bankaların ekonomik krizler döneminde karşı karşıya kalabilecekleri en önemli 
risklerden biri öngörülemeyen ani mevduat çıkışlarıdır. Ekonomik krize bağlı olarak 
mevduat sahibi mudilerin bankacılık sistemine karşı güven algısının bozulması 
durumunda, mevduatlarını tüm bankacılık sektöründen çekmeleri veya bir bankadan 
çekip güvendikleri bir başka bankaya yatırmaları olası ihtimaldir. Kaynak ve kredi 
arasında ki vade uyumsuzluğu söz konusu ise bankalardan ani mevduat çıkışı 
durumunda bankalar yeterli hazır değerlere sahip olmayabilir. Bu da sektör için hayati 
bir problemdir. 

01/11/2005 tarihli 5411 Sayılı Bankacılık Kanunun kapsamında Bankacılık 
Denetleme ve Düzenleme Kurulu’na Bankaların faaliyetlerini sorunsuzca sürdürmeleri 
için gerekli olan Likitide Yeterlilik Oranlarının belirlenmesi, düzenli olarak kontrol 
edilmesi ve gerekli görülen yerlerde müdahale etmesi için yetki verilmiştir.  

BDDK’na göre TL likidite yeterlilik oranı %100’den, yabancı para likitide oranı 
ise %80’den aşağı olamaz. Ayrıca üst kurul bu oranları bankalar özelinde değiştirme 
yetkisine sahiptir.  

Çalışmada 2014 yılsonu bilançoları üzerinden BBDK tarafından yayımlanan 
sektör bazlı mali veriler ve likidite oranları üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Banka 
gruplarının toplam mevduatları üzerinden sırasıyla %5, %10, %20 ve %30 mevduat 
çıkışı olması durumunda, 1 haftalık ve 1 aylık dilimlerde likidite yeterlilik rasyosu 
üzerindeki etkisi ölçülmüştür.  
Analizde kullanılan veriler ve kabul edilen varsayımlar aşağıda yer almaktadır.  

• Banka gruplarının 2014 yıl sonu mevduat rakamları yine BDDK tarafından 
yayınlanan grup bazlı konsolide bilançolardan alınmıştır.  

• Mevduat çıkışları Bankaların Nakit Değerler ve Merkez Bankasında bulunan 
nakit değerlerinden düşürülmüştür.  

• Mevduat çıkışları hangi vade dilimden olacağı tam olarak öngörülemediği için 
bilançonun pasif tarafından değişiklik yapılmamıştır.  

2.3.1. Birinci Şok Dalgası %5 Mevduat Çıkışı  
Bankacılık Sektörünün likidite yapısına uygulanan ilk şok dalgası toplam mevduat 

üzerinden %5 oranında öngörülemeyen ani mevduat çıkışı olması durumudur. 2014 yılı 
sonu itibariyle sektörün toplam mevduat büyüklüğü 1.052.693 milyon TL olup, 52.635 
milyon TL mevduat çıkışı nakit değerlerden çıkarılmıştır.  Nakit çıkışı 1 haftalık vade 
dilimde nakit fazlası 172.232 milyon TL’ye, likidite yeterlilik oranı ise %153’ten 
%140’a gerilemiştir. 1 aylık vade diliminde ise nakit fazlası 47.304 milyon TL’ye, 
likidite yeterlilik oranı ise %113’ten %106’ya gerilemiştir. Görüldüğü üzere her iki 
vade diliminde de nakit fazlası devam etmiş, likidite yeterlilik oranı %100’ün üzerinde 
kalmıştır.  
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Tablo 9: Birinci Şok Dalgası %5 Mevduat Çıkışı 
   1.ŞOK 1.ŞOK 

    Likidite Durumu (milyon TL), 
Dönem:2014/12  Yedi Gün  

 %5  
Mevduat  

Çıkışı  
 Bir Ay  

 %5 
Mevduat  

Çıkışı  
Sektör 1 Nakit Değerler ve T.C. Merkez Bankası     160.592         107.957         160.592         107.957     

Sektör 2 
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yans. 
veSat.H. M.D (Net)     143.536         143.536         168.027         168.027     

Sektör 3 
Bankalar, Yurt Dışı Merkez ve Şubeler 
(Varlık)       37.293           37.293           44.086           44.086     

Sektör 4 Para Piyasasından Alacaklar 311     311     780             780     
Sektör 5 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar       20.808           20.808           20.808           20.808     
Sektör 6 Zorunlu Karşılıklar (Bloke)       18.745           18.745           18.745           18.745     
Sektör 7 Gayrinakdi Kredi Komisyonları      176     176     233     233     
Sektör 8 Krediler     114.360         114.360         178.110         178.110     

Sektör 9 
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul 
Değerler (Net)       37.450           37.450           45.490           45.490     

Sektör 10 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 21     21     87               87     
Sektör 11 Türev İşlemler (12+13+14+15+16+17)     117.940         117.940         240.943         240.943     
Sektör 12 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Alımları       20.096           20.096           20.543           20.543     
Sektör 13 Vadeli Alım İşlemleri       17.690           17.690           27.430           27.430     
Sektör 14 Swap Alım İşlemleri       79.059           79.059         188.291         188.291     
Sektör 15 Futures Alım İşlemleri 35     35     35               35     
Sektör 16 Opsiyon İşlemleri (Varlık) 998     998     4.458     4.458     
Sektör 17 Türev İşlemlerden Diğer Alacaklar 63     63     187     187     
Sektör 18 TOPLAM VARLIKLAR (1+...+11)     651.232         598.598         877.899         825.265     
Sektör 19 Mevduat (Katılım Fonu)     165.840         165.840         326.716         326.716     
Sektör 20 Para Piyasalarına Borçlar 27     27              40     40     
Sektör 21 TCMB`ye Borçlar         1.326     1.326     4.771     4.771     

Sektör 22 
Bankalar, Yurt Dışı Merkez ve Şubeler 
(Yükümlülük)         7.345     

         
7.345           15.493           15.493     

Sektör 23 Sermaye Benzeri Krediler 46     46     46     46     
Sektör 24 Müstakriz Fonları 196     196     199     199     
Sektör 25 Kullanılan Diğer Krediler         5.234     5.234           12.588           12.588     
Sektör 26 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar       65.905           65.905           97.821           97.821     
Sektör 27 Menkul Kıymet Ödünç Piyasasına Borçlar 2     2     10     10     
Sektör 28 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2     2     4     4     
Sektör 29 Faktoring İşlemlerinden Borçlar                -                       -                       -                       -       
Sektör 30 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar 83     83     461     461     
Sektör 31 Kredi Kartı Ödemelerinden Borçlar         5.851     5.851           15.540           15.540     
Sektör 32 İhraç Edilen Menkul Kıymetler         1.048     1.048     3.656     3.656     
Sektör 33 Diğer Borçlar       16.615           16.615           20.731           20.731     
Sektör 34 Bilanço Dışı İşlemler       38.759           38.759           38.932           38.932     
Sektör 35 Türev İşlemler (36+37+38+39+40+41)     118.087         118.087         240.954         240.954     
Sektör 36 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Satımları       20.056           20.056           20.514           20.514     
Sektör 37 Vadeli Satım İşlemleri       17.789           17.789           27.544           27.544     
Sektör 38 Swap Satım İşlemleri       79.165           79.165         188.232         188.232     
Sektör 39 Futures Satım İşlemleri 34     34     34     34     
Sektör 40 Opsiyon İşlemleri (Yükümlülük)         1.005     1.005     4.502     4.502     
Sektör 41 Türev İşlemlerden Diğer Borçlar 39     39     128     128     

Sektör 42 
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  
(19+….+35)     426.366         426.366         777.961         777.961     

Sektör 43 
Vade Dilimlerine Göre Net Likidite 
Açığı / Fazlası     224.866         172.232           99.938           47.304     

Sektör 44 Likidite Yeterlilik Oranı 153% 140% 113% 106% 
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Tüm bankacılık sektörü üzerinde yaptığımız çalışmayı, analizimize konu olan 4 
banka grubuna uygulandığında sonuçlar aşağıda tabloda sunulmuştur. Tüm banka 
grupları likidite fazlası vermekte olup, likidite oranları %100’ün üzerinde oluşmaktadır.  

İlk olarak 1 Haftalık vade diliminde %5’lik mevduat çıkışından sektör %9 
oranında etkilenirken, Kamu bankaları %9 sektör ile aynı oranda, Yabancı bankalar %7 
ile sektör ortalamasından daha az, Yerli Özel bankalar %10 ile sektör ortalaması 
seviyesinde, Katılım Bankaları ise %13 ile en çok etkilenen banka grubu olmaktadır. 

1 aylık vade diliminde ise %5’lik mevduat çıkışında sektörün likidite yeterlilik 
oranı %6 oranında etkilenirken, Yabancı bankalar %5 ile yine sektörden daha az 
etkilenme oranına sahipken, Kamu ve Yerli Özel bankalar ile %7 ile sektör 
ortalamasının üzerinde etkilenmiştir. Katılım Bankaları ise likidite yeterlilik oranında % 
10 ‘nun üzerinde azalma ile en çok etkilenen banka grubu olmuştur. 

Tablo 10: Birinci Şok Dalgası Banka Grupları Üzerinde Etkileri 

1. ŞOK   
 Yedi Gün 

Baz yıl 
2014  

 %5  
Mevduat  

Çıkışı  

 Etkilenme  
Oranı  

 Bir Ay 
Baz yıl 2014  

 %5 
Mevduat  

Çıkışı  

 Etkilenme  
Oranı  

Sektör 153% 140% -9% 113% 106% -6% 
Kamu 160% 147% -9% 113% 106% -7% 

Yerli Özel 151% 138% -10% 110% 103% -7% 
Yabancı 147% 137% -7% 117% 111% -5% 
Katılım 175% 154% -13% 117% 107% -10% 

         2.3.2. İkinci Şok Dalgası %10 Mevduat Çıkışı  
Bankacılık Sektörüne uygulanan ikinci şok dalgası toplam mevduat üzerinden 

%10 oranında öngörülemeyen ani mevduat çıkışı olması durumudur. 2014 yılı sonu 
itibariyle sektörün toplam mevduat büyüklüğü 1.052.693 milyon TL olup, 105.629 
milyon TL mevduat çıkışı nakit değerlerden çıkarılmıştır.  Nakit çıkışı 1 haftalık vade 
dilimde nakit fazlası 119.597 milyon TL’ye, likidite yeterlilik oranı ise %153’ten 
%128’a gerilemiştir. 1 aylık vade diliminde ise nakit fazlası erimiş -5.331 milyon TL 
açık oluşmuştur.  Likidite yeterlilik oranı ise %113’ten %99’a gerilemiştir.  

Tablo 11: İkinci Şok Dalgası Mevduatın %10 Çıkışı 
          2. ŞOK 2. ŞOK 

    Likidite Durumu (milyon TL), 
Dönem:2014/12  Yedi Gün  

 %10  
Mevduat  

Çıkışı  
 Bir Ay  

 %10  
Mevduat  

Çıkışı  
Sektör 1 Nakit Değerler ve T.C. Merkez Bankası 160.592     55.322     160.592     55.322     

Sektör 2 
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yans. 
veSat.H. M.D (Net) 

            
143.536         143.536         168.027     

        
168.027     

Sektör 3 
Bankalar, Yurt Dışı Merkez ve Şubeler 
(Varlık) 

               
37.293           37.293           44.086     

           
44.086     

Sektör 4 Para Piyasasından Alacaklar 311     311     780     780     
Sektör 5 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 20.808     20.808     20.808     20.808     
Sektör 6 Zorunlu Karşılıklar (Bloke) 18.745     18.745     18.745     18.745     
Sektör 7 Gayrinakdi Kredi Komisyonları 176     176     233     233     
Sektör 8 Krediler 114.360     114.360     178.110     178.110     

Sektör 9 
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul 
Değerler (Net) 

               
37.450           37.450           45.490     

           
45.490     

Sektör 10 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 21     21     87     87     
Sektör 11 Türev İşlemler (12+13+14+15+16+17) 117.940     117.940     240.943     240.943     
Sektör 12 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Alımları 20.096     20.096     20.543     20.543     
Sektör 13 Vadeli Alım İşlemleri 17.690     17.690     27.430     27.430     
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Sektör 14 Swap Alım İşlemleri 79.059     79.059     188.291     188.291     
Sektör 15 Futures Alım İşlemleri 35     35     35     35     
Sektör 16 Opsiyon İşlemleri (Varlık) 998     998     4.458     4.458     
Sektör 17 Türev İşlemlerden Diğer Alacaklar 63     63     187     187     
Sektör 18 TOPLAM VARLIKLAR (1+...+11) 651.232     545.963     877.899     772.630     
Sektör 19 Mevduat (Katılım Fonu) 165.840     165.840     326.716     326.716     
Sektör 20 Para Piyasalarına Borçlar 27     27     40     40     
Sektör 21 TCMB`ye Borçlar 1.326     1.326     4.771     4.771     

Sektör 22 
Bankalar, Yurt Dışı Merkez ve Şubeler 
(Yükümlülük) 7.345     7.345     15.493     15.493     

Sektör 23 Sermaye Benzeri Krediler 46     46     46     46     
Sektör 24 Müstakriz Fonları 196     196     199     199     
Sektör 25 Kullanılan Diğer Krediler 5.234     5.234     12.588     12.588     
Sektör 26 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 65.905     65.905     97.821     97.821     
Sektör 27 Menkul Kıymet Ödünç Piyasasına Borçlar 2     2     10     10     
Sektör 28 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2     2     4     4     
Sektör 29 Faktoring İşlemlerinden Borçlar -       -       -       -       
Sektör 30 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar 83     83     461     461     
Sektör 31 Kredi Kartı Ödemelerinden Borçlar 5.851     5.851     15.540     15.540     
Sektör 32 İhraç Edilen Menkul Kıymetler 1.048     1.048     3.656     3.656     
Sektör 33 Diğer Borçlar 16.615     16.615     20.731     20.731     
Sektör 34 Bilanço Dışı İşlemler 38.759     38.759     38.932     38.932     
Sektör 35 Türev İşlemler (36+37+38+39+40+41) 118.087     118.087     240.954     240.954     
Sektör 36 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Satımları 20.056     20.056     20.514     20.514     
Sektör 37 Vadeli Satım İşlemleri 17.789     17.789     27.544     27.544     
Sektör 38 Swap Satım İşlemleri 79.165     79.165     188.232     188.232     
Sektör 39 Futures Satım İşlemleri 34     34     34     34     
Sektör 40 Opsiyon İşlemleri (Yükümlülük) 1.005     1.005     4.502     4.502     
Sektör 41 Türev İşlemlerden Diğer Borçlar 39     39     128     128     

Sektör 42 
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  
(19+….+35) 

            
426.366         426.366         777.961     

        
777.961     

Sektör 43 
Vade Dilimlerine Göre Net Likidite 
Açığı / Fazlası 

            
224.866         119.597           99.938     

-           
5.331     

Sektör 44 Likidite Yeterlilik Oranı 153% 128% 113% 99% 

İkinci şok dalgasını tüm banka grupları üzerinde uygulama sonuçları aşağıda 
tabloda sunulmuştur. 1 haftalık vade diliminde tüm banka grupları nakit fazlası vermeye 
devam ederken, likidite yeterlilik oranları %100 sınırının üzerinde yer almaktadır. 1 
aylık vade diliminde ise sektör ile birlikte Kamu, Yerli Özel ve Katılım Bankalarında 
nakit açığı oluşmuş ve likidite yeterlilik oranı %100’ün altına düşmüştür. Yabancı 
bankalarda ise likidite oranı %106 ile sınırın oldukça üzerindedir.  

Etkilenme oranlarına baktığımızda ise Yabancı bankalar sektör ortalamasından 
daha az etkilenirken, Kamu ve Yerli Özel Sektör ortalamasına yakın orana sahiptir. 
Katılım Bankaları ise sektör ortalamasının oldukça üzerinde etkilenme oranına sahiptir.  

Tablo 12: İkinci Şok Dalgası Banka Grupları Üzerinde Etkileri 

2. ŞOK   
 Yedi Gün 

Baz yıl 
2014  

 %10 
Mevduat  

Çıkışı  

 
Etkilenme  

Oranı  

 Bir Ay 
Baz yıl 2014  

 %10  
Mevduat  

Çıkışı  

 Etkilenme  
Oranı  

Sektör 153% 128% -19% 113% 99% -14% 
Kamu 160% 134% -19% 113% 99% -14% 

Yerli Özel 151% 124% -22% 110% 96% -15% 
Yabancı 147% 128% -15% 117% 106% -10% 
Katılım 175% 134% -31% 117% 97% -21% 
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         2.3.3. Üçüncü Şok Dalgası %20 Mevduat Çıkışı  

Bankacılık Sektörüne uygulanan üçüncü şok dalgası toplam mevduat üzerinden 
%10 oranında öngörülemeyen ani mevduat çıkışı olması durumudur. 2014 yılı sonu 
itibariyle sektörün toplam mevduat büyüklüğü 1.052.693 milyon TL olup, 210.539 
milyon TL mevduat çıkışı nakit değerlerden çıkarılmıştır.  Nakit çıkışı 1 haftalık vade 
dilimde nakit fazlası 14.328 milyon TL’ye, likidite yeterlilik oranı ise %153’ten %103’a 
gerilemiştir. 1 aylık vade diliminde ise nakit fazlası erimiş -110.600 milyon TL açık 
oluşmuştur.  Likidite yeterlilik oranı ise %113’ten %86’ya gerilemiştir.  

Tablo 13: Üçüncü Şok Dalgası Mevduatın %20 Çıkışı 
          3. ŞOK 3. ŞOK 

    Likidite Durumu (milyon TL), 
Dönem:2014/12 

 Yedi 
Gün  

 %20  
Mevduat 

Çıkışı  
 Bir Ay  

 %20  
Mevduat 

Çıkışı  
Sektör 1 Nakit Değerler ve T.C. Merkez Bankası 160.592     - 49.947     160.592     - 49.947     

Sektör 2 
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yans. 
veSat.H. M.D (Net) 143.536         143.536     168.027     168.027     

Sektör 3 
Bankalar, Yurt Dışı Merkez ve Şubeler 
(Varlık) 

               
37.293           37.293     

      
44.086     

           
44.086     

Sektör 4 Para Piyasasından Alacaklar 311                 311     780     780     
Sektör 5 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 20.808           20.808     20.808     20.808     
Sektör 6 Zorunlu Karşılıklar (Bloke) 18.745           18.745     18.745     18.745     
Sektör 7 Gayrinakdi Kredi Komisyonları 176                 176     233     233     
Sektör 8 Krediler 114.360         114.360     178.110     178.110     

Sektör 9 
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul 
Değerler (Net) 

               
37.450           37.450     

      
45.490     

           
45.490     

Sektör 10 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 21                   21     87     87     
Sektör 11 Türev İşlemler (12+13+14+15+16+17) 117.940         117.940     240.943     240.943     
Sektör 12 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Alımları 20.096           20.096     20.543     20.543     
Sektör 13 Vadeli Alım İşlemleri 17.690           17.690     27.430     27.430     
Sektör 14 Swap Alım İşlemleri 79.059           79.059     188.291     188.291     
Sektör 15 Futures Alım İşlemleri 35                   35     35     35     
Sektör 16 Opsiyon İşlemleri (Varlık) 998                 998     4.458     4.458     
Sektör 17 Türev İşlemlerden Diğer Alacaklar 63                   63     187     187     
Sektör 18 TOPLAM VARLIKLAR (1+...+11) 651.232         440.694     877.899     667.361     
Sektör 19 Mevduat (Katılım Fonu) 165.840         165.840     326.716     326.716     
Sektör 20 Para Piyasalarına Borçlar 27                   27     40     40     
Sektör 21 TCMB`ye Borçlar 1.326              1.326     4.771     4.771     

Sektör 22 
Bankalar, Yurt Dışı Merkez ve Şubeler 
(Yükümlülük) 7.345              7.345     

      
15.493     

           
15.493     

Sektör 23 Sermaye Benzeri Krediler 46                   46     46     46     
Sektör 24 Müstakriz Fonları 196                 196     199     199     
Sektör 25 Kullanılan Diğer Krediler 5.234              5.234     12.588     12.588     

Sektör 26 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 
               

65.905           65.905     
      

97.821     
           

97.821     

Sektör 27 
Menkul Kıymet Ödünç Piyasasına 
Borçlar 

                         
2                      2     

              
10     

                   
10     

Sektör 28 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2                      2     4     4     
Sektör 29 Faktoring İşlemlerinden Borçlar -                       -       -       -       
Sektör 30 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar 83                   83     461     461     
Sektör 31 Kredi Kartı Ödemelerinden Borçlar 5.851              5.851     15.540     15.540     
Sektör 32 İhraç Edilen Menkul Kıymetler 1.048              1.048     3.656     3.656     
Sektör 33 Diğer Borçlar 16.615           16.615     20.731     20.731     
Sektör 34 Bilanço Dışı İşlemler 38.759           38.759     38.932     38.932     
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Sektör 35 Türev İşlemler (36+37+38+39+40+41) 118.087         118.087     240.954     240.954     
Sektör 36 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Satımları 20.056           20.056     20.514     20.514     
Sektör 37 Vadeli Satım İşlemleri 17.789           17.789     27.544     27.544     
Sektör 38 Swap Satım İşlemleri 79.165           79.165     188.232     188.232     
Sektör 39 Futures Satım İşlemleri 34                   34     34     34     
Sektör 40 Opsiyon İşlemleri (Yükümlülük) 1.005              1.005     4.502     4.502     
Sektör 41 Türev İşlemlerden Diğer Borçlar 39                   39     128     128     

Sektör 42 
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  
(19+….+35) 

            
426.366         426.366     

    
777.961     

        
777.961     

Sektör 43 
Vade Dilimlerine Göre Net Likidite 
Açığı / Fazlası 

            
224.866           14.328     

      
99.938     

-       
110.600     

Sektör 44 Likidite Yeterlilik Oranı 153% 103% 113% 86% 

Üçüncü şok dalgasını tüm banka grupları üzerinde uyguladığında, %20 mevduat 
çıkışında 1 haftalık vade diliminde Yerli Özel ve Katılım Bankaları likidite oranları 
%100’ün altında düşerken Kamu ve Yabancı Bankalar sınırının üzerinde kalmaktadırlar. 
Etkilenme oranlarına baktığımızda ise Yabancı bankalar  %35 ile en az etkilenen banka 
grubu olurken, Katılım Bankaları %89 ile en çok etkilenen banka grubu olmaktadır. 

1 aylık vade diliminde ise tüm banka grupları %100 sınırının altında düşmüştür. 
Etkilenme oranları ile yine benzer şekilde gerçekleşmiş, Kamu %33 ve Yerli Özel 
Bankalar %36 ile sektör ortalamasına yakın,  Yabancı bankalar ise %23 ile sektörden 
daha az, Katılım Bankaları ise %54 ile en çok etkilenen grup olmuştur.  

Tablo 14: Üçüncü Şok Dalgası Banka Grupları Üzerinde Etkileri 

3. ŞOK   
 Yedi Gün 

Baz yıl 
2014  

 %20 
Mevduat  

Çıkışı  

 
Etkilenme  

Oranı  

 Bir Ay 
Baz yıl 
2014  

 %20  
Mevduat  

Çıkışı  

 Etkilenme  
Oranı  

Sektör 153% 103% -48% 113% 86% -32% 
Kamu 160% 108% -48% 113% 85% -33% 

Yerli Özel 151% 97% -56% 110% 81% -36% 
Yabancı 147% 109% -35% 117% 95% -23% 
Katılım 175% 93% -89% 117% 76% -54% 

2.3.4. Dördüncü Şok Dalgası %30 Mevduat Çıkışı 
Likidite testinde son şok dalgası toplam mevduat oranı içerisinde %30 oranında 

ani mevduat çıkış olması analiz edilmiştir.2014 yılı sonu itibariyle sektörün toplam 
mevduat büyüklüğü 1.052.693 milyon TL olup, 315.808 milyon TL mevduat çıkışı 
nakit değerlerden çıkarılmıştır.  Nakit çıkışı 1 haftalık vade dilimde nakit açığı -90.942 
milyon TL’ye, likidite yeterlilik oranı ise %153’ten %79’a gerilemiştir. 1 aylık vade 
diliminde ise nakit fazlası erimiş –215.869 milyon TL açık oluşmuştur.  Likidite 
yeterlilik oranı ise %113’ten %72’ye gerilemiştir.  

Tablo 15: Dördünü Şok Dalgası Mevduatın %30 Çıkışı 
   4. Şok 4. Şok 

    Likidite Durumu (milyon TL), 
Dönem:2014/12  Yedi Gün  

 %30 
Mevduat 

Çıkışı  
 Bir Ay  

 %30 
Mevduat 

Çıkışı  
Sektör 1 Nakit Değerler ve T.C. Merkez Bankası 160.592     -155.216         160.592     -155.216     

Sektör 2 
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yans. 
veSat.H. M.D (Net) 

            
143.536         143.536         168.027     

        
168.027     

Sektör 3 
Bankalar, Yurt Dışı Merkez ve Şubeler 
(Varlık) 

               
37.293           37.293           44.086     

           
44.086     

Sektör 4 Para Piyasasından Alacaklar 311     311     780     780     
Sektör 5 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 20.808           20.808           20.808     20.808     
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Sektör 6 Zorunlu Karşılıklar (Bloke) 18.745           18.745           18.745     18.745     
Sektör 7 Gayrinakdi Kredi Komisyonları 176     176     233     233     
Sektör 8 Krediler 114.360         114.360         178.110     178.110     

Sektör 9 
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul 
Değerler (Net) 

               
37.450           37.450           45.490     

           
45.490     

Sektör 10 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 21     21     87     87     
Sektör 11 Türev İşlemler (12+13+14+15+16+17) 117.940         117.940         240.943     240.943     
Sektör 12 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Alımları 20.096           20.096           20.543     20.543     
Sektör 13 Vadeli Alım İşlemleri 17.690           17.690           27.430     27.430     
Sektör 14 Swap Alım İşlemleri 79.059           79.059         188.291     188.291     
Sektör 15 Futures Alım İşlemleri 35     35     35     35     
Sektör 16 Opsiyon İşlemleri (Varlık) 998     998     4.458     4.458     
Sektör 17 Türev İşlemlerden Diğer Alacaklar 63     63     187     187     
Sektör 18 TOPLAM VARLIKLAR (1+...+11) 651.232         335.425         877.899     562.091     
Sektör 19 Mevduat (Katılım Fonu) 165.840         165.840         326.716     326.716     
Sektör 20 Para Piyasalarına Borçlar 27     27     40     40     
Sektör 21 TCMB`ye Borçlar 1.326     1.326     4.771     4.771     

Sektör 22 
Bankalar, Yurt Dışı Merkez ve Şubeler 
(Yükümlülük) 

                 
7.345     

         
7.345           15.493     

           
15.493     

Sektör 23 Sermaye Benzeri Krediler 46     46     46     46     
Sektör 24 Müstakriz Fonları 196     196     199     199     
Sektör 25 Kullanılan Diğer Krediler 5.234     5.234           12.588     12.588     
Sektör 26 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 65.905           65.905           97.821     97.821     
Sektör 27 Menkul Kıymet Ödünç Piyasasına Borçlar 2     2     10     10     
Sektör 28 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2     2     4     4     
Sektör 29 Faktoring İşlemlerinden Borçlar -       -       -       -       
Sektör 30 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar 83     83     461     461     
Sektör 31 Kredi Kartı Ödemelerinden Borçlar 5.851     5.851           15.540     15.540     
Sektör 32 İhraç Edilen Menkul Kıymetler 1.048     1.048     3.656     3.656     
Sektör 33 Diğer Borçlar 16.615           16.615           20.731     20.731     
Sektör 34 Bilanço Dışı İşlemler 38.759           38.759           38.932     38.932     
Sektör 35 Türev İşlemler (36+37+38+39+40+41) 118.087         118.087         240.954     240.954     
Sektör 36 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Satımları 20.056           20.056           20.514     20.514     
Sektör 37 Vadeli Satım İşlemleri 17.789           17.789           27.544     27.544     
Sektör 38 Swap Satım İşlemleri 79.165           79.165         188.232     188.232     
Sektör 39 Futures Satım İşlemleri 34     34     34     34     
Sektör 40 Opsiyon İşlemleri (Yükümlülük) 1.005     1.005     4.502     4.502     
Sektör 41 Türev İşlemlerden Diğer Borçlar 39     39     128     128     

Sektör 42 
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  
(19+….+35) 

            
426.366         426.366         777.961     

        
777.961     

Sektör 43 
Vade Dilimlerine Göre Net Likidite 
Açığı / Fazlası 

            
224.866     

-     
90.942           99.938     

-       
215.869     

Sektör 44 Likidite Yeterlilik Oranı 153% 79% 113% 72% 

Dördüncü ve son şok dalgasına banka grupları üzerinde ayrı ayrı bakıldığında; 1 
haftalık vade diliminde tüm banka grupları sektör ortalamasının altında kalmıştır. 
Yabancı bankalar %90 ile en yüksek likidite sahipken, Kamu %82 sektör ortalamasına 
yakın seviyede iken, Yerli Özel  %70 ile Katılım bankaları %52 likidite oranı ile 
oldukça düşük seviyede kalmışlardır. 1 Aylık vade diliminde ise Yabancı bankalar 
dışında tüm gruplar sektör ortalamasının altında kalmıştır.  
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Tablo 16: Dördüncü Şok Dalgası Banka Grupları Üzerinde Etkileri 

4. ŞOK   
 Yedi Gün 

Baz yıl 
2014  

 %30 
Mevduat  

Çıkışı  

 Etkilenme  
Oranı  

 Bir Ay 
Baz yıl 2014  

 %30  
Mevduat  

Çıkışı  

 Etkilenme  
Oranı  

Sektör 153% 79% -94% 113% 72% -57% 
Kamu 160% 82% -96% 113% 71% -60% 

Yerli Özel 151% 70% -116% 110% 67% -66% 
Yabancı 147% 90% -64% 117% 84% -39% 
Katılım 175% 52% -239% 117% 55% -112% 

Genel olarak yorumlanacak olursa, Bankacılık sektörünün likidite krizlerine karşı 
ilk iki şok dalgasında %10 ani mevduat çıkışına kadar güçlü bir yapıya sahip olduğu 
ifade edilebilir. Fakat 3. şok dalgasında %20 oranında mevduat çıkışında ve 4. şok 
dalgasında %30 oranında mevduat çıkışında sektör yeterli likidite seviyesini 
koruyamamaktadır.  

Banka alt grupları baktığımızda ise ilk şok dalgasında %5 oranında mevduat 
çıkışında 1 haftalık ve 1 aylık vade dilimlerinde tüm banka grupları likidite oranlarını 
başarı ile korumuştur. İkinci şok dalgasında %10 oranında mevduat çıkışında 1 haftalık 
vade diliminde tüm banka grupları sınırın üzerinde kalmayı başarırken, 1 aylık vade 
diliminde ise sadece Yabancı bankalar sınırın üzerinde kalmış diğer 3 banka grubu 
kamu, yerli özel ve katılım bankalarının likidite oranları sınırın altına düşmüştür.  

3. şok dalgasında %20 oranında mevduat çıkışı senaryosu uygulandığında banka 
gruplarında 1 haftalık vade dilimlerinde Kamu ve Yabancı Bankalar likidite oranlarını 
sınırında üzerinde tutarken yerli ve katılım bankaları ise sınırın altına düşmüştür. 1 aylık 
vade dilimde ise 4 banka grubunda yasal sınırın altında kalmıştır.  

4. ve son şok dalgası %30 oranında mevduat çıkışında ise her iki vade diliminde 
de tüm banka grupları yasal sınırın altında kalmıştır.  

Banka gruplarının etkilenme oranlarına baktığımızda Yabancı bankalar olası 
şoklar karşısında en az etkilenen banka grubu olmuştur. Analiz içerisinde bunun 
nedenine bakıldığında, Yabancı bankaların likidite fazlası / toplam mevduat oranında en 
yüksek banka grubu olduğunu görülmketedir. Aşağıdaki tabloda bankaların vade 
dilimlerine göre nakit fazlası / toplam mevduat oranı sunulmuştur.  

Likidite Fazlası / Toplam Mevduat oranı Yabancı Bankalar 1 haftalık vade 
diliminde %24,57 iken 1 aylık vade diliminde %15,34 ile sektör ortalamasının oldukça 
üzerinde bir orana sahiptir. Bu oran Yabancı bankaların likidite konusunda diğer banka 
gruplarına göre daha çok ihtiyatlı davrandığını, yüksek oranda nakit değerler elinde 
bulundurduğunu göstermektedir. Bu durum yabancı bankaların olası likidite şoklarına 
karşı daha dayanıklı hale getirmektedir.  

Tablo 17: Sektör ve Banka Grupları Likidite Fazlası / Toplam Mevduat Oranı 
  Likidite Fazlası / Toplam Mevduat 

Dönem:2014/12,  Yedi Gün   Bir Ay  

Sektör Vade Dilimlerine Göre Net Likidite Fazlası 224.866     99.938     
Sektör Toplam Mevduat 1.052.693     1.052.693     
Sektör Likidite Fazlası / Toplam Mevduat 21,36% 9,49% 
Kamu Vade Dilimlerine Göre Net Likidite Fazlası 73.826     29.766     
Kamu Toplam Mevduat 319.759     319.759     
Kamu Likidite Fazlası / Toplam Mevduat 23,09% 9,31% 
Yerli Özel Vade Dilimlerine Göre Net Likidite Fazlası 98.082     37.103     
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Yerli Özel Toplam Mevduat 517.399     517.399     
Yerli Özel Likidite Fazlası / Toplam Mevduat 18,96% 7,17% 
Yabancı Vade Dilimlerine Göre Net Likidite Fazlası 52.958     33.070     
Yabancı Toplam Mevduat 215.534     215.534     
Yabancı Likidite Fazlası / Toplam Mevduat 24,57% 15,34% 
Katılım Vade Dilimlerine Göre Net Likidite Fazlası 11.885     5.448     
Katılım Toplam Mevduat 65.230     65.230     
Katılım Likidite Fazlası / Toplam Mevduat 18,22% 8,35% 

Şoklar karısında etkilenme oranlarında Kamu bankaları ve Yerli Özel Bankalar 
sektör ortalaması seviyesinde tepki göstermekte olup, kamu bankaları yerli özel 
bankalara göre daha güçlü bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir.  

Banka grupları arasında şoklar karşısında likidite oranı en çok etkilenen Katılım 
Bankaları olmuştur. Katılım Bankaları Likidite Fazlası / Toplam Mevduat oranı en 
düşük banka grubudur. 

Banka yöneticilerinin en büyük çelişkisi ellerinde yüksek likidite bulundurmanın 
karlılıklarını olumsuz yönde etkilemesidir. İhtiyatlı likidite politikası düşük kar 
getirirken, agresif likidite politikası yüksek kar elde etme imkânı sunmaktadır.  

Genel itibariyle baktığımızda bankaların likit şokları karşısında dayanıklılığını 
ölçmekte likidite oranı ile birlikte en önemli kriterler kaynak / kredi vade uyumunu ne 
ölçüde sağladığıdır. Vermiş olduğu kredilerin kısa vade içerisinde tahsil imkânı, 
bankanın şoklar karşısında dayanıklılığının en önemli belirleyicisi olmaktadır. 

Analizin en önemli varsayımlarında biri mevduat çıkışlarının hangi vade 
dilimlerden olacağının öngörülememesidir. Bu imkân olmadığı için banka 
bilançolarının pasif tarafında değişiklik yapılmamıştır. Şok dalgasında nakit çıkışlarının 
bir kısmının mutlaka cari, 1 haftalık ve 1 aylık vade diliminde yer alan mevduatlardan 
olacağı da göz önüne alındığında, şoklar karşısında likidite oranları analiz 
sonuçlarımızın bir miktar üzerinde çıkacağı öngörülebilir.  

Düzenleyici ve denetleyici kurum olan BDDK’nın tüm bankaları likidite 
oranlarının yakından takip ettiği ve gerekli yasal düzenlemeler ışığında bankaların 4. 
Şok dalgası olan %30 oranında para çıkışına kadar likidite oranlarının yasal sınırın 
üzerinde koruyabileceğini öngörülebilir.   

2.4. Yabancı Para Net Genel Pozisyonu Stres Testi 
Bankacılık sektörünün yönetmek zorunda olduğu bir diğer önemli denge unsuru 

aktif ve pasif arasındaki yabancı para dengesidir. Özellikle kur hareketlerinin çok fazla 
olduğu dönemlerde mevduatlarda yaşanan değişimler banka kontrolünün dışında 
kalmaktadır. Ekonomik daralma veya yurtdışı veriler ışığında döviz kurlarında 
yükselme beklentisi oluşması durumunda mevduat sahibi mudiler birikimlerini yabancı 
paraya çevirebilirler.  Farklı olarak yurt içi ve yurtdışı gelişmelere bağlı olarak döviz 
kurlarında düşüş beklentisinin olması durumunda ise mevduat sahipleri pozisyonları 
Türk Lirası olarak değiştirebilirler. Bu iki durum her zaman ihtimal dâhilindedir. 

Kredi kullananların ve mevduat sahiplerinin yabancı para üzerinden 
beklentilerinin uyuşmaması yabancı para hesap ve taleplerinde dengesizliğe sebep 
olmaktadır. Ayrıca yabancı para borçlanma maliyetlerinin Türk Lirasına göre daha 
düşük olması nedeniyle, firmalar uzun vadeli yatırımlarını yabancı para cinsinden 
finanse etmeyi tercih etmektedir. Bu durumda zaten genellikle kısa vadelerde yatırılan 
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döviz cinsinden mevduatın, uzun vadeli talebi karşılayamayacağı sonucunu 
doğurmaktadır.  

01/11/2005 tarihli 5411 Sayılı Bankacılık Kanunun kapsamında Bankacılık 
Denetleme ve Düzenleme Kurulu’na Bankaların faaliyetlerini sorunsuzca sürdürmeleri 
için gerekli olan yabancı para net genel pozisyonunun sınırlanması, düzenli olarak 
kontrol edilmesi ve gerekli görülen yerlerde müdahale etmesi için yetki verilmiştir.  1 
Kasım 2006 tarihinde yayınlanan yönetmelik çerçevesinde bankaların yabancı para 
pozisyonları kontrol altında tutulmaktadır. BDDK tarafından bankaların yabancı para 
pozisyonları öz kaynakları ile ilişkilendirilmiş, yabancı para net genel pozisyonu öz 
kaynaklara oranı %20 ile sınırlandırılmıştır. Bankalar günlük olarak yabancı para 
pozisyonlarını BDDK’ya raporlamakta, yabancı para pozisyonlarının haftalık basit 
ortalamasının %20’nin altında olması istenmektedir.  

Çalışmamızda 2014 yılsonu bilançoları üzerinden BBDK tarafından yayımlanan 
sektör temelli mali veriler ve yabancı para pozisyonları üzerinden değerlendirme 
yapılmıştır.  

Bu analizde temel alınan veriler ve kabul edilen varsayımlar aşağıda sunulmuştur: 

• BDDK tarafından yayınlanan 2014 yıl sonu mali verileri ve yabancı para net 
genel pozisyonu / yasal öz kaynak standart oranı baz alınmıştır.  

• Döviz varlıkları sabit tutulmuştur. 
• Döviz yükümlülüklerindeki olası değişimler sırasıyla %1, %3 ve %5 artış ile ele 

alınmıştır.  
2.4.1. Birinci Şok Döviz Yükümlülüklerinde %1 Artış  

Analizde ilk olarak bankaların döviz yükümlülüklerinde %1 oranında artış 
senaryosu ele alınmıştır.  2014 yılı sonu itibariyle sektörün döviz varlıkları 1.121.474 
milyon TL ve döviz yükümlülükleri 1.127.487 milyon TL’dir. Yabancı para net genel 
pozisyonu -6.013 milyon TL olarak gerçekleşmiş, yabancı para net genel pozisyonu / 
yasal öz kaynak oranı ile -%2,2 olmuştur. İlk şok dalgasında döviz yükümlülüklerinde 
beklenmeyen %1 oranında değişim olması durumunda pasifte 11.225 milyon TL artış 
olmuş bu durumda yabancı para net genel pozisyonu açığı -17.287 milyon TL’ye 
artmıştır. Yabancı para net genel pozisyonu / Yasal öz kaynak oranı ise -%6,39 olarak 
gerçekleşmiştir.  

Tablo 18: Birinci Şok Dalgası Döviz Yükümlülükleri %1 Artış 
    Yabancı Para Pozisyonu (milyon TL)  Dönem: 

2014/12 
1. Şok  

%1 Değişim  
Sektör 1 Döviz Varlıkları Toplamı 1.121.474    1.121.475    
Sektör 2 Türk Parası Hesaplarda İzlenen Dövize Endeksli Varlıklar 63.864    63.864    
Sektör 3 Bilanço Dışı Hesaplar 366.221    366.221    
Sektör 4 Döviz Yükümlülükleri Toplamı 1.127.487    1.138.762    

Sektör 5 
Türk Parası Hesaplarda İzlenen Dövize Endeksli 
Yükümlülükler 

                             
18    

                           
18    

Sektör 6 Bilanço Dışı Hesaplar 295.185    295.185    
Sektör 7 Yabancı Para Net Genel Pozisyonu - 6.013    - 17.287    
Sektör 8 Yasal Öz kaynak 270.325    270.328    

Sektör 9 
Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Yasal Öz kaynak 
Standart Oranı -2,22% -6,39% 
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İlk şok dalgasını tüm banka grupları üzerinde uygulama sonuçları aşağıda tabloda 
sunulmuştur. Kamu ve Katılım Bankaları 2014 yılsonu itibariyle yabancı para 
pozisyonları pozitifken, yükümlülüklerde yaşanacak %1 artış durumunda negatif 
seviyeye geçmektedir. Yerli Özel ve Yabancı banka grupları ise pozisyon açıkları 
artmaktadır. En yüksek artış %5,58 ile yabancı bankalarda gerçekleşirken, Katılım 
Bankaları %4,82 ile ve Yerli Özel bankalar ise %4,29 değişim oranı sıralanmaktadır. En 
az değişim ise %3,17 ile kamu bankalarında olmuştur.  

Tablo 19: Birinci Şok Dalgası Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları 
Yabancı Para Net Genel Pozisyon /  

Yasal Özkaynak Standart Oranı  
 Dönem: 
2014/12 

1. Şok  
%1 Değişim  Değişim  

Sektör -2,22% -6,39% -4,17% 
Kamu 1,58% -1,59% -3,17% 
Yerli Özel -4,07% -8,36% -4,29% 
Yabancı -3,78% -9,36% -5,58% 
Katılım 1,12% -3,69% -4,82% 

2.4.2. İkinci Şok Döviz Yükümlülükleri %3 Artış  
İkinci şok dalgası döviz yükümlülüklerinde %3 oranında artış olması durumu 

aşağıda tabloda sunulmuştur. Bankacılık sektörünün döviz yükümlülükleri 33.825 
milyon TL artış göstermiş, buna bağlı olarak yabancı para net pozisyonu -39.837 
milyon TL olmuştur.  Yabancı para net pozisyonu / yasal öz kaynak oranı ise -%14,74 
ile yasal sınırların içerisinde kalmıştır.  

Tablo 20: İkinci Şok Dalgası Döviz Yükümlülükleri %3 Artış 

    Yabancı Para Pozisyonu (milyon TL)  Dönem: 
2014/12 

2. Şok 
%3 Değişim 

Sektör 1 Döviz Varlıkları Toplamı 1.121.474    1.121.475    
Sektör 2 Türk Parası Hesaplarda İzlenen Dövize Endeksli Varlıklar 63.864    63.864    
Sektör 3 Bilanço Dışı Hesaplar 366.221    366.221    
Sektör 4 Döviz Yükümlülükleri Toplamı 1.127.487    1.161.311    
Sektör 5 Türk Parası Hesaplarda İzlenen Dövize Endeksli 

Yükümlülükler 
18 18 

Sektör 6 Bilanço Dışı Hesaplar 295.185    295.185    
Sektör 7 Yabancı Para Net Genel Pozisyonu - 6.013    -  39.837    
Sektör 8 Yasal Öz kaynak 270.325    270.327    

Sektör 9 
Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Yasal Öz kaynak 
Standart Oranı -2,22% -14,74% 

Banka grupları özelinde ikinci şok dalgasına bakıldığında, Yabancı bankalar  %20 
olan yasal sınırın üzerine çıkan tek banka olmuştur. Ayrıca %16,73 oranında değişimi 
ile şok dalgasından en çok etkilenen banka grubu olmuştur.   Kamu bankaları %7,94 
oranı ile en güçlü durumda olan banka grubu ve %9,52 ile en az değişim gören banka 
grubu olmuştur. Katılım Bankaları %13,33 ile sektör ortalamasının altında kalırken 
değişim %14,46 olmuştur. Yerli özel bankalar %16,93 oran ile sektör ortalamasının 
üzerinde yasal sınıra yakın seviyede orana sahip çıkmışlardır. 

Tablo 21: İkinci Şok Dalgası Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları 
Yabancı Para Net Genel Pozisyon /  
Yasal Öz kaynak Standart Oranı  

 Dönem: 
2014/12 

2. Şok  
%3 Değişim  Değişim 

Sektör -2,22% -14,74% -12,51% 
Kamu 1,58% -7,94% -9,52% 
Yerli Özel -4,07% -16,93% -12,86% 
Yabancı -3,78% -20,51% -16,73% 
Katılım 1,12% -13,33% -14,46% 
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2.4.3.Üçüncü Şok Döviz Yükümlülükleri %5 Artış  

Üçüncü ve son şok dalgası olarak döviz yükümlülüklerinde %5 oranında bir artış 
yaşanması durumu analiz edilmiştir.  Bankacılık sektöründe döviz yükümlülükleri 
56.374 milyon TL artış göstermiş,  yabancı para genel pozisyonu -62.387 milyon TL 
eksik vermiştir. Yabancı para genel pozisyonu / yasal özkaynak oranı ise -%23,08 ile 
yasal sınırın üzerine çıkmıştır. 

Tablo 22: Üçüncü Şok Dalgası Döviz Yükümlülükleri %5 Artış 

    Yabancı Para Pozisyonu (milyon TL)  Dönem: 
2014/12 

3. Şok 
%5 

Değişim 
Sektör 1 Döviz Varlıkları Toplamı 1.121.474    1.121.474    
Sektör 2 Türk Parası Hesaplarda İzlenen Dövize Endeksli Varlıklar 63.864    63.864    
Sektör 3 Bilanço Dışı Hesaplar 366.221    366.221    
Sektör 4 Döviz Yükümlülükleri Toplamı 1.127.487    1.183.861    
Sektör 5 Türk Parası Hesaplarda İzlenen Dövize Endeksli 

Yükümlülükler 
18    18    

Sektör 6 Bilanço Dışı Hesaplar 295.185    295.185    
Sektör 7 Yabancı Para Net Genel Pozisyonu - 6.013    -62.387    
Sektör 8 Yasal Öz kaynak 270.325    270.326    

Sektör 9 
Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Yasal Öz kaynak 
Standart Oranı -2,22% -23,08% 

Son şok dalgasına banka grupları özelinde baktığımızda kamu bankaları dışında 
tüm bankaları yasal sınır olan %20 oranın üzerine çıkmışlardır. Kamu bankaları güçlü 
öz kaynakları ve pozitif olan yabancı para pozisyonu ile döviz yükümlülüklerindeki 
değişime karşı en dayanıklı banka grubu olmuştur.  Üçünü şok dalgası sonrasında 
yabancı bankalar %31,66 ile en yüksek açık veren banka grubu olurken, sırasıyla 
%25.51 ile Yerli Özel ve %22,97 ile Katılım bankaları gelmiştir.  

Tablo 23: Üçüncü Şok Dalgası Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları 
Yabancı Para Net Genel Pozisyon /  
Yasal Öz kaynak Standart Oranı  

 Dönem: 
2014/12 

3. Şok  
%5 Değişim  Değişim 

Sektör -2,22% -23,08% -20,85% 
Kamu 1,58% -14,28% -15,86% 
Yerli Özel -4,07% -25,51% -21,44% 
Yabancı -3,78% -31,66% -27,88% 
Katılım 1,12% -22,97% -24,10% 

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, kamu bankaları pozitif yabancı para 
pozisyonu ve güçlü öz kaynağı ile şoklar karşısında yasal sınırların içerisinde kalan en 
dayanıklı banka grubu olmuştur.  Banka grupları arasında Yabancı bankalar en çok 
etkilen banka grubu olmuştur. Bunun sebebi olarak döviz varlıklarının yüksekliği, 2014 
yılsonu itibariyle yabancı para pozisyonunun negatif olması ve düşük öz kaynak 
gösterilebilir.  Yerli özel bankalar mevcut durum itibariyle en yüksek orana sahip 
olmasına karşın güçlü öz kaynakları ile ilk 2 şokta yasal sınırın içinde kalmasına karşın, 
son şokta yasal sınırın dışına çıkmaktadır.  Katılım bankaları bilanço büyüklüğü olarak 
diğer grupların oldukça gerisinde kalmıştır.  Dengeli pozisyonları olması ve 2014 yıl 
son itibariyle pozitif yabancı para pozisyonu olmasına karşın şoklar karşında 
etkilenmesi daha fazla olmuş, ilk şokta yasal sınırın içinde kalmasına karşın son şokta 
sınırın dışına çıkmıştır.  
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Sonuç  

Bankacılık sektörünün ekonomik kriz esnasında karşı karşıya kalması muhtemel 
şoklar karşısında dayanaklılığını ölçülen çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

İlk aşamada kredilerde ki takip oranın sırasıyla %3, %5 ve %10 olarak 3 şok 
dalgası gönderilmiş, varsayımlar çerçevesinde banka gruplarının sermaye yeterlilik 
rasyolarında ki değişimler ve etkilenme oranları değerlendirilmiştir. Sektör %3 ve 
%5’lik kredi kayıplarının olduğu ilk iki şokta %12’nin üzerinde kalmayı başarırken, 
%10 kredi takip durumunda ise %9,37 ile  %12 kontrol sınırının altında düşmesine 
rağmen yasal sınır olan %8’in üzerinde kalmıştır. Kamu bankaları güçlü sermayeleri ve 
aktif yapısının, kamuya verilen borçlar ve kredilerin ağırlıklı olarak ipotekli ve kobilere 
verilmiş olması nedeniyle şoklar karşısında en yüksek sermaye yeterlilik rasyosuna 
sahip ve en az etkilenen banka grubu olmuştur. Yabancı bankalar grubu şoklar 
neticesinde en yüksek sermaye yeterlilik oranına sahip ikinci banka olurken, yerli özel 
bankalar özellikle üçüncü şok dalgası olan kredilerde %10 takip durumunda sermaye 
yeterlilik oranı %7,46 ile en düşük banka grubu olmuş ve yasal sınır olan %8’in altına 
düşmüştür. Katılım bankaları, aktiflerinde ki kredilerin payının fazla olması nedeniyle 
olası kredi takip şoklarından en fazla etkilenen banka grubu olmuş sermaye yeterlilik 
rasyosu ikinci şok dalgasında %11,32 ile kontrol sınırın altına, üçüncü şok dalgasında 
%7,88 ile yasal sınırın altına düşmüştür. 

Çalışmanın ikinci aşamasında, 2014 yılsonu mali verileri üzerinde 
varsayımlarımız altında, banka gruplarının toplam mevduatları üzerinden sırasıyla %5, 
%10, %20 ve %30 mevduat çıkışı olması durumunda, 1 haftalık ve 1 aylık dilimlerde 
likidite yeterlilik rasyosu üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Bankacılık sektörünün genel 
itibariyle likidite krizlerine karşı ilk iki şok dalgasında %10 ani mevduat çıkışına kadar 
güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade edilebilir. Fakat 3. şok dalgasında %20 oranında 
mevduat çıkışında ve 4. şok dalgasında %30 oranında mevduat çıkışında sektör likidite 
seviyesini %100 seviyesinde koruyamamaktadır. Banka grupları arasında şoklar 
karşısında likidite oranı en çok etkilenen Katılım Bankaları olmuştur. Bu grup Likidite 
Fazlası / Toplam Mevduat oranı en düşük banka grubu olmuştur. Banka grupları 
arasında Likidite Fazlası / Toplam Mevduat oranı en yüksek olan Yabancı bankalar en 
az etkilenen banka grubu olmuştur. Şoklar karısında etkilenme oranlarında Kamu 
bankaları ve Yerli Özel Bankalar sektör ortalaması seviyesinde tepki göstermekte olup, 
kamu bankaları yerli özel bankalara göre daha güçlü bir yapıya sahip olduğu 
gözlemlenmiştir.  

Son aşamada ise diğer bir yasal sınır olan yabancı para net pozisyonu / yasal öz 
kaynak oranının, ekonomik kriz döneminde kur artışları ve müşteri talepleri 
doğrultusunda döviz yükümlülüklerinde sırasıyla %1, %3 ve %5 oranında artış durumu 
belirlenen varsayımlar altında analiz edilmiştir. Bankacılık sektörünün genel itibariyle 
yabancı para pozisyonlarını denge halinde tutmakta olduğu, şok dalgaları karşısında 
döviz yükümlülüklerinde %1 ve %3 oranında değişimde yasal sınır olan %20’nin 
içerisinde tutmayı başardığı, son şok dalgası olan %5 oranında değişimde ise yasal 
sınırların üzerine çıktığı görülmüştür. Kamu bankaları pozitif yabancı para pozisyonu ve 
güçlü öz kaynağı ile şoklar karşısında yasal sınırların içerisinde kalan en dayanıklı 
banka grubu olurken, yabancı bankalar döviz varlıklarının yüksekliği, 2014 yılsonu 
itibariyle yabancı para pozisyonunun negatif olması ve düşük öz kaynak seviyeleri 
nedenleriyle en çok etkilen banka grubu olmuştur.  Yerli özel bankalar güçlü öz 
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kaynakları ile ilk 2 şokta yasal sınırın içinde kalmasına karşın, son şokta yasal sınırın 
dışına çıkmaktadır.  Katılım bankaları dengeli pozisyonları olması ve 2014 yıl son 
itibariyle pozitif yabancı para pozisyonu olmasına karşın şoklar karşında etkilenmesi 
daha fazla olmuş, ilk şokta yasal sınırın içinde kalmasına karşın son şokta sınırın dışına 
çıkmıştır.  

Özellikle 2001 krizi sonrasında bankacılık sektöründe yaşanan olumsuz hadiseler 
sonrasında yapılan yasal düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulunun göreve başlaması ile sektörünün krizlere karşı dayanıklılığının arttığı 
gözlenmektedir. Sermaye yeterlilik rasyosunun uluslararası alanda %8 olarak 
belirlenmesine karşılık, ülkemizde %12 sınırının koyulması bankları güçlü öz kaynak 
ile çalışmasına neden olmaktadır. Geçmiş dönemde yaşanan krizlerin etkisi ile bankalar 
likidite ve yabancı para pozisyonu olarak yakından takip edilmekte, sıkı denetimle 
olumsuz durumlara karşın hazırlıklı oldukları görülmüştür.  
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Extensive Summary 
 

In this study, the resistance of the banking sector against the risks that it may face 
in the times of economic crisis is calculated. Banking sector is divided to four main 
groups; Public, Domestic Private, Foreign and Participation Banks and in the 
calculations, financial data and ratios of 2014 are used. 

 
In this analysis that consists of three stages; the capital adequacy ratios of the 

banks,  the liquidity ratios and net foreign currency general position / changes of the 
legal equity ratios against the possible shocks. Legal limits determined by the Banking 
Regulation and Supervision Agency are taken into account as the main criteria. 

 
In the first stage, the shock waves of the tracking of the loans, respectively, 3% 

and 15 % and 10% are sent, the changes of the banking groups' capital adequacy and 
response ratios are considered with the frame of assumptions. While the sector 
succeeded staying above 12% in the first two shocks where there were 3% and 5% of 
the loan lost, in the case of 10% of the loan tracking, although it falls below 12% of the 
control limit, it stayed above the legal limit of 8%.  Public banks were the group of 
banks that are least affected and they had the highest capital adequacy ratio against the 
shocks because of  their strong capital and active structure and as the loans and credits 
given to the public were mainly given to the encumbered and to SMEs. While the 
foreign banks were the second group of banks that had the highest capital adequacy 
ratio, domestic private banks were, especially in the third shock wave of loans, in the 
case of 10% tracking, the lowest banking group with 7,46% of capital adequacy ratio 
and fell under the legal limit of 8%.  The group of banks that were the most affected are 
domestic private banks with the response rate of 51,59%.  Participation banks were the 
banks that were affected the most against the possible loan tracking shocks due to their 
higher share of loans in their assets. Capital adequacy ratio fell under the control limit to 
11,32% in the second shock wave and in the third shock wave, it fell below the legal 
limit, to 7,88%. 

 
In the second stage of the study, with the assumptions of the 2014 year end 

financial figures, over the banking groups' total deposits, in the case of deposit outputs 
that are respectively 5%, 10%, 20% and 30% , the affect on the liquidity  adequacy ratio 
in the periods of one week and one month. In general terms, banking sector can be said 
to have the strong structure up until 10% sudden deposit output against the liquidity 
crisis. But it cannot protect the sector liquidity level in the level of 100% in the third 
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shock waves, in the ratio of 20% in deposit output and in the fourth shock wave, in the 
ratio of  30% in deposit output. Among the banking groups, Participation Banks are the 
group of banks that are the most affected by the shocks in their liquidity ratios. This 
group was the lowest banking group with its Liquidity Surplus / Total Deposits ratio. 
Among the banking groups, foreign banks that have the highest Liquidity Surplus / 
Total Deposits ratio were affected the least. The ratios of response against the shocks, 
Public Banks and Domestic Private Banks showed reaction in the level of sector 
average and it was observed that public banks have stronger structure compared to 
domestic private banks. 

 
In the last stage, another legal limit, foreign currency net limit/ legal equity ratio is 

analyzed under the assumptions of increase of the foreign exchange liabilities, with the 
ratios of, respectively, 1%, 3% and 5%, in accordance with the increases in exchange 
rate ratios and customer demand. In general terms, banking sector has been seen to 
balance foreign currency positions, in the change of 1% and 3%, be able to keep it under 
the legal limit of 20% against the shock waves and seen to exceed the legal limits in the 
ratio change of 5%. Public banks were the strongest group of banks with the positive 
foreign currency position and strong equity against the shocks with staying below the 
legal limits while foreign banks were the most affected banks with their highness of 
their foreign exchange assets, foreign currency position's being negative by year 2014 
and low equity levels. Domestic private banks stay below the legal limit in the first two 
shocks with its strong equity but go out of the limit in the last shock. Although 
participation banks have strong balance and positive foreign currency position by year 
2014, they have been affected a lot against the shocks. Despite staying under the legal 
limit in the first shock, it goes out of the limit in the last shock. 

 
Our analysis shows that, especially after the 2001 crisis,with  the legal regulations 

made after the negative conditions seen in the banking sector and with Banking 
Regulation and Supervision Agency's taking office, sector's resistance to the crisis have 
been increased.  In response to the capital adequacy level's being determined as 8% in 
the international arena, the limit's being 12% in our country causes banks working with 
strong equity. With the effect of the crisis that happened in the past, the banks are 
watched closely as the liquidity and foreign currency position and they are seen to be 
ready against the negative situations with tight control.   
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, retorik stratejilerinin kurumsallaşma sürecindeki rolünü ve 
etkinliğini sınamaktır. Retorik stratejileri belirli sosyal olguların toplum içerisinde 
kurumsallaşması açısından bir süreklilik sergilemekte ve Pathos, Logos ve Ethos 
şeklinde sınıflandırılmaktadır (Aristotle, 1991). Bu açıdan bakıldığında toplumun 
önemli kesimlerini temsil eden kurumsal aktörler kullandıkları söylem yoluyla etkili 
metinler üretmekte ve savundukları sosyal olgulara dair düşüncelerin yayılımını 
sağlamaktadırlar. Çalışmada kurumsallaşmanın hangi retoriksel stratejiler eşliğinde 
gerçekleştiğini sınamak adına sigorta endüstrisi araştırma kapsamına alınmıştır. Farklı 
bağlamlarda farklı retoriklerin daha baskın olabileceği düşüncesine uygun olarak, 
çalışma sonucu ortaya konan bulgular, Türkiye’de sigortacılık sektöründeki 
kurumsallaşma sürecinin Pathos, Ethos ve Logos stratejileri şeklinde ardışık bir 
sıralamayı izlediğine işaret etmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Sigorta, Retorik Stratejileri, Kurumsal Kuram, Örgütler, 
Kurumsallaşma 

Abstract 
The purpose of this study is to examine the role and effectiveness of rhetorical 

strategies in the process of institutionalization. Rhetorical strategies present continuity 
with regard to institutionalization of certain social phenomena in society and are 
classified as Pathos, Logos and Ethos (Aristotle 1991). When considered from this point 
of view, institutional actors representing the important sections of the society produce 
effective texts through the discourse they use and ensure dissemination of the ideas 
regarding social phenomena they defend. In the study, insurance industry was taken 
into the scope of research to present in company with which rhetorical strategies 
institutionalization takes place. In accordance with the idea that different strategies 
might be dominant in different contexts, the findings put forth as a result of the study 
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indicated that the institutionalization process in insurance sector followed the order of 
Pathos, Ethos and Logos strategies. 
Key Words: Insurance, Rhetorical Strategies, Institutional Theory, Organizations, 
Institutionalization 

1. GİRİŞ 
Kurumlar belirli koşullar altında birtakım davranış örüntülerinin sergilenmesini 

sağlayan programlanmış sosyal eylemler olarak tanımlanabilir (Jepperson, 1991). 
Kurumsal mantıklar ise temsil ettiği kuruma dayanan kurallar bütününü yansıtmakta ve 
yaşamın her alanında sosyal yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin bürokrasi 
mantığının hakim olduğu devlet kurumlarındaki amir memur ilişkisi, söz konusu 
mantığın özelliklerini belirlemekte ve davranış örüntülerini oluşturmaktadır. Bu 
bakımdan mantıklar bireyin çevresi ile etkileşimi sürecinde meydana gelmekte ve rutin 
davranışlara olanak veren sosyal rolleri biçimlendirmektedir (DiMaggio, 1997). 
Herhangi bir sosyal sistem içerisinde etkileşime giren bireyler zaman içerisinde sosyal 
rollerin tanımlandığı kurumsallaşmış bir forma ihtiyaç duymaktadırlar (Leblebici ve 
diğ.,1991). Bu anlamda sosyal davranış örüntülerinin oluşmasını sağlayan mantıklar 
belirli bağlamlar dahilinde etkinleştirilmekte ve bireylerin söz konusu bağlamda 
bulunmaları durumunda bakış açılarını, tutumlarını, tercihlerini ve eğilimlerini 
doğrudan etkilemektedir (DiMaggio, 1997).  

Bağlam birey ilişkisini konu alan araştırmalar genel olarak kültürel farklılıklar 
üzerinde durmakta ve girişimcilerin mikro eylemlerinin sonucunda oluşan sosyal 
yapıları gözden kaçırmaktadır.  Oysa kurumsal girişimcilerin kasıtlı eylemleri 
sonucunda yeni sosyal yapılar oluşabilir ve bu yapılar girişimcilerin fikirlerini ve bakış 
açılarını yansıtabilir (DiMaggio, 1988). Söz konusu sosyal yapılar insan hayatında 
sorgulanmadan kabul edilen kurumsal mantıklara dönüşebilir. Aslında girişimciler 
kendi çıkarları doğrultusunda kurguladıkları bir sosyal yapıyı, ideolojik faktörlerle 
destekleyerek hitap ettikleri toplumsal kesim için vazgeçilemez bir yol haritası şeklinde 
sunabilmektedirler (Meyer, 1994). Dolayısı ile kurumsal girişimciler, sosyal yapıya dair 
uygulamaları kendileri kurgulayarak kurumsallaştırmaktadır (Munir ve Phillips, 2005). 
Bu bakımdan kurumsal girişimciler fikirlerini yeni bir örgütlenme modeline 
dönüştürebilme ve yeni modelin toplum tarafından benimsenmesini sağlayabilme 
kapasitesine sahip aktörler olarak da tanımlanmaktadır (Lawrence ve Suddaby, 2006).  

Toplumsal bir ihtiyacı karşılama gayesi ile oluşan yeni bir modelin 
kurumsallaşma sürecinde girişimciler farklı retoriksel stratejiler kullanmaktadırlar 
(Suddaby ve Greenwood, 2005). Retorik insanların konuşarak bilgilendirildiği ve ikna 
edildiği bir söylemsel faaliyeti temsil etmektedir (Meyer, 2009). Retoriksel stratejiler 
ise söz konusu bilgilendirmenin ve ikna etmenin nasıl yapıldığını ortaya koymaktadır. 
Retoriksel stratejiler Pathos, Logos ve Ethos şeklinde sınıflandırılmaktadır (Aristotle, 
1991). Pathos stratejisi insanların korku, güven, acıma gibi duygusal taraflarına yönelik 
metinler üretirken, Logos etkinlik, verimlilik, performans gibi mantıksal yönlerini 
vurgulamakta, Ethos ise gelenekler, hak, adalet gibi ahlaki unsurları ön plana çıkaran 
metin üretimini gerçekleştirmektedir (Aristotle, 1991). 

Bu çalışmada söylem yoluyla metin üretimini gerçekleştiren kurumsal girişimciler 
incelendiğinden, üretilen metinlerin yerel bağlamla olan ilişkisi önem kazanmaktadır 
(Barley ve Kunda, 1992). Bunun altında insanların üretilen metinleri ancak bulundukları 
bağlamla bağdaştırmaları sonucunda özümseyebilmeleri yatmaktadır (Symon, 2000). 
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Ayrıca bağlam retorik ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar genel olarak incelenen 
kavramların Pathos, Logos ve Ethos sırasını izleyerek kurumsallaştığını belirtmekte, 
buna rağmen farklı bağlamlarda farklı kurumsallaşma süreçlerinin de oluşabildiği 
belirtilmektedir (Green vd., 2008). Kurumsal uğraş yaklaşımı açısından bakıldığında 
sigortacılık sektörü örneği, toplumun sosyal programlarını meydana getiren farklı 
kurumsal mantıklar arasında yer almaktadır (Jepperson, 1991). Bu nedenle bağlamsal 
özelliklerin değişken olduğu sigorta sektörü için, retorik stratejilerinin bu değişimdeki 
rolünün sorgulanması çalışmamız açısından önemli kabul edilmiştir. 

2. KURUMSAL UĞRAŞ YAZINI 
Kurumsal uğraş yazını görece yeni bir araştırma alanı olarak görülmekte 

(Lawrence ve Suddaby, 2006) ve  daha çok yeni oluşmaya başlayan örgütsel alanlardaki 
girişimci rollerine odaklanmaktadır. Bu bakımdan yeni örgütsel alanlardaki mantık 
oluşumu, gelişmiş örgütsel alanlardakine oranla daha kolay gerçekleşebilmektedir 
(Purdy ve Gray, 2009). Bunun nedeni, yeni oluşan örgütsel alanlarda baskın bir sosyal 
yapının ve uygulamalara dair bilgi birikiminin olmamasıdır (Purdy ve Gray, 
2009).Yazında mantık oluşumunun gelişmekte olan alanlarda yeni fikirlerin üretilmesi 
ile başladığı, yeni fikirler doğrultusunda kaynakların harekete geçirilmesi ile devam 
ettiği ve son olarak ortaya çıkan yeni uygulamalar sayesinde alan gelişiminin ve 
yapılandırılmasının sağlandığı belirtilmektedir.  

Bireysel fikirleri doğrultusunda geliştirdikleri yeni uygulamalara destek arayan 
aktörler, taraftarlarını arttırdıkça yeni mantıklar ortaya çıkarmaktadırlar (Munir ve 
Phillips, 2005). Gelişmekte olan örgütsel alanlardaki kurumsal girişimciler, toplum 
tarafından paylaşılan semboller ve yaratılan yeni kaynaklar üzerinden söylemler 
üreterek belirli bakış açılarının kabulünü ve kurumsallaşmasını sağlayabilirler (Garud 
ve diğ., 2007). Bu türden örgütsel alanlarda henüz egemen bir mantık olmadığından, 
diğer örgütsel alanlardaki mevcut kurumlardan sağlanan meşruiyet, kurumsal 
mantıkların hayatta kalmasına olanak vermektedir (Purdy ve Gray, 2009). Birey 
üzerinde belirli bazı fikirleri ve duyguları tetikleyen semboller, zaman içerisinde 
insanların doğal olarak edindiği tecrübeleri temsil ederek egemen mantık oluşumunun 
önemli bir parçası haline gelmektedir (Bourdieu, 1977; 1990, Blumer, 1986). 

Aslında kurumsal mantıklar, bireysel aktörlerin hatalara ve sorunlara yönelik 
geliştirdikleri yeni uygulamalar ve çözüm yolları üzerinde uzlaşı sağlamaları sonucunda 
ortaya çıkmaktadır (Morrill, basımda). Yeni bir çözüm yolu düşüncesinin ardından 
gelen harekete geçme evresinde aktörler, kendi mantıklarına yandaş bulabilmek için 
yarışmakta ve diğer yerleşik örgütsel alanlarda var olan aktörlerden destek arayarak 
alternatif uygulamalarını meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar (Morrill, basımda). Bu 
evrede, kurumsal girişimcilerin değişik sosyal pozisyonların yer aldığı diğer meşru 
alanlardaki kaynaklara ulaşmak için kullandıkları ilişkiler, mantık oluşumunu doğrudan 
etkilemektedir (Maguire ve diğ., 2004; Child ve diğ.., 2007). 

Harekete geçme evresinde kurumsal girişimciler, yeni bir egemen mantığa ve 
beraberindeki örgütsel uygulamalara dair ortak anlamlar, normlar ve kimlikler 
üretmekte ve bunların örgütsel alanda yer alan aktörler tarafından benimsenmesine 
öncülük etmektedirler (Beckert, 1999). Girişimcilerin kendilerini bir sosyal grup olarak 
meşrulaştırma ihtiyacı duymaları durumunda, alternatif uygulamalar Ethos olarak 
sınıflandırılan ahlaki açıdan uygunluk temelinde kurgulanmakta ve kültürel destek 
sağlanmaktadır (Özen ve Berkman, 2007). Bu sayede yeni yaratılan mantıkları 
benimseme isteği uyandırılmakta ve yeni fikirlerin meşrulaşması gerçekleşmektedir 
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(Beckert, 1999). Ayrıca bu evrede kurumsal girişimcilerin fikirlerinin benimsenme 
olasılığı, kendi düşüncelerini örgütsel alandaki diğer aktörlerin faaliyetleri ve çıkarları 
ile ne ölçüde ilişkilendirebildiklerine bağlı olarak artmakta veya azalmaktadır (Maguire 
ve diğ., 2004).  

Kurumsal girişimciler gelişmekte olan alanlarda yeni bir mantık oluşumu için eski 
kurumların verimsizliğine olan inançları birleştirmekte ve yeni uygulamalar eşliğinde 
yeni çözüm yollarını hayata geçirmektedirler (Purdy ve Gray, 2009). Yeni çözüm 
yollarının toplumsal sorunları gidermesi, girişimcilere güç ve prestij sağlayan sosyal 
pozisyonları da beraberinde getirmektedir (Özen ve Berkman, 2007). Bu olduğunda ise 
kurumsal girişimciler aktörler arası ilişkileri düzenleyici yetkilere kavuşmakta ve 
kurguladıkları yeni mantığın ilgili aktörleri temsil eden toplumsal kesim tarafından 
benimsenmesini sağlamaktadırlar (Maguire ve diğ., 2004). Örgütsel alanda kabul gören 
egemen bir kurumsal mantığın ortaya çıkması ise alan gelişiminin tamamlanmasına yol 
açmaktadır (Child ve diğ., 2007).  

Toplum üyelerinin yeni mantığı kabul etmesi sayesinde örgütsel alandaki 
uygulamaları meşrulaştırmayı başaran kurumsal girişimciler, gelişme veya yapılandırma 
evresinde yeni mantığın egemenliğini ilan etmektedirler (Morrill, basımda). Bu evrede 
girişimciler mesleki değerlendirme yetkileri elde etmekte ve aktörler tarafından 
benimsenen kurumsal mantık üzerinde düzenlemeler yaparak, alternatif uygulamaların 
geleneksel uygulamalara dönüşümünü sağlamaktadırlar (Morrill, basımda). Alan 
oluşumunda görev üstlenen kurumsal girişimciler, kurguladıkları kurumsal mantığın 
meşruiyeti temelinde gelişmiş bir örgütsel alanda merkezi ve egemen aktörler haline 
gelmektedirler (Purdy ve Gray, 2009). 

Toplumun belirli bir düzeni ahlaki açıdan geçerli olarak kabul etmesi anlamına 
gelen meşruiyet tek başına alandaki istikrarı sağlayamamaktadır (Giddens, 1984; 1994). 
Bunun sonucunda hukuki boyutu ağır basan düzenlemeler aracılığıyla örgütsel alanlar 
desteklenmekte ve alana egemen baskın bir sosyal sistemin oluşumu tamamlanmaktadır 
(Giddens, 1984; 1994). Paylaşılan inançlara, normlara ve anlamlara katkı sağlayan aktör 
söylemlerinin örgütsel alanda geçerli ve istenen uygulamalar ile örtüşmesi sonucunda 
örgütsel alanlar istikrara kavuşmaktadır (Garud ve diğ., 2007). Normlar belirli bir sosyal 
bağlamda uygun davranış biçimlerini betimleyen ve bireyler arası etkileşimde 
yürütülmesi gereken kurallardır (Giddens, 1984; 1994). Gelişmiş örgütsel alanlarda 
egemen söylemin dışında kalan uygulamalar meşruiyetini kaybetmekte ve bu 
uygulamaların toplum tarafından kabul görme olasılığı azalmaktadır (Garud ve diğ., 
2007). 

İstikrarın ardından gelen kriz dönemleri ise örgütsel alanın mevcut 
düzenlemelerinde değişimi tetiklemektedir (Fligstein, 1997; 2002). Gelişmiş alanlarda 
başkaları adına konuşma hakkı meşru sayılan, ender bulunan kaynaklara veya resmi 
otoriteye sahip ve örgütsel alanın merkezi konumunda yer alan girişimciler yeni 
uygulamalar sayesinde alternatif bir mantık kurgulayabilirler (Phillips ve diğ., 2004; 
Zilber, 2007). Ayrıca bu türden girişimcilerin söylemlerinin toplum tarafından 
benimsenerek sürdürülmesi, diğer girişimcilerin söylemlerine oranla daha yüksek 
seviyelerde gerçekleşmektedir (Phillips ve diğ., 2004; Zilber, 2007). Kriz dönemlerinde 
kurumsal girişimciler politik fırsatlar yaratmakta, sorunlar tanımlamakta, hedef kitlenin 
harekete geçirilmesini sağlamakta ve sonuç olarak yeni inançların, değerlerin ve 
normların sosyal yapılara kaynaştırılmasına olanak vermektedirler (Rao ve diğ., 2000). 
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Bu bakımdan örgütsel alanın merkezinde yer alan aktörlerin çıkarları 
doğrultusunda kurguladıkları ve sürdürdükleri mantık; alternatif mantıkların farkına 
varabilen, bu mantıkları benimseyebilecek açık bir görüşe sahip olan ve mantık 
değişimi için yeterli isteği barındıran aktörler tarafından dönüştürülebilir (Greenwood 
ve Suddaby, 2006). Kurumlar arası uyuşmazlığın artması sonucunda düşük seviyelere 
gerileyen aktör yerleşikliği ile yerleşik mantıkların değiştirilmesi isteği birleştiğinde, 
örgütsel alandaki merkezi aktörler kurumsal girişimci rolünü üstlenmektedirler 
(Greenwood ve Suddaby, 2006). Değişim öncüleri olarak merkezi aktörler örgütsel 
alandaki statülerini ve prestijlerini kullanarak yeni teknik gerekçeler üretebilirler 
(Sherer ve Lee, 2002). Bu sayede merkezi aktörler, mevcut kurumların değişim 
denemelerine karşı yarattığı baskılarından sıyrılmaktadırlar ve alan düzeyinde yeni bir 
mantık kurgulayabilmektedirler (Sherer ve Lee, 2002). 

Aslında örgütsel alanlarda belirli söylemlere sahip ve gücü görece daha fazla olan 
aktörler, kabul edilebilir kültürel kuralları koyarak güçlerini sürekli yenilemeye 
çalışmaktadırlar (Fligstein, 1997; 2002). Güç, bireyleri ve nesneleri etkileyebilme ve 
kontrol edebilme yeteneği sayesinde elde edilen değerli kaynaklar bütünüdür (Giddens, 
1984; 1994). Yatırımlarına uygun bir egemen mantık oluşturmak için uğraşan aktörler, 
gelişmiş örgütsel alanlar içerisinde yer alan bireylerin sosyal ilişkilerinin tanımlandığı 
kuralları sürekli yeniden kurgulamaya ve güçlerini korumaya gayret etmektedirler 
(Fligstein, 1997; 2002). Kurumsal girişimcilerin yerleşik mantıkları doğrudan 
değiştirebilmeleri mümkün değildir. Ancak girişimciler, mantıkların temelini oluşturan 
söylemi değiştirmeye yönelik etkili metinler üreterek değişimi yönlendirebilirler 
(Phillips ve diğ., 2004; Zilber, 2007). Bu nedenle kurumsal uğraş aslında söylemsel bir 
faaliyettir (Zilber, 2007; Munir ve Phillips, 2005). 

3. SÖYLEMSEL FAALİYETLER: PATHOS, LOGOS VE ETHOS 
STRATEJİLERİ 

Söylemsel faaliyetler toplum üyelerinin belirli bir kurumsal mantığı 
benimsemeleri için yazılı veya sözlü olarak yapılan kurumsal uğraşlar şeklinde 
tanımlanabilir (Zilber, 2007). Kurgulanan yeni bir mantığın toplum için uygun olduğu 
farklı retorikler eşliğinde savunulmakta ve ortaya çıkan ikna sürecinde Pathos, Logos ve 
Ethos stratejileri uygulanmaktadır (Aristotle, 1991). Bu bakımdan kurumsal mantıklar 
toplum için uygun olarak görülmeleri durumunda yaşamlarını sürdürebilmektedir. 
Toplumsal uygunluk ise kurumsal girişimcilerin ikna kaabiliyetleri ile doğru orantılı bir 
biçimde artmakta, ikna edilen bireylerin sayısının artması sayesinde kurumsal mantıklar 
toplumsal katmanlara yerleşmektedir (Fligstein, 1997; 2002).  

Söylemsel faaliyetlerin ilkini oluşturan pathos stratejisi belirli uygulamaların 
benimsenmesinde toplum üyelerinin duygularına hitap etmeyi gerektirmektedir 
(Aristotle, 1991). Kurumsal girişimciler toplumun önem verdiği olgular üzerinden 
belirli bazı duyguları harekete geçirerek, savundukları mantığa taraftar toplayabilirler. 
Örneğin kendi kişilikleri üzerinden söylem üreten girişimciler, toplumsal kesimlerin 
kişisel duyguları ile empati kurmasını sağlayarak kendi tecrübelerini topluma 
aşılayabilirler (Fligstein, 1997; 2002). Bu olduğunda kurumsal girişimcilerin sahip 
olduğu sevgi veya öfke gibi duygular, toplum tarafından da kabul edilmekte ve 
savunulan mantığın toplumsal katmanlara yerleşebilmesi için kullanılmaktadır 
(Greenwood ve Suddaby, 2006). Öte yandan pathos stratejisi belirli bazı kişisel 
tecrübelerin geniş toplumsal kesimler tarafından da tecrübe edilebileceği varsayımına 
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dayanmakta, bu nedenle duygusal tecrübeyi paylaşmayan diğer bazı aktörlerce 
mantıksız veya ahlak dışı olarak görülebilmektedir (Aristotle, 1991).    

Söylemsel faaliyetlerin ikincisini oluşturan Logos stratejisi toplum üyelerinin 
zekâsına yönelik metin üretimini sağlamaktadır (Aristotle, 1991). Bunu gerçekleştirmek 
için kurumsal girişimciler savundukları düşüncelere özgü kanıtlardan yola çıkarak yeni 
uygulamalara dair gerçekleri topluma sunmakta ve taraftar toplamaktadırlar 
(Greenwood ve Suddaby, 2006). Girişimciler tarafından topluma sunulan kanıtlar 
ispatlanmış ve tartışmaya açık olmayan olguları içermekte, bu yolla toplum üyeleri yeni 
düşünceleri içselleştirebilmektedir. Örneğin tarihsel açıdan ispatlanan vakalarda ne 
yaşanıldığının anlatılması ve sonuçlarının günümüze uyarlanması sayesinde toplum 
üyelerinde savunulan yeni uygulamaları benimseme isteği uyandırılabilir. Bu şekilde 
toplum üyelerinin mantıksal zekasına hitap eden metinler üzerinden sorgulamalar 
yapılabilir ve söz konusu sorgulamalar sonucunda elde edilen mantıksal çıkarımlar 
sayesinde yeni uygulamaların kurumsallaşması sağlanabilir (Fligstein, 1997; 2002). 

Son olarak Ethos stratejisi uygulamaların ahlaki açıdan uygunluğu temelinde 
söylem üretimini sağlamaktadır (Aristotle, 1991). Ethos stratejisini uygulayan 
girişimciler aynı zamanda otoritelerini toplum önünde sergileyerek uygulamalarını 
meşrulaştırmaktadır (Greenwood ve Suddaby, 2006). Örneğin çocuklarına karşı bir 
otorite figürü olan anne ve babalar, kendi düşünce yapılarını ahlaken uygun gördükleri 
için çocuklarına aşılayabilirler. Öte yandan Ethos stratejisi kurumsal girişimcilere 
güvenilmesini sağlamakta ve bu yolla toplumsal kesimler ikna edilebilmektedir 
(Fligstein, 1997; 2002). Söz konusu stratejiyi kullanan girişimciler kendilerini 
savundukları mantığa hakim olarak göstermekte ve kendi ahlaki düşüncelerinden yola 
çıkarak, sosyal uygulamaların nasıl olması gerektiğine dair çıkarımlar yapmaktadırlar 
(Greenwood ve Suddaby, 2006). 

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
Çalışmada niteliksel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve söylem analizi 

yöntemleri kullanılarak Türkiye’de devlet ile sigorta işletmeleri arasındaki etkileşimler 
incelenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak sigorta mantığının gelişimini sorgulamak adına 
belgesel dokümanlar ve akademik yayınlar taranmış ve tarihi süreçte sigorta sektörünün 
kurumsallaşma süreci incelenmiştir. Bu analizin yapılmasındaki temel gerekçe bir 
sonraki aşamada gerçekleştirilecek olan yüz yüze mülakatlara katılan görüşmecileri 
başarılı bir şekilde yönetmektir. Bu nedenle ilk aşama olan doküman analizinden, 
dönemlere ilişkin temel özellikler listelenmiştir.  

Bir sonraki aşamada ise 7 sektör temsilcisi ve 4 akademisyen üzerinden söylem 
analizi gerçekleştirilmiştir. Sektör temsilcilerinin her biri en az 10 yıl süreyle mesleki 
deneyime sahip kişilerden seçilmiştir. Seçim işlemi sırasında TOBB Sigorta Acenteliği 
İcra Komitesi Başkanlığından destek istenmiştir.  Bu sayede girişimcilerin içerisinde 
bulundukları bağlamı değiştirmeye yönelik olarak nasıl bir strateji izledikleri 
anlaşılabilecektir. Elde edilen bulgular her bir aktöre özgü retoriksel stratejileri 
belirlemekte ve söz konusu stratejilerin yerel bağlam ile olan ilişkisini açıklamaktadır.  

Bu aktörlerle gerçekleştirilen görüşmelerin metin parçaları şeklinde analizi için, 
öncelikle metinlerin retoriksel stratejilerden Pathos, Logos ve Ethos sınıflandırmasından 
baskın olarak hangisini yansıttığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 
görüşmelerin tamamı etkinlik derecelerine göre metin parçalarına ayrılarak analize dahil 
edilmiş, sigorta kavramının benimsenmesi ve kurumsallaşması sürecindeki 
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bilgilendirme ve ikna unsurları tespit edilmiştir. Katılımcıların daha çok hangi retoriksel 
stratejileri kullanarak sigorta kavramını meşrulaştırdıkları, retorik bağlam ilişkisinin 
incelenmesi bakımında önemli görülmektedir. Yazındaki daha önce yapılmış 
araştırmalara dayanan bir kodlama şablonu oluşturulmuştur (Green ve diğ., 2008). 
Katılımcıların bulundukları bağlamı dikkate alarak hangi stratejik ikna unsurlarını 
kullandıklarının belirlenmesi, tümdengelimci bir analiz sürecinin izlenmesine yol 
açmıştır. Bu bakımdan girişimci stratejileri, sigorta kavramını çalışanların geleceğinin 
teminat altına alınması ve devlet himayesine kavuşturulması olarak görüyorsa Ethos, 
çalışanların performansının ve verimliliğinin artmasına yönelik bir araç olarak 
görüyorsa Logos, toplumsal eşitsizliklerin giderilmesi ve toplumsal adaletin 
sağlanmasına yönelik duygular şeklinde görüyorsa Pathos olarak kabul edilmiştir. 

4.1. Doküman Analizi: Türkiye’de Sigorta Sektörünün Doğuşu ve Gelişimi 
Türkiye’de sigorta sektörünün kurumsallaşması, Ererdi (1998) ve Kazgan ve diğ., 

(1998) tarafından üç döneme ayrılarak incelenmiştir. Her iki ayrım da benzer dönemleri 
nitelediğinden bu çalışmada aynı ayrıma sadık kalınarak bir değerlendirme yapılacaktır.  

4.1.1.  Birinci Dönem: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemleri (1870-
1923) 

Osmanlı İmparatorluğu’nda sigorta faaliyetlerinin temelini Akdeniz üzerinden 
Avrupa’yla gerçekleştirilen ticari ilişkiler oluşturmaktadır. Her ne kadar ilk belirgin 
örnekler 19. yüzyıla dayansa da daha önceki tarihlere ait belgelerin, deniz sigortalarına 
ilişkin bir takım kanıtları ortaya koyduğu da bilinmektedir. Ancak sigorta sektöründe 
ivmeyi yaratan ilk hareket noktası olarak 1838 yılında gerçekleştirilen Balta Limanı 
Ticaret Anlaşması gösterilebilir. İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin deniz nakliyat 
sigortasını zorunlu koşması, bu anlaşmayı takiben bazı liman kentlerinde sigortacılığın 
ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ancak hukuki anlamda ilk düzenlemeye 28 Temmuz 
1850 tarihli Kanunname-i Ticaret’in on birinci bölümünde rastlanmaktadır (Kohen, 
2009: 13). Deniz ticaretiyle başlayan sigortacılık, bu süreçte yangın sigortasıyla da bir 
devamlılık göstermiştir. Büyük Beyoğlu yangını olarak bilinen yangın, Osmanlı 
İmparatorluğu'nda yangın güvenliği ve yangın sigortası için bir başlangıç olmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda tespit edilebilen ilk sigorta şirketleri; İstanbul’da 
faaliyet gösteren Neos Triton (1848), Hocabey Sigorta Kumpanyası (1849), Trieste 
Sigorta Kumpanyası (1853) ve RiunioneDiSicurta’dır (1862). 19. yüzyılda faaliyete 
geçen bu sigorta şirketlerinin ortak noktası Osmanlı Hükümeti’nden her hangi bir izin 
almaksızın ve her hangi bir hukuki düzenlemeye tabi olmaksızın kurulmalarıdır. Bu 
başıboşluk Osmanlı Hükümeti’nce 1906 yılında yapılan hukuki düzenlemelere kadar 
devam etmiştir (Kohen, 2009: 14). Bu süreçte Türk sigorta piyasasının karlılık arz 
etmesi ve hukuki anlamda denetimsizlik birçok yabancı sigorta şirketi için cazip 
fırsatlar sunmuştur. Yabancıların hakim oldukları sigorta piyasasında ilk poliçeler 
Fransızca ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. Denetimsizliğin önemli bir sonucu olarak 
sigorta şirketleri, hasar ödemelerini çeşitli bahanelerle gerçekleştirmemişlerdir.  

Sektörde yaşanan başıbozukluk meslek ahlakının bozulmasına ve gayri meşru bir 
rekabetin doğmasına yol açmıştır. Şirketler istedikleri zaman tek yönlü olarak poliçeyi 
fesih etme imkanına sahiplerdi. Bunun yanı sıra dava merci olarak Londra veya sigorta 
şirketin genel merkezinin yer aldığı ülkedeki yerel mahkemeler gösterilmekteydi. 
Yabancı sigorta şirketleri bu güçlerini kapitülasyonlardan almaktaydılar. Dolayısıyla 
Osmanlı kanunlarının bir bağlayıcılığı yoktu. Bu başıbozukluğun ve haksız rekabetin 
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giderilmesi adına yabancı sigorta şirketleri İstanbul’da “Yangın Sigorta Şirketleri 
Sendikası”nı kurdu. 12 Temmuz 1900 yılında ilk sigorta tarifesi olan yangın sigorta 
tarifesi belirlendi. İstanbul’da yangın haritaları çıkarıldı, ahşap olan riskli bölgeler 
belirlendi ve itfaiyenin imkanları genişletildi. 1907 yılında ahşap bina yasağı getirildi. 
Ancak tüm şirketlerin dahil olmadığı bu sendikanın ömrü çok uzun sürmedi ve 
uygulamaya konulan düzenlemeler çok sınırlı düzeyde etki sağlamış oldu. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda sigorta şirketlerindeki yabancı ağırlığının temel nedeni sigortacılığın 
Müslümanlar için helal sayılmamasıdır. Padişah II. Abdulhamid’in fetvası, sigorta 
bedelinin helal olabilmesi için sigorta şirketinin merkezinin yabancı ülkede olmasını 
gerektiriyordu. Dolayısıyla yabancı hegemonyası uzunca bir süre devam etti. 

Meşrutiyetin 24 Temmuz 1908'de ikinci kez ilan edilmesi Osmanlı 
İmparatorluğu’nda milliyetçi düşüncenin daha etkin olmasına yol açmıştır. Dinin yanlış 
yorumlanmasıyla ortaya çıkan olumsuz etkinin milliyetçilikle devam ettiği söylenebilir. 
Sigorta şirketlerinin isimleri bu süreçte Türkçeleşmiş, milli sermayeli sigorta şirketleri 
kurulmuştur. Bu süreçte, kanunlarda yapılan düzenlemeler yabancı sigorta şirketlerini 
denetim altına almayı amaçlamışsa da yabancı şirketler çeşitli Türk ortaklıklarla bu 
sorunları aşmayı başarmışlardır. 1911’de kurulan İhtiyat-ı Milli Hayat Sigorta Osmanlı 
Anonim Şirketi, 1892 yılında kurulan Osmanlı Sigorta Şirket-i Umumiyesi’nden sonra 
imparatorluk sınırlarında kurulan ikinci milli sermaye katkılı sigorta şirketi olmuştur. 
Bu şirketleri 1917 yılında kurulan Türkiye Milli Sigorta Şirketi ve 1918 yılında kurulan 
İttihad-ı Milli Osmanlı sigorta şirketleri izlemiştir. 

Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı’da da 
sigorta sektörü önemli bir yara almıştır. Savaş süresince çıkarılan yangınlardan hasar 
uğrayan evlerin hasar ödemeleri gerçekleştirilmemiş, birçok sigorta şirketi savaşın 
yıkıcı etkisine dayanamamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşta mağlup ilan 
edilmesi ile sigortacılığın Türkiye’deki kaderi büyük oranda etkilemiştir. 1908 yılında 
120 sigorta şirketi faaliyet gösterirken, 1920 yılına gelindiğinde bu sayı 53’e 
gerilemiştir. 

4.1.2. İkinci Dönem: Cumhuriyet Dönemi (1923-1984) 
Bağımsızlık savaşının kazanılmasıyla düşman orduları Türkiye topraklarını terk 

etmiş, ancak geri çekilme süresince büyük tahripler gerçekleştirmişlerdir. 9 Eylül 
1922’de İzmir’in geri alınmasıyla 13 Eylül’de Basmanede başlayan yangın dört günde 
birçok tarihi semtin büyük miktarda zarar görmesine yol açmıştır. Savaşın İngiliz ve 
Fransızlara karşı sürdürülmüş olması İngiliz ve Fransız merkezli Türkiye’deki sigorta 
acentelerinin meydana gelen hasarları harp klozu kapsamında değerlendirip 
ödememelerine yol açmıştır. Diğer yandan TBMM hükümeti bu ödemelerin 
gerçekleştirilmesi yönünde taleplerde bulunmuşsa da net bir sonuç alınamamıştır.  

Cumhuriyet’in ilanını izleyen günlerde hükümetin sigorta şirketlerini tescile ve 
ihtiyat akçesi yatırmağa mecburiyeti, bazı şirketlerin mali durumlarının bozulması, 
Türkiye’nin iş sahasının daralması, sigortacılık açısından karlı bir faaliyet alanını 
oluşturan zengin ülke parçalarının sınır dışında kalması, nüfus mübadelesi ve İzmir 
Yangını nedeniyle mahkemelerden çıkan kararların belirsizliği bu sayının düşmesine hız 
katmış ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin 
sayısı 53’e kadar inmiştir (Kazgan ve diğ., 1998). 1923 yılında İzmir İktisat 
Kongresi’nde sektörün sorunlarını çözmeye yönelik birtakım önlemler alınmışsa da bu 
önlemler sigorta sektörünün güvenilir ve etkin bir hal almasını sağlamada yeterli 
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olmamıştır. Ancak yine de kongrede poliçelerin İngilizce ve Fransızca yerine Türkçe 
düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

Cumhuriyet’in ilk yılları sigortacılık açısından bir politikanın devlet tarafından 
geliştirilmediği yıllardır. Ancak girişimcilik anlamında ufak boyutlarda da olsa devletin 
katkıları da dikkati çekmektedir. Bu dönemde sigortacıları bir çatı altında birleştirip 
sorunlarını çözmek adına Sigortacılar Kulübü kurulmuştur. 1927 yılında 1149 sayılı 
Sigorta Şirketleri Teftiş ve Murakabesi Kanunu ve 1160 sayılı Mükerrer Sigorta 
Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunlar ile sigorta sektöründe baş gösteren denetim 
sorununa çözüm getirilmesi amaçlanmış, ülke dışına döviz çıkışı önlenerek 
sigortacılıkta yerli sermayeli kurulan şirketlerin sayısı artması amaçlanmıştır. Ancak bu 
ilk yıllarda yerli sermaye ağırlıkta olmadığı gibi hali hazırda yabancı sermayeli 
şirketlerin egemenliğinin devam ettiği görülmektedir. 1929 yılında, sigortacılığın 
millileştirilmesine zemin ve imkân hazırlamak, reasürans primlerinin imkân nispetinde 
memlekette kalmasını sağlamak amacıyla, daha açık bir ifadeyle reasürans piyasasını 
milli çerçevede tutmak maksadıyla Milli Reasürans Şirketi kurulmuştur. Reasürans 
piyasasında tekelciliğin yaşandığı bu süreçte, suiistimallerin ve haksız rekabetin 
önlenmesi, ödemelerin zamanında yapılması ve güven kazanımı için Milli Reasürans’ın 
varlığı önemli sayılabilir. Bu süreçte sigorta şirketlerinin denetim ve kontrolü Milli 
Reasürans ve Ticaret Bakanlığı’nca sürdürülmüştür. 

Devletin planlı sanayileşme politikalarını yürütmek üzere 1933’de kurulan 
Sümerbank tamamen yerli sermayeye dayanmak üzere 1935 yılında Güven Sigorta’yı 
kurdu. 1936’da ise bir diğer yerli sermayeye dayanan sigorta şirketi olarak Anadolu 
Sigorta tarafından Ankara Türk Sigorta şirketi kuruldu. 1929 yılında tüm dünyayı etkisi 
altına alan ekonomik bunalım bir çok sanayi ülkesini etkisi altına almıştır. Bu süreçte 
bir Avusturya şirketi olan Phenix de Vienne’in Viyana’daki iflası nedeniyle iştirakçileri 
arasında bulunan Türkiye Milli Sigorta şirketi de zor duruma düşmüştür. Dolayısıyla bu 
şirketlerdeki hayat portföylerinin Milli Reasürans şirketinin müdahalesi ile zarardan 
kurtarılması üzerine, 1938’de hayat branşı üzerine çalışan şirketlerin riyazi ihtiyatlarının 
yurt içinde kalması, bu ihtiyatlarının ulusal amaçlarla kullanılması ve bu şirketlerin 
faaliyetlerinin daha sıkı denetlenmesi için 3392 sayılı kanun çıkarılmıştır. 

1950’lerden sonra ulaştırma politikalarında karayolu ulaşımının ön plana 
çıkartılması ve 1953’den itibaren motorlu taşıt araçlarının Zorunlu Kaza Sigortası 
kapsamına alınması, sigortacılığın gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 1950’lerde 
sigorta sektörü açısından en önemli gelişmelerin başında 1959’da yürürlüğe giren 7397 
sayılı Sigorta şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun gelmekteydi. Bu kanun ile 
sigorta şirketlerinin ve üretim araçlarının her türlü faaliyetlerini oluşturulacak uzman bir 
kurul tarafından denetleneceği; sigorta tekniği ve içeriğiyle uyuşmayan, sigortalının 
hak, hukuk ve çıkarını tehlikeye atan, sigorta şirketlerinin mali yapılarını zayıflatan 
rekabetin önünü almak amacıyla risturn ve fiyatta indirim yasaklanması; sigorta genel 
koşullarını standartlaştırmak ve tarife rejimine uygun olarak bir şirketten diğerine 
değişik şartlar değil, her bir şirket için aynı genel şartlar ve düzenleme uygulamasını 
sağlamak amacıyla sigorta genel şartlarının, tarife ve talimatnamesinin Ticaret 
Bakanlığınca düzenlemesi veya onayı, sigorta şirketlerinin bunların dışında muamele 
yapamayacakları, sigorta şirketlerinin güven telkin edecek niteliklerinin, mali ve teknik 
yapılarının yeterliliğinin sağlanması ve devamı, sigorta istihsalcileri ile sigorta 
eksperlerinin mesleki bir düzene bağlanması öngörülmüştür (Kazgan ve diğ., 1998). Bu 
kanunun çıkarılmasına en temel etken olarak özellikle 50’li yıllarda yıldızı parlayan 
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hayat sigortacılığının süreç içerisinde suiistimal, sahtekarlık ve boş vaatler ile güven 
azaltıcı bir noktaya getirilmesi gösterilebilir.  

1960 yılında ordunun ülke yönetimine el koyması ile birçok kurumda olduğu gibi 
sigorta sektörü de denetim ve teftişten geçmiştir. Ancak bu denetim süreci, sigorta 
sektörünün gelişimi yönünde atılımcı çabaları içermemiştir. 1963 yılından itibaren 
Türkiye 5 yıllık kalkınma planları çerçevesinde planlı bir karma ekonomik model 
oluşturmaya başlamıştır. Planlı kalkınma döneminde ilk dört plan açısından 
bakıldığında, özel sigorta sistemine yönelik düzenlemelerin özellikle ikinci planla 
birlikte gündeme geldiği gözlemlenmektedir. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 
özel sigorta sistemine ilgi gösterilmemiş ve hem plan hem de yıllık programlarda bu 
sisteme yönelik konular yer almamıştır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte özel sigorta sistemine yönelik düzenlemeler 
yoğunlaşmıştır.  

Devlet Planlama Teşkilatı, sigorta sistemini bir bütün olarak düzenlemeye yönelik 
birçok tedbir geliştirmiş olmasına rağmen yalnızca şirketlerin sayılarının 
sınırlandırılmasına yönelik almış olduğu tedbir hayata geçirilmiş, bunların dışında kalan 
ve sigorta sisteminin sorunlarını bir bütün olarak çözmeyi hedefleyen diğer tedbirler 
uygulamaya sokulamamıştır (Kazgan ve diğ., 1998). Bu süreçte sigorta sektöründe 
mevcut olan rekabetsizlik ortamı, sigortacılara bir rahatlık verdiği, buna bağlı olarak 
büyüme hedefinin de çok fazla ortaya çıkmadığı görülmektedir. Dönem içersinde 
özellikle sigorta şirketlerinin sayısının sabit tutulmasına yönelik plan kararının 
uygulanmasıyla birlikte rekabet unsuru olumsuz etkilemiş ve prim üretimi ve yıllık 
büyüme hızları ufak artışlar biçiminde sigorta sektörüne yansımıştır. 

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’nın başlamasıyla ortaya çıkan ambargolar 
neticesinde ülke dışına döviz çıkışı engellenmiş, reasürörlere olan döviz cinsinden 
borçlar ödenemez duruma gelmiştir. 1970’lerin sonlarına doğru ülkede hakim olan 
karmaşa ve terör olayları çok sayıda yangın hasarının meydana gelmesine yol açmıştır. 
Bu süreç, 12 Eylül 1980 tarihinde ordunun yönetime el koymasıyla farklı bir yön 
kazanmıştır. 

4.1.3. Üçüncü Dönem: Dışa Açılma ve AB Süreci (1984-……) 
Sigorta sektörü açısından 1980’li yıllar, devletin sektör üzerindeki göreceli 

kontrolünün azaldığı ve sektörde liberalleşme hareketlerinin gündeme geldiği yıllar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 1980 sonrasında ekonomide yaşanan liberalleşme 
eğilimleri sigorta sektörünü de etkisi altına almıştır. Bu süreçte yeni sigorta şirketlerinin 
kuruluşunun serbest bırakılması, yabancı şirketlere yönelik düzenlemeler, şirket 
sermayelerinin güncelleştirilmesine yönelik düzenlemeler, serbest tarife sistemi’ne 
geçiş, hayat ve hayat dışı branşların ayrılması gibi düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 
Hazine’nin yeni şirket oluşumlarına yeşil ışık yakmasıyla birlikte, sektöre yerli ve 
yabancı sermayenin ilgisi artmaya başlamış ve şirket sayılarında belirgin artışlar 
olmuştur. 1987 yılında yürürlüğe giren 3379 sayılı yasa ve 7309 sayılı yasayla, yasal 
alandaki boşlukları doldurmak üzere çeşitli ara kanun hükmünde kararnameler, 
düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu kanun, sigorta ile ilgili organlar ve 
faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler çıkarılmasını öngörmüş, sigorta şirketleri 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlanarak mali yapının güçlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 
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1990 yılında gelişmiş ülkelerdeki rekabetçi piyasalar benzeri bir model yaratmak 
adına Serbest Tarife Sistemi’ne geçilmiştir. Bu sistem ile sigorta şirketlerine hayat 
sigortası ve zorunlu sigortalar hariç, serbest prim tarifesi uygulayabilmek hakkı 
sağlanmıştır. 1993 yılından itibaren çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile 
7397 sayılı kanunda birtakım düzenlemelere gidilmesi ihtiyacı duyulmuştur. 

1980 sonrası dönemde prim üretiminin reel büyüklüğünde de önemli artışlar 
gerçekleşmiş ve yıllık ortalama büyüme hızlarına da bu durum yansımıştır. 1982 yılında 
reel prim üretimi yıllık yüzde 21,5, 1985’de yüzde 37,1, 1990’da yüzde 32,3 ve 1993’de 
yüzde 25,7’lik bir büyüme göstermiştir. 1981-1990 döneminde sektörün reel prim 
üretimi ortalama yıllık büyüme hızı yüzde 14,7 olarak gerçekleşmiş ve aynı dönem 
hizmetler sektörünün yıllık ortalama büyüme hızının (yüzde 5,7) çok üstüne çıkılmıştır 
(Kazgan ve diğerleri, 1998). 

2000 yılında, yaşanan büyük depremleri takiben konutlar için zorunlu hale 
getirilmiş deprem sigortalarını yürütmek amacıyla "Doğal Afet Sigortaları Kurumu" 
(DASK) havuzu oluşturulmuş, yönetimi beş yıllık bir süre ile Millî Reasürans T.A.Ş.’a 
verilmiştir. 28 Mart 2001 tarihinde, Türkiye’de uzun vadeli fon birikimini sağlamak 
amacıyla kabul edilen “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu” 
yayımlanmış ve bireysel emeklilik sistemi 27 Ekim 2003 yılında faaliyete geçmiştir. 
2005 yılında ise 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu yasalaşmış ve kanun ile birlikte 
devletin prim desteği sağlanarak dolunun yanı sıra don ve kuraklık sigortalarına teminat 
verilmiştir. Devletin Tarım Sigortalarına yapmış olduğu yüzde 50 prim desteği ile 
çiftçiler, ürünlerini, hayvanlarını, seralarını sigortalamada kolaylığa kavuşmuşlardır.  

Fark edileceği üzere Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve dünya ekonomisi ile 
entegrasyon politikaları çerçevesinde son yıllarda mali sektörde yaşanan gelişmelere 
paralel olarak sigortacılık alanında büyük atılımlar gerçekleşmiştir. Yaygınlaşan 
sigortacılığa bağlı olarak sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte ve rekabet 
gücünü arttırıcı yönde gerekli düzenlemelerin yapılarak sektörde bazı önlemler alınması 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 2007 yılının Haziran ayında Cumhuriyet 
Dönemi’nden bugüne beklenen ve sektörün gelişmesinde dönüm noktası kabul edilen 
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu yürürlüğe girmiştir. Yeni Kanun, sigorta şirketleri, 
acenteler, brokerler, reasürans şirketleri eksperler, aktüerler ve diğer sigorta faaliyetiyle 
uğraşan kuruluşların; varlıklarının, iştiraklerinin, alacaklarının, öz kaynaklarının, 
borçları ile mali bünyeyi ve idari yapıyı etkileyen tüm unsurların tespit ve tahliline 
yönelik yeni düzenlemeler ve daha etkin bir denetim sağlama amacını taşımaktadır.  

Ayrıca sağlıklı sigorta verilerini kullanabilmek için Sigorta Bilgi Merkezleri 
kurulmuş, sigortacılık eğitimini yaygınlaştırmak için Sigortacılık Eğitim Merkezi 
kurulmuş, Acente ve eksperler için TOBB bünyesinde mesleki örgütlenme getirilmiş, 
Eksperlik ve acentelik sistemleri yeniden düzenlenmiştir, sigortalı ile sigorta şirketi 
arasındaki ihtilafların hızlı çözümü için “Tahkim” müessesesi öngörülmüştür. Ayrıca 
işletmelere, mali bünye zafiyeti durumundaki müdahale sistemi daha etkin bir konuma 
getirilmiştir.   

4.2. Söylem Analizi ve Bulgular    
Türkiye’de sigortanın gelişiminde meydana gelen önemli olayların analizi için 

kurumsal girişimciler ile yapılan mülakatlardan yararlanılmıştır. Yüz yüze mülakat 
tekniği kullanılarak yapılan görüşmelerin incelenmesinde ise söylem analizinden 
yararlanılmıştır. Söylem analizi kelimelerin anlamlarının bazı büyük ölçekli düşünce 
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sistemlerini temsil edebileceği fikrine dayanmakta ve belirli bir metinde anahtar 
kelimelerin belirlenmesi sayesinde konuşmanın altında yatan söz konusu düşünce 
sistemlerinin ne olduğunun farkına varılabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu bakımdan 
çalışmada araştırılan düşünce sistemleri Pathos, Logos ve Ethos retorikleridir. Her üç 
retoriğin görüşmelerde hangi anahtar kelimeler tarafından sıklıkla temsil edildiğinin 
analizi sonucunda kodlama şablonları oluşturulmuştur. Kodlama şablonları retorikleri 
yansıtan anahtar kelimelerden meydana gelmekte ve önemli olayların hangi retorikle 
ilişkilendirilebileceğini ortaya çıkarmaktadır. Yapılan mülakatlar bir önceki aşamada 
değinilen üç ayrı evreyi destekler nitelikte çıkmıştır. Çalışmada bu evrelerin içerisinde 
gelişen önemli olaylar ayırt edilmiş ve olay sıralaması tekniği kullanılarak baskın 
retorikler açığa çıkarılmıştır.  

Türkiye’de sigorta sektöründe 1870’lerden başlayarak gelişen temel olayların 
analizi olay sıralaması tekniğini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle sektörde oluşan dönüm 
noktaları sıralanmıştır. Olay sıralamasının ardından girişimcilerin söylemleri analiz 
edilmiş, söz konusu söylemlerin Pathos, Logos ve Ethos olarak sınıflandırılan farklı 
retoriklerden hangisini baskın olarak yansıttığı, kodlama şablonu kullanılarak 
sınıflandırılmıştır. Kodlama şablonu yazında söz konusu retoriklerin nasıl tanımlandığı 
araştırılarak toplanan anahtar kelimelerin, yazıya dökülen mülakat metinleri ile 
karşılaştırılması sayesinde elde edilmiştir. Birbiriyle örtüşen anahtar kelimelerin 
bulunması sonucunda kelimeler kodlama şablonuna eklenmiştir. Çalışmada anahtar 
kelimelerin girişimci söylemleri ile örtüşmesine dikkat edilmiş ve belirli bir retoriğin 
nasıl kullanıldığı söz konusu kelimeler üzerinden incelenmiştir. Osmanlı Döneminden 
günümüze sigorta sektörünün gelişiminde önemli olarak görülen olayların sıralanması, 
üç dönem şeklinde sınıflandırılması ve kullanılan retorikler ile uyumu aşağıda 
gösterilen tablo 1, 2 ve 3’te  özetlenmektedir. 

Tablo 1. Birinci Dönem Retoriği Kodlaması 
Dönem Ortak Söylemler Anahtar 

Kelimeler 
Retorik 
Stratejisi 

1870 - 1923 “…1870’den önce Osmanlı Döneminde sigorta şeriat 
kuralları gereği caiz olarak görülmüyordu…” 
“…Kapütülasyonları kullanarak ecnebi devletler padişah 
üzerinde baskı yaptılar ve sigorta fikrini ilk kez yabancılar 
Osmanlı topraklarına getirdiler…” 
“…Osmanlı Döneminde şeyhülislam Müslüman sermayeli 
bir sigorta şirketinin kurulmasına izin vermiyordu, be 
nedenle yalnızca ecnebiler sigorta işlerini yapıyorlardı…” 
“…Osmanlı Döneminde yalnızca ecnebi sigorta şirketleri 
vardı ve bunlar şube açmak suretiyle Osmanlı topraklarına 
faaliyet gösteriyorlardı…” 
“…Ecnebi sigorta şirketleri İstanbul ve İzmir gibi gayri 
müslimlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde faaliyet 
gösteriyorlardı…” 
“…1870-1920 arası ecnebi sigorta şirketlerinin sayısı çok 
artmıştı, bu sayıyı yaklaşık 120 olarak söylemek 
mümkün…” 
“…Osmanlı Döneminde sigorta sektöründe hukuki bir 
düzenleme ve adalet yoktu…” 
“…Kapitülasyonların avantajını kullanan ecnebi devletler 
kendi düzenlerini Osmanlı topraklarında işletiyorlardı ve 
bu halk arasında eşitsizliklere neden oluyordu…”  
“…Bir sigortalı İngiliz sigorta şirketinden sigorta satın 

• Korku,  
• Şeriat,  
• Günah,  
• Caiz, 
• Baskı,  
• Ecnebi,  
• Eşitsizlik, 
• Adalet 

Pathos 
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alırsa ve anlaşmazlık yaşanırsa, yetkili mahkeme İngiliz 
mahkemesi oluyordu, Fransız sigorta şirketi için ise 
Fransız mahkemesi yetkiliydi…” 
“…Osmanlı Dönemi sigorta sektöründe bir denetim yoktu, 
bir başı boşluk vardı, bundan faydalanan ecnebiler kendi 
istedikleri gibi hareket edebildiler…” 

Tablo 2. İkinci Dönem Retoriği Kodlaması 
Dönem Ortak Söylemler Anahtar 

Kelimeler 
Retorik 
Stratejisi 

1923-1984 “…Cumhuriyet’in ilanının ardından sigorta sektöründe 
millileştirme ve yerli sigorta şirketlerinin 
güçlendirilmeye çalışıldığını görüyoruz…” 
“…Bu dönemde aslında tamamen devletin kontrolünde 
bir sigorta sektörünün oluşumu amaçlanmaktaydı…” 
“…Bu dönemde Devlet sigorta piyasasının milli 
sermaye ile güçlenmesini istiyordu...” 
“…Osmanlı dönemindeki yabancı sigorta şirketlerinin 
tamamı savaş sonrasında ülkeyi terk etmişlerdi, geride 
yalnızca yerli sermayeli şirketler kalmıştı...” 
“…Yerli sermayeli sigorta ve reasürans şirketlerinin 
sayıca artması ve bunların devletçe desteklenmesi 
isteniyordu…” 
“…Aslında darbelerin yaşandığı yıllarda devletin 
piyasa üzerindeki otoritesinin çok daha fazla arttığını 
görüyoruz,  örneğin 1960-1984 arası yeni bir sigorta 
şirketinin kurulmasına bile izin verilmemişti…” 
“…Bu yıllarda zorunlu tarife sistemi vardı, yani 
primleri devlet belirliyordu…” 
“…Bu yıllarda yurt dışına döviz çıkışını engellemek 
adına milli reasürans kuruluyordu…” 
“… Böyle bakınca ilk kanunların ve sigorta 
mevzuatının bu dönemde çıkarılmış olması şaşırtıcı 
değil, bu yıllarda sektörü uzun yıllar götürecek çok 
sayıda kanun çıkarıldı ve sektör yasal bir zemine 
oturtuldu…” 
“…Yine de bu dönemde modern bir sigortacılıktan 
bahsetmek mümkün değil, batılı devletlerin çok 
gerisindeydik ama sektörün çoğuna yerliler 
hakimdi…” 

• Ahlaki,  
• Milli,  
• Uygun,  
• Yerli,  
• Devlet,  
• Otorite,  
• Uzmanlık,  
• Barış 
• Savaş 

Ethos 

Tablo 3. Üçüncü Dönem Retoriği Kodlaması 
Dönem Ortak Söylemler Anahtar 

Kelimeler 
Retorik 
Stratejisi 

1984-…… “…1980 sonrasında liberal düşünceler eşliğinde 
devletin sektördeki etkisinin azalmaya başladığını 
görüyoruz…” 
“…Piyasanın batılı ülkelerdeki gibi liberal bir şekilde 
işlemesi gerektiği düşüncesinin yaygınlaşması 
karşımıza çıkıyor…” 
“…Liberal akım eşliğinde zorunlu tarifeden serbest 
tarifeye aşamalı geçişler başladı, sigorta şirketlerinin 
primlerini kendileri belirlemeleri gibi…” 
“…Rekabetçi piyasa baskın unsur olarak belirdi…” 
“…2000’li yıllarla birlikte AB uyum kriterleri 
kapsamında piyasanın baştan aşağıya revize edildiğini 

• Performans,  
• Verimlilik,  
• Etkililik,  
• Rekabet,  
• Piyasa,  
• Liberal,  
• Geçerli  
• Bilimsel 

Logos 
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görüyoruz, ağır hukuki yaptırımlar ve sorumluluklar 
getiriliyor…” 
“…Yeni sigortacılık kanunu, havuz sistemleri, sigorta 
bilgi merkezleri, sigortacılık eğitim merkezlerinin 
kurulması bu dönemde yaşanıyor…” 
“…Aslında bu dönemde devletin düzenleyici etkisi 
devam ediyor ancak yalnızca oyunun kurallarını 
belirliyor…”  
“…Devletin amacı artık AB ile rekabet edecek ve 
uyum sağlayacak bir sektör yaratmak, tüm 
düzenlemelerin AB ile uyumlu hale getirilmesi 
amaçlanıyor…” 
“…Yabancıların geri dönüşü yaşanıyor ve rekabet 
artıyor, sektörün yüzde 90’ı yabancılaşıyor, satın 
almaların ve ortaklıkların sayısı çok fazla artıyor…” 
“…Bu dönemde sektörün performansı ve verimliliği 
artıyor, dünya devi şirketler piyasaya giriyor…” 
“…Sigorta eğitiminin ve eğitimli işgücünün 
yaratılması için sigortacılık eğitim merkezleri 
kuruluyor…” 
“…Sağlıklı ve bilimsel veriler için bilgi merkezleri 
kuruluyor, bu merkezler sayesinde sigorta 
yaptırmayanlar ve suistimaller ortaya çıkıyor…” 

Sigorta fikrinin ülkemizdeki doğuşu 1870’li yıllara denk gelmiş ve yaklaşık 50 
yıla yakın bu düşünce, belirli retoriksel stratejilerle sürdürülmüştür. Mülakatlar 
neticesinde elde edilen anahtar kelimeler yukarıda da değinildiği gibi Pathos, Ethos ve 
Logos stratejilerinin devlet tarafından kontrollü bir şekilde kullanıldığını 
göstermektedir. Kurumsallaşma sürecinin başlangıç evresi olan ilk dönemde sigorta 
endüstrisinin iki duygusal değişene bağımlı olduğu gözlemlenmiştir. Yüz yüze 
mülakatlar, sigorta endüstrisindeki kurumsallaşmanın “günah” ve “gayri Müslim işi” 
olmasıyla mücadele etmiştir. O dönemde halk üzerinde din yoluyla yaratılan korku, 
sigorta işletmelerinin kurumsallaşmasını önemli ölçüde engellemiştir. Buna ek olarak 
yabancı sigorta şirketlerinin kapitülasyonlardan gelen ayrıcalıklarını sigorta sistemi 
içinde kullanması, sigortalıların yasal haklarını aramaları önünde birçok sorunun ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle mülakatlar neticesinde sıklıkla tekrar edilen 
söylemler, “korku, şeriat, günah, caiz, baskı, ecnebi, eşitsizlik, ve adalet” gibi kavramlar 
olmuştur. Dolayısıyla bu ilk dönem, duygu temalı Pathos stratejisinin daha baskın 
olduğu bir dönemdir. 

Cumhuriyet’in ilanından 80’li yılların ortalarına kadar geçen süreçte devletin rolü 
değişmiştir. Devletin birinci dönemdeki haksız ve ussal olmayan uygulamalara tepki 
geliştirdiği ve bu kapsamda sektörün ahlaki ve etik bir yapıya kavuşturmayı amaçladığı 
görülmüştür. Devletin bir önceki dönemde temkinli ve uzak duruşu bu dönemde 
kalkındırma ve geliştirme misyonuna dönüşmüştür. Bu nedenle “etik” temalı söylem 
olan “ahlaki, milli, uygun, yerli, devlet, otorite, uzmanlık, barış ve savaş” gibi 
kavramların daha sık telaffuz edilir olduğu bir döneme girilmiştir. Bu dönemin 
işletmelere yüklediği görev ahlaki davranışın sektörel gelişim için önemli olduğu, 
devletin de bunun garantörü olacağı düşüncesidir. Devletin kurumsallaşma sürecindeki 
bu etkisi, her ne kadar siyasi ve askeri çalkantılardan etkilenmiş olsa da oyunun 
kurallarının netleştirilmesi ve kurumsallaşmanın ancak yasal bir zemine oturtularak 
sağlanacağı görüşünün ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
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Kurumsallaşma sürecindeki üçüncü dönem, rasyonel eylemlerin uygulandığı bir 
dönemdir. Bu dönem Avrupa Birliğine uyum sürecine denk gelmiştir. O güne kadar geri 
kalmış olarak nitelendirilen Türk sigortacılık endüstrisi, 2000’li yılların sonuna doğru 
dünyada benzeri olmayan modern uygulamaları benimsemiş ve bunların yasal alt 
yapılarını tamamlamış bir konuma gelmiştir. Bu dönemde devlet yine işletmeler 
üzerinde yaptırım gücünü ve kural koyucu etkisini hissettirmiştir. Ancak bu dönemin 
diğer dönemlerden en belirgin farkı, devletin sektöre yönelik beklentisinin önemli bir 
artış göstermesidir. Gelişmiş ülkelerdeki sigorta endüstrisinin dünya finans sistemi 
içindeki etkinliğine bağlı olarak devletin bu alandaki beklentisi de artmıştır. Devletin bu 
dönemdeki temel amacı gelişmiş ülkelerdeki sigorta mantığına eş değer bir seviyeye 
ulaşılabilmesi için sigortacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasıdır. Zira devletin 
temel beklentisi uluslar arası rekabet edebilir ve karlı bir piyasa yaratmak olmuştur. 
Sonuç olarak “performans, verimlilik, etkililik, rekabet, piyasa, liberal, geçerli ve 
bilimsel” gibi kavramların daha sık telaffuz edilir olduğu bir dönem yaşanmıştır. 
Retorik stratejilerinin dönemsel karşılaştırması tablo 4’de verilmektedir.  

Tablo 4. Retorik Stratejilerinin Dönemsel Karşılaştırması 
Dönem Anahtar Kelimeler Söylem Retorik Stratejisi 
1870 - 1923 Korku, şeriat, günah, caiz, 

baskı, ecnebi, eşitsizlik ve 
adalet 

Duygusal Söylem Pathos 

1923 - 1984 Ahlaki, milli, uygun, yerli, 
devlet, otorite, uzmanlık, barış 
ve savaş. 

Etik Söylem Ethos 

1984 - …… Performans, verimlilik, etkililik, 
rekabet, piyasa, liberal, geçerli 
ve bilimsel. 

Mantıksal Söylem Logos 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Retoriksel stratejiler belirli bazı sosyal olguların toplum içerisinde 

kurumsallaşması açısından bir süreklilik sergilemekte ve Pathos, Logos ve Ethos 
şeklinde sınıflandırılmaktadır (Aristotle, 1991). Bu açıdan bakıldığında toplumun 
önemli kesimlerini temsil eden kurumsal girişimciler kullandıkları söylem yoluyla etkili 
metinler üretmekte ve savundukları sosyal olgulara dair düşüncelerin yayılımını 
sağlamaktadırlar. Çalışmada söz konusu yayılımın hangi retoriksel stratejiler eşliğinde 
gerçekleştiği incelenmiş ve sigorta olgusunun Pathos, Ethos ve Logos stratejilerinden 
her üçünün de kullanılarak kurumsallaştığı bulgulanmıştır. Ayrıca sigortanın ne 
olduğuna ve önemine ilişkin düşüncelerin Türkiye bağlamında yayılımının farklı 
dönemlerde farklı retoriksel stratejilerin kullanımını gerekli kıldığı gözlemlenmiştir. 
Yazında bağlam retorik ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde retoiklerin 
kullanımında belirli bir sıranın takip edildiği savunulmaktadır. Bu sıralama Pathos, 
Logos ve Ethos şeklinde gerçekleşmekte ve farklı bağlamlarda farklı kurumsallaşma 
süreçlerinin oluşabildiği ileri sürülmektedir (Green ve diğ., 2008).  

Çalışma sonucu ortaya konan bulgular, Türkiye’de sigortacılık sektöründeki 
kurumsallaşma sürecinin yazındaki sıralamadan farklı bir görünüm sergilediğine işaret 
etmektedir. Cumhuriyet dönemi öncesi Osmanlı döneminde sigortanın uzun yıllar 
Müslüman kesim tarafından caiz kabul edilmemesi, yabancıların ve gayri Müslümlerin 
sigorta sektörüne hakim olmasını sağlamıştır. Bu süreç içerisinde sigorta dini temeller 
üzerinden yorumlanmış ve bu nedenle günah ve korku gibi toplumsal duygular Pathos 
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retoriği eşliğinde sigortanın kurumsallaşmasını doğrudan etkilemiştir. Cumhuriyet’in 
ilanının ardından ise sigorta sektöründeki yabancı hakimiyetinin sonlandırılması ve yerli 
sermayenin sektöre hakim olması amaçlanmıştır. Bu dönemde devlet otoritesi ve 
millileştirme gibi toplumsal değerler ön plana çıkmış, sigortanın devlet eliyle 
millileştirilmesi düşüncesi giderek yayılmıştır. Bu dönemin bir başka özelliği Ethos 
retoriğine uygun olarak uzmanlık ve uygunluk gibi devletin özelliklerine dair unsurların 
önem kazanması olmuştur. 1980 sonrası dönemde ise piyasa mekanizmasının 
güçlenmesi sonucunda sigortanın bir rekabet unsuru şeklinde algılanması 
gerçekleşmiştir. Logos retoriği eşliğinde etkililik ve verimlilik gibi teknik değerler 
bireylerin zihinlerini oldukça fazla meşgul etmiş, bu nedenle sigortaya bilimsel bir 
yaklaşım gelişmiştir.       

Çalışmada daha önce yapılan araştırmalarda yer alan ve belirli bazı sosyal 
olguların hangi retoriksel stratejiler izlenerek kurumsallaştığı sorusuna yanıt arayan 
çalışmalara destek bulunmaktadır. Ayrıca farklı bağlamlarda farklı retoriklerin daha 
baskın olabileceği düşüncesine paralel olarak, Türkiye bağlamında sigorta Pathos, Ethos 
ve Logos retorikleri sıralaması sonucunda kurumsallaşmıştır. Sıralama farklılığının 
bağlama bağlı olarak bir değişiklik göstermesinin, sigortanın doğasından kaynaklandığı 
söylenebilir. Sigorta ilk olarak İngiltere ve Almanya gibi yabancı ülkelerde oluşarak 
Türkiye’ye aktarılmıştır. Aktarılan yabancı bir sosyal olgu olarak sigorta, diğer 
bağlamlardan farklı olarak Türkiye bağlamında da Pathos, Ethos ve Logos stratejilerini 
izleyerek kurumsallaşmış, bu bakımdan sigortanın bulunduğu bağlama özgü özellikleri 
ön plana çıkmıştır. Bir toplumsal olgu şeklinde incelendiğinde sigorta, bulunduğu 
bağlama özgü değerleri içselleştirebilmekte, bunun yanında bulunduğu bağlam fark 
etmeksizin uygulamaya dönük uluslararası özelliklerini de belirli bir ölçüde 
koruyabilmektedir.     
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Extensive Summary 
 

Institutions can be defined as programmed social actions to enable some 
behavioral patterns to be exhibited under certain conditions (Jepperson, 1991). The 
institutional logics, on the other hand, reflect the body of rules on the basis of the 
organizations they represent and we face with them in every single sphere of the life as 
the social structures. The logics which provide the formation of the social behavior 
patterns are activated within the scope of particular contexts and in case an individual is 
in this particular context, it affect the point of view, attitudes, preferences and 
tendencies directly (DiMaggio, 1997).  

The researches focusing on the relation between the individual and the context are 
generally concentrating on cultural differences and they miss the social patterns as a 
result of the micro actions of the entrepreneurs. However, there may be new social 
structures as a result of intended actions of institutional entrepreneurs and these 
structures may reflect the ideas and point of views (DiMaggio, 1988). The entrepreneurs 
use various rhetorical strategies during the institutionalization of a new model aiming to 
meet a societal requirement (Suddaby and Greenwood, 2005). The rhetorical strategies 
are classified as Pathos, Logos and Ethos (Aristotle, 1991). While the Pathos strategy is 
producing texts for emotional perceptions of people like fear, trust, mercy; the Logos 
states the reasonable perception such as efficiency, productivity and performance, and 
the Ethos mentions the moral elements like traditions, just, right to form texts (Aristotle, 
1991). 

This study examines the institutional entrepreneurs producing texts through 
rhetoric so the relation of these texts with local contexts gains importance (Barley and 
Kunda, 1992). The studies on the relation of rhetoric with the context state generally 
that the concepts to be examined are institutionalized by following the Pathos, Logos 
and Ethos sequence in addition to the formation of different institutionalization 
processes in different contexts (Green et al., 2008). When it is looked from the 
perspective of institutional effort, the insurance sector example takes its place among 
the various institutional logics generating the social programmes of the society 
(Jepperson, 1991). Therefore, for the insurance sector where the contextual 
characteristics are changeable, consideration of the role of the rhetoric strategies on that 
change is accepted as significant for our study.  
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The study examined the interactions between the government and insurance 
companies in Turkey by employing the document analysis and rhetoric analysis as the 
qualitative research methods. In this scope, the documents and academic studies were 
scanned to understand the development of insurance logic and the institutionalization of 
the insurance sector was examined historically. The very basic reason of this analysis is 
to manage the participants to the interviews successfully in the next phase of the 
research.  

Following the phase, the rhetoric analysis was performed through 7 sector 
representatives and 4 academicians. The sector representatives were chosen among 
people who have at least 10 years experiences in the industry. The findings to be gained 
define the rhetoric strategies of each participant and explain the relations of this strategy 
with local context.  
For analyzing the textual analysis of the interviews with the participants, it is firstly 
necessary to determine the texts reflecting dominantly which rhetoric strategy in terms 
of the classification of Pathos, Logos or Ethos. The way of legitimizing the insurance 
concept by using any one of these rhetoric strategies is seen important to examine the 
relation between the rhetoric and the context. An encoding template based on previous 
researches in the literature was generated (Green et al., 2008). The determination of 
which the participants used strategic persuasion elements according to the context they 
were in, necessitated a deductive analysis process. Thus, if the entrepreneur strategies 
consider the insurance concept as the assurance of the workers future and providing the 
state protection, the Ethos; if consider as a tool to increase the efficiency and 
productivity of the workers, the Logos; and if consider as the emotions towards the 
removal of social inequalities and social injustices, the Pathos were accepted.      

The institutionalization of the insurance industry in Turkey was examined as three 
periods by Ererdi (1998) and Kazgan et al., (1998). Since both periodization defines 
almost the same periods, this study also accepts the same periods for the assessment.  

For the analysis of the benchmarks in Turkey during the development of the 
insurance industry, the interviews to be conducted were benefited. On the examination 
of these face-to-face interviews, the rhetoric analysis was benefited. In that respect, the 
Pathos, Logos and Ethos are the thinking systems to be searched in the study. As a 
result of the analysis of the frequency of representation of any rhetoric with keywords, 
the encoding template was formed. The encoding templates consist of keywords 
reflecting the rhetoric and define which important event can be associated with the 
rhetoric. The important phases in these developmental stages in the study were defined 
and the incidental sequencing was used to present dominant rhetoric.  

The birth of the insurance idea in our country goes 1870s. It is the starting point of 
institutionalization stage. In this period, people were frightened through religions and it 
prevented the insurance basically from institutionalization. Moreover, since the foreign 
insurance companies used their privileges coming from capitulations within the 
insurance system, the insured people were prevented to ask for their lawful rights and 
caused many problems. Therefore, the frequently repeated rhetoric during the interviews 
were the concepts such as “fear, sharia, sin, allowable in terms of the religion, suppress, 
aliens, inequality and just”. Thus, this early stage is a period when the emotional Pathos 
strategy is dominant.   
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The role of the government had been changed from the proclamation of the 
Republic to mid-80s. It was seen that the government reacted to the unfair and 
unreasonable implementations during the first period and aimed to establish a moral and 
ethical structure in the industry. The deliberate and far position of the government in the 
previous period turned into the mission of development and progression. Therefore, the 
ethical rhetoric of “morality, national, appropriate, domestic, government, authority, 
speciality, peace and war” were mentioned more in this period. In this period, it was 
considered that the moral act of the companies was important for the development of 
the industry and the government would be the guarantor of this consideration.   

Third period of institutionalization is the period when the rational acts took place. 
This period came up with the European Union adaptation process. Turkish insurance 
industry that was defined as underdeveloped until this period, has accepted modern and 
unique applications until end of 2000s and achieved the required legal infrastructure. In 
this period, the government again made its authority and regulative power on the 
companies. However, the main distinction of this period with compare to others was the 
great increase in the expectations of the governments from the industry. The 
expectations of the government increased depending on the activities of the insurance 
companies of the developed countries in the world financial system. The basic aim of 
the government in this period was to re-structure the insurance industry in order to reach 
a level or reason in developed countries. Since, the very basic expectation of the 
government was to create a market having the international competition ability together 
with profitability. As a result, the concepts such as “performance, efficiency, 
effectiveness, competition, market, liberalism, valid and scientific” were pronounced 
more frequently.   

The rhetoric strategies exhibit continuity for the placement of some social 
phenomena in the society and they are categorized as Pathos, Logos and Ethos 
(Aristotle, 1991). When it is considered in that perspective, the institutional 
entrepreneurs representing the important layers of the society produce effective texts 
with the rhetoric they use and they enable the thoughts on social phenomena they 
defend to separate. The study examined the separation in terms of the rhetoric strategies 
which accompanied and discovered that the insurance phenomena had been 
institutionalized by using three of the strategies which are Pathos, Ethos and Logos. 
Also, it was observed that the separation of the thoughts on what the insurance is and its 
importance required the employment of different rhetorical strategies in different 
periods. When the studies in the literature on the relation of the context with the rhetoric 
are examined, a certain sequence for the use of rhetorical strategies is seen to be 
claimed. The sequence is given as Pathos, Logos and Ethos but the different 
institutionalization processes for different contexts are also seen as possible (Green et 
all., 2008).  

The findings of the study refer a different appearance for the institutionalization 
process of the insurance industry in Turkey than the sequence in the literature. Since it 
was not allowable in terms of the religion in pre-Republican era for a long time, non-
Muslims were dominant in the insurance industry in the Ottomans. In that era, the 
insurance was explained with reference to the religion, therefore, the social emotions 
like sin and fear directly affected the institutionalization of the insurance that was 
accompanied by Pathos rhetoric. Following the proclamation of the Republic, 
termination of the foreign dominancy in insurance industry and the dominancy of 
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domestic companies were aimed. In this period, government authority and the idea of 
nationalization became prominent and the idea of the nationalization of the insurance 
industry by the government, increasingly separated. Another characterization of this 
period was the elements complying with the state features such as specialty and 
appropriateness to gain importance. In the period after 1980, on the other hand, the 
insurance was perceived as a matter of competition as the market mechanism became 
stronger. Together with the Logos rhetoric, technical values such as efficiency and 
productivity became more and more prominent for the minds, so a scientific approach to 
the insurance was developed.    

There is a support in the study for previous studies searching an answer to the 
question on which rhetorical strategies are followed for the institutionalization of certain 
social facts. In addition to the idea that different rhetorical strategies may be more 
dominant in different contexts, the insurance has been institutionalized by following the 
sequence of Pathos, Ethos and Logos rhetorical strategies in Turkey. It can be said that 
the change in the sequence may be the result of the nature of the insurance industry. The 
insurance was firstly emerged in countries like the UK or Germany and then transferred 
to Turkey. The insurance as the transferred social phenomena was institutionalized in 
Turkey by following the Pathos, Ethos and Logos strategies that is different than other 
contexts; thus, the features unique to the context where the insurance was in became 
prominent. When the insurance is examined as a social fact, it can internalize the 
characteristics of the context where it is in and also can protect its international features 
for the applicability at a certain level no matter what the context is.  
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Özet 
Ülkelerin kalkınmasında lokomotif görevini üstlenen girişimcilerin sayısını 

artırmak ve girişimciliği teşvik etmek amacıyla pek çok çalışma yapılmakta ve bu 
kapsamda özellikle son yıllarda, girişimci kişilik kavramını tanımaya yönelik psikoloji 
temelli kişilik özellikleri incelenmektedir. Bu konuya katkı yapabilmek için yapılan 
inceleme ile alan yazında pek az değinilmiş ya da hiç değinilmemiş olan ve girişimciliği 
yordayabileceği düşünülen değişkenler tespit edilmiş ve araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu 
kuramlardan biri olan Temel Benlik Değerlendirmeleri ile girişimcinin kendi 
yeteneklerine ilişkin biliş sahibi olabileceği ve fırsatları değerlendirme konusundaki 
becerilerine ilişkin algısının girişimci kişiliğini belirleyebileceği öne sürülmüştür. 
Ayrıca bu etkileşimde bilişsel psikoloji kuramlarından Ençoklamacı Karar Verme 
davranışının aracılık etkisinin olup olmadığı da incelenmiştir. Örneklemdeki bireylerin 
Temel Benlik Değerlendirmeleri, girişimciliklerinin yaklaşık % 72’sini açıklarken; 
modele Ençoklamacı Karar Verme davranışı eklendiğinde bu oran % 65’e düşmektedir. 
Ayrıca Ençoklamacı Karar Verme davranışının girişimcilik üzerindeki olumsuz ancak 
istatistiki olarak anlamlı etkisi, girişimci özellikler ile Ençoklamacı Karar Verme 
psikolojisinin bir arada olamayacağını göstermesi bakımından önemli sayılabilir. 
Anahtar Kelimeler: Temel Benlik Değerlendirmeleri, Girişimcilik, Ençoklamacı Karar 
Verme, Kişilik. 

Abstract 

A lot of effort has been put to increase the number of entrepreneurs, the engines of 
the countries’ economic progress, and to promote entrepreneurship. In this regard, 
within the recent years in particular, studies, based on psychology and personality 
relationship are done to understand the entrepreneurial personality. To contribute to 
this topic and after searching the relevant literature, variables that might predict 
entrepreneurship have been incorporated into the model. It has been argued that one of 
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these theories, core self-evaluations, may determine the entrepreneurial personality by 
enhancing their self-perceptions and awareness regarding their skills to utilize the 
opportunities. Moreover, it has also been investigated if the maximizer decision-making, 
one of the cognitive psychology theories, play a role as a mediator. Core self-
evaluations account for 72% of the variance on entrepreneurship; but when maximizer 
decision-making is added, the amount of variance decreased to 65%. It may assumed to 
be an important result that entrepreneurial personality and maximizer decision-making 
cannot co-exist when the negative but statistical significant relationship between 
maximizer decision-making and core self-evaluations are considered. 

Key Words: Core Self-Evaluations, Entrepreneurship, Maximizer Decision-Making, 
Personality. 

1. Giriş 
Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı KOSGEB kurumunun 2013 yılında 

yayınlamış olduğu girişimcilik kültürünü yaygınlaştıracak ve girişimciliği geliştirecek 
Girişimci Dostu Ekosistem Oluşturmayı amaçlayan 2014-2016 Girişimcilik Stratejisi ve 
Eylem Planına göre (GİSEP, 2013) son 30 yıldır girişimciliği destekleyen devlet 
politikaları bütün dünyada yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. Devletler yenilik 
güdümlü ekonomilere dönüşme amacıyla, girişimciliği anlama ve bunu düşünce yapısı 
haline getirme faaliyetlerine harcadığı zaman, finans ve kaynakları her geçen gün 
arttırmaktadır. 2013 yılında Küresel Girişimcilik Çalışma grubunun (GEM, 2013) 
yayınlamış olduğu rapora göre Türkiye orta seviyede verimli ekonomiler arasında 
gösterilmektedir. Yenilik güdümlü ekonomi seviyesine çıkışın anahtarı olarak da 
yenilikçi düşünceye sahip girişimcilerin sayısındaki artış önem kazanmaktadır. Bunun 
yanında Girişimcilik psikolojisini araştırmak, anlamak ve uygulamak üzere 2005 yılında 
kurulmuş olan Uluslarararası Girişimcilik Psikolojisi Araştırma ve Eğitim Ağı 
(INPERE)’nın 2012 yılında yayınlamış olduğu rapora göre girişimci psikolojisini 
anlama araştırmalarının hala çok ilgi çekiyor olması bu alanda istenilenin elde 
edilemediğini göstermektedir (INPERE, 2012).   

Girişimcilik alan yazınında geçmişteki yapılan çalışmaların ağırlığı, daha çok 
örgütsel araştırmalar kapsamında (Gartner, 1988) yer alırken, son yıllarda girişimci 
kişilik kavramını tanımaya yönelik psikolojik temelli kişilik özellikleri üzerinde de bir 
yoğunlaşmanın olduğu gözlemlenmektedir (Arslan, 2014; Philipsen, 1998). 
Girişimciliğin dinamikleri üzerine yapılan çalışmaların birçoğu ekonomi, psikoloji ve 
sosyoloji alanlarında yapılmaktadır (Frese ve Gielnik, 2014). Schumpeter (1934) ve 
McClelland (1967) girişimciliği, özünde insan olduğu için psikolojik yaklaşımla ele 
alan ilk araştırmacılardandır. Girişimciliğin lokomotifi olan insan üzerine yapılan 
çalışmalar 1980-2005 yıllarında daha da yoğunlaşmıştır (Frese ve Gielnik, 2014). Bu 
araştırmalarda girişimcilik temel olarak kişisel görüldüğü için psikolojik olarak ele 
alınmıştır (Baum  ve Diğ., 2007). Girişimcilik süreci psikolojik temelli incelendiğinde 3 
safhalı bir süreçle karşılaşılmaktadır (Baron, 2007). Birinci safha girişimcilik 
düşüncesinin hazırlık ya da oluşum safhasıdır. Yani girişimcinin muhtemel girişim 
fırsatlarını görüp girişim potansiyeli olarak algılayarak ön girişim düşüncesini 
oluşturması safhasıdır. İkinci safha girişimin gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi ve 
sürdürülmesi safhasıdır. Üçüncü safha diğer iki safhanın yeni girişim düşüncelerinde 
uygulanarak icraata geçirilmesi safhasıdır. Bu sürecin 3 safhasında da psikolojik süreç 
etkin rol oynamasına rağmen muhtemelen en etkin olduğu safha birinci safha olup 
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süreçte diğer safhalara geçtikçe ve girişim süreci büyüdükçe girişimcinin kişiliğinin 
girişimin idamesindeki rolü azalmakta fakat hiçbir zaman girişimdeki liderliği önemsiz 
hale gelmemektedir (Hambrick, 2007). 

  Bu bağlamda psikolojik olarak girişimci kişiliğin incelendiği çalışmalarda “Niçin 
girişimciler karşılaştıkları girişim fırsatlarını değerlendirirken girişimci olmayanlar için 
bu fırsatlar anlamsız gelmektedir?” sorusu sorulmaktadır. Yapılan araştırmalarda bu 
sorunun cevabı kişilik özelliklerinde aranmıştır (Sciascia ve De Vita, 2004).   Atkinson 
ve McClelland 1950’li yıllarda girişimciliği psikolojik yaklaşımla incelerken dikkatleri 
bireyin kişilik özelliklerine, motivasyonuna ve güdülerine çekerek girişimcilerin güçlü 
bir şekilde başarıya ihtiyaç duyduklarını iddia etmişlerdir (Ozkul, 2005, 
McClelland,1961). Bu bağlamda psikolojik olarak girişimciliği başarı ihtiyacıyla 
yorumlayan McClelland teorisinde kullanmış olduğu ölçeğin güvenirlik sorunu ve 
araştırmasının batı kültürü dışındaki kültürlere genellenememesi nedeniyle 
eleştirilmiştir (Triandis, 1995; Rauch ve Frese, 2001). 1966 yılında Rotter sosyal 
öğrenme teorisiyle girişimciliği psikolojik olarak inceleyen diğer bir araştırmacı 
olmuştur. Sosyal öğrenme kuramının alt olgusu olarak kontrol odağı olgusunu 
girişimciliği psikolojik olarak açıklamak için kullanmıştır. Sosyal öğrenme kuramının 
girişimciliği açıklama çalışmaları başarı ihtiyacı kuramından daha az tutarlı sonuçlar 
vermesi üzerine psikolojik olarak belirsizliğe tolerans ve risk alma davranışı olguları 
girişimciliği açıklamak üzere kullanılmıştır (Rauch ve Frese, 2001). Psikolojik açıdan 
yenilikçi, bağımsız, rekabetçi kişilik özelliklerinin de girişimciliği yorumlamak üzere 
muhtelif çalışmalarda kullanıldığı görülmesine rağmen kuram olarak kabul edilecek 
kadar çok araştırmaya konu olmamıştır (Begley ve Boyd, 1987).  Girişimcilik olgusunu 
psikolojik yaklaşımla inceleyen birçok çalışma yapan Frese (2009), girişimciliği 
oluşturan etmenler olarak karar faaliyetleri (davranışsal bileşen), algılar ve fırsatların 
değerlendirilmesi (algı, biliş, duygu, motivasyon bileşenleri) bileşenlerini öne sürmekte 
ve bu bileşenlerin psikolojik olması nedeniyle girişimciliğin de psikolojik boyutta 
incelenmesi gerektiğini iddia etmektedir. INPERE (2012) raporunda girişimsel sürecin 
en büyük bileşeninin biliş olduğu ve fırsatları keşfetme davranışının bilişin bir 
fonksiyonu olduğu iddia edilmiştir. Girişimci kişiliğin biliş yönünün girişimsel fırsatları 
fark etme ve bunları değerlendirmek için esas rolü oynadığı giderek daha kabul edilen 
bir gerçek olmaktadır (INPERE, 2012).  

 Çalışmanın modelinde Temel Benlik Değerlendirmeleri ve Girişimcilik arasındaki 
ilişki araştırılırken Ençoklamacı Karar Verme davranışının bu ilişkide aracı rolü 
irdelenecektir. Böylece yukarıda bahsi geçen kuramlar doğrultusunda girişimci kişilik 
ve karar verme olgularının ele alınması ve Türk yazınında bu boşluğun doldurulabilmesi 
hedeflenmektedir.   
 İlgili alan yazın tarandıktan sonra şu araştırma soruları belirlenmiştir: 

1. Temel Benlik Değerlendirmelerinin girişimcilik üzerinde etkisi var mıdır? 
2. Ençoklamacı Karar Verme eğiliminin girişimcilik üzerinde etkisi var mıdır? 

3. Temel Benlik Değerlendirmelerinin Ençoklamacı Karar Verme davranışına etkisi var 
mıdır? 

4. Temel Benlik Değerlendirmelerinin girişimcilik üzerindeki etkisinde Ençoklamacı-
Yetinmeci Karar Verme eğiliminin aracı değişken rolü nedir? 
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2. Temel Benlik Değerlendirmeleri Kuramı 

 Araştırmamızda kullandığımız kuramlardan olan Temel Benlik Değerlendirmeleri 
(TBD)  (Core Self Evaluations), Judge ve Diğ. (1997) tarafından benlik saygısı (Self 
Esteem, özsaygı), Genel Öz Yeterlilik (General Self Efficacy) , Nevrotizm  (Emotional 
Stability) ve Kontrol Odağı (Locus of Control) alt boyutlarıyla alan yazına 
kazandırılmıştır. TBD, geniş ve bütünleştirici bir kişilik özelliği olarak bireylerin 
kendilerine, diğer bireylere ve yaşadıkları çevreye ilişkin yetenek ve kabiliyetlerini 
psikolojik olarak değerlendirmesidir. Bireyin TBD, onun girişim fırsatlarını 
değerlendirip değerlendiremeyeceğini etkilemektedir (Shane, 2007). Benlik saygısı 
genel olarak bireyin kendisine yönelik olumlu değerlendirmeleridir (Rosenberg ve Diğ., 
1995). Benlik saygısı insanın kendini ve sınırlarını olduğu gibi kabul etmesi ve bundan 
hoşnut olmasıyla ilgilidir. Benlik saygısı, özgüven gibi dış değerlendirmelere açık 
olmadığı için başarısızlıktan zarar görmez. Kontrol odağı, bireylerin yaşadıklarının 
ortaya çıkış nedenleri konusunda sorumluluğu kime ve neye yüklediği ile ilgili bir 
kavramdır ve kişinin yaşadıklarını yönlendirebilme gücü ile ilgili değerlendirmelerini 
ifade eder (Lefcourt, 1966). Öz yeterlilik, bireyin kendi yeteneklerine ilişkin 
yargılarının sonucunda duyduğu “güvendir”. Öz kavramı ise bireyin kendi kendine 
soracağı soruların niteliğinden kaynaklıdır. Öz yeterlilik, kişinin –e bilmek fiili ile 
başlayan yargılarını ifade eder (Meydan, 2011). Nevrotizm olgusu bireyin karşılaştığı 
durumlarda sonuçlara ilişkin olumlu düşünme yerine sürekli olumsuz sonuçlarla 
karşılaşacağını düşünmesidir (Grant ve Wrzesniewski, 2010). TBD kuramı ile daha 
önceleri yapılan çalışmalarda iş memnuniyetiyle (Judge ve Bono, 2001), performansla 
(Erez ve Judge, 2001) motivasyonla (Chen ve Diğ., 2004) ve karar sürecini 
etkileyebilecek kişilik özellikleri olan kendine güven, öz yeterlilik ve duygusal denge 
olgularıyla (Judge ve Diğ., 2003) anlamlı ilişkisinin olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca 
Hambrick (2007) tarafından yapılan araştırmada TBD’nin stratejik seviyede karar 
verme davranışıyla anlamlı ilişkisi bulunmuştur. Bernardo ve Welch (2001) ise yüksek 
TBD’ne sahip kişilerin bireysel kapasitelerinin farkında olduklarını dolayısıyla kabul 
edilebilir risk seviyelerinde daha fazla getiri sağlayabilecek girişimcilik fırsatlarını 
görebildiklerini ileri sürmektedir. Bu çerçevede modelin bağımsız değişkeni olarak 
kurgulanan TBD’nin girişimcilik üzerinde etkisi olabileceği savunulmaktadır.  
 3. Girişimcilik  

 Genel olarak ‘’Girişimci’’ “gerekli riskleri alarak yenilik yapmaya çalışan kişi” 
tanımlanmakta ve ilk kez 1700’lü yıllarda, ekonomik teorinin babası sayılan Cantillon 
tarafından incelenmiştir (Arıkan, 2004). 17. yüzyılda girişimci, bir mal veya hizmeti 
üretmek üzere hükümetle sözleşme yapan kişiyi ifade etmekteydi. Yapılan bu 
sözleşmede yer alan fiyat sabit olduğundan, mal ya da hizmet üretimi sonucu meydana 
gelen kar ya da zarar girişimciye aitti. Cantillon’a göre girişimciler, tüketiciler ile 
üreticiler arasındaki bağın kurulmasında bir koordinatörlük rolü oynarlar (Özkul, 2008; 
Grabel ve Diğ., 2003).  Bu bağlamda Cantillon, girişimciyi henüz belirlenmemiş bir 
bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetlerini bugünden satın alan ve üreten 
kişi olarak tanımlamıştır. Cantillon bu tanımıyla girişimcinin risk alma özelliğini öne 
çıkarmıştır (İraz, 2005).  Girişimcinin ve girişimcilerin ekonomik büyüme, istihdam, 
inovasyon ve üretkenliğin itici gücü olduğu tartışmalarının kökeni bu kadar eskiye 
dayanmakla birlikte, politika alanında güncel bir konu haline gelmesi 1990’lı yıllara 
rastlamaktadır. 2000’li yıllar ise devletlerin ve uluslararası kuruluşların girişimcilere 
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çeşitli destekler sunarak ve girişimciliğin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya 
çalışarak girişimciliği geliştirme çabalarını yoğunlaştırdığı yıllardır (GİSEP, 2013). 
 Bireylerin girişimciliğe yönelmelerinde kendini istihdam etme, temel ihtiyaçlarını 
karşılama güdüsü ve çaresizlik etkili olabildiği kadar ortaya çıkan fırsatları 
değerlendirme, kendini gerçekleştirme ve hayat kalitesini yükseltme gibi güdüler de 
etkili olabilmektedir. Bireylerin kişisel pratikleri ve ülkelerin sosyo-politik durumları 
diğer değişkenler olarak öne çıkmaktadır. Girişimcilik olgusunda girişimcinin karar 
vermesini etkileyen benlik değerlendirmeleri ve bu etkiyi azaltan veya arttıran karar 
verme tarzı (Ençoklamacı-yetinmeci) araştırmanın odağını oluşturmaktadır.  

 4. TBD ve Girişimcilik İlişkisi 
 TBD ve girişimcilik olguları arasındaki ilişkinin farklı boyutlarını ortaya 
çıkarmak için alan yazında birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin Malmi ve Brown (2008) 
yaptıkları bir çalışmada, örgüt liderinin kendi yetenek ve kabiliyeti konusundaki algısı 
ile girişimcilik davranışlarını doğrudan etkileyebildiğini rapor etmektedir. Bunu 
destekleyen başka bir çalışmada Hambrick (2007), TBD’nin yüksek rekabet ortamında 
liderin vereceği stratejik kararlar üzerinde etkili olabileceğini iddia etmektedir. Şimşek 
ve Diğ. (2010) tarafından 129 firma üzerinde yapılan çalışmada, TBD olgusunun 
işletme yöneticilerinin vereceği girişim ve girişim uyum kararlarında etkili 
olabileceğine dair bulgular vardır. Aynı çalışmada TBD yüksek olan yöneticilerin, 
zaman içinde verdikleri stratejik kararlarda olumlu sonuçlar alabildikleri de 
belirtilmektedir. Boone  ve Diğ. (1996) tarafından, Hollanda’da 39 KOBİ üzerine 
yapılan bir araştırmada, TBD alt boyutlarından biri olan kontrol odağı (Locus of 
Control) yüksek girişimcilerin, firmalarının faaliyetlerini olumlu yönde arttırabildikleri 
bulunmuştur. Sosyal öğrenme teorisine dayandırılan kontrol odağı olgusu, Rotter (1966) 
tarafından alan yazına kazandırılmıştır. Rotter kontrol odağı kuramını açıklarken, iç ve 
dış boyutlu olarak ayırmış ve girişimcilik olgusunun, iç kontrol odağıyla olumlu 
ilişkisinin olduğunu iddia etmiştir. Yapılan başka bir çalışmada, kontrol odağı 
olgusunun, bireyde başarı ve güç için gerekli olduğu iddia edilmektedir. İç kontrol 
odağı yüksek bireyler, kendi yaşantılarında meydana gelen değişimlerin, verdikleri 
kararlar sonucunda oluştuğuna inanmaktadır (Chiemeka, 1991). Benzer şekilde, Ahmed 
(1985) tarafından yapılan bir araştırmada, iç kontrol odağı olgusunun, risk alma 
davranışı ve girişimcilik davranışıyla olumlu ilişkisinin olduğu ileri sürülmektedir. 
Rotter  (1966) iç kontrol odağı olgusuna sahip olan bireylerin çevrelerini kontrol etme 
duygularının ve çevrelerinden en fazla getiriyi elde etme davranışlarının diğer bireylere 
göre daha yüksek olduğunu iddia etmektedir. Bazı kaynaklarda (McClelland, 1961), 
bireylerin kendi davranışlarının neden ve sonuçlarını, kendi iradelerine bağlamakta 
olduğu, girişimcilik ve yaratıcılık ile kontrol davranışı arasında, doğrusal ve olumlu 
yönde ilişkinin bulunduğu iddia edilmektedir.  

 İç kontrol odağı kuramını destekler şekilde Klessens (2012), yüksek lisans 
tezinde, girişimcilerin karar verme sürecinde nedensel muhakeme (causal reasoning) ve 
etkin muhakeme (effectual reasoning) adını verdiği iki tür yaklaşımla karar verdiklerini 
iddia etmektedir.  Nedensel muhakeme geleceği tahmin ederek geleceği kontrol altına 
almayı vurgularken etkin muhakeme ise geleceği kontrol edebildiğimiz sürece tahmin 
etmeye gerek duymayacağımızı vurgulamaktadır (Sarasvathy, 2001).  Etkin Muhakeme 
bakış açısı ise girişimcinin, her an karşılaştığı durumda sahip olduğu her türlü birikimi 
ve yeteneği verimli ve etkili bir şekilde değerlendirerek bir bakıma iç kontrol odağını 
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uygun şekilde kullanarak duruma yön vermesini vurgulamaktadır. Değişen durumlara 
göre uygulanacak hareket tarzı bazen geçmişte hiç denenmemiş fakat olumlu sonuçlar 
verebilecek bir hareket tarzı olabilmektedir. Etkin muhakeme yaklaşımı, girişimcinin 
girişim kararını verirken, girişimin gelecekteki getirisinden ziyade öncelikle kabul 
edilebilir kayıplarını sorgulamaktadır. Etkin muhakeme yaklaşımında girişimcinin 
içinde bulunduğu durumu yukarıda sayılan farklı olguların etkileşimiyle kontrol etmesi 
vurgulanmaktadır. Yüksek belirsizlik durumunda ve risk algısının yüksek olduğu 
koşullarda etkin muhakeme yaklaşımının girişim kararları için çok uygun bir süreç 
olduğu iddia edilmektedir (Sarasvathy,2001).  

 Shane (2007) TBD olgusunun alt faktörü olan benlik saygısı (self-esteem, 
özsaygı) olgusunun girişimcide zamanla oluştuğunu, girişimcinin kendi kurmuş olduğu 
işinde başarıya ulaşma sürecinde karşılaştığı zorlukları bertaraf ederken davranış haline 
geldiğini söylemektedir. Benlik saygısı zorluklarda ya da başarısızlıklarda girişimcinin 
pes etmesini değil başarısızlıklarda dahi birtakım dersler alabilmesini ifade etmektedir 
(Shane, 2007).  Burada vurgulanan, kararların doğru ya da yanlış olmasından ziyade 
girişimcinin kendisine en doğru gelen kararı aldığının farkında olabilmesidir. Girişimci 
yaşadığı deneyimlerle birlikte bir şeyler öğrendiğini düşündüğünde benlik saygısı 
duygusu da oluşmaktadır. Yeni bir girişimde bulunurken dahi gerekli olan her şeyi 
öğrenebileceğini düşünmesi ve kendinde bu inancı görebilmesi kişiyi girişimci kılan en 
önemli etkenlerden biri olarak görülebilir. Korman ‘ın öz uyum teorisine (Korman’s 
Self Consistency Theory) göre benlik saygısı, bireyin performansını, seçimlerini ve bir 
şeylerden hoşnut olabilmesini etkilemektedir (Ferris ve Diğ., 2010). Düşük benlik 
saygısına sahip bireylerin hayatlarında sürekli uyum aradığı, memnun olmadıkları 
işlerde ve başarısızlıklarda dahi bu uyumu aradıkları iddia edilmektedir (Shane, 2007). 
TBD’nin diğer bir alt boyutu olan, benlik saygısı algısının, girişimcilik davranışıyla 
ilişkisini inceleyen ve olumlu yönde sonuçlar bildiren çalışmaların da olduğu 
görülmektedir (Ray, 1996). 
 Cooper ve Diğ. (1988) tarafından girişimciler üzerinde yaptıkları çalışmalarında, 
girişimci davranışlar gösteren bireylerin kendilerine güven olgusunun diğerlerine 
kıyasla daha yüksek olduğunu ve bunun sebebi olarak da kendi yeteneklerini 
gördüklerini belirtmektedir. Girişimcilerin kendilerine güven algılarının, yöneticilerden 
daha yüksek olduğu ve yaşamlarındaki olayların nedenlerini kendilerine bağladıkları da 
ileri sürülmektedir (Busenitz ve Barney, 1997). Yine başka bir araştırmada (Baum ve 
Lock, 2004), TBD’nin diğer alt boyutlarından biri olan özyeterlik algısının, bireysel 
ekonomik girişim faaliyetlerinde doğrudan etkili olduğu yönünde bulgular 
paylaşılmıştır. Ayrıca, bir başka araştırmada özyeterlik algısının, girişimcilik 
davranışlarıyla olumlu yönde bir ilişkisinin olduğu savunulmaktadır (Aviram, 2006). Bu 
anlatılanlar ışığında aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur: 

H1. TBD girişimcilik olgusunu olumlu ve anlamlı yönde etkilemektedir. 
5. Ençoklamacı ve Yetinmeci Karar Verme Kuramları 

 Araştırma için kurulan modeli destekleyen ana kuramlardan diğeri ilk kez Herbert 
Simon (1954) tarafından kısıtlı ussallık (Bounded Rationality)  olgusu altında ayrımının 
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yapıldığı “Ençoklamacı”1 (Maximization)-“Yetinmeci” (Satisficing) kuramıdır. 
Ençoklamacılar, her seçeneğin detaylı bir şekilde incelenmesi yoluyla en iyi seçeneğin 
bulunarak karar verileceğine inanırken, yetinmeciler ise beklentilerini karşılayan ilk 
tatmin edici seçeneğe yönelmenin doğru olacağına inanmaktadırlar (Schwartz ve Diğ., 
2002). Ençoklama davranışları üzerine yapılan çalışmalarda,  Festinger’in (1954) sosyal 
kıyaslama kuramına da atıf yapıldığı görülmektedir (Weaver ve Diğ., 2015). Buna göre 
ençoklamacı bireyler karar verme sürecinde kullandıkları sosyal kıyaslama bilgileriyle 
mümkün olan en iyi seçeneği seçme eğiliminde olabilmektedirler. Iyengar ve Diğ. 
(2006) ençoklama eğilimli bireylerin seçenekler hakkında daha fazla bilgi toplama 
ihtiyacı duyduğu için, iş arama sürecinde de diğer bireylere göre daha yüksek maaşlı 
işler bulabildiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca bu kişilerin beklentilerini sürekli 
yükseltip başarısız olduklarında yetinmeci bireylere göre daha mutsuz oldukları da iddia 
edilmektedir. Parker ve Diğ. (2007) ile Bruine de Bruine ve Diğ. (2007) ise 
Ençoklamacı Karar Verme tarzına sahip kişilerin karar verirken çevrelerindeki etkenlere 
ve kişilere bağlı olarak karar verdikleri ve sonuçta da başarısız olduklarını ve yetinmeci 
bireylere göre daha mutsuz ve huzursuz olduklarını iddia etmektedirler. Bu kapsamda 
girişimci bireylerin ençoklamacı olmaktan çok yetinmeci karar verme tarzına sahip 
olabilecekleri ileri sürülebilir.  
  Karar verme sürecinde bilişsel psikoloji ve karar verme süreci alan yazınında 
yapılan araştırmalar, girişimcilerin herhangi bir durumda yönetici veya diğer bireylere 
göre farklı bir değerlendirme sürecine sahip olduklarını göstermektedir. Girişimciler 
karar verme sürecinde sezgisel ve önyargılarla hareket edebilmektedirler (Simon ve 
Diğ., 1999). 

5.1. Alternatif Araştırma Safhası 

 Karar verme süreci sonunda yapacağı seçimden (karar) en fazla getiri sağlamak 
isteyen bir ençoklamacı girişimci, artan seçenek içinde en fazla getiriyi sağlayabilecek 
olanları seçerken, diğer tüm seçenekleri detaylı bir şekilde incelemek isteyecektir. Karar 
vericinin tüm alternatif seçenekleri inceleme isteğinin önündeki en büyük engel zaman 
ve diğer kaynakların kısıtlı oluşudur. Alan yazında yapılan çalışmalarda Ençoklamacı 
Karar Verme davranışına sahip bir karar vericinin, en çok faydayı elde etmek için 
seçeneklerini arttırma yoluna gittiğine dair bulgular olduğu ileri sürülmektedir. 
Ençoklamacı için en fazla seçenek en iyi kararı vermek için bir gereklilik olup kısıtlı 
rasyonelliğin önüne ancak bu şekilde geçebilmektedir (Iyengar ve Jiang, 2004; Iyengar 
ve Diğ., 2006). Karar verici mümkün olan tüm seçeneklere sahip olduğunda ancak 
kendisini iyi hissedebilmekte, bunun dışındaki herhangi bir durumda tam anlamıyla 
kendisini iyi hissedememekte, pişmanlık duymakta, kesin karar verememekte ve karar 
verme zorluğu yaşamaktadır  (Iyengar vd, 2006). Karar verici için tüm seçeneklere 
sahip olabilme imkânı kendi dışındaki etkenlere bağlı olduğu ve kendi dışındaki 
etkenlere hiç bir zaman tam müdahale edemediği için kronik bir karar verme güçlüğünü 
sürekli yaşamak zorunda kalacak, bu ise pişmanlığa yol açacak, pişmanlık ise 
memnuniyet duygusunu ortadan kaldıracaktır. Scwartz ve Diğ. (2002) rasyonel karar 
verme yaklaşımında girişimcilerin karar verirken tüm alternatifler ve muhtemel sonuçlar 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmak istediklerini söylemektedir.  Karar verme sürecinde 

                                                
1 . Maximization kelimesi iktisatçılar tarafından da kullanılmaktadır. Ancak kelime Türkçeleştirilerek 
“maksimizasyon” biçimini almış ve yaygınlaşmıştır. Ancak psikolojide de kavram olarak girdiğinden 
Türkçe karşılığına gerek duyulmuştur. 
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alternatif seçenekler birbirleriyle karşılaştırılarak karar verilir (Rim ve Diğ., 2011). 
Rasyonel seçim yaklaşımında, seçenekler ve muhtemel sonuçları hakkında yeterli bilgi 
edinme sorunu yaşandığında, girişimcinin karar vermesi zorlaşacak zaman, emek ve 
diğer kaynakların sarfiyatı artacaktır. Ençoklamacı yaklaşımla verilen kararda, 
seçilmeyen alternatifler sürekli zihnini meşgul ederek potansiyel bir pişmanlık duygusu 
belirecektir (Gilovich ve Medvec, 1995). 

Schwartz (2000) seçeneklerin arttığı bir karar sürecinde 3 problemin oluşacağını 
iddia etmektedir. Birinci problem, seçimin yapılacağı seçenekler hakkında yeterli 
bilginin elde edilememesi problemidir. İkinci problem, seçenekler arttıkça, karar 
vericinin sonuçları kabullenmeme derecesinin artması ve sonuçları beğenmeme ya da 
memnun olmama problemidir. Üçüncü olarak, karar vericinin artan seçenek durumunda 
verdiği karar sonucu başarısızlıkla karşılaşması durumunda, tercih etmediği seçenekler 
için pişmanlık duyarak hatayı kendine yükleme davranışıdır. Dolayısıyla seçeneklerin 
olmadığı bir durumda, bir karar alma davranışına da ihtiyaç duyulmamaktadır. Benzer 
bakış açısı ile monopol piyasada hizmet veren bir işletmenin hizmetinden memnun olup 
olmama pazarda alternatif başka işletme olmadığı için sizin seçiminize bir etkisi 
olamayacağı aşikardır. Zaten başka seçenek olmadığı için de mevcut hizmet 
sağlayıcısıyla devam etmek zorundasınızdır. Servis sağlayıcısının hizmette yetersizliği 
ya da diğer aksaklıkları karar vericinin kararını etkilemez. Bunun yanında, seçeneklerin 
birden fazla olduğu ve karar vericinin elinde başka alternatiflerin bulunduğu bir hizmet 
sektöründe hizmet sağlayıcının hataları tolere edilemez ve karar verici farklı seçeneklere 
yönelebilir. Schwartz (2000) karar veren insanların sınırlı veya az sayıda seçenek 
durumunda sınırsız seçenek durumuna nazaran daha kolay seçim yaparak karar 
verdiğini ve kendilerini iyi hissettiklerini iddia etmektedir. 

5.2. Karar Verme  
Karar verme aşamasındaki bir girişimci tüm seçeneklerin incelenmesinin imkansız 

olması veya kullanışlı olmaması durumunda, seçenekleri inceleme faaliyetini 
durduracak, tüm şüphelerine ve kesin olmayan fikrine rağmen bir seçeneği seçmek 
zorunda kalacak ve hiç inceleyemediği diğer seçeneklerin uygun olup olmadığı 
konusunda sürekli ikilemde kalarak verdiği kararda pişmanlık duygusunu yaşayacaktır 
(Schwartz ve Diğ., 2002). En çok faydayı getirme amacını güden karar verme süreci de 
bu yüzden başarısızlığa uğrayacaktır. Sonuç olarak, yaptığı seçimde, bu seçimin en iyi 
seçim olduğu düşüncesinden, bu seçimin yapabileceğinin en iyisi olduğu düşüncesine 
kayacaktır. Karar verme güçlüğü  Ençoklamacı Karar Verme olgusunun vazgeçilmez bir 
parçası olabilmektedir (Iyengar ve Diğ., 2006). Ençoklamacı Karar Verme davranışının 
düşük yaşam memnuniyetine yol açtığını ortaya koyan birçok araştırma vardır 
(Giacopelli ve Diğ., 2013). Bunu destekleyen bir çalışmada, üniversite öğrencileri 
üzerinde yapılmış olup, iş arama davranışlarında ençoklamacı davranış tarzına sahip 
öğrencilerin yetinmeci davranış tarzına sahip bireylere göre daha düşük yaşam 
memnuniyetine sahip oldukları öne sürülmüştür (Iyengar ve Diğ., 2006). 

5.3. Yetinmeci Karar Verme 
 Karar verme süreci sonucu yapılacak seçim, yetinmeciler için farklı olgular ihtiva 
etmektedir. Kısıtlı rasyonalizm etkisiyle Ençoklamacı Karar Verme davranışı sonucu 
oluşan ve bitmeyen pişmanlık duygusu karar vericileri anlık ve en az maliyetli ancak 
istediği asgari şartları sağlayan sonuçları elde edecek karar alma sürecine itmektedir 
(Bearden ve Diğ., 2006). Yetinmeci bir karar verme sürecinde, karar vericinin yapacağı 
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seçim, kabul edilebilirlik sınırının üzerinde getiriyi sağlayacak herhangi bir seçenek 
olabilmektedir. Yeterli getiriyi sunan bir seçeneğin seçimi, en iyisini sunan bir 
seçeneğin seçiminden daha anlamlı olabilmektedir. Karar verme süreci sonucu herhangi 
bir seçeneği tercih eden yetinmeci karar verici, bu seçimden sonra daha iyi bir getiri 
sunan bir seçeneğin belirmesinde ençoklamacı karar vericiye nazaran daha az pişmanlık 
duyabilmektedir. Dolayısıyla seçeneklerin artmasıyla oluşabilecek pişmanlık 
duygusundan dolayı kendini kötü hissetme riski, yetinmecilerde en aza inebilmektedir 
(Dar-Nimrod ve Diğ.,. 2009).  

Berg (2014), başarılı girişimcilerin elde ettikleri sonuçlarla girişim sürecinde 
kullandıkları az bilgiden yola çıkarak, değişken ve belirsiz girişim koşullarında bütün 
alternatiflerin detaylı incelendiği bir karar verme süreci değil, olumlu sonuçlarla yetinen 
girişim kararlarının başarılı olduğunu iddia etmektedir. 49 küçük girişimci üzerinde 
yapılan bu araştırmada, girişimcilerin alternatifleri eleme, düşünce yapıları, alternatif 
aramayı kesme kararı ve son olarak karar verme süreçleri incelenmiştir (Berg, 2014). 
Sonuç olarak girişimcilerin karar verme süreçlerinin alan yazında birçok araştırmanın 
ortaya koyduğu gibi, çok uzun ve karmaşık bir yapıda olmadığı, tam tersi, basit ve kısa 
olduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin girişim yeri için alınan kararların, karar verme süreci 
uzun araştırma ve planlamalarla değil, girişimcinin gündelik sebeplerle ilişkisi olduğu, 
farklı girişim kollarıyla alışverişinden ortaya çıkan fırsatlara dayandığı görülmektedir. 
Yapılan bu araştırmaların ortaya koyduğu gibi, girişim kararları, uzun bir süreç sonunda 
değil, kısa ve anlık bir faaliyetin sonucunda verilmektedir (Goldstein ve Gigerenzer, 
2009). Bu çalışmanın en önemli savlarından biri olan yetinmeci karar alma davranışının, 
bu tür girişim kararlarında daha baskın bir karar alma davranışı olabileceği öne 
sürülmektedir. Kısıtlı rasyonellik sürecinde tüm alternatifler hakkında detaylı bilgi 
sahibi olmak zordur. Dolayısı ile bütün koşullar hakkında yeterli bilgiye ulaşmak için 
araştırma yapmak mümkün olmadığı için, en doğru kararı verebilmek de mümkün 
olamamaktadır. Bu durum ise girişimcilerin, sınırlı rasyonalizmin mevzubahis olduğu 
bir girişim sürecinde, her alternatif için çeşitli ihtimaller üzerinde düşünmesine yol 
açabilmektedir. Berg (2014)’in araştırmasında da savunulduğu gibi girişimcilerin hiçbir 
zaman tüm alternatifler hakkında detaylı bir bilgiye sahip olamayacakları bundan dolayı 
kendilerini memnun edecek en yakın alternatifte yoğunlaşarak kararlarını yetinmeci bir 
karar davranışı sonucu alacakları değerlendirilmektedir. Yetinmeci bir karar verme 
sürecinde az fakat öz bilgiyle verilen kararların daha olumlu sonuçlar getireceği iddia 
edilmektedir (Ye ve Diğ., 2008). 

6. Temel Benlik Değerlendirmeleri ve Ençoklamacı Karar Verme Süreci 
İlişkisi 

 Ençoklamacı Karar Verme davranışının gerçek hayatta iyimserlik davranışını 
sınırlayan bir olgu olduğunu iddia eden birçok araştırma vardır (Polman, 2010; 
Schwartz, 2002; Iyengar ve Diğ., 2006). Bireyin Ençoklamacı Karar Verme davranışını 
sergilemesi için kendi yeteneklerinin ve sürece katkısının farkında olması gerektiği ileri 
sürülmektedir. Kişi en temel kararlarda dahi kendi imkan ve kabiliyetlerinin farkında 
olarak karar verebilmektedir (Schooler ve Diğ., 2003). Ölçülmek istenen olgu 
ençoklamacı davranış olduğunda bireylerin benlik değerlendirmelerini yapmaları 
beklenmektedir. Benlik değerlendirmelerini yapamamış bireylerin, ençoklamacı 
davranışını ölçmenin, imkansız ve mantıksız olduğu kabul edilmektedir (Schooler ve 
Diğ., 2003). Diğer yandan, bireyin temel benlik değerlendirmelerini yapmaları onların 
kendilerini iyi hissederek iyimser karar vermelerine neden olabilmektedir. Burada ileri 
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sürdüğümüz olgulardan biri de TBD’nin, bireylerdeki Ençoklamacı Karar Verme 
davranışının olumsuz özelliklerini nötralize edebilme özelliğinin var olduğudur. 
 Fazla iyimserlik (Overoptimism) davranışını kendine fazla güven olgusuyla 
(overvonfidence) inceleyen araştırmacılar her iki olgunun da bilişsel önyargılara yol 
açtığını iddia etmektedirler (Koellinger ve Diğ., 2007 ; Frese ve Gielnik, 2014). 
Kendine fazla güven olgusu girişimcinin bilişsel olarak yetenek ve kabiliyetlerini 
gözünde fazla büyüterek geleceğe yönelik tahminlerinde yanılması ve başarısız 
olmasına yol açmaktadır. Fazla iyimserlik ise girişimcinin girişim sürecinde sürekli 
olumlu düşünmesidir. Fazla iyimserlik ve kendine fazla güven olgusunun girişimin ilk 
safhalarında şartların belirsiz olduğu durumda kesin kararlar almak için gerekli 
olduğunu savunan araştırmacılar da vardır (Simon ve Shrader, 2012). Buna rağmen 
özellikle kendine fazla güvenin başarısızlığa yol açtığını ileri süren araştırmalar da 
çoktur (Hmieleski ve Baron, 2009).  

 TBD’nin alt boyutları olan duygusal denge, öz saygı, nevrotizm, özyeterlik 
boyutlarının iş performansıyla anlamlı ilişkiler gösterdiği yapılan araştırmalarda 
raporlanmıştır (Judge,2009; Kacmar ve Diğ., 2009). TBD yüksek olan bireylerin 
başarısızlığa tahammüllerinin de yüksek olduğu ve karar alırken de iyimser oldukları 
ileri sürülmekte, ayrıca zaman içinde kazançlarının diğer bireylere göre daha çok arttığı 
iddia edilmektedir (Judge ve Bono, 2001; Judge ve Hurst, 2008).  Giacopelli ve Diğ. 
(2013) yaptıkları çalışmada ençoklamacı karar verme davranışının iş memnuniyeti ve iş 
performansıyla arasındaki ilişkisini incelemiştir. Araştırmalarında TBD olgusunun iş 
performansı, iş memnuniyeti ve gelir seviyesiyle olumlu ve anlamlı ilişkisinin olduğunu 
gözlemlemişlerdir. Araştırmacılar aynı çalışmada Ençoklamacı Karar Verme davranışı 
ve TBD arasında da olumsuz ve anlamlı ilişki raporlamışlardır.  

 Ençoklamacı karar davranışı pişmanlık duygusu, nevrotizm (kendini kötü 
hissetme duygusunu) ve karar zorluk duygusuna yol açmaktadır. Ayrıca nevrotizm 
olgusunun Ençoklamacı Karar Verme olgusunu arttırdığı anlaşılmaktadır (Purvis ve 
Diğ., 2011; Schwartz ve Diğ., 2002). Ençoklamacı karar olgusunun düşük yaşam 
memnuniyeti ve pişmanlık hislerine neden olabildiği de ileri sürülmektedir (Purvis ve 
Diğ., 2011).   

  Di Fabio ve Palazzeshci (2012)  yaptıkları çalışmada TBD’nin kararsızlık 
faktörünü azalttığını iddia etmektedir. Düşük TBD  bilgi ihtiyacı ve çelişkili bilgiye 
dayanan yüksek karar zorluğu olgusuna neden olabilmektedir (Gati ve Diğ., 1996; Di 
Fabio ve Palazzeschi, 2012).  Ençoklamacı Karar Verme olgusunun sonucu olan 
seçeneklerden seçim yapamama yani karar verme güçlüğü konusu başka çalışmalarda 
da incelenmiştir (Simon, 2000; Schwartz ve Diğ., 2002).  TBD alt faktörlerinden olan 
dış kontrol odağı olgusunun karar verme zorluğu ve kronik kararsızlık duygusuyla 
olumlu ve anlamlı ilişkisi gözlemlenmiştir (Germeijs ve Diğ., 2006; Salomone, 1982). 
Ençoklamacı Karar Verme davranışının da pişmanlık ve kararsızlık davranışına yol 
açtığı düşünüldüğünde Ençoklamacı karar verme davranışıyla TBD olgusunun anlamlı 
ve olumsuz ilişkisi olacağı düşünülmektedir. 
 Etkin muhakeme yoluyla karar veren girişimciler, Ençoklamacı Karar Verme 
sürecini kullanarak tüm alternatiflerin ve sonuçların irdelendiği bir karar verme 
sürecinin sonunda karar vermek yerine yetenek, tecrübe, iletişim, kurdukları ağ,  sezgi 
ve önyargılarıyla sürekli anlık kararlarla durumu ve geleceklerini şekillendirmeye 
çalışmaktadırlar (Ye ve Diğ., 2008; Goel ve Karri, 2006; Simon vd, 2000). 
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 Etkin muhakeme yoluyla yetinmeci davranan girişimcilerin 3 prensibinin olduğu 
varsayılmaktadır (Ye ve Diğ., 2008): 
1. Ençoklamacı davranış gösteren bir girişimci yapacağı işin sonunda elde edeceği 
gelirle kendini motive ederken etkin muhakeme yoluyla girişim yapan bir yetinmeci 
girişimci öncelikle en az kaynakla nasıl etkin ve verimli bir iş kurulur bunu 
düşünmektedir. Yani en az zaman, emek ve finansman sağlayarak şayet, kuracağı 
girişim başarısız olursa en az zararla işten çıkmayı hedeflemektedir. Yani çok büyük 
getiriler beklemekten ziyade girişiminin başarısız olmamasıyla yetinerek kaynakların 
ziyan olmamasına dikkat etmektedir. 

2. En az sermayeyle girişime başlayan girişimci rekabetten ziyade pazarda dostluk 
ilişkileri kurarak girişiminin ayakta kalmasını ister. Girişim için kullandığı sermayeyle 
birlikte pazarda kurmuş olduğu ağ sayesinde aldığı geri beslemeyle girişimini 
yönlendirerek belirsizliği en aza indirmeye çalışır. Etkin muhakeme yoluyla girişimci 
kurduğu ağ sayesinde pazarda kendini ve konumunu tanımlar. 
3. Etkin muhakeme davranışıyla girişimciler beklenmeyen koşulların etkilerini en 
aza indirmeye ya da bunları fırsata dönüştürmeye çalışmaktadır. Girişimci istenmeyen 
bir durumla karşılaştığında yetenek ve tecrübelerini kullanarak istenmeyen bu durumu 
lehine çevirmeye çalışır ve süreci tekrar şekillendirerek yeni hedefler belirler. 
İstenilmeyen bir durumla karşı karşıya gelmek yetinmeci bakış açısıyla bir fırsat olarak 
görülmektedir.  
  Görüldüğü üzere etkin muhakeme yaklaşımı “Yeteri kadar iyi” (Good Enough) 
düşüncesiyle karar veren yetinmeci yaklaşımla benzer kriterleri ihtiva etmektedir. Bu 
şartlarda en az kayıpla verilebilecek bir karar en iyi karardır bakış açısına sahip olan 
etkin muhakemeci karar vericinin, yetinmeci bir karar vericiyle aynı memnuniyete sahip 
olabileceği düşünülebilir. Dolayısı ile girişimcilerin verebilecekleri kararlarda bu iki 
olgunun olumlu ve anlamlı etkisinin olabileceğini ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Bu 
anlatılanlar ışığında aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur: 
H2. TBD ençoklamacı eğilimli karar verme davranışını olumsuz ve anlamlı yönde 
etkilemektedir.  

7. Ençoklamacı - Yetinmeci Karar Verme Süreci ve Girişimcilik İlişkisi 

 Karar verme sürecinde yetinmeci ve ençoklamacılar açısından artan seçenek 
miktarının farklı etkileri olduğu ileri sürülmektedir (Bhide, 1994; Haber ve Reichel, 
2005). Bu etkiler temel olarak yukarıda belirtildiği gibi ençoklamacı karar vericinin 
alternatif araştırma safhası, bunun sonucunda oluşan karar verme safhası ve diğer boyut 
olan yetinmeci karar verme safhası şeklinde sonuçlanmaktadır.  
 Sezgisel açıdan girişimcilik olgusunu inceleyen yaklaşıma göre girişimcilerin 
rasyonel karar almama davranışları yüksek risk alma davranışlarıyla ilişkili olabilir 
(Palich ve Bagby, 1995). Bhide (1994) kuruluş aşamasında planlama sürecinde çok 
zaman harcanan tüm seçenek ve sonuçların incelendiği rasyonel (Ençoklamacı) karar 
verme süreciyle kurulan girişimlerin, başlangıç aşamasında ençoklamacı yaklaşım kadar 
planlama yapılmadan sezgisel olarak kurulan girişimlere göre ilk üç yılında hayatta 
kalma şansının daha az olduğunu gözlemlemiştir. 

 Rasyonel karar verme sürecinin girişim kararlarında başarılı sonuçlara yol açtığını 
ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır. Haber ve Reichel (2007), 305 küçük işletme 
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üzerinde yaptığı çalışmada detaylı bir araştırma, seçenek ve sonuçların dikkatli 
incelenmesiyle alınan girişim kararlarının başarıyla sonuçlandığını ortaya koymuştur. 
Bunu destekleyen bir başka çalışma da Olson ve Bokor (1995), küçük ve hızlı büyüyen 
işletmelerde planlı, kapsamlı bir rasyonel karar verme sürecinin başarılı sonuçlar 
alınmasını sağladığını iddia etmektedir.  

 Alan yazında yapılan çalışmalarda Ençoklamacı Karar Verme davranışının zaman 
ve diğer kaynak kısıtlamalarından dolayı mevcut pazarda tam anlamıyla 
uygulanamadığı bundan dolayı verilen girişim kararlarında seçilmeyen alternatiflerden 
dolayı bir pişmanlık duygusu oluştuğu ve verilen kararların sonucu memnuniyet 
oluşturmadığı görülmüştür. Girişimcinin memnun olmadığı ve geriye yönelik 
şüphelerinin arttığı bir girişim süreci, girişimcinin ilerde de uygun karar alma şansını 
azaltmaktadır.  Bu bilgiler ışığında aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur: 
H3. Ençoklamacı Karar Verme eğilimi girişimcilik olgusunu olumsuz ve anlamlı 
etkilemektedir.  
 Di Fabio ve Palazzeshci (2012)  yaptıkları çalışmada TBD’nin kararsızlık 
faktörünü azalttığını iddia etmektedir. Düşük TBD  bilgi ihtiyacı ve çelişkili bilgiye 
dayanan yüksek karar zorluğu olgusuna neden olabilmektedir (Gati ve Diğ., 1996; Di 
Fabio ve Palazzeschi, 2012).  Ençoklamacı karar verme olgusunun sonucu olan 
seçeneklerden seçim yapamama yani karar verme güçlüğü konusu başka çalışmalarda 
da incelenmiştir (Simon, 2000; Schwartz ve Diğ., 2002).  TBD alt faktörlerinden olan 
dış kontrol odağı olgusunun karar verme zorluğu ve kronik kararsızlık duygusuyla 
olumlu ve anlamlı ilişkisi gözlemlenmiştir (Germeijs ve Diğ., 2006; Salomone, 1982).  
 Fakat yukarıda belirtildiği gibi ençoklamacı davranışın iyimserlik davranışını 
sınırlandırdığı göz önüne alındığında, iyimserlik davranışının yetinmeci karar verme 
davranışıyla olumlu korelasyonlar göstereceği düşünülebilir. TBD olumlu düzeyde olan 
bir girişimcinin, yetenekleri konusundaki algılarının da olumlu etkilenebileceği ve 
kendine olan güvenin yükselerek çevresindeki olaylara bakışı ve karar almada 
iyimserlik oluşturabileceği ileri sürülebilir.  

 Sull (2004) disiplinli girişimciler olarak adlandırdığı başarılı girişimcilerin yüksek 
risk ihtiva eden girişimlerden kaçındıklarını iddia etmektedir. Buna göre girişimciler 
kabul edilebilir riski değerlendirerek kendi tecrübe ve birikimini de içine alan kendini 
tanımlama süreci sonucunda bir karara varabilmektedir. Girişimcinin karar sürecini 
etkileyen unsurlar, tecrübesi, işin karmaşıklığı ve durumun belirsizlik derecesi 
olmaktadır. Başarılı girişimcilerin bu üç olguyu aynı süreçte değerlendirme yeteneğinin 
yüksek olduğu söylenebilir.  
 Alan yazında yapılan incelemelere göre yukarıda da belirtildiği gibi Ençoklamacı 
Karar Verme davranışının pişmanlık ve kararsızlık davranışına yol açtığı iddia 
edilmektedir (Schwartz ve Diğ., 2002). TBD olgusunun da kararsızlık ve pişmanlık 
duygusuyla olumsuz ve anlamlı ilişkisinin olması (Di Fabio ve Palazzeshci, 2012)  
Ençoklamacı Karar Verme davranışıyla TBD olgusunun anlamlı ve olumsuz ilişkisi 
olacağını düşündürmektedir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur: 
H4. TBD’nin girişimcilik üzerindeki etkisinde Ençoklamacı Karar Verme eğiliminin 
aracı değişken rolü vardır.  
 



 
 

A. Arslan – S. Yener 7/3 (2015) 283-310 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

295 

8. Yöntem 

8.1. Katılımcılar 
 Araştırma örneklemi Konya organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 
KOBİ’lerin sahiplerinden oluşmaktadır. Katılımcılara ait demografik veriler aşağıda 
Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan işletme sahiplerinin en yoğun 
olduğu grup 34-41 (%33,8) yaş arasıdır.  Sektör bazında ise tekerlekli araç onarımı 
grubundan katılımın (%47,2) en yoğun olduğu anlaşılmaktadır. Son olarak faaliyet yılı 
açısından incelendiğinde 0-5 (%29,2) ile 11-15 (%29,2) grubunun ağırlıkta olduğu 
gözlemlenmektedir. Düşük rakamlı demografik verilerden biri olan cinsiyet açısından 
ise yalnızca 4’ünün (%2) kadın olduğu ve 3 katılımcının (%1,5) mevcut işlerini 
ailelerinden devir aldıkları öğrenilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Verileri 
  Frekans % 

Yaş 

18-25 33 16,9 
26-33 48 24,6 
34-41 66 33,8 
42-49 28 14,4 
50 ve üzeri 20 10,3 
Toplam 195 100,0 

Sektör 

İnşaat Malzeme 19 9,7 
Hizmet Sektörü Gıda 13 6,7 
Tekerlekli Araç Onarım 92 47,2 
Gıda Üretim 15 7,7 
Hizmet Sektörü İnşaat 37 19,0 
Perakende Gıda 14 7,2 
Toptan Gıda 4 2,1 
İnşaat Üretim 1 ,5 
Toplam 195 100,0 

Yıl 

0-5 57 29,2 
6-10 47 24,1 
11-15 57 29,2 
16-25 15 7,7 
25 ve üzeri 19 9,7 
Toplam 195 100,0 

8.2. Veri Toplama Araçları 
 KOBİ sahiplerinin Girişimci özelliklerini ölçmek amacıyla Koh (1996) tarafından 
geliştirilen ve Bozkurt (2005) ile Bozkurt ve Erdurur (2013) tarafından Türkçeleştirilen 
ve uyarlanan 36 ifadeli ölçek kullanılmıştır. Ölçek Risk Alma, Yenilikçilik, Başarma 
İhtiyacı Duyma, Kontrol Odağı ve Belirsizliğe Tolerans olmak üzere 5 boyuttan 
oluşmaktadır. Temel Benlik Değerlendirmelerini ölçmek amacıyla Kisbu (2006)’nun 
Türkçeye uyarladığı ve Judge ve Diğ. (2003) tarafından geliştirilen ölçekten 
faydalanılmıştır. Ölçek, özyeterlik, benlik saygısı, içsel kontrol odağı ve nevrotizm 
olmak üzere toplam 4 boyut ve 12 ifadeden oluşmaktadır. Ençoklamacı özelliğinin 
ölçülmesi için ise Turner ve Diğ. (2012) tarafından geliştirilen ve bu makalenin 
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yazarlarınca Türkçeye uyarlanan Ençoklamacı Envanteri kullanılmıştır. Bahse konu 
envanter Karar Zorluğu, Alternatif Araştırma ve Yetinmeci olmak üzere 3 boyut ve 
toplam 34 ifadeden oluşmaktadır.  

8.3. Verilerin Toplanması 
 Ortak yöntem sapmasını en aza indirgemek için her ölçek hedef kitle üzerinde 
birer ay aralıkla uygulanmış ve bağımsız değişkenleri oluşturan maddeler, ölçekte yer 
alan bağımlı değişkenlerle ilgili maddelerden önce yerleştirilmiştir (Demirtaş, 2014). 
Katılımcılardan ölçeklerde yer alan her bir maddeye ilişkin katılma düzeylerini, 
“kesinlikle katılıyorum” (1) ile “kesinlikle katılmıyorum” (5) arasında değişen Likert 
tipi beşli derecelendirme ölçeği üzerinde işaretlemeleri istenmiştir.  

8.4. Verilerin Çözümlenmesi 

 Verilerin analizinde SPSS 22 istatistik paketi ile Hayes (2013a) tarafından 
geliştirilen PROCESS adındaki bir makro kullanılmıştır.    

9. Bulgular ve Yorum 
9.1. Açımlayıcı Faktör Analizleri 

 Tüm ölçekler için açımlayıcı faktör analizi varimax dik döndürme tekniği ile 
yapılmış olup, Girişimci Özellik Ölçeğine (GÖÖ) ait toplam 36 ifadeden faktör yükü 
0,40’ın altında olanlar çıkarılmış ve ortaya çıkan faktör yüklerine ve aynı faktör 
altındaki anlamlarına göre değişkenler 23 gösterge ve 5 faktör olarak belirlenmiştir. 
Temel Benlik Değerlendirmeleri Ölçeğine (TBDÖ) ait toplam 12 olan ifade sayısı aynı 
kalmış olup toplam iki faktör elde edilmiştir. Ençoklamacı Envanterine (EÇE) ait 
toplam 34 ifadeden yine faktör yükleri 0,40’ın altında olanlar ayıklanmış ve 23 ifadeye 
ait 2 faktöre ulaşılmıştır. Faktörlerin belirlenmesinde öz değerleri, faktör yükleri ve aynı 
faktör altındaki maddelerin kuramsal temele uygunlukları değerlendirilmiştir. GÖÖ 
toplam değişikliğin %55’ini açıklarken (α=0.90), TBDÖ %57’sini (α=0,89) ve EÇE 
Türkçe Formu da %58’ini (α= 0,94) açıklamaktadır. Bu arada GÖÖ için Kaiser-Meyer-
Olkin değeri 0,89 (χ2 (195) = 1650,50, p < .001); TBDÖ için 0,86 (χ2 (195) = 1062,06, 
p < . 001) ve EÇE için ise 0,92  (χ2 (195) = 2697,89, p < . 001) çıkmış olup kabul 
edilebilir değerlerin oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

9.2. Tanımlayıcı İstatistik Analiz Sonuçları 
 Hipotez testlerine geçmeden önce modelde yer alan değişkenler arası ilişkinin var 
olup olmadığı sınanmıştır. Sonuçlar Tablo 2’de yer almaktadır. Buna göre bağımlı 
değişken olan Girişimci Özellik ve Temel Benlik Değerlendirmeleri arasında güçlü ve 
olumlu bir ilişkinin olduğu, rs(195) = ,78, p < ,001; ancak Girişimci Özellik ve 

Bağımsız  Değişken  
Temel  Benlik  

Değerlendirmeleri  
(TBD)  

Bağımlı  Değişken  
Girişimcilik  Özelliği    

Düzenleyici  Değişken  
Ençoklamacı  Karar  Alma 
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Ençoklamacı Karar Verme arasında her ne kadar güçlü bir ilişkinin varlığı görülse de bu 
ilişkinin olumsuz yönde olduğu, rs(195) = -,85, p < ,001, anlaşılmaktadır.  

Tablo 2. Değişkenlere ait ortalama, standart sapma ve korelasyon değerleri 

** < .001  

9.3. Hipotez Testleri 
 Hesaplamalarda 195 olan örneklem büyüklüğü %95 güven aralığında bootstrap 
yöntemi ile 5000 olarak yeniden oluşturulmuştur. Bootstrap yöntemi mevcut veri 
setinden çok büyük veri setleri üretmek üzere yeniden örnekleme yapabilmeyi olanaklı 
kılmaktadır (Sacchi, 1998). Böylece küçük veri setlerinde anlamsız çıkabilecek analizler 
yerine, yeniden örnekleme ile elde edilen daha büyük veri setleri üzerinde yapılan 
analizlerde daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilmektedir. Normal dağılım vb. önşartlar 
gerektirmemektedir (Hayes, 2013b). Hipotezlerin testi için Hayes (2013a) tarafından 
yazılmış olan ve İnternetten ücretsiz olarak indirilebilen bir makro kodu (PROCESS 
2.13) kullanılmıştır. Aracı ve düzenleyici değişkenli modellerin sınanmasında 
kullanılabilen ve son derece kolay olan bu kod ile yaklaşık 70’in üzerinde modelin 
sınanmasının mümkün olduğu ileri sürülmektedir (Hayes, 2013b). Aracı değişkenli 
model sınamalarında en yaygın olarak kullanılan Baron ve Kenny (1986)’nin yöntemine 
dayanan bu kod, 4 aşamalı bir regresyon analizinin çıktılarını vermektedir. Modelimizin 
sınanması ile elde edilen çıktılar Tablo 3’te sunulmuştur. Buna göre regresyonun ilk 
aşamasında (c yolu ya da toplam etki) bağımsız değişken olan TBD’nin bağımlı 
değişken olan girişimciliği yordayıp yordamadığı test edilmiş ve olumlu yönde anlamlı 
bir sonuç gözlemlenmiştir (c, β= 1,369, p < ,001). Bu sonuca göre TBD bir birim 
arttırıldığı zaman girişimci kişilik yaklaşık 1,37 birim yükselmektedir. İkinci aşamada 
bağımsız değişkenin (X-TBD) aracı değişkeni (M-Ençoklamacı) yordayıp 
yordamadığına bakılmış (a yolu) ve olumsuz yönde ancak istatistiksel olarak anlamlı bir 
sonuç elde edilmiştir (β= -1,464, p < ,001). Buna göre TBD 1 birim arttığında 
Ençoklamacı Karar Verme oranı yaklaşık 1,46 birim azalmaktadır. Üçüncü aşamada (b 
yolu), aracı değişkenin bağımlı değişkeni (Y-Girişimcilik) yordayıp yordamadığı 
incelenmiş ve yine olumsuz yönde ancak istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde 
edilmiştir (β=-0,396, p < ,001). Buradan, Ençoklamacı Karar Verme eğilimi 1 birim 
artan KOBİ sahiplerinin, girişimcilik eğilimlerinin yaklaşık 0,40 birim kadar azaldığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak (c’ yolu veya doğrudan etki), bağımlı ve bağımsız 
değişkenler arası doğrudan etkinin olup olmadığı araştırılmış ve buna göre olumlu 
yönde ve anlamlı bir etkinin olduğu görülmüştür (β=0,789, p < ,001). Bu kişilerin 
TBD’ndeki bir birimlik artış, girişimci kişilik özelliklerini yaklaşık 0,79 birim kadar 
olumlu yönde arttırmaktadır. Tablo 2’de verilen ilk regresyon modeline ilişkin (a yolu) 
R2 = ,718; F1, 193 = 490,187, p < ,001’dir. İkinci modelde ise (b ve c’ yolu) R2 = ,646; F2, 

192 = 175,492, p < ,001’dir. Bu kapsamda ilk modelde, aracı değişkendeki ortaya çıkan 
değişimlerin %72’sinin, bağımsız değişken olan TBD tarafından açıklanabileceğini 
göstermektedir. İkinci modele göre de Girişimcilik Özelliklerinde meydana gelen 
değişimlerin %65’i, bağımsız değişken olan TBD ve Ençoklama Karar Verme 
değişkenleri tarafından açıklanabilmektedir.  

n=195 X SS 1 2 3 
1-Girişimci 129,07 13,91 1   
2-TBD 46,33 7,90 ,78** 1  
3-Ençoklamacı 45,33 13,65 -0,77** -,85** 1 
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Tablo 3. Aracı Değişkenli Modelin Analiz Sonuçları 

  
**< .001, *< .05 
N=195, Güven Aralığı %95, Bootstrap Yeniden Örneklem Büyüklüğü 5000, Toplam Etki (c): c′ + ab = 0,789 + (-1,464 x -0,396) = 
0,789 + 0,580 = 1,369 elde edilmiştir. 
 

 İlgili yazında aracı değişken olma özelliğinin istatistiksel olarak test edilmesi 
gerektiği de vurgulanmaktadır (Sobel, 1982). Bu amaçla yapılan Sobel Testi analizi 
sonucuna göre, Ençoklamacı-yetinmeci karar almanın (z = 4.69, p < .001), Temel 
Benlik Değerlendirmeleri ve Girişimci Özellik ilişkisinde aracı değişken olabileceği 
istatistiksel olarak da görülmektedir. Ancak burada kısmi aracılık etkisi söz konusudur. 
Bu sonuçlara göre;  

 H1. Doğrulanmıştır (c, β= 1,369, p < ,001). 
 H2. Doğrulanmıştır (a, β= -1,464, p < ,001). 
 H3. Doğrulanmıştır (b, β=-0,396, p < ,001). 
 H4. Doğrulanmıştır. Ancak kısmi aracılık söz konusudur (c’, β=0,789, p < ,001). 

9.4. Tartışma  
 Girişimciliğin nedenleri konusunda yapılan akademik çalışmaların gittikçe 
artması, kamuoyu nezdinde öne çıkan önemi, kamu aracılığı eli ile bir takım 
desteklerdeki sayıca artış ve üniversitelerde hatta lise düzeyinde girişimcilik ders 
sayısındaki ivmelenme, konunun sürekli güncel kalmasına ve bu oranda ilgi odağı 
olmasına neden olmaktadır. Girişimcilerin insan olması, dışsal etmenlerin yanında 
kişisel özelliklerin de merak uyandırması sonucu, akademik yazında, bireysel ve 
toplumsal davranış temelinde psikolojik faktörlerin de incelenmesinin önemine daha 
çok vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda genç kuşakta girişimcilik özellikleri 
gösterenlerin tespit edilmesi ve doğru araç ve yöntemlerde yönlendirilmesi amacıyla 
yapılan çalışmaların hız kazandığı söylenebilir. Bu konuya katkı yapabilmek için 
yapılan inceleme ile alan yazında pek az değinilmiş ya da hiç değinilmemiş olan ve 
girişimciliği yordayabileceği düşünülen değişkenler tespit edilmiş (TBD ve 
Ençoklamacı Karar Verme) ve araştırma desenine dahil edilmiştir. İnceleme sonucunda 
girişimci psikolojisi ile ilgili en güncel alan yazın taramasında da (Frese ve Gielnik, 
2014) bu değişkenlerin yer almadığı görülmektedir. 

Çalışmadaki temel amaç, girişimcileri diğerlerinden ayırt edebilecek olan 
özelliklerin tespit edilebilmesinde, bilişsel süreçlerin etkisinin araştırılması idi. Bu 
kapsamda TBD kuramı ile girişimcinin kendi yeteneklerine ilişkin biliş sahibi olması ve 
fırsatları değerlendirme konusundaki becerilerine ilişkin algısının girişimci kişiliğini 
belirleyebileceği öne sürülmüştü. Ayrıca bu etkileşimde bilişsel psikoloji açısından 

    M (Ençoklama)    Y (Girişimcilik) 
Öncül   Katsayı SH p   Katsayı SH P 
X (TBD) a -1,464 0,066 ,000** c' 0,789 0,142 ,000** 
M (Ençoklama)  - - - b -0,396 0,082 ,000** 
Sabit i1 113,138 3,107 ,000** i2 110,419 9,964 ,000** 

         
   R2=0,718    R2=0,646  

    F(1,193)= 
490,187, p < 
,000**   F(2,192)= 175,492, p < ,000** 
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Ençoklamacı Karar Verme davranışın aracılık etkisinin olup olmadığı da incelendi. 
Örneklemdeki bireylerin TBD, girişimciliklerinin yaklaşık % 72’sini açıklarken; modele 
Ençoklamacı Karar Verme davranışı eklendiğinde bu oran % 65’e düşmektedir.  

 Ençoklamacı Karar Verme davranışının girişimcilik üzerindeki olumsuz ancak 
istatistiki olarak anlamlı etkisi, girişimci özellikler ile Ençoklamacı Karar Verme 
psikolojisinin bir arada olamayacağını göstermesi bakımından önemli sayılabilir. Zira 
girişimci, çevresini iyi gözlemleyen ve yeni fırsatları görebilen ancak hemen harekete 
geçebilen kişidir. Buna göre mevcut durumun en iyi şartlara doğru evrilmesini ummak 
ve beklemek bir girişimcinin mevcut fırsatı kaybetmesine yol açabilecektir. Dolayısı ile 
girişimci fırsatı değerlendirmek üzere karar verirken en kısa sürede ve elindekilerle 
yetinerek hızla hareket etmelidir. Busenitz ve Barney de (1997) girişimcilerin 
ençoklamacı rasyonel karar davranışı için yeterli zamanlarının olmadığını ileri 
sürmektedir. Benzer şekilde Papadakis ve Diğ. (1998) girişimcilerin yeni girişim 
kararlarında Ençoklamacı davranış gösterecek şekilde detaylı bir analiz yapmadığını 
iddia etmektedir. Van Gelderen ve Diğ.(2001)  ise belirsiz koşulların rasyonel en çok 
faydayı getirecek karar davranışını gerektirdiğini öne sürmekte ancak değişken 
koşulların bunu engellediğini belirtmektedir. Levander ve Raccuia (2001)’nın araştırma 
sonuçları da bu çalışmanın sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Araştırmacılar 
girişimcilerin çok karmaşık bir girişim sürecinde karar verirken rasyonalist düşünceyle 
en çok faydayı getirecek karar verme davranışını göstermediğini bulgulamışlardır. 
Ancak bu çalışmaların aksine görüş bildiren araştırmaların bulunduğu da 
anlaşılmaktadır. Bunlardan biri olan Holland ve Ainge (2011)’e göre özellikle yeni 
girişimlerde girişimcinin başlangıçta Ençoklamacı Karar Verme davranışı gösterdiğini 
fakat devam eden diğer girişimlerde karar verirken karşılaştırdıkları alternatiflerin 
içerisinden beklentilerini karşılayan ilkini karar olarak seçtiklerini öne sürmektedirler. 
Bir diğer çalışma olan Douglas ve Shepherd (2002) ise, bireylerin başka bir işletmede 
çalışmak yerine girişimci olmaya iten nedenin, Ençoklamacı Karar Verme davranışları 
olduğunu belirtmektedir.  

Özyeterlik, benlik saygısı, içsel kontrol odağı ve nevrotizm olmak üzere toplam 
dört boyuttan oluşan TBD’nin, daha önceki çalışmalarda da girişimciliği olumlu ve 
anlamlı etkilediği rapor edilmiştir (Baron ve Markman, 2002; Wilson ve Diğ., 2007; 
Moradi, 2013) Alan yazındaki araştırmaların tamamında girişimcinin TBD algısı 
yüksek olduğunda başarma azminin ve çabasının yükseldiği, engellere ve zorluklara 
karşı direncinin arttığına vurgu yapılmaktadır (Markman ve Baron, 2003). Bireylerin 
kendi değerleri, yetenekleri ve kapasiteleri hakkında yaptıkları değerlendirmeler ile 
ilgili bir kavram olan TBD’nin, mükemmeliyetçilik adına en iyiyi arama zafiyeti olarak 
algılanan Ençoklamacı Karar Verme davranışı üzerinde azaltıcı etkisi olabileceği 
görülmektedir. Ancak Ençoklamacı Karar Verme davranışının tam bir aracı değişken 
olarak TBD’nin anlamlı etkisini yok edemediği de örneklemden anlaşılmaktadır.  

Daha önceki farklı sektörlerde yapılan çalışmalarda bireylerin TBD algılarını 
artırıcı müdahalelerin geliştirilmesi tavsiye edilmektedir. Örneğin omurilik zedelenmesi 
geçiren ve TBD yüksek olan hastaların özellikle hayata tutundukları ve durumlarını 
kabullenip pozitif olarak yaklaştıkları anlaşılmaktadır (Smedema ve Tansey, 2015). 
Çalışmadan çıkan sonuçlar ışığında, ekonomik kalkınmanın kritik unsurlarından olan 
girişimci sayısını artırmak amacıyla da bireylerin TBD algılarını artırıcı müdahalelerin 
geliştirilmesinin iyi olacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda TBD alt olguları olan 
özsaygı (benlik saygısı), özyeterlilik, kontrol odağı ve olumlu bakış açısı (düşük 
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nevrotizm) olgularını oluşmasını sağlayacak, güçlendirecek ve idamesini sağlayacak 
özerk projelerle kişilerin inisiyatif kullanmasının yolunu açacak proje görevlerinin lise 
ve üniversite müfredatlarına dahil edilmesi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığıyla 
protokol kapsamında çalışan KOBİ’lerin bu şekilde yönlendirilmesi birkaç yol olarak 
görülebilir. Ayrıca aynı kapsamda yapılan algı artırıcı çalışmalar ile girişimciliği 
olumsuz yordayabileceği görülen Ençoklamacı Karar Verme davranışının da etkisinin 
göreceli azaltılabileceği anlaşılmaktadır. 

10. Sonuç 
Türkiye’deki girişimcilik konusunda yapılan çalışmalar genellikle üniversite 

öğrencileri üzerinde yapılmakta olup yapılan bu çalışma gibi saha araştırmalarına çok az 
rastlanılmaktadır. Çalışmanın örneklemini oluşturan KOBİ’lerin yer aldığı Konya, 
Türkiye’deki en çok KOBİ bulunan şehirlerden biridir. Çalışmanın gerçek girişimciler 
ile yapılmış olması bu bakımdan bir avantaj teşkil edebilir. Ayrıca anket yöntemi ile 
veri toplayan her araştırmada olduğu gibi bu çalışmada da seçim yanlılığı bir dereceye 
kadar sorun oluşturabilir. Bu durumu en aza indirgeyebilmek ve kesitselliği 
azaltabilmek amacıyla her anket birer ay aralıklarla uygulanmıştır. 

Girişimciler genelde çevresindeki örneklere bakarak işinde uzmanlaşmaya 
gittiğinde devletin teşviklerinin de etkisiyle kendi işini kurma yolunda adımlar 
atmaktadır. Girişimcilerle anket sürecinde yapılan diyaloglarda yeni girişim 
düşüncesinde öncelikle günü kurtarma ve yapılan masrafları çıkarma düşüncesinin ağır 
bastığı görülmektedir. Örneklem içinde yer alan bir girişimcinin hikâyesinde olduğu 
gibi; Girişimci önce bir CNC operatörünün yanında çırak olarak başlamış ve 5-6 yıl gibi 
bir süreçte operatör olduktan sonra uzun vadeli kredi ve devlet teşvikleriyle 3 yıl gibi 
bir süre içerisinde 500 bin liralık bir CNC tezgâhına sahip olmuştur. Ardından borcunu 
bitirmiş ve sonra ikinci tezgâhı almıştır. Bunda Konya’nın yedek parça ve ara üründe bir 
pazar olmasının etkisinin de bulunduğu düşünülebilir.  

İleride özellikle gelişmekte olan diğer illerde de bu çalışmanın yapılması devletin 
teşvik politikalarına bir yön verebilir. Hali hazırda devletin vermiş olduğu teşvik 
politikaları geçmişle karşılaştırıldığında, daha uzmanlaşmış ve hedefe yönelik bir 
çerçeve izlemekteyse de az gelişmiş illerde bunun daha yaygın hale getirilmesinin 
faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 
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Extensive Summary 

 
1. Introduction 

The never-ending hot topic of debate is how to distinguish people with 
entrepreneurial tendencies from the others. Our contribution to this discussion is a 
model focusing on particular aspects of behavioral psychology. One of the main 
theories upon which our model is based is Core Self Evaluations. First coined by Judge 
and his colleagues in 1997, it comprises four sections: Self-Esteem, General Self 
Efficacy, Emotional Stability, and Locus of Control.  

The theory defines the self-assessment of individuals, a broad and integrative 
evaluation of personality characteristics, of their skills and capabilities concerning 
themselves, other individuals and the setting in which they live, as a psychological 
phenomenon. The core self-evaluations (CSE) of the individual influences his/her 
capacity to make use of entrepreneurial opportunities (Shane, 2007). In previous studies 
on this theory, it was demonstrated that there is a significant relationship between job 
satisfaction (Judge and Bono, 2007), performance (Erez and Judge, 2001), motivation 
(Chen, Gully and Eden, 2004) and self-esteem, self-efficacy and emotional stability, all 
of which are individual traits that may affect the decision-making process (Judge et al., 
2002). Furthermore, in a study conducted by Hambrick (2007), a significant relationship 
was found between CSE and decision-making at a strategic level. Bernardo and Welch 
(2001) claim that because individuals with high CSE are aware of their capacity, they 
might indulge in entrepreneurial activities that ensure higher returns at acceptable levels 
of risk. Within this framework, it is maintained that CSE, devised as the independent 
variable of the model, might have an effect on entrepreneurship. Thus: 

H1. CSE affects entrepreneurship in a positive and significant direction. 

The Relationship between CSE and Maximizing Decision Process 
Di Fabio and Palazzeschi (2012) suggest in their study that CSE reduces the 

indecisiveness factor. Low CSE can cause high decision-making difficulties, due to 
information need and conflicting information (Gati et al., 1996; Di Fabio and 
Palazzeschi, 2012). The difficulty of not being able to choose is a major aspect of the 
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Maximizer Decision Making, and has been investigated in other studies as well (Simon, 
2000; Schwartz et al., 2002). A positive and significant relationship is observed between 
the external locus of control, one of the four components of CSE, and decision-making 
difficulty and chronic indecisiveness (Germeijs et al., 2006; Salomone, 1982).  

Considering that Maximizer Decision Making leads to disappointment and 
indecisiveness, it is believed that there will be a significant and negative relationship 
between Maximizer Decision Making and CSE. Thus: 

H2. CSE affect maximizing decision making in a negative but significant 
direction. 

While previous studies on entrepreneurship in the literature predominantly fall 
within organizational studies (Gartner, 1988), in recent years an emphasis has been 
observed in psychological-based personal traits that acknowledge the concept of the 
entrepreneurial personality (Arslan, 2014). For instance, Frese (2009), who studied 
entrepreneurship from a psychological approach, suggests decision actions (the 
behavioral component), perceptions and making use of opportunities (perception, 
cognition, emotion, motivation components) as elements constituting entrepreneurship, 
and maintains that due to such reasons, entrepreneurship should be investigated at a 
psychological dimension. The present study aims to investigate the mediator effect of 
Maximization-Satisficing theory in the decision-making processes of entrepreneurs. 
While maximizers believe that the best option is found by examining every option in 
detail, satisfiers believe that it is most appropriate to pick the first option that satisfies 
their expectations (Schwartz et al., 2002). Moreover, references to the social 
comparison theory of Festinger (1954) appear in studies on maximizer behavior 
(Weaver et al., 2009). According to this theory, in the decision making process, 
maximizing individuals tend to choose the best option, by using their knowledge of 
social comparison. Lyengar, et al., (2006) suggested that maximising individuals find 
jobs with higher incomes compared with other individuals, since they tend to gather 
more information on the options. In addition, it is claimed that such individuals become 
more disappointed, compared with satisficing individuals, when they elevate their 
expectations and see themselves as unsuccessful. Parker et al., (2007) and Bruine de 
Bruine et al., (2007) maintain that individuals with a maximising tendency make their 
decisions depending upon the factors and persons surrounding them, and that they end 
up with failure and are more disappointed compared with satisficing individuals. Within 
this context, it may be concluded that entrepreneurial individuals are satisficing 
individuals, rather than maximizers. Thus: 

H3. Maximizing Decision Making affects entrepreneurship in a negative but 
significant way. 

H4. Maximizing Decision Making mediates CSE and entrepreneurship personality 
relationship. 

2. Method 

The research sample consists of the SME owners active in the Konya organised 
industrial zone. The age group in which the establishment owners are most concentrated 
is between 34 - 41 (33.8%). Based on sectors, the vehicle repair group is the largest 
(47.2%). Examined with regard to the number of active years in business, the 0-5 
(29.2%) year group and the 11-15 (29.2%) years group are dominant. With respect to 
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gender, which is a demographical data group with low numbers, only four (2%) are 
women, of which three (1.5%) inherited their existing business.  

The twelve-item, five-component Likert CSE scale of Judge et al., the 34-item, 
five-component Likert Maximization Inventory Scale of Turner et al., (2012) and the 
36-item, 5-component Likert Entrepreneurial Personality Characteristics Scale of Koh 
(1996; Translated by Bozkurt and Erdurur, 2013) were used as measurement tools.  

3. Findings and Conclusions 

In the calculations, the sample size of 195 was re-established to 5000 with the 
bootstrap method, within a 95% confidence interval. The Bootstrap method makes re-
sampling possible to create data series larger than the existing data set (Sacchi, 1998). 
Thus, more sound results can be obtained with larger data sets through re-sampling, 
instead of analyses that may turn out to be insignificant due to small data sets. This does 
not require prerequisite conditions, such as normal distribution, etc. (Hayes, 2013b). For 
testing the hypotheses, a macro code (PROCESS 2.13) was used; written by Hayes 
(2013a), it was downloaded free of charge from the Internet. With this model, which is 
extremely easy to use and may be used in testing models with mediator and regulator 
variables, it is possible to test more than 70 models (Hayes, 2013b). This code, based on 
Baron and Kenny’s (1986) method, used extensively in testing models with mediator 
and regulator variables, gives the output of a 4-stage regression analysis. The outputs 
obtained by testing our model are given in Table 3. At the first step of the regression 
(path c or total effect) to see if CSE (the independent variable) predicts 
entrepreneurship, (the dependent variable), a favourable significant result was observed 
(c, β= 1,369, p < ,001). According to this result, when CSE is increased for one unit, the 
entrepreneurial personality increases by about 1.37 units. At the second step, it was 
tested whether the independent variable (X-CSE) predicts the mediator variable (M-
Maximizer) (path a) and a negative but statistically significant result was obtained (β= -
1,464, p < ,001). According to this result, when CSE is increased for one unit, 
Maximizing Decision-Making rate decreases about 1.46 units. At the third step (path b), 
it was tested to see if the mediator variable predicts the dependent variable (Y- 
entrepreneurship) and again a negative but statistically significant result was obtained 
(β=-0,396, p < ,001). Therefore, it was concluded that when the Maximizing Decision-
Making tendency of the SME owners is increased by one unit, their entrepreneurship 
tendency reduces by approximately 0.40 units. Finally (path c’ or direct effect), was 
investigated to see if there is a direct effect between the dependent and independent 
variables and it was observed that there exists a favourable significant effect (β=0,789, p 
< ,001). An increase of one unit in the CSE of these individuals increases their 
entrepreneurial personality about 0.79 units in a favourable way. In the first regression 
model given in Table 2 (path a) R2 = ,718; F1, 193 = 490,187, p < ,001. In the second 
model (paths b and c’) R2 = ,646; F2, 192 = 175,492, p < ,001. Within this context, in the 
first model, 72% of the changes in the mediator variable can be explained by the 
independent variable CSE. According to the second model, 65% of the changes in 
entrepreneurship characteristics can be explained by the independent variables CSE and 
the Maximizing Decision-Making.  

 In the related literature, it is emphasized that the properties of the mediator 
variables must also be statistically tested (Sobel, 1982). According to the analysis 
results of the Sobel Test, conducted to this end, it can statistically be observed that the 
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Maximization-Satisficing Decision-Making (z = 4.69, p < .001) may be the mediator 
variable in the relationship between Core Self Evaluations and Entrepreneurial 
Personality. However, at this point, there is only a partial mediator effect.  

The important results of this study can be summarized as follows: 
The main purpose of the present study was to investigate the effects of cognitive 

processes on the characteristics that may distinguish entrepreneurs from others. Within 
this context, it was suggested that with CSE theory, cognition by the entrepreneur of 
his/her capabilities and his/her perception of his/her skills to make use of opportunities, 
may affect his/her entrepreneurial personality. In addition, it was also investigated to 
see whether Maximizing Decision-Making behavior has a mediator effect on this 
interaction with respect to cognitive psychology. For the individuals in the sample 
universe, while CSE explained 72% of their entrepreneurial personality, when 
Maximizing Decision-Making behavior is added to the model, this rate decreases to 
65%.  

 The negative but statistically significant effect of the Maximizing Decision-
Making behavior on entrepreneurship may be considered important when demonstrating 
that entrepreneurial characteristics and Maximizing Decision-Making psychology may 
not coexist, because the entrepreneur is an individual who is good at observing his/her 
setting and who can see the new opportunities and who can act accordingly. According 
to this, to hope and wait that the existing status evolves toward the best conditions may 
cause the entrepreneur to lose the current opportunity. Thus, when deciding to make use 
of an entrepreneurial opportunity, it is necessary to act quickly, satisficing with those at 
hand.  
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Özet 

Girişimcilik olgusu, gerek işsizliğe çare olma, istihdam yaratma, üretim artışı 
sağlama gibi gelişmekte olan ülkelerin bir çok sosyo-ekonomik sorununa çözüm 
getirmekte, gerekse uluslararası platformda ülke vizyonuna katkı sağlamaktadır. Ülke 
vizyonuna katkı sağlayan önemli kurumlardan biri de üniversitelerdir. Bu bağlamda 
üniversitelerin öğrencilerini potansiyel birer girişimci olarak görüp yönlendirmeleri, 
ülke vizyonu ve sorunları çerçevesinde özel bir önem arz etmektedir. 

Çalışmanın temel amacı, girişimcilik derslerinin öğrencilerin girişimcilik 
eğilimlerine olan etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla Pamukkale Üniversitesi Honaz 
Meslek Yüksekokulunda girişimcilik dersi alan öğrencilerle bir alan çalışması 
yapılmıştır. Çalışmada ilk olarak girişimcilik ve girişimci kişilik özelliklerine yönelik 
kavramlar açıklanmıştır. Daha sonra girişimci kişilik özellikleri bağlamında öğrenciler 
arasındaki belirsizliğe tolerans, risk alma, yenilikçilik, yaratıcılık, bağımsızlık, başarı 
ihtiyacı, insanlarla ilişkiler, içsel kontrol odağı boyutları incelenerek, istatistiksel  
analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, girişimcilik eğitimlerinin öğrencilerin 
girişimcilik eğilimlerine olan etki düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler:  Girişimcilik eğitimi, Girişimcilik eğilimleri, Honaz Meslek 
Yüksekokulu 
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Abstract 

The concept of entrepreneurship both brings solution to the socio-economic 
problems of many developing countries such as unemployment, job creation, increasing 
the production and contributes to the national vision on an international platform. One 
of the most important institutions that contribute to the national vision is the 
universities. In this context, seeing and guiding the university students as potential 
entrepreneurs is of particular importance within the framework of national vision and 
problems. 

The main aim of the study is to reveal the effects of the entrepreneurship courses 
on the entrepreneurship orientation of the students. For this purpose, Pamukkale 
University conducted a field study with students taking entrepreneurship courses in 
Honaz Vocational School. First of all, concepts on entrepreneurship and 
entrepreneurial personality are described in the study. Then, statistical analysis was 
conducted in the context of entrepreneurial personality traits by examining the aspects 
of tolerance to uncertainty, risk-taking, innovation, creativity, independence, need for 
achievement, relationship with people, internal locus of control among the students. 
Consequently, the level of impact of the entrepreneurship courses on the 
entrepreneurship orientation of the students was determined. 
Keywords:  Entrepreneurship Education, Entrepreneurship Orientation, Honaz 
Vocational School 

1. Giriş 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtiğimiz bu süreçte, çağın getirdiği ve 
gerektirdiği yoğun rekabet ortamı, teknolojik gelişmeler, değişmeler ve dönüşümler 
toplumları, ellerinde bulunan sınırlı kaynakları daha verimli ve etkin kullanmaya 
zorlamaktadır. Bu mecburiyet, en başta üretim faktörlerini kâr elde etmek amacıyla bir 
araya getirip, farklı, yenilikçi mal ve/veya hizmetleri sunmak durumunda kalan 
girişimcileri hızlı bir döngünün içine sokmaktadır. Girişimciler, günümüzde üretim 
artışı sağlayarak ülkelerin gayrı safi milli hasılalarında (GSMH) bir artış unsuru 
olmakta, ayrıca istihdam sağlayarak işsizliğe bir çözüm oluşturdukları için ülke 
ekonomileri açısından büyük önem taşımaktadırlar. Bu nedenle birçok ülkede 
girişimciliğe verilen önem hızla artmaktadır. Son yıllarda üniversiteler de bu önemin bir 
göstergesi olarak “Girişimci Üniversite” kavramına odaklanarak vizyon ve misyonlarını 
geliştirmeye çalışmakta, bu yaklaşımın bir uzantısı olarak da müfredatlarına girişimcilik 
eğitimine yönelik dersler eklemektedirler. 

Ülkemizde özellikle üniversiteye adım atan her öğrenciye girişimci adayı gözüyle 
bakmak ve onları içinde yaşadıkları çevrenin ve potansiyellerinin farkına varacakları, 
sorunları fırsata dönüştürebilecekleri bilgi ve becerilerle donatmak, yaratıcılığı 
bastırılmayıp özendirilmiş insanlar olarak yetişmelerini sağlamak büyük önem arz 
etmektedir (Arslan, 2002, s. 3). 

Misyonunu ve vizyonunu çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak olarak 
belirleyen üniversiteler ve eğitim kurumlarının bu değişim ve ilerlemelerden uzak 
kalması düşünülmemelidir. Bu nedenle potansiyel girişimcilerin belirlenmesi, 
girişimcilik eğilimlerinin saptanması ve girişimcilik profillerinin elde edilmesi gelecek 
adına da bir kazanım olacaktır (Patır ve Karahan, 2010, s. 28). 
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2. Girişimci ve Girişimcilik Kavramı 

Girişimciliğin geçmişi insanlık tarihi kadar eskilere dayanmış olsa da, tanım 
olarak iktisat teorilerinde yüzyıllarca yer bulamamış, ancak 20.yy’dan sonra yaygın 
olarak kabul görmeye başlamıştır. Adam Smith 1776 yılında “Wealth of Nation” adlı 
eserinde kapitalizmi tanımlamış ve kapitalist ile girişimciyi bağdaştırmıştır. Ancak 
18.yy’da Richard Cantillon tarafından tanımlanan Fransızca “entreprende” ve Almanca 
“unternehmen” kelimelerinde türetilen ve İngilizce “entrepreneurship” kavramlarının 
literatürde kullanılmasıyla girişimcilik tanımı gelişmeye başlamıştır (Gümüşoğlu ve 
Karagöz, 2013, s. 64).  

Türkçe de ise “Müteşebbislik” olarak karşılanan terim, son yıllarda “Girişimcilik” 
olarak kullanılmaktadır (Kayalar ve Ömürbek, 2007, s. 186). 

Girişimcilik kavramı ilk kez Fransız ekonomist Richard Cantillon tarafından 
kullanılmıştır. Cantilon iktisadi birimleri toprak sahipleri, girişimciler ve işçiler olmak 
üzere üçe ayırmıştır. Bu çerçevede girişimciyi "belirsizlik şartları altında pazarın 
oluşumunda karar verici ve bir koordinatör" olarak tanımlamıştır (Roolaht, 2006, s. 
104). Daha sonra J. Babtiste Say ile de bu kavram bugün kullanılan anlama 
kavuşmuştur. Say'a göre girişimci, bütün üretim faktörlerini bir araya getirerek kıymetli 
olduğu sanılan bir malı üreten ve elde edeceği kâr için riski göze alan kişidir (Aytaç, 
2006, s. 141). 

Ekonomik gelişme sürecine bağlı olarak girişimcilik tanımına yeni nitelikler 
eklenmiştir. Girişimci tanımı R. Cantillon’dan sonra J.B. Say tarafından da 
geliştirilerek, girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütleme ve yönetme 
niteliğine sahip olması gereği üzerinde de durulmuştur. Girişimcinin yenilikçi ve 
dinamik olma özelliği ile ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı 
taşlarından birisi olduğunu ilk kez vurgulayan ve gündeme getiren kişi ise J.A. 
Schumpeter’dir (Müftüoğlu ve Diğ., 2004, s. 4). 

Schumpeter’in çalışmalarında girişimcilik kavramı, yenilik yaratma ve teknolojik 
buluşlar ile açıklanmaya çalışılmış ve yeni mallar, yeni hizmetler, yeni süreçler, yeni arz 
kaynakları ve yeni pazarlar yaratmak için yeni kaynakların yaratılması gibi konulara 
ağırlık verilmiştir. Schumpeter’ın bakış açısıyla girişimci, toplumda değişimi yaratacak 
kişi ve kurumlar olarak tanımlanmaktadır (Müftüoğlu ve Diğ., 2004, s. 4). 

1980’li yılları takip eden ve ulusal ve uluslararası alanda sosyal, kültürel, 
hukuksal ve ekonomik yapıları yeniden şekillendiren iki onyılın “girişimcilik onyılları” 
olarak adlandırılmasına karşın, bu döneme isim babalığı eden “girişimcilik” ve 
“girişim” terimlerinin genel kabul gören, tatminkâr bir tanım ve açıklaması bugüne 
kadar yapılamamıştır. Çeşitli yazar ve kuramcılar tarafından verilmiş bulunan pek çok 
girişimcilik ve girişimci tanımlarının, farklı yaklaşım, algılama, anlayış, birikim ve 
deneyimler sonucu kavram ve içerik olarak benzer olmadıkları görülmektedir. Buna 
karşın, söz konusu tanımların risk alma, yaratıcılık, bağımsızlık, yenilik/yenilikçilik, 
kendi kendini güdüleme gücü, gereksinim ve istekleri karşılama ve olumsuz koşullara 
karşın yılgınlık göstermeme gibi ortak terimleri içerdikleri de bir gerçektir (Gürol, 2006, 
s. 3). 

Girişimci, ekonomik mal ve/veya hizmet üretmek ve/veya pazarlamak üzere, 
üretim faktörlerini ele geçirip, düzenli bir biçimde bir araya getiren, kâr amacı güden ve 
girişimlerinin sonucu doğabilecek tüm risklere katlanan kişidir (Marangoz, 2012, s. 3). 
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Zimmerer ve Scarborough (1998)’e göre girişimci; riskle karşılaşabileceği halde, 
fırsatları değerlendirerek, belirsizlik altında büyüme ve kâra ulaşma amacıyla, sermaye 
yaratabilmek için gerekli kaynakları toplayarak, yeni iş ya da işletme oluşturan kişidir 
(Bozkurt ve Alparslan, 2013, s. 9). 

Müftüoğlu’na göre girişimci, üretim faktörlerini bir araya getirerek, iktisadi mal 
ve hizmet üretmek için gerekli girişimi başlatan; ayrıca üretim için gerekli finansman 
kaynaklarını ve üretimin değerlendirileceği pazarları bulan kişidir (Müftüoğlu, 2001, s. 
11). 

Hisrich ve Peters'e göre girişimci, kaynakları; emek, hammadde ve diğer varlıkları 
daha büyük bir değer yaratacak şekilde bir araya getiren kişidir. Girişimci aynı zamanda 
değişiklikler, yenilikler ve yeni bir düzen yaratır (Güney ve Nurmakhamatuly, 2007, 
s.64). 

Girişimci, işletmeyi kuran ve fırsatları algılayan kimsedir (Bygrave ve Zacharakis, 
2010, s. 49). Girişimci başkalarının sorun olarak gördüğü durumlardan yeni bir iş fırsatı 
yaratan kişidir (Atasoy, 2012, s. 22). 

Girişimci; başkalarında olmayan bazı yetenekler sayesinde başkalarının 
göremediği fırsat ve imkanları görüp onları birer iş fikrine dönüştürebilme beceri ve 
kabiliyetini kullanarak riskin üstesinden gelen kişidir (Kaya, 2007, s. 45). 

Literatürde girişimci kavramına ilişkin olarak yapılan tanımların ortak noktası, 
girişimcinin başkalarının göremediği ya da algılayamadığı fırsatları sezip, bunları cazip 
birer iş fikrine dönüştürme yeteneğine sahip olmaları ve bu amaçla da risk almaya 
yatkınlıklarıdır (Arıkan, 2004, s. 46). 

Girişimcilik tanıma ilişkin olarak da literatürde şu tanımlamalar yer almaktadır. 
Girişimcilik; parasal ve kişisel tatmin ödülü karşılığında, finansal, psikolojik ve 

sosyal riskleri üstlenerek, gerekli zaman ve çabayı harcayıp farklı değerde mal ve 
hizmet yaratma sürecidir (Yurtseven, 2007:61; Hisrich ve Peters, 2002). 

Girişimcilik, kişilerin bireysel başarıya ulaşmayı hedefleyerek toplumun ihtiyaç 
duyduğu mal ve/veya hizmetleri üretmek amacıyla risk almak ve yatırım yapmak 
suretiyle gerçekleştirdikleri süreci ifade etmektedir (Okutan ve Balaban, 2013, s. 25). 

Girişimcilik; gerekli zaman ve çaba harcayarak ekonomik, fiziksel ve sosyal 
riskler alınması sonucunda, bireysel tatmin ve ekonomik ödüller elde etmeyi içeren 
farklı bir değer yaratma sürecidir (Akpınar, 2011, s. 14). 

Girişimcilik, bir işletmenin kurulması, yönetsel süreçlerin işletilmesi, üretim ve 
pazarlamaya yönelik tüm risklerin üstlenilmesi gibi, bir işin kurulması ve yönetilmesine 
ilişkin faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Küçük, 2013, s. 27). 

Girişimcilik; belirli bir mal ya da hizmeti üretmek ve/veya pazarlamak amacıyla 
bazı fırsatları önceden görebilen, yeni teknik ve teknolojiler kullanarak ya da mevcut 
teknik ve teknolojileri geliştirerek, gerekli kaynakları tespit ve temin eden, birtakım 
beceriler (bireysel, yönetsel ve teknik) ile donatılmış gerçek veya tüzel kişinin 
(girişimcinin) kâr ya da zarar etme riskini göze alarak hayata geçirdiği ekonomik, 
yönetsel ve psikososyolojik bir süreçtir (Mecek, 2013, s. 494). 
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Girişimcilik kavramı, ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma ya da yeni fırsatlar 
yaratabilme amacıyla üretimin girdilerini örgütleme yeteneği ve risk alma özelliklerinin 
bağdaştırılması sürecidir (Müftüoğlu ve Diğ., 2004, s. 4). 

Girişimcilik kavramı esas itibariyle ekonomik bir çerçeve içinde yer almaktadır. 
Ekonomik açıdan girişimci, arz ve talebi yönlendiren, pazar arayan kişi iken girişimcilik 
ise, daha çok kaynakları ekonomik olarak seferber etme, harekete geçirme faaliyetidir. 
Buna göre girişimcilik risk alma, fırsat kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma 
süreçlerinin tamamını ifade eder. Bu çerçevede, hem işyeri açma süreci, hem de yenilik 
yapma süreci girişimciliğin kapsamına girer (Tutar ve Altınkaynak, 2013, s. 5). 

3. Girişimci Kişilik Özellikleri 
Girişimciliğin ortaya çıkmasına etki eden faktörler öteden beri tartışma konusu 

olmuştur. Kimi yazarlar aile, eğitim, kültür, devlet gibi çevresel faktörler üzerinde 
dururken, kimileri de kişilik faktörleri üzerinde durmuştur. Bunun yanında bütün 
faktörlerin ayrı ayrı rolü olduğunu belirtenler de vardır. Girişimcilik özellikleri, aynı 
zamanda girişimcilerin sıradan insanlardan farklı özellikler ve beceriler gösterdiği 
noktaları ifade etmektedir. Bu açıdan sadece para sahibi olan, yeni bir işletme kuran 
kimseyi girişimci olarak kabul etmek kavramsal olarak yanlış tanımlamalara yol 
açacaktır (Soylu, 2011, s. 11). 

Temelde girişimcilik konusunda günümüze dek cevaplandırılması en zor 
sorulardan birisi de, girişimcinin kim olduğu ve özde onu belirleyen özelliklerin niteliği 
olmuştur. Araştırmacılar girişimcinin kişilik özelliklerini ayrıntıları ile ortaya 
koyabilmek için uzun zaman ve çaba harcamışlardır. Bu etütler sonucu girişimcilerin 
sahip oldukları karakteristik özellikler belirlenmişse de, bunların hiçbiri bu alanda 
başarının kanıtı olabilecek “özellikler set” ini belirgin bir şekilde ortaya koyamamıştır. 
Belki de gerçek, Kao’nun da (1989) ifade ettiği gibi, hiçbir zaman görünürdeki bütün 
özellikleri içeren tek bir bir girişimci profilinin ortaya konulamayacağı, buna karşın 
belli bir spektrum çerçevesinde girişimci tip ve davranışlarından bahsedilebileceğidir 
(Gürol, 2006, s. 12). 

Müftüoğlu’na göre girişimci, bazı nitelikleri, davranışları ve olaylara bakış 
açısıyla diğer insanlardan ayrılmaktadır. Bu nitelikler; girişkenlik, güçlü ikna yeteneği, 
üstüne risk alabilme, esneklik, yaratıcılık, bağımsızlık, sorunları ivedilikle çözebilme, 
başarma gereksinimi, hayal gücü, başkalarının kaderlerini yönetebileceğine dair güçlü 
bir inanç, liderlik yeteneği ve çok çalışmadır (Müftüoğlu, 2001, s. 20). 

Bir kişinin girişimci olabilmesi için temelde; risk ve sorumluluk üstlenebilme, 
dinamik bir kişiliğe sahip olma, yeniliklere açık olma, büyüme tutkusu gibi belirli 
özelliklere sahip olması gerekir Bunun yanında başarılı girişimcilerde; çalışkanlık, 
organizasyon yeteneği, denetim yeteneği, bilgi, kendisiyle barışık olma, çevresiyle iyi 
iletişim kurabilme, azim, basiret (stratejik bakış), akılcılık, kararlılık, kendine güven ve 
sürekli kendini yenileme gibi özelliklerin bulunduğu görülmektedir. (Tutar ve 
Altınkaynak, 2013, s. 19). 

Daft’a göre girişimci kişilik özellikleri yedi temel başlıkta incelenmektedir. 
Bunlar; İç kontrol, enerji düzeyi, başarı gereksinimi, kendine güven, geçen zamanı fark 
etme, belirsizliğe karşı hoşgörü, demografik faktörler, yönetsel yetenek ve teknik 
bilgidir (Yurtseven, 2007, s. 68). 
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Girişimciler ve diğer kişiler üzerine yapılan ampirik araştırmalarda, nüfusun 
geneline göre farklılaşan girişimcilik özelliklerinin; başarı ihtiyacı, risk alma eğilimi, 
belirsizliğe karşı tolerans, kontrol alanı oluşturma, kendine yeterlilik, amaçlara odaklılık 
olduğu tespit edilmiştir (İrmiş ve Diğ., 2010, s. 22). 

21. Yüzyılda girişimcilerin temel özelliklerini Kuratko ve Hodgetts şu şekilde 
ifade etmektedirler; fırsatlardan yararlanan, yetenekli, yaratıcı, vizyon sahibi, bağımsız 
düşünen, çalışkan, iyimser, yenilikçi, risk alan ve lider (Yurtseven, 2007, s. 120). 

Literatürde de birçok araştırmacının işaret ettiği girişimci kişilik özellikleri şu 
şekilde sıralanmaktadır: 

3.1. Belirsizliğe Karşı Tolerans 
Belirsiz bir durum bir birey tarafından, yeterli veri olmaması nedeniyle tam olarak 

yapılandırılamayan veya kategorize edilemeyen bir durumdur. Belirsizlik toleransı ise, 
belirsiz durumlarda olumlu tepki verebilme yeteneğidir. Birey, belirsiz bir çevrede 
aldığı karara, daha fazla bilgi aramaya kalkışmaksızın halen güvenebiliyorsa, yüksek 
toleransa sahip demektir. Hofstede’ye (1991) göre risk, bir olayın meydana gelme 
olasılığının oranı iken, belirsizlik ise, bir olasılığa bağlı kalmadan, herhangi bir şeyin 
olabileceğine yönelik beklentidir ve kaygı yaratır (İşcan ve Kaygın, 2011, s. 447). 

Koh'a göre (1996) belirsizliğe toleransı yüksek olan birey, daha iyi performans 
sağlayabilmek ve istikrarsız ve tahmin edilemeyen durumların üstesinden gelmek için 
çaba gösteren ve mücadele eden kişi olarak görülmektedir. Girişimciler, sadece belirsiz 
bir ortamda faaliyet göstermeyip, istekli bir şekilde bilinmeyenin sorumluluğunu da alıp 
yönetmelidir. Bir girişimci kişilik özelliği olarak belirsizliğe karşı toleransa sahip olan 
bireyler, diğerlerine göre girişimciliğe daha çok eğimlidir ve kendilerinden belirsizliğe 
karşı tolerans göstermeleri beklenir (Özgür, 2013, s. 90). 

Belirsizliğe tolerans konusunda yapılan araştırmalar, girişimcilerin bu konuda 
diğer kesimlerden daha yüksek tolerans düzeyine sahip olduklarını göstermektedir. 
Örneğin Shere (1982), büyük ekonomik kuruluşların yöneticileri ile girişimciler 
arasında yaptığı bir karşılaştırmada, girişimcilerin daha yüksek toleransa sahip 
olduğunu bulmuştur.  

Sexton ve Bowman (1985), ise yöneticilerle girişimcileri karşılaştırmış ve 
girişimcilerin daha yüksek toleransa sahip olduklarını bulmuştur. Bir başka araştırmada 
da benzer bir sonuca ulaşılmış, girişimciler ile girişimci olmayanlar arasında belirsizliğe 
karşı tolerans açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu nedenle, belirsizliğe 
katlanmanın bir girişimcilik özelliği olduğu kabul edilmektedir (Soylu, 2011, s. 15). 

3.2. Bağımsızlık İhtiyacı 
 Girişimcilerin önemli kişilik özelliklerinden olan bağımsızlık ve kendini 

gerçekleştirme arzusu, girişimciliğin gelişimi ve öneminin artmasında önemli bir rol 
oynamaktadır. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan sosyal 
yaşamda bireyselleşme ve kişisel özgürlük alanını genişletme eğiliminin artmasına 
paralel olarak iş yaşamında da bireylerin kendi adlarına bağımsız olarak çalışma 
arzusunun arttığı görülmektedir. Başkasından emir alan değil emir veren, kendi 
kararlarını alan, sınırlı gelir yerine risk alarak yüksek gelir ve buna bağlı olarak harcama 
özgürlüğüne sahip bir girişimci olma isteği giderek artmaktadır (Soylu, 2011, s. 17). 
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Hisrich ve Peters'e göre (2002), bağımısızlık arzusu belki de başka gelir elde etme 
yolları varken girişimcinin neden bir girişimde bulunarak risk aldığını açıklayan en 
önemli özelliktir. Girişimci, mevcut sermaye birikimini, enerjisini ve sosyal statüsünü 
başkalarına ekonomik olarak bağımlı olmama, karar alırken ve uygularken 
başkalarından emir almama, başarı ve başarısızlığı paylaşmama ve kimseye hesap 
vermeme ve sadece kendi potansiyelini herkesten bağımsız olarak gerçekleştirme 
hedeflerine yönlendirmiştir (Alpkan vd., 2002). 

3.3. Risk Alma Davranışı 
Risk alma, girişimcileri ayrıştıran en önemli özelliklerden biri olarak kabul 

edilmektedir. Girişimci terimini ilk defa geliştiren ve girişimciyi kâr ve zarar riskine 
katlanan kişi olarak tanımlayan Fransız Cantillon’dan bu yana risk alma, girişimciliğin 
temel bir unsuru olarak değerlendirilmektedir (Hisrich ve Peters, 2002, s. 46) 

En basit ifadeyle risk, kontrol edilemeyen faktörlerin olumsuz sonuçlar doğurma 
olasılığıdır. Girişimcinin risk alması ve cesareti, başarısını önemli ölçüde 
etkilemektedir. Çünkü cesaret, kahramanlık ve riski göze alma gibi özellikler, başarılı 
bir insanın bir şey meydana getirme arzusu kadar başarısı için de gerekli olan 
öğelerdendir. Bu nedenle inisiyatif kullanan veya eline geçen fırsatları değerlendiren her 
bir girişimci riske giriyor demektir. Girişimcilikle ilgili tüm etkinlikler risk içerdiği için 
girişimcilikle ilgili yapılan araştırmaların çoğunda, risk alma girişimciyi yöneticiden ve 
girişimci olmayandan ayıran temel faktör olarak ifade edilmiştir (Marangoz, 2012, s. 9). 

Girişimciliğin risk alma boyutu, bazı dezavantajlarına karşın birtakım avantajlara 
da sahiptir. Girşimci, bağımsızlık, finansal fırsatlar, iş güvenliği, aile istihdamı ve 
toplumsal hizmet gibi avantajlara sahiptir. Önemli olan girişimcinin girişiminde, 
hesaplanabilir ve kabul edilebilir düzeyde risk almasıdır (İşcan ve Kaygın, 2011). 

Kâr elde etmede belirli bir kontrol ve yeteneğe sahip oldukları durumlarda, 
girişimciler, orta derecede riskleri almayı tercih etmektedirler. Çünkü girişimcinin diğer 
özelliği olan başarma ihtiyacı faktörü, daha yüksek düzeyde risk almasını 
engellemektedir (Alpkan ve Diğ, 2002). 

3.4. Yenilikçilik (İnovasyon) 
Yenilikçilik kavramı, bir girişimcilik özelliği olarak ilk defa, Schumpeter 

tarafından kullanılmıştır. Schumpeter'in girişimcilik tanımında yenilik vardır ve bu 
yenilik mevcut kaynakların yeni bir birleşimini ifade eder. Ona göre beş çeşit yenilikçi 
davranış vardır (Hofstede, 2010, s. 13); 

• Yeni bir malın ya da hizmetin üretimi 

• Yeni bir üretim metodunun geliştirilmesi 

• Yeni bir pazarın oluşturulması 

• Yeni bir hammade kaynağının bulunması 

• Endüstrinin yeniden yapılandırılması 
Schumpeter'in bahsettiği bu yenilik çeşitleri zaten piyasada var olan ve 

girişimcinin kontrolü altında olan kaynaklardan gelen yeniliklerdir. Bu durumda yapılan 
yenilik mutlaka bir icat olmak zorunda değildir. Girişimciler icatçı olabililer, fakat 
yeniliğin doğması için icat gerekli değildir (Soylu, 2011, s. 12). 
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İnovasyon kavram olarak yeni ürün ve üretim süreçlerinin ortaya çıkartılmasıyla 
veya mevcut olanların iyileştirilmesiyle iktisadi fayda yaratılmasıdır. Higgins 
inovasyonu, bir kişi, örgüt, grup, sektör veya toplum için önemli bir etkiye sahip 
organizasyon süreçlerinin yaratılması veya mevcut mamuller ve hizmetlerin 
geliştirilmesi ya da yan mamuller veya hizmetlerin yaratılması süreci olarak 
tanımlamaktadır (Şahbaz ve Şahbaz, 2013, s. 110). Cumming (1998) ise yenilikten ürün 
ya da sürecin başarılı ilk uygulaması olarak bahsetmektedir.  

Davis ve Davinney’e (1996) göre yenilik, yeni ürünleri, yeni üretim süreçlerini, 
yeni malzemeleri, yeni kaynakları, yeni pazarları, yeni yönetim yaklaşımlarını ve yeni 
organizasyon biçimlerinin hepsini kapsayan bir tanımla “yeni ya da mevcut bir 
problemi/ihtiyacı gidermek için yeni ya da farklı çözüm yollarıdır” (İrmiş ve Özdemir, 
2011:139). Drucker’a göre yenilik; “zenginlik üreten kaynaklar yaratmanın ya da 
mevcut kaynakların zenginlik yaratma potansiyelini artırma aracıdır” (Müftüoğlu ve 
Diğ., 2004, s. 43). 

Drucker'a göre yenilikçilik, girişimciliğin en önemli parçasıdır, girişimci 
değişimleri fark eder ve bunları farklı işler için fırsata çevirir. Başarılı bir yenilik için 
girişimci değişimin kaynağını, nedenlerini ve sonuçlarını içerdiği fırsatları iyice 
değerlendirmelidir (Gümüşoğlu ve Karaöz, 2013, s. 64). 

Yenilikçilik ve yenilik kavramları girişimcinin tamamlayıcı bir özelliği olarak 
görülmektedir. Aslında, yeni birşeyler sunmak anlamında yenilikçilik, girişimcinin en 
zor görevlerinden biridir çünkü yalnızca yaratma yeteneği değil, aynı zamanda mevcut 
ortamda var ve etkin olan bütün güçleri hesaba katmayı da gerektirmektedir. Bu 
tanımdaki yenilik kavramı ise, yeni bir ürün ya da hizmet yaratmaktan, yeni bir dağıtım 
kanalı ya da yolu sunmaktan, yeni bir organizayon oluşturmaya kadar herşeyi 
kapsamaktadır (Atasoy, 2012, s. 7). 

3.5. Başarı İhtiyacı 

McClelland (1961) tarafından ileri sürülen başarı ihtiyacı teorisi, başarı ihtiyacının 
girişimcilik davranışlarını etkileyen bir faktör olduğunu ileri sürmektedir. Bu bağlamda 
başarı ihtiyacı güdüsü yüksek olan kişilerin başarmak için daha istekli olmaları, onların 
girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Literatürde başarı 
ihtiyacı ile girişimcilik arasındaki ilişkilerin çeşitli çalışmalarda ele alındığı 
görülmektedir. Girşimcilik eğilimi yüksek olan ve olmayan kişiler arasındaki 
farklılıkların nedenlerininin araştırıldığı çeşitli çalışmalarda, başarı ihtiyacının girişimci 
olanlarda, olmayanlara göre daha fazla olduğu belirlenmiştir (Özden ve Diğ., 2009, s.5). 

Başarı ihtiyacı, kişinin, olayların kendi sorumluluk ve kararları ile olumlu 
neticelere ulaştığını görmesi ve tatmin olmak istemesidir. Bir bakıma, kişinin, 
başarılarla kendini tatmin etmesidir (Avşar, 2007:15).  

Bu konuda en önemli isimlerden biri olan McClelland’a (1961) göre, yüksek 
başarı ihtiyacına sahip olan kişilerin, kişisel çaba ve beceri gerektiren, makul bir risk 
düzeyi olan ve başarı ile ilgili geri bildirimleri içeren faaliyetleri ve görevleri üstlenme 
eğilimleri, düşük başarı ihtiyacı olan kişilere göre daha fazladır.  

Johnson’a (1990) göre de başarı ihtiyacıyla girişimsel faaliyetler arasında dikkate 
değer bir ilişki vardır ve başarı ihtiyacı işletme kuran kişileri toplumun diğer 
bireylerinden farklılaştırır. Collins ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada ise başarı 
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ihtiyacı ile girişimcilik arasında önemli bir ilişki olduğu ve başarı ihtiyacının işletme 
kuranlarla diğer kişileri birbirinden ayırt etmede etkili bir araç olduğunu ileri sürmüştür 
(İrmiş ve Diğ., 2010, s. 22). 

Shouming'e göre, yüksek seviyede başarma güdüsüne sahip bireyler bazı amaçlara 
ulaşmak için mücadele ve rekabet etmeye eğimli olmaktadır. Bu amaçlar ulaşılması zor 
olan amaçlar olmasına rağmen başarma ihtiyacı yüksek olan bireyler bu belirsiz 
durumlarda dahi risk almaya eğimli olmaktadır (Özgür, 2013, s. 89). 

3.6. İletişim 
Girişimcilerin başarıya ulaşmaları için sahip olmaları gereken özelliklerden biri de 

insani ilişkiler yani iyi iletişim kurma becerisidir. Personeli en iyi şekilde motive etme, 
yönlendirme ve etkili iletişim girişim sürecinin her aşamasında gerekli ve de önemlidir. 
Girişimci, insanlarla iyi geçinebilen, ilişkileri sağlam olan bir tutum içinde olmalıdır. 
İletişimin etkin ve ilişkilerin sağlam olması; güvenilir olma, hızlı karar alabilme, 
belirsizlik ve riske karşı yüksek tolerans gösterme, strese dayanıklı olma, ikna 
kabiliyetine sahip olma, iletişimi kolayca başlatabilme, çevrenin farkında olma ve geri 
beslemeye önem verme faktörlerinin bütünleşmesi ile mümkün olur (Tikici ve Aksoy, 
2009, s. 35). 

3.7. İçsel Kontrol Odağı 
Kontrol odağı kavramı ilk kez Rotter (1966) tarafından, sosyal öğrenme kuramı 

çerçevesinde yapılandırılmış bir kişilik özelliği olarak ele alınmıştır. Bu teoriye göre, 
kişiler başlarına gelen iyi ve kötü olayların sebeplerini algılama bakımından 
farklılaşmaktadır. Kişilerin yaşadığı olayları nelerin kontrol ettiğine dair inancını ifade 
eden bu kavram; kişilerin yaşadıkları pekiştirmeleri, yani elde ettikleri sonuç veya 
ödülleri ya da başarı ya da başarısızlık durumlarını nelere atfettikleriyle ilişkilidir. 
Yapılan bu atıflar kişilerin dışında kader, şans veya dış güçler gibi faktörlerle 
ilişkilendirildiği gibi; kişilerin kendi tavır ve davranışlarının sonuçlarıyla da 
ilişkilendirilmektedir (Çetin,  2011, s. 74). 

İç kontrol; bireylerin geleceklerinin kendi kontrolü altında olduğuna ve diğer dış 
faktörlerin etkisinin sınırlılığına ilişkin inançlardır. Geleceğe ulaşmak bireyin kendi 
elindedir. Bununla birlikte bir çok insan, dünyanın belirsizliklerle dolu olduğunu ve onu 
kendi istedikleri gibi değiştiremeyeceğine inanır (Yurtseven, 2007, s. 68).  

Kontrol odağı, bireylerin bir olayın sonucunu kendi kontrol ve anlayışlarının 
ötesinde veya kendi kontrol ve anlayışlarının içerisinde algılamalarıdır. Dışsal kontrol 
odağına sahip olanlar, faaliyetlerinin sonuçlarının, başarı veya başarısızlığın, kader veya 
şans gibi kontrolleri dışındaki güçlerden kaynaklandığına inanırlar. İçsel kontrol 
odağına sahip olanlar ise, faaliyetlerinin sonuçlarını, kendi üstünlük veya eksikliklerinin 
belirlediği düşüncesine sahiptirler. Bu nedenle içsel kontrol odaklılık; kabiliyet, çok 
çalışma, kararlılık ve başarılan veya meydana getirilen sonuçların planlayıcısı olma gibi 
özelliklere önem verme anlamına gelir. Girişimci davranış ile içsel kontrol odağı 
arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Çünkü içsel kontrol odaklı bireyler daha aktif ve 
yenilikçidir. Onlar yenilikçi durumları benimserler, yeniliğe liderlik ederler, daha fazla 
risk alır ve daha aktif davranırlar (Marangoz, 2012, s. 8). 
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3.8. Yaratıcılık 

Yaratıcılık mutlak veya yoktan var etme anlamında değil, var olan kavramlar 
arasındaki ilişkilerden yeni kavramlar ya da düşünceler üretmek şeklinde 
kullanılmaktadır. Yaratıcılığın merkezinde yer alan düşünce, hayal gücüne dayalı gelişir 
(Müftüoğlu ve Diğ., 2004, s. 21). 

Yaratıcı insanlar her zaman sıra dışı olmuşlardır. Sürekli yeni yollar deneyerek 
belirsizliklerin üzerine giden ve kaosun içindeki pırlantaları bulup çıkaran kişilerdir. 
Mizahi bir güce sahiptirler, işe uymayan mevcut kuralları ciddiye almaz ve bunları 
uygulamazlar. Rutin işlerden sıkılırlar, kestirmeden giderler ve değişimden, 
değişmekten zevk alırlar. Hayal güçleri, sezgileri, önsezileri algılayarak kavrayabilme 
yetenekleri çok güçlüdür. Yaratıcı insanlar için yapılan bu benzetimler aynı zamanda 
girişimciler için de geçerlidir. Girişimciler de kesinlikle klasik bir düşünce izlemezler ve 
çoğu zaman mevcut klasik yaklaşımlara aykırı yolu benimserler. Ayrıca sorunları 
çözerken esnek ve uyarlayıcı şekilde düşünürler. Bu özellik onların yaratıcılık 
süreçlerinin bir kısmını da oluşturmaktadır (Top, 2006, s. 274). 

Yaratıcılık kavramının pek çok tanımı yapılmıştır. Bunlardan birkaçı şöyledir; 
Taylor’a göre, yaratıcılık “Yeni ve geçerli fikirlerin yaratılmasıyla sonuçlanan bir 

süreçtir”. 
Clemen’e göre, yaratıcılık “Daha önce görülmemiş yöntemlerle, temel amaçları 

başarmaya neden olacak unsurları sağlayacak yeni seçenekler araştırmaktır”. 
Stoor’a göre, yaratıcılık “Yeni bir şeyi var etme yeteneğidir”. 

Vance’e göre, yaratıcılık “Yeninin oluşturulması ve eskisinin elden 
geçirilmesidir”. 

Bentley’e göre, yaratıcılık “Bilginin alınması ve yeni bir şekil alana ya da yeni bir 
düşünce oluşturana kadar şekil verilmesi ve yeniden düzenlenmesi sürecidir”. 

Plamer’e göre, yaratıcılık “Bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlayabilmektir” 
(Müftüoğlu ve Diğ., 2004, s. 21). 

4. Materyal ve Yöntem 

4.1. Materyal 
Çalışmanın verilerini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi 

Honaz Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerden anket yoluyla elde edilen 
birincil veriler oluşturmaktadır. Anket uygulaması 2015 yılının Mart ayı içerisinde 
yapılmıştır. Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulundaki girişimcilik dersi 
verilen 5 bölümde toplam 2230 öğrenci bulunmaktadır. Toplam 594 öğrenciye ulaşılmış 
ve elde edilen anketler değerlendirmeye alınmıştır. Bu sayı, araştırma evreninin 
%27’sini oluşturmaktadır.  

4.2. Yöntem 
Çalışmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

girişimcilik özellikleri ve girişimcilik eğilimleri, ikinci bölümde ise demografik 
özellikler yer almaktadır. Değerlendirmeler 5’li Likert ölçeğine göre yapılmıştır (Hiç 
katılmıyorum 1, Az katılıyorum 2, Orta Derecede Katılıyorum 3, İleri Derecede 
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Katılıyorum 4, Maksimum Derecede Katılıyorum 5). Elde edilen veriler SPSS Programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. 

Girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesinde Avşar’ın (2007) “Yükseköğretimde 
Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesi’nde Bir 
Uygulama” isimli çalışmasında kullandığı ölçek esas alınmıştır. 

4.3. Anket Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği 
Yükseköğretimde okuyan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ölçmeye yönelik 

kullanılan ölçekler güvenilirlik testinden geçirilmiştir ve güvenirliğini ölçmek için 
kullanılan Cronbach Alfa (Cronbach’s Alpha) değerleri Tablo 1'de verilmektedir. 
Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ölçmek amacıyla oluşturulan 40 soru, beklenen 
güvenilirlik düzeylerini sağladığı için herhangi bir soru çıkarılmamıştır. Ankette yer 
alan 40 soru 8 gruba ayrılmış ve ankette yer alan soruların Cronbach Alfa değeri her bir 
soru grubu için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Anket formunun birinci bölümündeki araştırma soruları 5’li likert ölçek türü 
kullanılarak hazırlanmıştır ve 8 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar; belirsizliğe 
tolerans, bağımsızlık ihtiyacı, risk alma, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, iletişim, içsel 
kontrol ve yaratıcılık şeklindedir. Anketin ikinci kısımda ise, sosyo-demografik 
faktörlerin tespit edilmesine yönelik sorularla birlikte, öğrencilerin okudukları 
bölümlerin, girişimcilik dersinin alıp-almadıklarının belirlenmesine yönelik sorular yer 
almaktadır.  

Tablo1.Soru Gruplarının Cronbach Alfa Katsayıları 
Soru Grupları Cronbach Alfa Katsayısı 
A (Belirsizliğe Tolerans) 0,49 
B (Bağımsızlık İhtiyacı) 0,43 
C (Risk Alma) 0,56 
D (Yenilikçilik) 0,68 
E (Başarma İhtiyacı) 0,73 
F (İletişim) 0,60 
G (İçsel Kontrol Odağı) 0,56 

H (Yaratıcılık) 0,73 

Çalışmaya, soru grupları arasından Cronbach alfa katsayı değerleri tutarlı olan 
(0,60’dan yüksek değerler alan) D, E, F ve H grupları ile devam edilmiş, A, B, C ve G 
grupları Cronbach alfa katsayı değerlerinin 0,60’dan düşük olması nedeniyle bu soru 
grupları analiz kısmına dâhil edilmemiştir. 

4.4. Normallik Sınamasının Yapılması 
Çalışmanın normallik sınaması için Tek Örneklem Kolmogorov Simirnov testi 

uygulanmıştır. Test sonuçlarına bakıldığında D, E, F ve H gruplarında yer alan soruların 
p değerlerinin 0,000 olarak bulunduğu, “Veriler normal dağılmaktadır” şeklinde kurulan 
H0 hipotezinin, hesaplanan p değerlerinin 0,05 anlamlılık düzeyinden daha düşük bir 
değer alması (p=0,000<0,05) nedeniyle kabul edilmediği, bu nedenle de verilere 
nonparametrik testlerin uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. 
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4.5. Araştırma Örnekleminin Demografik Özellikleri 

Anket çalışması sonucunda toplam 594 geçerli anket formu elde edilmiştir. Bu 
anketlerin demografik verilerine ilişkin istatistiksel sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma Örnekleminin Demografik Yapısı 

Değişkenler Öğrenci Sayısı % 
Programlar 
Bankacılık ve Sigortacılık 121 20,4 
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 83 14,0 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 177 29,8 
İşletme Yönetimi 89 15,0 
Lojistik 124 20,9 
Toplam 594 100,0 
Cinsiyet 
Erkek 267 45 
Kadın 327 55 
Toplam 594 100 
Girişimcilik Dersini Alma Durumu 
Daha Önce Aldım 150 25,3 
Bu Dönem Alıyorum 184 31,0 
Almadım 260 43,8 
Toplam 594 100,0 
Yaş 
17-20 326 54,9 
21-25 263 44,3 
26-30 5 0,8 
Toplam 594 100,0 
Medeni Durum 
Evli 5 0,8 
Bekar 589 99,2 
Toplam 594 100,0 
Sınıf 
1.sınıf 375 63,1 
2. sınıf 208 35,0 
3+ 11 1,9 
Toplam 594 100,0 
Öğrenim Türü 
Normal Öğretim 340 59,00 
İkinci Öğretim 244 41,00 
Toplam 594 100,0 

Araştırmaya katılan öğrencilerin eğitim aldıkları bölümlerin dağılımına 
bakıldığında; %20,4’nün Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünde, %14’ünün Büro 
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümünde, %29,8’inin Halkla İlişkiler Bölümünde, 
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%15’inin İşletme Yönetimi Bölümünde ve %20,9’unun Lojistik Bölümünde eğitim 
aldıkları görülmektedir. 

Ankete katılan öğrencilerin %45’inin erkek, %55’inin kadın olduğu tespit 
edilmiştir. 

Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık %66'sı girişimcilik dersi almış veya almakta, 
%44'ü ise girişimcilik dersi almadığı saptanmıştır. 

Ankete katılan öğrencilerin yarısından fazlasının (%55) 20 yaşın altında olduğu, 
geri kalanınsa 20 yaşın üstünde olduğu saptanmıştır. 

Ankete katılanların %99,2’sinin bekâr, %0,8’inin evli olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin %63,1'i birinci sınıf, %35'i ikinci sınıf ve %1,9'u 
üçüncü sınıf ve üstü olduğu ayrıca %59'nun normal öğretimde, %41'inin ise ikinci 
öğretimde eğitim gördüğü belirlenmiştir. 

4.6. Kullanılan İstatistikî Yöntem ve Hipotezler 

Bu çalışmada, değişkenler arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının 
belirlenmesinde en çok kullanılan nonparametrik testlerden biri olan Kruskal-Wallis test 
istatistiği kullanılmıştır.  

Kruskal Wallis H testi, bağımsız değişkenin ikiden fazla kategorili olması 
durumlarda kullanılmaktadır. Test, tek yönlü varyans analizinin parametrik olmayan 
şekli olup, ele alınan değişken için iki ya da daha fazla kategorinin ortalama sıra sayıları 
arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemektedir. Kruskal Wallis H testi, 
yaklaşık olarak ki-kare dağılmaktadır. Bu nedenle de H0 hipotezinin reddedilip 
edilmeyeceği kararı, hesaplanan değerin ki-kare tablo değeri ile karşılaştırılması sonucu 
verilmektedir (Özdemir,  2013, s. 343-344).  

Kruskal Wallis Test İstatistiği ile aşağıda verilen 4 hipotez test edilmiştir. 

H1: Girişimcilik dersi alıp almama ile yaratcılık boyutu arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır. 

H2: Girişimcilik dersi alıp almama ile yenilikçilik boyutu arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır. 

H3: Girişimcilik dersi alıp almama ile iletişim boyutu arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır. 

H4: Girişimcilik dersi alıp almama ile başarma ihtiyacı boyutu arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmaktadır. 

4.7. Girişimcilik Dersini Alıp-Almama İle Yaratıcılık Boyutu Arasındaki 
İlişki 

Araştırmada girişimcilik dersi alıp almama durumu ile yaratcılık boyutu arasında 
anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Ankete katılan öğrencilerin 
yaklaşık %66'sı girişimcilik eğitimi almış veya almakta, %44'ü almamıştır. 

Bu çalışmanın amaçlarından biri de girişimcilik dersi alıp-almama ile kişilerin 
yaratıcı fikirlere sahip olmaları, karşılaştıkları problemlere karşı yaratıcı çözümler 
üretmeleri, hayatlarının daha etkili hale gelmesi için bir arayış içinde olmaları arasında 
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anlamlı bir ilişkinin olup-olmadığını belirlemektir. Bu amaçla yapılan Kruskal-Wallis 
analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir.  

Tablo 3. Girişimcilik Dersini Alıp-Almama İle Yaratıcılık Boyutu Arasındaki 
İlişkinin Tespitinde Kullanılan Kruskal-Wallis Analizi Sonuçları 

 Girişimcilik Dersi Alıp-Almama Öğrenci Sayısı Sıra Ortalaması 
 
Yaratıcılık 
Grup 
Ortalaması 

Aldım 150 324,83 
Bu dönem alıyorum 184 301,52 

Hayır almadım 260 278,88 
Toplam             594 

Ki-Kare Test İstatistiği             7,053 p değeri 0,029 

Tablo 3’te yer alan ortalama sıra puanlarına bakıldığında girişimcilik dersini alan 
öğrencilerin dersi almayan öğrencilere göre daha yaratıcı fikirlere sahip oldukları bir 
başka ifade ile girişimcilik dersini almanın, öğrencilerin yaratıcı olmalarında etkili bir 
faktör olduğu görülmektedir. Tablo 3’teki sonuçlar, girişimcilik dersini alan 
öğrencilerin yaratıcılık sıra ortalamasının (324,83), girişimcilik dersini almayan 
öğrencilerin yaratıcılık sıra ortalamasından (278,88) daha fazla olduğu, girişimcilik 
dersi alan öğrenciler ile dersi almayan öğrencilerin yaratıcılık sıra puan ortalamaları 
arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu 
sonucuna ulaştırmaktadır. 

4.8. Girişimcilik Dersini Alıp-Almama İle Yenilikçilik Boyutu Arasındaki 
İlişki 

Girişimcilik dersini alıp-almama ile yenilikçilik boyutu arasında anlamlı bir 
farklılık olup-olmadığı incelendiğinde de yukarıda sonuca benzer bir sonuçla 
karşılaşılmıştır. Tablo 4’te Kruskal-Wallis test istatistiği sonuçları verilmektedir. 

Tablo 4. Girişimcilik Dersini Alıp-Almama İle Yenilikçilik Grup Ortalaması 
Arasındaki İlişkinin Tespitinde Kullanılan Kruskal-Wallis Analizi Sonuçları 

Girişimcilik Dersi   Alıp-Almama Öğrenci Sayısı Sıra Ortalaması 
 
Yenilikçilik 
Grup 
Ortalaması 

                     Aldım 150 333,45 
            Bu Dönem 

Alıyorum 
184 294,31 

                     Almadım 260 279,02 
                     Toplam 594  

Ki-Kare Test İstatistiği         9,751 p değeri 0,008 

Tablo 4’te yer alan sonuçlara bakıldığında girişimcilik dersini alan öğrencilerin dersi 
almayan öğrencilere göre daha yenilikçi fikirlere sahip olduğu ortalama sıra puanları 
yardımıyla ortaya çıkmaktadır. Tablo 4’ün son sütununa bakıldığında girişimcilik 
dersini alan öğrencilerin yenilikçilik sıra ortalamasının (333,45), girişimcilik dersini 
almayan öğrencilerin yenilikçilik sıra puanlarına göre (279,02) daha fazla olduğu 
görülmektedir. p ve ki-kare değerlerine bakıldığında ise girişimcilik dersi alan 
öğrenciler ile dersi almayan öğrencilerin yenilikçilik sıra ortalamaları arasında 0,01 
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anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunduğu ( ) 2 2( 9,751 5,99)0,008 0,01 , hesap tablop χ χ= > == < görülmektedir. 

4.9. Girişimcilik Dersini Alıp-Almama İle İnsanlarla İlişki ve Başarma 
İhtiyacı Boyutu Arasındaki İlişki 

Girişimcilik dersi alıp-almama ile insanlarla ilişki ve başarma ihtiyacı boyutları 
arasında anlamlı bir fark olup-olmadığı yine Kruskal-Wallis test istatistiği ile test 
edilmiştir. Test sonuçları Tablo 5 ve Tablo 6’da verilmiştir.  
Tablo 5: Girişimcilik Dersini Alıp-Almama İle İnsanlarla İlişki Grup Ortalaması 

Arasındaki İlişkinin Tespitinde Kullanılan Kruskal-Wallis Analizi Sonuçları 
Girişimcilik Dersi Alıp-Almama Öğrenci Sayısı Sıra Ortalaması 
 
 
İletişim Grup 
Ortalaması 

Aldım 150 307,76 
Bu dönem alıyorum 184 299,26 

Hayır almadım 260 290,33 
Toplam              594 

Ki-Kare Test İstatistiği            1,021 p değeri 0,600 

Tablo 5’in son sütununda yer alan iletişim grup ortalaması sıra ortalama 
değerlerine bakıldığında girişimcilik dersini alan öğrencilerin sıra ortalamasının 
(307,76), bu dersi almayan öğrencilerin sıra ortalamasına (290,33) göre daha yüksek bir 
değer aldığı görülmektedir. Bir başka ifade ile girişimcilik dersinin, insanlarla ilişki 
kurmada etkili bir faktör olduğu görülmekle beraber, p değeri ile ki-kare test istatistiği 
değerlerine bakıldığında sıra puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farkın olmadığı ( ) 2 2, ( 1,021 5,99)0,600 0,05 hesap tablop χ χ= < == > sonucuna 
varılmaktadır.  

Çalışmada ayrıca Girişimcilik dersi alıp-almama ile başarma ihtiyacı gruplarının 
grup ortalama değerleri arasında anlamlı bir fark olup-olmadığı Kruskal-Wallis test 
istatistiği kullanılarak incelenmiş, Tablo 6’da test istatistiği sonuçlları verilmiştir. 

Tablo 6: Girişimcilik Dersini Alıp-Almama İle Başarma İhtiyacı Grup Ortalaması 
Arasındaki İlişkinin Tespitinde Kullanılan Kruskal-Wallis Analizi Sonuçları 

Girişimcilik Dersi Alıp-Almama Öğrenci Sayısı Sıra Ortalaması 
 
 
Başarma 
İhtiyacı Grup 
Ortalaması 

Aldım 150 317,00 
Bu dönem alıyorum 184 304,49 

Hayır almadım 260 281,30 
Toplam              594 

Ki-Kare Test İstatistiği            4,605 p değeri 0,100 

Tablo 6’daki sonuçlar bir önceki tabloda yer alan sonuçlarla benzerlik 
göstermektedir. Başarma ihtiyacı grup ortalaması sıra ortalama değerlerine bakıldığında 
girişimcilik dersini alan öğrencilerin sıra puanları ortalamasının (317,00), bu dersi 
almayan öğrencilerin sıra ortalamasına (281,30) göre daha yüksek bir değer aldığı 
görülmektedir. Bu sonuçlar Girişimcilik dersinin, öğrencilerin başarmak için daha 
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istekli olmalarında etkisinin bulunduğunu göstermekle beraber, p değeri ile ki-kare test 
istatistiği değerlerine bakıldığında sıra puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılığın bulunmadığı 

2 2( 0,100 0,05), 4,605 5,99)( hesap tablop χ χ= < == > sonucuna ulaşılmaktadır.  

5. Sonuç ve Öneriler 
          Bu çalışma girişimcilik eğitiminin öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine olan 
etkilerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Pamukkale Üniversitesi Honaz 
Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bir uygulama yapılmıştır. Çalışmada 8 
bölüm ve 40 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket formu iki kısımdan 
oluşmaktadır. Birinci kısımda araştırma soruları 5’li likert ölçek türü kullanılarak 
hazırlanmıştır ve 8 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar belirsizliğe tolerans, 
bağımsızlık ihtiyacı, risk alma, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, iletişim, içsel kontrol ve 
yaratıcılık şeklindedir. Anketin ikinci kısımda ise, sosyo-demografik faktörlerin tespit 
edilmesine yönelik sorularla birlikte, öğrencilerin okudukları bölümlerin, girişimcilik 
dersini alıp-almadıklarının belirlenmesine yönelik sorular yer almaktadır. Elde edilen 
veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir. İlk olarak anketin güvenilirlik ve 
geçerliliği analiz edilmiş, sonucunda ise ankette yer alan; belirsizliğe tolerans, 
bağımsızlık ihtiyacı, risk alma ve içsel kontrol odağı boyutlarında Cronbach Alfa 
katsayı değeri 0,60' dan düşük çıktığı için bu boyutlar analiz kısmına dahil edilmemiştir. 
Ankette yer alan diğer boyutlar olan yenilikçilik, başarma ihtiyacı, iletişim ve yaratıcılık 
boyutları ile araştırmaya devam edilmiştir. 

Girişimcilik dersini alan öğrencilerin dersi almayan öğrencilere göre yaratıcılık 
boyutunda değerlendirildiğinde; girişimcilik dersi alanların almayanlara göre daha fazla 
yaratıcı fikirlere sahip oldukları ortaya çıkmaktadır.  

Aynı şekilde girişimcilik dersini alan öğrencilerle, bu dersi almayan öğrenciler 
yenilikçilik boyutunda değerlendirildiğinde ise, girişimcilik dersi alanların almayanlara 
göre daha fazla yenilikçi fikirlere sahip oldukları ortaya çıkmaktadır.  

Girişimcilik dersi alanlar ile almayanlar arasında iletişim ve başarma ihtiyacı 
boyutları da ele alınmış, bu konularda girişimcilik dersi alanlarda daha yüksek bir 
farkındalık görülmekle beraber istatistiki olarak anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır. 

Gerek istihdam yaratmak gerekse üretim artışı sağlamak gibi birçok sosyo-
ekonomik sorunun çözüm noktasında olan girişimciliğin önemi her geçen gün daha da 
artmaktadır. Girişimciliğin bu denli önem kazanması bireylerin kendilerini girişimci bir 
ruha sahip hissetmelerinin ve gelecekte kendi işlerini kurma niyetinde olmalarının da 
önemi artmıştır. Elbette ki, kendini girişimci hisseden herkesin, girişimcilik vasıfları 
taşıması ve gelecekte iş kurması söz konusu olamamaktadır, hatta iş kurma niyeti de 
gelecekte işin kurulması ve başarılı olunması için tek başına yeterli değildir. Ancak, ne 
kadar çok birey kendinde girişimcilik vasıflarını keşfederse, gelecekte iş kurma 
niyetinde olanların sayısının o kadar artacağı açıktır (İrmiş ve Barutçu, 2012, s. 21). 

Klofsten’e göre (2000), bir üniversitenin girişimciliği harekete geçirmeye yönelik 
üç temel faaliyette bulunması gerekir. İlki üniversitede tam bir girişimcilik kültürü 
oluşturmak ve sürdürmektir. İkincisi öğrencilere girişimciliğin bir ders olarak 
verilmesidir. Üçüncüsü de kendi işini kurmak isteyen bireyler için özel eğitim 
programları teklif etmektir (Bozkurt ve Alparslan, 2013, s. 9). 
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Yapılan bu çalışma da göstermektedir ki girişimlik dersleri öğrencilerin 
girişimcilik eğilimlerinin arttırılmasına ve farkındalık sağlanmasına olumlu yönde etki 
yapmaktadır. Bu durumun teyidi noktasında farklı kurumlarda ve daha geniş 
platformlarda uygulamaların yapılması, tüm girişimcilik faktörlerinin dahil edilebileceği 
ölçümlemelerin yapılması önem taşımaktadır. Böylece konuyla ilgili literatürün 
genişletilmesi, beraberinde girişimcilik eğitimlerinin nitelik ve nicelik bakımından 
geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.     

Sonuç olarak ülkemizde girişimcilik kültürünün oluşturulmasına gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi alt kademe okullardan başlanmalı, yüksek öğrenim ve staj 
dönemlerinde devam edilmelidir. Girişimci adaylarının eğitim yolu ile uygun 
yeteneklere ve motivasyona sahip olmaları sağlanmalıdır. Girişimcilik, eğitim sistemi 
dahilinde geliştirilmeli ve girişimcilik eğitimi, hem potansiyel girişimciler, hem de 
mevcut girişimciler açısından düşünülmelidir. Girişimcilik eğitiminde, kadınlar, 
gençler, uzun suredir işsiz olanlar ve özürlüler öncelikli gruplar olmalıdır. Üniversiteler 
başta olmak üzere, mesleki eğitim kurumları ile işletmeler arasında girişimciliği teşvik 
edecek türden çalışmalar yapılması için işbirliğine gidilmelidir. Ülke olarak önemli 
kaynaklarımızı kendi bünyemizde toplayarak, globalleşen ekonomik koşulların 
zorlamasına karşı kendi girişimcilerimizi desteklemeli ve ulusal müteşebbis yetiştirme 
programlarını devlet desteği ile tekrar planlamamız gerekmektedir. Özellikle, eğitimin 
ilk aşaması olan ilk ve orta dereceli okulların eğitim programlarına öğrencilerin 
seviyelerine uygun girişimci yetiştirme programları konulmalıdır. Üniversitelerde ise 
girişimcilik dersinin sadece işletme programlarında değil, diğer bilim dallarında da bu 
dersin zorunlu olmasını sağlayacak şekilde koşullar getirilmeli, özellikle mühendislik 
bilimi ile ilgili bölümlerde ders programlarına bu dersin alınması konusunda çalışmalar 
yapılmalıdır. Bu eğitimlerin içeriği, öğrencilerin risk alma, yenilik yaratma gibi 
girişimci kişilerde olan araştırmalarla kanıtlanmış özelliklerini geliştirilebilecek şekilde 
düzenlenmelidir 
(http://vizyon21yy.com/documan/Egitim_Ogretim/Onemli_Gunler_Kuruluslar/Girisi
mcilik_Haftasi/Turkiyede_Girisimcilik_Egitimi.pdf). 

Öğrenciler ilgi alanlarına göre yapacakları projeler ile iş piyasasına 
yönlendirilmelidir. Girişimcilik derslerinin önemli bir bölümüne farklı sektörlerden 
başarılı girişimciler davet edilmelidir. Bu sayede sektörden uygulama örneklerinin 
aktarılması, başarılı girişim hikayelerinin aktarılması mümkün olacak, girişimcilikle 
ilgili farkındalığın oluşmasına katkı sağlayacaktır (Bozkurt ve Alparslan, 2013, s. 22). 

Girişimcilik eğitimlerinin alan farkı gözetmeksizin tüm fakülte ve yüksekokul 
müfredatlarına konulması ve girişimcilik temelli eğitimin yaygınlaştırılması büyük 
önem taşımaktadır. Ayrıca  KOSGEB, İŞKUR, Kalkınma Ajansları gibi kuruluşların 
fakülte ve yüksekokullarda girişimciliği teşvik edici eğitimler vermeleri, sunmuş 
oldukları desteklerden haberdar etmeleri vb. gibi çalışmaların, öğrencilerde girişimcilik 
kültürünün oluşmasında önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Extensive Summary 

1. Introduction 
Entrepreneurship contributes to the vision of the country in many aspects not only 

helping decrease the effects of unemployment, create new jobs, supply production 
increase to solve socio-economical problems of developing countries, but also adding to 
the vision of the country regarding the international platform. One of the foundations 
adding to the vision of the country is the university. Thus, it is very important to see and 
lead the university students as potential entrepreneurs in terms of vision and problems 
of the country. 

In the period of developing into information society from industry society, intense 
competition because of the need to bring that era , technological developments , changes 
and transformations forces the societies to use the limited resources at their disposal 
more efficiently and effectively. This obligation makes the entrepreneurs who needs to 
offer different, innovative goods and / or services go into a fast cycle bringing the 
factors of production for profit together. The facilities of the entrepreneurs becomes a 
factor in increasing the  Gross national product of the countries in the informal (GDP) 
growth by providing the rise of production in general ; moreover, it is very important 
regarding the economies of the countries as they serve as a solution for unemployment 
by providing recruitment. Therefore, in many countries it is rapidly increasing 
importance of the entrepreneurship. Recently,  the universities have been  adding 
courses to the curriculum for entrepreneurship education as an indicator of giving 
importance and trying to develop the vision and mission of becoming" Entrepreneurial 
University ". 

It is very important to look upon each student who steps into college as a 
candidate of entrepreneurs so that they can be aware of the potential problems that can 
equip them in the environment they live with the opportunity to convert knowledge and 
skills in addition to ensuring their growth encouraging creativity (Arslan, 2002, p. 3). 
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In the studies by Schumpeter, entrepreneurship has been tried to be explained as, 
innovation and technological inventions and subjects such as new products, new 
services, new processes, new sources of supply and the creation of new resources to 
create new markets have been given importance (Müftüoğlu vd., 2004, p. 4). 

The factors effecting the emergence of entrepreneurship has been a subject of 
discussion recently. While some of the scholars focus on environmental factors such as 
family, education, culture and government, other focus on personality factors. 
Moreover, there are the ones who declare all the factors have an each role. The features 
of entrepreneurship also define that entrepreneurs have different features and 
capabilities compared to the ordinary ones (Soylu, 2011, p. 11). In the literature, it is 
repeated that entrepreneurs have common features in terms of their tolerance to the 
uncertainty, internal focus of control having high potential of risk taking with desire to 
succeed and independent work, successful in communication with others, having an 
innovative and over creative personality. Focusing on all the headlines, a field study has 
been conducted with the students taking entrepreneurship classes at Honaz Vocational 
College in Pamukkale University. Analyses have been made statistically regarding the 
entrepreneur personality features in order to analyse the tolerance of the students for 
uncertainty, taking risk, innovation, creativity, independence, the need for success, 
human relations internal control focus. As a result of the study the level of 
entrepreneurial training on the students' entrepreneurial orientation has been tried to be 
determined. 

2. The Purpose and Scope of The Study 
The main aim of the study is to define the effects of entrepreneurship classes on 

the tendency of the students about entrepreneurship. The data of the study has been 
gained as primary data collected from the students attending Honaz Vocational School 
at Pamukkale Univesity in the period of 2014-2015 education academic year by using 
survey. The survey was conducted in March 2015. The entrepreneurship course at 
Pamukkale University Honaz Vocational School has a total of 2230 students in five 
sections. 594 of them has been reached and the surveys have been analysed. This 
number constitutes 27% of the research universe. While determining the tendencies, the 
scale of Avsar (2007), "Investigation of Students Entrepreneurship in Higher Education 
Trends, Cukurova University Application", has been employed. The survey has two 
sections. The first section includes entrepreneurial characteristics and entrepreneurial 
trends, and the second section includes demographic features. The Evaluations were 
made according to the Likert scale 5. (Disagree 1, Less Agree 2, Moderately Agree 3 
Agree advanced level 4, Agree on Maximum Level 5). The obtained data were analyzed 
using SPSS program. The reliability analysis has been conducted at the beginning of the 
study first. From the Question groups the questions have been chosen where Cronbach's 
alpha coefficient values are consistent (high value area from 0.60) such as Innovation, 
Success Needs, Communication and Creativity groups, On the other hand, some of the 
question groups were excluded from the analysis part such as .Uncertainty Tolerance, 
Independence Needs, Internal Control and Risk Taking the focus groups because the 
value of Cronbach's alpha coefficient is lower than 0.60.   

3. Method 

3.1. Performing Normality Test 
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The basic criteria in determining the statistical techniques to be used in the study 
is to decide on whether non-parametric analysis or parametric testing will be used. In 
order to use the parametric tests it must be tested to understand whether they provide 
some certain assumptions. One of the assumptions is normal scatter assumption. "Data 
are normally distributed" must be established in the form of acceptance of the 
hypothesis H0 for the implementation of Parametric tests. In case of not accepting the 
hypothesis, data needs to be applied the with the non-parametric test instead of 
parametric tests. One sample data Kolmogorov- Smirnov test was used to test the 
normality of the study. 

When the test results have been analysed it is concluded that the p-value of as the 
questions in D, E, F, H group has been found as 0.000, as “The data are normally 
distributed" in the form of the established hypothesis H0 0.05 get a lower value than the 
calculated p-value (p = 0.000 <0.05) significance level and it hasn't been accepted, 
therefore the data should be applied to non-parametric tests. 

3.2. Statistical Methods and Obtained Results 

 In this study, Kruskal-Wallis test statistic is used as one of the most widely 
applied non-parametric tests in order to determine whether there is a significant 
difference between variables. 

4 Kruskal-Wallis test statistic with the following four hypotheses were tested. 

H1: There is a significant correlation between whether to take entrepreneurship 
courses and creativity. 

H2: There is a significant difference between taking entrepreneurship courses and 
innovation.  

H3: There is a significant correlation between whether to take entrepreneurship 
courses and human relations. 

H4: There is a significant correlation between whether to take entrepreneurship 
courses and the need for being successful. 

Here are test results obtained from Kruskal Wallis statistics, 

When the order avarages  calculated  for creativity have been analysed, it is seen 
that the students taking entrepreneurship classes are more creative than the students who 
don't take these classes; namely, getting entrepreneurship courses is seen as an effective 
factor  in terms of the students'  being creative. The results show that the order avarage 
of the students' creativity taking entrepreneurship classes (324,83),  is higher than  the 
order avarage of the students' creativity not taking entrepreneurship classes (278,88). 
Moreover, there is a statistical significant difference 0,05 

2 2( 0,029 0,05), ( 7,053 5,99)H Tp χ χ= < = > = between the average order of the students' 
creativity depending on whether taking entrepreneurship classes or not. 

When the estimated average order for innovative dimension has been analysed it 
is clearly observed that that the students taking entrepreneurship classes have more 
innovative ideas than the students who don't take these classes. Moreover, the results 
show that the average order for innovation regarding the students taking 
entrepreneurship courses (333,45) are more than the average order for innovation 
regarding the students taking entrepreneurship courses (279,02). When the values of p 
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and chi-square have been analysed there is a statistical significant difference 0,01 
( ) 2 20,008 0,01 ( 9,751 5,99), H Tp χ χ= > == < between the average order of the students' 
innovation depending on whether taking entrepreneurship classes or not. 

When the estimated average order for human relations dimension has been 
analysed  the average order taking entrepreneurship classes have a higher value (307,76) 
than the average order of the students not taking entrepreneurship classes (290,33). It 
means that the course of entrepreneurship is a significant factor for communication. On 
the other hand, when the values of p and chi-square have been analysed there is not a 
statistical significant difference ( ) 2 20,600 0,05 ,( 1,021 5,99)H Tp χ χ= < == > s between 
the average orders. 

When the estimated average order for need for success dimension has been 
analysed the average order taking entrepreneurship classes have a higher value (317,00) 
than the average order of the students not taking entrepreneurship classes (281,30). The 
results show that entrepreneur classes have an effect on the students' motivation 
regarding the need for success. When the values of p and chi-square have been analysed 
there is not a statistical significant difference  

2 2( 0,100 0,05) 4,605 5,99), ( H Tp χ χ= < == >  between the average orders. 

4. Results and Suggestions 
This study has been conducted in order to determine the effect on entrepreneurial 

orientation and entrepreneurship training. An application including the students at 
Honaz Vocational School in Pamukkale University has been conducted.  Kruskal-Wallis 
test as one of the most commonly used nonparametric tests has been applied on data 
obtained from the survey. 

The results obtained from the test statistics are summarized below. 
When the creativity of the students have been analysed comparing the students 

taking entrepreneurship course with the ones who don't take it, it is concluded that  the 
students taking entrepreneurship courses have  more creative ideas than those who don't 
take it.  

Similarly, when the innovative ideas of the students have been analysed 
comparing the students taking entrepreneurship course with the ones who don't take it, it 
is concleded that the students taking entrepreneurship courses have more innovative 
ideas than those who don't take it.  

Moreover, the dimensions of human relations and need for success have been 
handled comparing the students taking entrepreneurship course with the ones who don't 
take it, İt hasn't had a significant result statistically although the students taking the 
course have an awareness.   

Students should be directed to the labor market according to their interests and 
projects. Successful entrepreneurs from different sectors should be invited to an 
important part of the course. Sector practice, businessmen and sample stories can be 
inserted into the scope of entrepreneurship courses for the interaction with students 
(Bozkurt and Alparslan, 2013, s. 22). 
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Regardless of the field of entrepreneurship, education for all faculties and schools 
should be put in practice and of entrepreneurship -based curriculum should be promoted 
which is of great importance. Moreover, KOSGEB, TEO, development agencies and so 
on. Should provide training for organizations promoting entrepreneurship in schools and 
colleges and notify the support and incentives as it is considered that students will make 
a significant contribution in the development of the entrepreneurial culture. 

This study shows that the tendency of the students taking the entrepreneurship 
should be increased as it has a positive effect on awareness of the students. In order to 
confirm this situation, more applications should be performed in different foundations 
and more developed platforms, and it is important that the measurements which all the 
factors of entrepreneurship could be included must be done. Thus, the literature should 
be enlarged in this subject and the training of entrepreneurship should be developed in 
terms of quality and quantity in order to make better contributions. 
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Özet 

Yatırımcıların risk alıp almama kararlarında etkisi olan birçok faktör 
bulunmaktadır. Bu faktörlerin başında sahip oldukları demografik faktörler gelmektedir. 
Daha önce yapılan araştırmalardan yaş, cinsiyet, kişisel gelir, herhangi bir işte çalışıp-
çalışmama vb. değişkenlerin, finansal risk algısı üzerinde etkisi/etkilerinin bulunduğu 
görülmektedir. Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nin farklı bölümlerinde okumakta olan 327 öğrenciye anket yapılmış, 
anketlerden elde edilen verilere hem lojistik regresyon hem de parametrik olmayan 
testler uygulanmış, finansal risk algısına etkisi olan değişkenler tespit edilmiştir. 
Lojistik regresyon analizinden elde edilen sonuçlara göre cinsiyet değişkeninin 
öğrencilerin finansal risk algısına olan etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş, erkek 
öğrencilerin kız öğrencilere göre risk almaya daha fazla istekli olduğu sonucuna 
varılmıştır. Parametrik olmayan test sonuçlardan, cinsiyet değişkeni ile birlikte ailenin 
aylık toplam geliri değişkeninin de finansal risk tolerans puanı üzerinde anlamlı bir 
etkiye yol açtığı, öğrencinin ailesinin sahip olduğu gelir düzeyi arttıkça öğrencilerin de 
daha fazla risk alma davranışı gösterdiği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Finansal Risk Tolerans Puanı, Finansal Risk Algısı, Demografik 
Faktörler, Lojistik Regresyon 

Abstract 
There are several factors that affect risk taking decisions of investors. Leading 

among those factors are demographic characteristics of investors. Preceding studies 
have shown that variables as age, sex, income, employment etc. have effects on 
financial risk perception. In this study, 327 students enrolled in various departments of 
Faculty of Economics and Administrative Sciences, Pamukkale University were 
surveyed. Data acquired from the surveys was applied both logistical regression and 



 
 

V. R. Kalfa – E. Çakır – G. S. Akar  7/3 (2015) 336-355 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 
 
 

337 

non-parametric tests to determine variables that affect financial risk perception. 
According to the results acquired from logistical regression analysis effect of the sex 
variable on financial risk perception was found to be statistically significant, revealing 
that males are more eager to take risks when compared to females. From the results of 
non-parametric test results it was understood that total household income, in addition 
to sex, has a significant effect on financial risk tolerance score and subjects are more 
ready to take risk as their household income increases. 

Keywords:  Financial Risk Tolerance Score, Financial Risk Perception, Demographic 
Factors, Logistic Regression  

1. Giriş 

 Tasarruf sahipleri yatırım kararı alırken üç farklı davranış sergiler. Ya riske karşı 
kayıtsız kalırlar, ya riskli varlıklardan uzak dururlar ya da sermayelerini riski yüksek 
olan varlıklara yatırırlar (Aydın, Başar ve Coşkun, 2010). Yatırımcı davranışlarını 
aşağıdaki şekilde olduğu gibi göstermek de mümkündür (Türko, 2002, s. 384). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Şekil 1:Yatırımcıların Riske Karşı Sergiledikleri Davranış Türleri 
Şekil 1’de görüldüğü gibi riske karşı kayıtsız kalan yatırımcılar için ilave 1 

birimlik kazanç, 1 birimlik bir faydaya yol açmaktadır. Yatırımcılar belirli bir gelir 
düzeyine kadar riske karşı kayıtsız kalmakta (K0), söz konusu düzey geçildikten sonra 
ise isterlerse riskten kaçınan, isterlerse de riski göze alan davranış sergilemektedirler. 
Eğer yatırımcıların ilave bir birimlik kazancı toplam faydaya daha az katkı sağlayacaksa 
riskten kaçınan, daha fazla katkı sağlayacaksa riski seven davranış göstereceklerdir. 
(Türko, 2002, s. 384-385).  
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Yukarıdaki ifadelerde de bahsedildiği gibi, yatırımcılar gelirlerini artırmak için 
mevcut sermayelerini riskli varlıklara yönlendirmektedirler. Finansal risk toleransı, 
yatırımcıların halihazırdaki servetlerinin riske yöneltecekleri rahatlık düzeyini 
belirlemektedir (Gibson, Michayluk ve Van de Venter, 2013, s. 23). Finansal risk 
toleransı ile riskten kaçınma davranışı arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 
Riskten daha fazla kaçınanlar daha düşük finansal risk toleransına sahip iken, riskten 
daha az kaçınanlar ise daha yüksek finansal risk toleransına sahip olacaklardır (Anbar 
ve Eker, 2009). Finansal risk toleransı, risk ve getiri açısından optimal olan bir 
portföydeki varlıkların uygun bir bileşimini belirlemek için kullanılan bir faktördür 
(Faff, Hallahan ve McKenzie, 2004; Droms, 1987). Finansal risk toleransı finansal karar 
almanın yanında finansal hedeflere ulaşmada da önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
nedenle finansal risk toleransı, hem politik kararlar almada hem de farklı yatırım 
alternatifleri arasından (portföy dağılımı, beşeri sermaye yatırımı, emeklilik planlaması) 
yatırımcı için en uygun tercihin belirlenmesinde birincil belirleyici kriter olarak kabul 
edilmektedir. (Anbar ve Eker, 2010; Sung ve Hanna, 1996).  

Demografik faktörlerin finansal risk algısına olan etkileriyle ilgili yapılan 
çalışmalara bakıldığında, çoğunlukla araştırma kitlesi olarak bireysel yatırımcıların 
tercih edildiği görülmektedir. Bu nedenle çalışmamızda diğer çalışmalardan farklı 
olarak gelecekte yatırımcı potansiyeline sahip olması beklenen ve derslerinde finansal 
risk, beklenen getiri gibi konular hakkında bilgiler edinen öğrenciler araştırma kitlesi 
olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle çalışmanın amacı, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesinin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okumakta olan öğrencilerin 
demografik faktörlerinin finansal risk algılarına olan etkileri olarak belirlenmiştir.  

2. Literatür Araştırması 
Power ve Ansic (1997) cinsiyet farklılıklarının finansal karar alma stratejisinde ve 

risk alma eğiliminde etkisinin olup-olmadığını araştırmışlardır. İki ayrı denek 
grubundaki deneklere simüle edilmiş ticaret piyasası kullanılarak kısıtlı bir süre 
içerisinde cevap verecek şekilde sorular sorulmuştur. İlk deney grubunu (sigorta çalışma 
yöntemi) lisans ve lisansüstü diplomalara sahip 64 erkek ve 62 kadın gönüllü denekler 
oluştururken, ikinci denek grubunu (döviz piyasası çalışma yöntemi) yine lisans ve 
lisansüstü diplomalara sahip 66 erkek 35 kadın gönüllü denek oluşturmuştur. Elde 
edilen sonuçlar incelendiğinde, kadınların erkeklere göre daha az risk alma eğiliminde 
oldukları görülmüştür. Ayrıca kadın ve erkeklerin finansal karar alma aşamalarında 
farklı stratejiler izledikleri fakat bu farklı stratejilerin performanslar üzerinde önemli bir 
etkiye yol açmadığı sonucuna da ulaşılmıştır. 

Jianakoplos ve Bernasek (1998) kadınların erkeklerden daha fazla finansal riskten 
kaçmaya yönelik davranışlar gösterip göstermediklerini araştırmışlardır. Bu amaçla, 
1989 yılında yapılan Tüketici Finans Anketi ile 3143 katılımcıya sorular sorulmuş 
ankette sorulan sorulara verilen yanıtlardan ve tobit regresyon analizi sonuçlarından, 
finansal karar alma aşamasında bekâr kadınların bekâr erkeklere nispeten daha fazla 
riskten kaçan davranışlar sergiledikleri tespit etmişlerdir. Araştırmacılar kadınların 
erkeklere oranla daha fazla riskten kaçan davranışlar göstermelerini daha düşük 
zenginlik düzeyine sahip olmalarına bağlamışlardır.  

Schubert ve Diğ. (1999) finansal karar verme konusunda yaygın bir görüş olan 
kadınların erkeklere göre daha az risk içeren yatırım araçlarına yönelmesi konusunu 
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incelemişlerdir. Bu yaygın görüşün istatistiksel ayrımcılığa yol açtığını, kadınların 
finans ve işgücü piyasalarındaki başarılarını azaltıcı yönde etkilediğini, firmanın başarılı 
olabilmesi için gerekli olan riskli karar alma konusunda erkeklere oranla daha az güven 
verdiklerini çalışmalarında belirtmişlerdir. Zürih Üniversitesi ve İsviçre Federal 
Teknoloji Enstitüsü’nün farklı alanlarında okumakta olan lisans öğrencileri ile deney 
gerçekleştirmişlerdir. Yapılan regresyon analizleri sonucunda kontrollü ekonomik 
koşullar altında kadınlar ile erkeklerin risk alma eğilimleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık bulamamışlardır. Bir başka ifade ile araştırmacılar daha önceki 
çalışmalarda elde edilen bulguların aksine çalışmalarında, kadınların veya erkeklerin 
finansal tercih yaparlarken sergiledikleri tutumlarda (riskli veya riski düşük finansal 
araçları tercih etmelerinde) benzer davranış gösterdiklerini belirtmişlerdir. 

Grable ve Joo (2004) çalışmalarında demografik, sosyoekonomik ve psikososyal 
değişkenlerin finansal risk toleransı üzerindeki etkilerini test etmek istemiştir. İki farklı 
üniversitede çalışmakta olan personel arasından rastgele seçilen 406 personelden elde 
edilen verilere çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Regresyon analizinde finansal risk 
toleransı bağımlı değişken; yaş, eğitim durumu, cinsiyet, hane halkı geliri, medeni 
durum, finansal bilgi düzeyi, etnik köken ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. 
Çoklu regresyon analizinden elde edilen bulgulara göre; eğitim durumu, medeni durum, 
hane halkı geliri, finansal bilgi düzeyi gibi değişkenlerin finansal risk toleransı üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye neden olduğu görülmektedir. Ayrıca eğitim 
durumu, hane halkı geliri, finansal bilgi düzeyi, gibi bağımsız değişkenlerin finansal 
risk toleransı ile pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olduğu sonucu da çıkarılmaktadır. 
Örneğin, bir kişinin finansal bilgi düzeyi arttıkça, finansal risk toleransının da arttığı 
görülmektedir.  

Diğer çalışmalarda olduğu gibi Faff, Hallahan ve McKenzie (2004) çalışmalarında 
risk toleransı ile genel demografik faktörler arasındaki ilişkiyi, bir başka ifade ile risk 
toleransını belirleyen etmenleri araştırmışlardır. Bu amaçla çalışmada anketleri 
cevaplayanların her birinin demografik özelliklerini derlemenin yanı sıra, bilgisayarlı 
veri tabanı ile (ProQuest tarafından) üretilen 20.000’den fazla psikometrik türetilmiş 
finansal risk tolerans skorlarını kullanmışlardır Aşamalı regresyon analizinde risk 
toleransı bağımlı değişken, yaş, yaş(kare) ailedeki kişi sayısı, cinsiyet (kukla değişken), 
evlilik durumu (kukla değişken), eğitim düzeyi, anketi cevaplayan kişinin geliri, 
ailedeki kişilerin toplam geliri, net mal varlığı ise bağımsız değişkenler olarak 
belirlenmiştir. Aşamalı regresyon analizi sonuçlarından cinsiyet, yaş (kare), net mal 
varlığı ve medeni durum değişkenlerinin risk toleransının önemli belirleyicileri olduğu 
sonucu elde edilmiştir. Kadınların risk tolerans skorunu erkeklerin risk tolerans 
skorundan daha düşük değer almış, yaş ve medeni durum ile risk toleransı arasında 
negatif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bir diğer ifade ile yaş arttıkça risk 
toleransının azaldığı, evlilerin bekârlara göre daha düşük risk toleransına sahip olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

Grable, McGill, ve Britt (2009) yetişkin bireylerin risk toleransının genç bireylere 
oranla daha düşük olduğu şeklinde bir genelleme olduğunu belirtmişler, farklı yaşlarda 
çalışan bireylerin risk alma eğilimlerinin doğru bir şekilde nasıl tahmin edileceğini test 
etmişlerdir. Çalışmada yaşları 21 ile 86 arasında değişen 466 kişiye anket uygulanmış, 
yaş değişkeni dört çeyreğe ayrılmış (1:0-35, 2:35,1-45, 3:45,1-53, 4:53,1+), minimum 
ve maksimum risk toleransı artık değerleri dört çeyrek için ayrı ayrı belirlenmiştir. Tek 



 
 

V. R. Kalfa – E. Çakır – G. S. Akar  7/3 (2015) 336-355 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 
 
 

340 

yönlü Anova ile hesaplanan genel F değerinin, tablo değerinden büyük olması nedeniyle 
yaş değişkeni ile risk toleransı arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
Anova ve regresyon analizlerinden elde edilen bulgulara göre genç çalışanların yaşlı 
çalışanlara göre tahmin edilenin üzerinde bir risk toleransına sahip oldukları, orta 
yaştaki çalışanların risk toleransının genç yaştaki çalışanların risk toleransına göre 
tahmin edilenin altında olduğu belirlenmiştir.  

Antonites ve Wordsworth (2009) girişimcilerin, yarı/tam zamanlı çalışan kişilere 
ve diğer yöneticiler göre daha yüksek risk toleransına sahip olup olmadıklarını 
belirlemek için, Güney Afrika’daki bir üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü’nün 
birinci sınıfında okuyan öğrencilerine anket uygulamışlardır. Karşılaştırma için tek 
yönlü ANOVA ve bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Yapılan analizlerin 
sonuçlarına bakıldığında girişimcilerin yarı/tam zamanlı çalışan kişilere ve diğer 
yöneticiler göre daha yüksek risk toleransına sahip oldukları, finansal bilgi düzeyi ve 
cinsiyet değişkenlerinin risk toleransı üzerinde önemli bir etki yarattığı, cinsiyet ve 
medeni durum değişkenlerinin ise risk toleransı üzerinde daha az etkiye neden olduğu 
görülmektedir. Çalışmada ayrıca finansal bilgi düzeyi ile risk toleransı arasında pozitif 
yönlü bir korelasyon bulunmuştur. Kişilerin finansal bilgi düzeyleri arttıkça daha fazla 
risk alma eğiliminde bulundukları anlaşılmaktadır. 

Anbar ve Eker (2010) çalışmalarında toplam net varlık, gelir, çocuk sayısı, 
medeni durum, yaş, cinsiyet gibi demografik faktörler ile finansal risk toleransı 
arasındaki ilişkiyi t testi, ANOVA ve lojistik regresyon gibi istatistiksel yöntemleri 
kullanarak araştırmışlardır. 1 Eylül-15 Eylül tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’nin farklı bölümlerinde okumakta olan 1097 öğrenci 
çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Lojistik regresyon analizinden cinsiyet, bölüm ve 
herhangi bir işte çalışma gibi bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişken olan finansal 
risk toleransının önemli yordayıcıları olduğu tespit edilmiştir. t testi ve ANOVA 
analizlerinden elde edilen sonuçlara göre ise bireylerin finansal risk düzeylerini ayırt 
etmede cinsiyet, bölüm, herhangi bir işte çalışıp-çalışmama, aylık kişisel gelir, ailenin 
aylık toplam geliri ve toplam net varlık değişkenlerinin önemli etkilerinin bulunduğu 
tespit edilmiştir. 

Çankaya, Ucal ve O’Neil (2013) çalışmalarında, Türk üniversitelerinde okuyan 
öğrencilerin risk alma davranışlarındaki eğilimin yanı sıra, öğrencilerin risk 
toleranslarını ve risk tutumlarını incelemişlerdir. Kadir Has Üniversitesi’nde öğrenim 
görmekte olan 725 lisans ve yüksek lisans öğrencisine e-mail yoluyla anket 
gönderilmiş, gönderilen bu anketleri cevaplamaları istenmiştir. Parametrik ve 
parametrik olmayan testler kullanılarak yapılan çalışmadan, cinsiyet farklılığının Türk 
üniversite öğrencilerinin risk toleransı ve risk davranışı üzerinde etkisinin bulunduğu 
sonucu elde edilmiştir. Çalışmada, kadınların yüksek kazançlar elde etme olasılığı olsa 
bile finansal riskleri üstlenmede erkeklere oranla daha az istekli olduğu, risk tolerans 
düzeyinin de yine kadınlarda erkeklere göre daha düşük sonuçlar verdiği ortaya 
çıkmıştır. Ayrıca risk almanın kadınların tersine erkeklerde heyecan duygusu yarattığı, 
erkeklerin risk ile getiri arasında eşit mesafede yer aldığı tespit edilmiştir. 

Konuyla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında finansal karar alma sürecine etki 
eden faktörlerden birinin de demografik faktörler olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka 
ifade ile kişilerin risk tercihlerinde demografik faktörlerin etkisi istatistiksel olarak 
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anlamlıdır. Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde çalışma evreninin fiili 
yatırımcılar olarak belirlendiği, yatırımcı potansiyeline sahip üniversite öğrencilerinin 
ise birkaç çalışma hariç konu dışında bırakıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılacak olan 
çalışma ile bahsi geçen eksikliğin giderileceği düşünülmektedir. 

3. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 
Bu çalışmanın amacı, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi’nin farklı bölümlerinde (İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi ve 
Ekonometri) okuyan öğrencilerin demografik faktörlerinin, finansal risk algısı üzerinde 
anlamlı bir farklılığa yol açıp açmadığını belirlemektir.  

Çalışmanın evrenini Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nin İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi ve Ekonometri bölümlerinin 
üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın sadece 
üçüncü ve dördüncü sınıflarda okuyan öğrencilerle sınırlandırılmasının nedeni, bu 
sınıflarda okuyan öğrencilerin finansal risk, getiri, portföy yönetimi gibi konuların 
anlatıldığı Finansal Yönetim ve türevi olan dersleri almış olmalarıdır. Bahsi geçen 
dersleri alan öğrencilerin ankette yer alan soruları, dersleri almayan öğrencilere göre 
daha bilinçli bir şekilde cevaplayacağı düşünülmüştür. Bir başka ifade ile çalışmadan 
elde edilecek sonuçların daha tutarlı olması için bu tür sınırlamaya gidilmiştir. 
Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar 
döneminde yukarıda adı geçen bölümlerin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan 
1000 öğrenci arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 327 öğrenciye iki 
kısımdan oluşan bir anket uygulanmış, anketlerden elde edilen verilere istatistikî 
analizler yapılmıştır. 

Tablo 1’de anketin birinci kısmında yer alan sorulara öğrenciler tarafından verilen 
cevaplar yer almaktadır. 

Tablo 1: Öğrencilerin Verilerine İlişkin Özellikler 
Yaş Öğrenci Sayısı % Bölüm Öğrenci Sayısı % 
20 ve daha az 20 6,1 İşletme 134 41,0 
21-25 295 90,2 İktisat 90 27,5 
26-30 10 3,1 Kamu Yönetimi 36 11,0 
31 ve daha fazla 2 0,6 Maliye 48 14,7 
Toplam 327 100,0 Ekonometri 19 5,8 
Medeni Durum Öğrenci Sayısı % Toplam 327 100,0 
Evli 5 1,5 Geliri Öğrenci Sayısı % 
Bekâr  320 97,9 1000 ₺’den az 44 13,5 

Boşanmış 2 0,6 1001-2000 ₺ 110 33,6 

Toplam 327 100,0 2001-3000 ₺ 92 28,1 

Cinsiyet Öğrenci Sayısı % 3001-4000 ₺ 47 14,4 

Kadın 181 55,4 4001-5000 ₺ 25 7,6 

Erkek 146 44,6 5001 ₺’den fazla 9 2,8 

Toplam 327 100,0 Toplam 327 100,0 

Anketin ikinci kısmında ise Grable ve Lytton (1999) tarafından geliştirilen ve 20 
öğeden oluşan “Finansal Risk Toleransın Değerlendirme Öğeleri” arasından seçilen ve 
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finansal risk toleransını ölçen 11 soru yer almaktadır. Cronbach alfa katsayısı ankette 11 
sorunun bulunması durumunda hesaplanmış, anket içinde yer alan “Küçük ama hızlı 
büyüyen bir şirkette işe başladınız. İlk yılınız dolduğunda firma size aşağıdaki 
ikramiyeleri önerdi, hangisini seçersiniz?” maddesinin ölçekten çıkarılması durumunda 
iç tutarlılığın artacağı sonucuna ulaşılmış ve bu madde analizlere başlanmadan önce 
çıkarılmıştır. Yukarıda bahsedilen madde çıkarıldıktan sonra Cronbach alfa katsayısı 
yeniden hesaplanmış ve 0,62 olarak bulunmuştur. Çalışmaya 10 soru ile devam 
edilmiştir. Alpar (2010), 0,60-0,70 arasında Cronbach alfa katsayısına sahip testlerin 
oldukça güvenilir olduğunu belirtmiştir. Cronbach alfa katsayısının verilen aralıkta 
olmasından dolayı anketlerden elde edilen verilere istatistiksel analizler uygulamanın 
mümkün olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Grable ve Lytton (1999) çalışmalarında finansal risk toleransını ölçmek için 
puanlama yöntemine başvurmuş, ankette yer alan sorulara verilen cevaplar arasından 
düşük riske sahip cevaplara düşük puan, yüksek riske sahip cevaplara yüksek puan 
vermiştir. Örneğin, “En iyi arkadaşınız/arkadaşlarınız risk alma konusunda sizi nasıl 
tanımlar?” sorusuna riskten uzak duran cevabını verenlere 1, temkinli cevabını 
verenlere 2, yeterince araştırma yaptıktan sonra risk almaya istekli cevabını verenlere 3 
ve risk almayı seven cevabını verenlere 4 puanını vermiştir. Her cevaba karşılık gelen 
puanların toplanmasıyla bir indeks puanı oluşturulmuş, bu puan da finansal risk tolerans 
puanı olarak ifade edilmiştir. Yüksek puanlar yüksek finansal risk tolerans düzeyini 
temsil ederken, düşük puanlar düşük finansal risk tolerans düzeyini temsil etmiştir. 

Bu çalışmada, Grable ve Lytton (1999) çalışmasında olduğu gibi her bir öğrenciye 
ait finansal risk tolerans puanı oluşturulmuş, 327 öğrenci için ayrı ayrı hesaplanmış, 
istatistiksel analizlerde bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Çalışmada 10 soru için 
hesaplanan finansal risk tolerans puanı 13 ile 36 arasında değişen değerler almaktadır. 
327 öğrenci için hesaplanan finansal risk tolerans puanlarının ortalaması 22,61; standart 
sapması ise 4,1 olarak bulunmuştur. Finansal risk tolerans puanı 22,61’in altında olan 
öğrenciler düşük, finansal risk tolerans puanı 22,61’in üzerinde bir puana sahip 
öğrenciler ise yüksek finansal risk düzeyine sahip olmaktadır. Aşağıdaki tabloda düşük 
ve yüksek finansal risk tolerans düzeyine sahip öğrenci sayısı ve toplam içindeki oranı 
verilmektedir. 

Tablo 2: Düşük ve Yüksek Finansal Risk Tolerans Düzeyine Sahip Öğrenci 
Sayısı/Oranı 

Finansal Risk Düzeyi Öğrenci Sayısı Yüzde (%) 
Düşük 170 52,0 
Yüksek 157 48,0 
Toplam 327 100,0 

4. Çalışmada Kullanılan İstatistikî Analizler/Testler  
Çalışmanın analiz kısmı Anbar ve Eker’in (2010) çalışmalarında olduğu gibi iki 

bölümden oluşmaktadır. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini 
belirlemek için verilere öncelikle lojistik regresyon, daha sonra da nonparametrik testler 
olan Mann Whitney U test istatistiği ve Kruskal Wallis H istatistiği uygulanmıştır. 
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Çalışmanın sonuç kısmında nonparametrik testlerin uygulanmasıyla ortaya çıkan 
sonuçlar ile lojistik regresyon analizi ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.  

4.1 Lojistik Regresyon Analizi 

Lojistik regresyon analizi normal dağılım, ortak kovaryans gibi birtakım 
varsayımların sağlanamadığı durumlarda diskriminant analizi ve çapraz tablolara 
alternatif bir yöntemdir. Bağımlı değişkenin 0 ve 1 gibi ikili (binary) ya da ikiden çok 
düzey içeren kesikli değişken olması durumunda oldukça uygun bir yaklaşım olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıca lojistik regresyon modelinin matematiksel olarak çok esnek 
olması ve bu yöntemle bulunan sonuçların yorumunun açık olması, yönteme olan ilgiyi 
daha da artırmaktadır (Tatlıdil, 1996, s. 289). 

Doğrusal regresyon analizi ile lojistik regresyon analizi arasında hem 
varsayımların sağlanıp sağlanamaması hem de kullanım nedenleri konusunda bazı 
farklılıklar bulunmaktadır. Bir değişkenin (bağımsız değişkenlere bağlı olarak) hangi 
değeri alacağını tahmin edilmesinde doğrusal regresyon analizi kullanılmakta iken, 
başarılı-başarısız, hasta-sağlıklı gibi iki sonuçlu bir bağımlı değişkenin (bağımsız 
değişkenlere bağlı olarak) hangi değeri alacağının olasılığını tahmin etmede lojistik 
regresyon analizi kullanılmaktadır (Özdemir, 2013, s. 307).   

Daha önce de belirtildiği gibi çalışmada kullanılacak olan bağımlı değişken 
finansal risk tolerans puanlarıdır. Her bir öğrenci için hesaplanan finansal risk tolerans 
puanlarının ortalamasının 22,61olarak bulunması nedeniyle, ortalamadan daha düşük 
finansal risk tolerans puanları 0, ortalamadan daha yüksek finansal risk tolerans puanları 
ise 1 olarak kodlanmıştır. 

Lojistik regresyon modelinde kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenler 
aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

Y   : Finansal Risk Tolerans 
Puanı 

0,        22,61
1,        22,61

Y
Y
<⎧

⎨
≥⎩

  

1X   : Yaş 1: 20 ve daha az, 2: 21-25, 3: 36-30, 4: 31 ve 
daha fazla 

2X  : Medeni Durum  1: Evli, 2: Bekâr, 3: Boşanmış 

3X  : Cinsiyet 1: Kadın, 2: Erkek 

4X  : Bölüm 1:İşletme, 2: İktisat, 3: Kamu Yönetimi,          
4: Maliye, 5: Ekonometri 

5X    :    Ailenin Aylık Toplam Geliri      1:1000 ₺’den az, 2: 1001-2000,                       
3: 2001-3000,  4: 3001-4000, 5: 4001-5000,   
6: 5001 ₺’den fazla 

Regresyon katsayılarının anlamlı olup olmadıklarının test edilmesinde kullanılan 
istatistiklerden biri de Wald istatistiğidir. Wald istatistiği, çoklu regresyonda, regresyon 
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katsayılarının anlamlılığını test etmek için kullanılan t istatistiğine karşılık gelmektedir 
(Hair ve Diğ., 2010, s. 422). Wald istatistiği, lojistik regresyon katsayısının karesinin 
standart hatanın karesine bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Formülü denklem 1’de 
verilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2007, s. 445): 

2

2

j

j
j

B

B
w

SE
=

 
 (1) 

Lojistik regresyon katsayısı mutlak değer olarak büyüdükçe tahmin edilen 
standart hatalar da anormal bir biçimde büyümektedir. Bu durumdan dolayı Wald 
istatistiği küçük çıkmakta, sıfır hipotezinin reddedilmesi gerekirken kabul edilmesine 
yol açmaktadır. Bu nedenle Wald istatistiğinin kullanılması önerilmemektedir. Bu 
istatistik yerine -2Log istatistiğindeki değişimler test edilmektedir (Kalaycı, 2008, s. 
284).  

Lojistik regresyonda kullanılan uyum iyiliği istatistiği (-2Log istatistiği), modele 
ilave edilen bağımsız değişkenlerin modele olan katkısının araştırılmasında, başka bir 
ifadeyle lojistik regresyon katsayılarının anlamlı olup olmadıklarının test edilmesinde 
kullanılmaktadır (Kalaycı, 2008, s. 283). Bir başka ifade ile -2Log istatistiği p adet β  
katsayısının sıfıra eşit olup olmadığını test etmektedir (Alpar, 2010, s. 636). Uyum 
iyiliği istatistiği, modelde sabit terimin bulunması durumunda hesaplanan -2Log değeri 
ile modelde sabit terimin bulunmadığı durumda hesaplanan -2Log değeri arasındaki 
farkla hesaplanır (Coşkun ve Diğ., 2004, s. 46). Bu şekilde hesaplanan istatistik, 
asimptotik olarak ki-kare dağılır ve serbestlik derecesi iki modelde kestirilen parametre 
sayıları arasındaki farka eşittir (Alpar, 2010, s. 626). Modelin iyi bir model olması için -
2Log değerinin küçük olması gerekir. Modelin mükemmel uyumlu olması durumunda -
2Log değeri 0 (sıfır) değerini almaktadır (Akgül ve Çevik, 2005, s. 398). 

 Çalışmada, sadece sabit terimin bulunduğu modelin -2Log değeri 452,801 iken, 
bütün bağımsız değişkenlerin bulunduğu modelin -2Log değeri ise 418,593’tür.  Modele 
ait ki-kare istatistiği bu iki değer arasındaki fark olan 34,208 değeridir.  Bulunan sonuç 
(0,05 anlamlılık düzeyinde) 15 serbestlik dereceli ki-kare tablo değeri olan 24,996’dan 
büyüktür. Bu sonuca göre modelde bulunan bütün bağımsız değişken katsayılarının 0 
(sıfır) olduğu şeklinde kurulan H0 hipotezi reddedilir ve lojistik regresyon katsayılarının 
anlamlı olduğu sonucuna ulaşılır. Lojistik regresyon modelinin uyumunu gösteren bir 
başka test istatistiği de Hosmer-Lemeshow istatistiğidir. Hosmer-Lemeshow ki-kare 
değeri 8 serbestlik derecesi ile 6,299 değerini almaktadır. p değerinin (0,614) anlamlılık 
düzeyi olan 0,05’ten büyük olması nedeniyle lojistik regresyon modelinin verilere 
uygun olduğunu gösteren Ho hipotezi kabul edilmektedir. 

Cox ve Snell R2 ile Nagelkerke R2 istatistikleri bağımlı değişken ile bağımsız 
değişken arasındaki ilişkinin oranını göstermektedir (Albayrak, 2006, s. 461). 
Çalışmada Cox ve Snell R2  0,10; Nagelkerke R2 ise 0,133 değerini almaktadır.  İlk oran 
bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında %10’luk, ikinci oran ise bağımlı 
değişken ile bağımsız değişkenler arasında %13,3’lük bir ilişkinin olduğunu ifade 
etmektedir. 
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Tablo 3’te lojistik regresyon modelinde yer alan sabit terimin ve bağımsız 
değişkenlerin lojistik regresyon katsayıları, katsayıların standart hataları, katsayıların 
anlamlılığını test etmek için kullanılan istatistikler verilmektedir. 

Tablo 3: Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken     Düzey 

β  
Standart  

Hata  
(β ) 

Wald S.D. p 
Odds 
Oranı  

Exp( β ) 

Güven 
Aralığı 
(%95) 

Alt  Üst  
Yaş 20 ve daha az   5,345 3 0,148     

 
21-25 -1,567 2,081 0,567 1 0,452 0,209 0,004 12,324 

 
36-30 -0,163 1,991 0,007 1 0,935 0,850 0,017 42,107 

 
31 ve daha fazla -0,037 1,999 0,000 1 0,985 0,964 0,019 48,509 

Medeni 
Durum Evli   0,292 2 0,864  

  

 
Bekâr -21,671 28383,592 0,000 1 0,999 0,000 0,000  

 
Boşanmış -20,933 28383,592 0,000 1 0,999 0,000 0,000  

Cinsiyet Kadın -0,601 0,245 6,024 1 0,014 0,548 0,339 0,886 

Bölüm İşletme   8,012 4 0,091    

 İktisat -0,410 0,533 0,592 1 0,442 0,664 0,234 1,885 

 Kamu Yönetimi -1,128 0,552 4,181 1 0,041 0,324 0,110 0,954 

 Maliye -0,623 0,618 1,017 1 0,313 0,536 0,160 1,801 

 Ekonometri -0,477 0,585 0,667 1 0,414 0,620 0,197 1,951 

Aylık Gelir 1000 �’den 
daha az   8,130 5 0,149    

 1001-2000 -1,825 0,881 4,286 1 0,038 0,161 0,029 0,907 

 2001-3000 -1,709 0,848 4,069 1 0,044 0,181 0,034 0,953 

 3001-4000 -1,315 0,850 2,397 1 0,122 0,268 0,051 1,419 

 4001-5000 -1,942 0,880 4,865 1 0,027 0,143 0,026 0,806 

 5001 �’den 
daha fazla -1,214 0,939 1,670 1 0,196 0,297 0,047 1,872 

Sabit 
Terim  23,595 28383,592 0,000 1 0,999 1766E+10 23,595  

 Tablo 3’te yer alan lojistik regresyon analizi sonuçlarından, sadece cinsiyet 
değişkeninin öğrencilerinin finansal risk algıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
etkiye yol açtığı görülmektedir (p=0,014<0,05). 

Odds oranı bir olayın meydana gelme olasılığının meydana gelmeme olasılığına 
oranıdır. Ayrıca odds oranı, Y değişkeninin Xp değişkeninin etkisiyle kaç kat daha 
fazla ya da yüzde kaç oranda fazla gözlenme olasılığına sahip olduğunu belirtmektedir 
(Özdamar, 1999, s. 477 ). Cinsiyet değişkeni için odds oranı 0,548 olarak bulunmuştur. 
Bu sonuca göre yeni kayıt yaptıracak bir kız öğrencinin finansal risk tolerans puanının 
22,61’in üzerinde bir puana sahip olma olasılığı, erkek öğrencinin finansal risk 
tolerans puanının 22,61’in üzerinde bir puana sahip olma olasılığına göre 0,548 kat 
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daha azdır (β katsayısının negatif olmasından dolayı “azdır” kelimesi kullanılmıştır). 
Başka bir ifade ile yeni kayıt yaptıracak bir erkek öğrencinin finansal risk tolerans 
puanının 22,61’in üzerinde bir puana sahip olma olasılığı, kız öğrencinin finansal risk 
tolerans puanının 22,61’in üzerinde bir puana sahip olma olasılığına göre 1,8248 
(1/0,548) kat daha fazladır. Elde edilen sonuçlar erkek öğrencilerin kız öğrencilere 
göre risk almaya daha fazla istekli olduğunu göstermektedir. 

Lojistik regresyon modelinde birimlerin doğru sınıflandırma oranı %61,5 
bulunmuştur. Düşük risk tolerans puanına sahip olan 170 öğrenciden 105’i doğru, 65’i 
yanlış, yüksek risk tolerans puanına sahip 157 öğrenciden 61’i doğru, 96’sı yanlış 
sınıflandırılmıştır. Başka bir ifade ile lojistik regresyon modeli düşük risk tolerans puanı 
olan öğrencilerin %61,8’i, yüksek risk tolerans puanı olan öğrencilerin ise %61,1’i 
doğru sınıflandırmıştır. 

Tablo 4: Lojistik Regresyon Modeli İçin Doğru Sınıflandırma Yüzdesi 

   
Beklenen  

 
Düşük Risk 
Tolerans 
Puanı 

Yüksek 
Risk 
Tolerans 
Puanı 

Doğru Sınıflandırma 
Yüzdesi 

 

 
Gözlenen 

Düşük Risk 
Tolerans Puanı 105 65 61,8 

Yüksek Risk 
Tolerans Puanı 61 96 61,1 

 Genel Yüzde  61,5 

4.2 Parametrik Olmayan (Nonparametrik) Testler 

Çalışmalarda kullanılacak olan istatistiksel tekniklerin belirlenmesinde temel 
kriter analizlerde parametrik testlerin mi yoksa parametrik olmayan (nonparametrik) 
testlerin mi kullanılacağının karar verilmesidir. Parametrik testlerin kullanılabilmesi için 
bazı varsayımların sağlanıp sağlanmadığının test edilmesi gerekmektedir. Bu 
varsayımlardan biri de normal dağılım varsayımıdır. Parametrik testlerin 
uygulanabilmesi için “Veriler normal dağılmaktadır” şeklinde kurulan H0 hipotezinin 
kabul edilmesi gerekmektedir. Hipotezin kabul edilmemesi durumunda, verilere 
parametrik testler yerine parametrik olmayan testlerin uygulanması gerekmektedir. 
Normallik varsayımını test etmede hem grafik hem de analitik yöntemler 
kullanılmaktadır. Literatüre bakıldığında, bahsi geçen yöntemler arasında Tek Örneklem 
Kolmogorov Simirnov test istatistiğinin daha fazla tercih edildiği görülmektedir. Bu 
çalışmada verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek amacıyla öğrencilerin risk 
tolerans düzeylerini ölçmek için hazırlanan sorulardan elde edilen cevaplara Tek 
Örneklem Kolmogorov Simirnov testi uygulanmıştır. Test istatistiğine ait p değerlerinin 
0,000 olarak bulunması nedeniyle, “Veriler normal dağılmaktadır” şeklinde kurulan H0 
hipotezi, hesaplanan p değerlerinin 0,05 anlamlılık düzeyinden daha düşük bir değer 
alması nedeniyle kabul edilmemiştir. Bu nedenle de verilere parametrik olmayan 
testlerin uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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4.2.1 Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H Testi 

Mann-Whitney U testi, parametrik testlerde kullanılan iki bağımsız örneklemli t 
testinin parametrik olmayan testlerdeki karşılığı olarak kullanılmaktadır. Mann-Whitney 
U testinde (iki bağımsız örneklemli t testinde olduğu gibi) verilerin dağılımlarının 
normal dağılım göstermesi ve grupların varyanslarının homojen olması gibi varsayımlar 
aranmamaktadır. Mann-Whitney U testi, parametrik olmayan testler arasında en güçlü 
olmakla birlikte, diğer parametrik olmayan testlere göre daha fazla kullanılmaktadır 
(Baştürk, 2011, s. 99). 

Çalışmada cinsiyet değişkeni ile finansal risk tolerans puanları arasında anlamlı 
bir farklılığın olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile araştırılmış, test sonuçları Tablo 
5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5. Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Cinsiyet  
Öğrenci 
Sayısı 

  Sıra 
Toplamı  

  Sıra 
Ortalaması  Z P 

Kız  181 26892,5 148,58 -3,24 0,001 
Erkek 146 26735,5 183,12 

  Tablo 5’teki sonuçlardan erkek öğrencilerin finansal risk tolerans puanı sıra 
ortalamalarının (183,12), kız öğrencilerin finansal risk tolerans puanı sıra 
ortalamalarından (148,58) daha fazla olduğu, sıra ortalamaları arasındaki farkın (34,54) 
da istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p=0,001<0,05) görülmektedir. Elde edilen bu 
sonuç erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla risk alma davranışı gösterdiklerini 
ortaya çıkarmaktadır. Tablo 5’teki sonuçlar lojistik regresyon analizinden elde edilen ve 
Tablo 3’te verilen sonuçla örtüşmektedir. 

Kruskal Wallis H testi, Mann-Whitney U testinin bir uzantısı olup, bağımsız 
değişkenin ikiden fazla kategorili olması durumlarda kullanılmaktadır. Test, tek yönlü 
varyans analizinin parametrik olmayan şekli olup, ele alınan değişken için iki ya da 
daha fazla kategorinin ortalama sıra sayıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını 
belirlemektedir. Kruskal Wallis H testi, yaklaşık olarak ki-kare dağılmaktadır. Bu 
nedenle de H0 hipotezinin reddedilip edilmeyeceği kararı, hesaplanan değerin ki-kare 
tablo değeri ile karşılaştırılması sonucu verilmektedir (Özdemir,  2013, s. 343-344). 

Çalışmada yaş, medeni durum ve bölüm değişkenleri ile finansal risk tolerans 
puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı Kruskal Wallis H testi ile 
araştırılmış, test sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Yaş, Medeni Durum ve Bölüm Değişkenleri İçin Hesaplanan Kruskal 
Wallis H Testi Sonuçları 

Değişken                     Ki-Kare( 2χ ) 
Serbestlik 
Derecesi   p 

Yaş          5,70 3 0,127 
Medeni Durum                                       5,464 2 0,065 
Bölüm                         7,637 4 0,106 
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Tablo 6’da yer alan değişkenler ile finansal risk tolerans puanları arasında anlamlı 
bir farklılığın olup-olmadığı p değerlerine bakılarak karar verilebilmektedir. Ayrıca ki-
kare hesap değerleriyle 0,05 anlamlılık düzeyindeki tablo değerleri karşılaştırarak da 
aynı sonuçlara ulaşılabilmektedir. Dördüncü sütunda yer alan p değerlerine bakıldığında 
yaş (p=0,127>0,05), medeni durum (p=0,065>0,05) ve bölüm (p=0,106>0,05) 
değişkenlerinin finansal risk tolerans puanları üzerinde anlamlı bir farklılığa yol 
açmadığı görülmektedir. Bulunan sonuçlar lojistik regresyon analiziyle elde edilen ve 
Tablo 3’te yer alan sonuçlarla benzerlik göstermektedir.  

Çalışmada ayrıca ailelerin sahip oldukları ortalama aylık gelirlerin, öğrencilerin 
finansal risk tolerans puanları üzerinde anlamlı bir farklılığa yol açıp açmadığı, başka 
bir ifade ile ailenin aylık gelirdeki artışın veya azalışın öğrencilerin risk alma davranışı 
üzerinde anlamlı bir etkiye yol açıp-açmadığı Kruskal Wallis H Testi ile incelenmiştir. 
Test sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7: Ailenin Gelir Durumu Değişkeni İçin Hesaplanan Kruskal Wallis H Testi 
Sonuçları 

Ailenin Ort. Aylık Geliri                                          
Sıra  

Ortalaması 
Serbestlik 
Derecesi   p 

1000 ₺’den az 144,25 5 0,019 
1001-2000  165,96   
2001-3000  168,41   
3001-4000  141,06   
4001-5000  186,98   
5000 ₺’den fazla 247,44   

Tablo 7’nin dördüncü sütununda bulunan p değerine bakıldığında ailelerin sahip 
oldukları ortalama aylık gelirlerin, finansal risk tolerans puanları üzerinde anlamlı bir 
farklılığa yol açtığı görülmektedir (p=0,019<0,05). Sıra sayılarının ortalamalarına 
bakıldığında ailelerin ortalama aylık gelirleri arttıkça öğrencilerin finansal risk tolerans 
puanlarının da arttığı (3001-4000 grubu hariç) başka bir ifade ile ortalama aylık geliri 
yüksek olan ailelere sahip öğrencilerin finansal risk almaya daha fazla yatkın oldukları 
anlaşılmaktadır. 

5. Sonuç ve Öneriler 
Yatırımcılar, hangi yatırım araçlarına yatırım yapacaklarına karar verirken risk ve 

beklenen getiri arasında bir tercih yapma durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. Daha 
fazla kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar, tercihlerini riski yüksek olan yatırım 
araçlarından yana kullanırken, sahip oldukları tasarruflarını enflasyondan korumak 
isteyenler ise riski düşük olan yatırım araçlarını tercih etmektedirler. Risk düzeyi düşük 
olan yatırım araçlarını ellerinde bulunduran yatırımcılar, yüksek risk düzeyine sahip 
yatırım araçlarına sahip kişilere göre daha az ekonomik kazanç sağlamaktadırlar. 
Yatırımcıların risk alma kararlarında (farklı risk ve getirilere sahip yatırım araçları 
arasından hangi yatırım aracını tercihte bulunacağına) etkisi olan birçok faktör 
bulunmaktadır. Bu faktörler kişilerin sahip oldukları gelir düzeyleri olabileceği gibi 
cinsiyetleri, medeni durumları, yaşları gibi demografik özellikleri de olabilmektedir. 
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Bu çalışmanın amacı, gelecekte yatırım kararları alacak öğrencilerin finansal risk 
algılarında etkisi olan faktörleri istatistiksel analiz tekniklerini kullanarak belirlemektir. 
Bu amacı gerçekleştirmek için Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nin İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi ve Ekonometri bölümlerinin 
üçüncü ve dördüncü sınıflarında okumakta olan 327 öğrenciye anket yapılmış, anket 
sonuçlarından elde edilen verilere lojistik regresyon analizi ile parametrik olmayan 
testler uygulanmıştır.  

Lojistik regresyon analizi sonuçlarından, cinsiyet değişkeninin öğrencilerinin 
finansal risk algıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye yol açtığı 
görülmüştür. Cinsiyet değişkeni için hesaplanan odds oranına ve lojistik regresyon 
katsayılarına bakıldığında ise erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre risk almaya daha 
fazla istekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Daha önce yapılan çalışmalardan da 
erkeklerin (öğrenci/yatırımcı) finansal risk alma düzeylerinin kadınlardan 
(öğrenci/yatırımcı) daha fazla olduğu görülmektedir.  Çalışmadan elde edilen sonuçlar 
ile literatürdeki çalışmaların sonuçları birbirleriyle benzerlik göstermektedir. 

Mann-Whitney U testi ile erkek öğrencilerin finansal risk tolerans puanı sıra 
ortalamalarının, kız öğrencilerin finansal risk tolerans puanı sıra ortalamalarından daha 
fazla olduğu, sıra ortalamaları arasındaki farkın da istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlardan cinsiyet değişkeninin, öğrencilerin 
finansal risk tolerans puanları üzerinde anlamlı bir farklılığa yol açtığı, erkek 
öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla risk alma potansiyeline sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu çalışmada Mann-Whitney U testi ile elde edilen sonuçlar, lojistik 
regresyon analizi ile elde edilen sonuçlarla örtüşmektedir. 

Kruskal Wallis H testi ile ailelerin sahip oldukları ortalama aylık gelirlerin, 
finansal risk tolerans puanları üzerinde anlamlı bir farklılığa yol açtığı görülmektedir. 
Sıra sayı ortalamalarına bakıldığında ailelerin ortalama aylık gelirleri arttıkça 
öğrencilerin finansal risk tolerans puanlarının da arttığı başka bir ifade ile aile geliri 
yüksek olan öğrencilerin finansal risk almaya daha fazla yatkın oldukları sonucuna 
ulaşılmaktadır. 

Konu ile ilgilenen araştırmacılara demografik faktörlerle birlikte üniversite 
faktörünün de finansal risk algısı üzerinde bir etki yaratıp-yaratmadığı, başka bir ifade 
ile farklı üniversitelerin (iki veya daha fazla sayıdaki üniversite) İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakülteleri’nde öğrenci olmanın finansal risk algısı üzerinde anlamlı bir 
farklılığa yol açıp açmayacağını incelemeleri tavsiye edilmektedir.  
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Extensive Summary 

Introduction 
Investors have faced with a choice between expected return to state while 

deciding in which investment instruments they would invest. While the investors who 
want to earn more revenue have preferred in direction of investment instruments having 
high risk, those who want to protect their savings from inflation have preferred the 
investment instruments having low risk. Investors holding investment instruments at 
low risk level in their hands gain more ground rather than those having investment 
instruments at high risk level. There are many factors influencing on investors' decisions 
in taking risk. These factors may be their level of income as well as their demographic 
characteristics such as gender, marital status and age. 

Regarding to studies conducted on this issue, it is concluded that one of the 
factors affecting the financial decision making process is also demographic factors. In 
other words, the influence of demographic factors is statistically significant in people's 
risk preferences. By examining studies conducted in our country, it is concluded that 
target population of the study was determined as actual investors, university students 
having the potential of investor had been excluded from the study. It is believed that the 
relevant deficiency would be resolved by this study. 

Purpose and Scope of the Study 

The purpose of this study is to determine if the demographic factors of the 
students studying in different parts of the Faculty of Economics and Administrative 
Sciences in Pamukkale University cause any significant difference on their financial 
risk perception.  

The target population of the study is composed of students studying in third and 
fourth grade of Business, Economics, Finance, and Econometrics Public Administration 
departments of Faculty of Economics and Administrative Sciences in Pamukkale 
University. The only reason why limited to students studying in third and fourth grade is 
the fact that they had participated in Financial Management course and derivatives 
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where the issues such as financial risks, returns, portfolio management are taught. In 
other words, such limitations were applied in order that results obtained from this study 
can be more consistent. In order to accomplish the purpose of the study, a survey 
consisting of two parts was applied on 327 student chosen selected by simple random 
sample between 1000 students studying in the third and fourth year of above-mentioned 
departments in 2014-2015 academic year and statistical analysis were made by data 
obtained from the surveys. 

While the questions about demographic characteristics of surveyed students were 
placed in first part of the survey, 11 questions were placed chosen among "Assessment 
Elements of Financial Risk Tolerance" developed by Grable and Lytton (1999) and 
composed of 20 elements and measuring the financial risk tolerance. Cronbach's alpha 
coefficient was calculated in the presence of 11 issues in the survey, if the item "You 
began to work in a small but fast growing company. When you completed one year and 
the company offered you following bonuses, which would you choose?" is removed 
from the scale, it was concluded that the internal consistency would increase and this 
item was removed before starting the analysis. After the above item was removed, 
Cronbach's alpha coefficient was calculated again and was found as 0.62. The study 
continued with 10 questions.  

Grable and Lytton (1999) employed the scoring method to measure the financial 
risk tolerance in their study; they gave higher scores to the responses at high risk and 
low scores to the responses at low risk. An index score was created by summing the 
scores corresponding to each answer and this score was noted as the financial risk 
tolerance point. While high scores represented higher financial risk tolerance levels, low 
scores represented the lower level of financial risk tolerance. 

In this study, as in the study of Grable and Lytton (1999), a financial risk 
tolerance score for every student was created and it was calculated separately for 327 
students, it was used as the dependent variable in the statistical analysis. The financial 
risk tolerance score calculated for 10 questions in the study was ranged by values 
varying between 13 and 36. The average of the calculated financial risk tolerance score 
was found as 22.61; and standard deviation was found as 4.1. Students with financial 
risk tolerance score under 22.61 have low financial risk tolerance and those above 22.61 
have high financial risk tolerance. 

Analyses Used In the Study and the Results Obtained From the Analysis 

The analysis section of the study, as in the study of Anbar and Eker (2010), was 
composed of two parts; Logistic regression was firstly applied, and then Mann-Whitney 
U test and Kruskal-Wallis H test statistic, nonparametric tests, were applied on data in 
order to determine the influence of independent variables on dependent variable. In the 
conclusion section of the study, the results arisen by applying the nonparametric tests 
were compared with the results obtained from logistic regression analysis.  

The dependent and independent variables used in the logistic regression model 
was defined as follows: 
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Y   : Financial Risk Tolerance 
Score 

0,        22,61
1,        22,61

Y
Y
<⎧

⎨
≥⎩

  

1X   : Age 1: 20 and under, 2: 21-25, 3: 36-30, 4: 31 and 
above 

2X  : Marital status 1: Married, 2: Single, 3: Divorced 

3X  : Gender 1: Female, 2: Male 

4X  : Department 

 
1:Business, 2: Economics, 3: Public   
Administration,  4: Finance,  5: Econometrics 

 

5X    :    Total Monthly Income of Family1: lower than 1000 ₺, 2: 1001-2000,                                       
3: 2001-3000, 4: 3001-4000, 5: 4001-5000,             
6: higher than 5001 ₺ 

 It is seen by result of logistic regression analysis that the gender variable among 
independent variables lead to the statistically significant influence on financial risk 
perception of students (p=0.014<0.05). The odds ratio for the gender variable was 
found 0.548. According to this result, the possibility of having a financial risk 
tolerance score above 22.61 of female students which would be new registered is 0.548 
times less than the possibility of having a financial risk tolerance score above 22.61 of 
male students. In other words, the possibility of having a financial risk tolerance score 
above 22.61 of male students which would be new registered is ,8248 (1/0,548) times 
higher than the possibility of having a financial risk tolerance score above 22.61 of 
female students. The obtained results show that male students are more willing to take 
risks than female students. 

The accurate classification rate of units in the logistic regression model was found 
as %61.5. 105 of the 170 students having a low risk tolerance score were classified as 
right, 65 as wrong, and 157 of the 61 students having a high risk tolerance score were 
classified as accurate, 96 as wrong. 61.8% of students having low risk tolerance in the 
logistic regression model and 61.1% of students having high risk tolerance in the 
logistic regression model were classified as accurate. 
 It was investigated by Mann-Whitney U test whether there is a significant 
difference between gender variable and financial risk tolerance scores and it seen by test 
results that the financial risk tolerance of male students is higher than average (183.12), 
the financial risk tolerance of female students is higher than average (148.58) and that 
the difference between averages (34.54) is also statistically significant (p=0.001<0.05). 
The obtained results reveal that male students show more risk-taking behaviour than 
female students. 
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 It was investigated by Mann-Whitney U test whether there is a significant 
difference between age, marital status and department variables and financial risk 
tolerance scores and it was concluded that age (p=0.127>0.05), marital status 
(p=0.065>0.05) and department (p=0.106>0.05) variables do not cause a significant 
difference in financial risk tolerance scores. 

 It was investigated by Kruskal Wallis H Test whether the average monthly 
income of the family, in other words, any increase or decrease in monthly income of the 
family cause any significant influence on the financial risk tolerance scores of students. 
Regarding to p value, it seen that the average monthly income of the families cause a 
significant difference on the financial risk tolerance scores of students (p=0.019<0.05). 
Regarding to ordinal number averages, it is concluded that more the monthly income of 
family increase, the financial risk tolerance scores of students increase, in other words, 
the students of which family have a high monthly income are more willing to take 
financial risk. 
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Özet 

Araştırmanın amacı, Türkiye’de 2013’te ISO tarafından belirlenen 100 büyük 
sanayi kuruluşunun sürdürülebilirlik raporlarında yer alan çevresel, sosyal ve ekonomik 
sürdürülebilirlik açıklamalarının içerik analizi yöntemiyle incelenmesidir. Örneklem 
grubu olarak sanayi işletmelerinin seçilme nedenleri ülke ekonomisinde yaratmış 
oldukları katma değer ile üretim esnasında kullanılan kaynaklarla ortaya çıkan atıkların 
çevresel etkilerinin fazla olmasıdır. Yapılan analizler, 21 işletmenin sürdürülebilirlik 
raporlarına sahip olduğunu göstermiştir. Sürdürülebilirlik raporlarına sahip olan 21 
işletme içinde, çevresel sürdürülebilirlik kapsamında iklim, emisyon ve sera gazı etkisi; 
sosyal sürdürülebilirlik kapsamında, çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliğiyle 
yetenek yönetimi, toplumsal yatırıma yönelik eğitim; ekonomik sürdürülebilirlik 
kapsamında, finansal veriler birinci sıralarda yer almaktadır.  
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, Kurumsal sürdürülebilirlik, 
Sürdürülebilirlik raporu 

Abstract 
The main purpose of this study is to investigate environmental, social, and 

economic sustainability statements on sustainability reports of the 100 largest industrial 
companies which are determined by İstanbul Chamber of Industry in 2013 in Turkey.  
Industrial enterprises were chosen as the  sample  group of this study because of their 
effects on the country’s created value added and the greatest environmental impacts on 
the total produced wasted. The analysis showed that 21 enterprises have sustainability 
reports. Within these 21 enterprises, climate, emissions, and greenhouse gas effects on 
the context of environmental sustainability; safety and occupational health of 
employees, talent management, and education for social investment of the context of 
social sustainability; and the financial data on the context of economic sustainability 
took first place. 
KeyWords: Sustainability Development, Corporate Sustainability, Sustainability 
Reports. 



 
 

F. Mısırdalı Yangil 7/3 (2015) 356-376 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

357 

Giriş 

Sürdürülebilirlik, çevresel deformasyonların, bir süre sonra yaşamların yok olması 
sonucunu doğurmaya başlayacağı fikriyle gündeme gelmiş ve devamında farklı 
perspektiflerden ele alınmaya başlanmıştır. Üretimdeki artışın doğal kaynaklar üzerinde 
yarattığı olumsuz etkinin gelecek nesiller açısından riskleri katlanılamayacak düzeye 
çıkarması, bunun devamında kaynak dağılımının adaletsiz olması ve refah düzeyini 
etkilemesi gibi faktörler sistemlerin sürdürülebilirlik konusuna eğilmeleri gerekliliğini 
doğurmuştur. Bunun sonucu, küresel, ulusal ve işletmeler düzeyinde sürdürülebilirlik 
ele alınıp incelenmeye başlanmıştır.  

Sürdürülebilirlik kavramı, küresel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir kalkınma, 
işletme düzeyinde ise kurumsal sürdürülebilirlik olarak ele alınmaktadır. Makro 
düzeyde ele alınan sürdürülebilir kalkınma politikalarına ve faaliyetlerine ilişkin 
geliştirilen ilkeler, işletmeler üzerinde baskı oluşturmakta (Labuschangne ve Brent, 
2005, s. 159) ve işletmelerin de bu ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini yerine getirmesi 
beklenmektedir.    

Sürdürülebilirlik, gelecekten bugüne bakmayı, bugünkü eylem ve faaliyetlerin 
gelecek perspektifinden yerine getirilmesini içermektedir. 21. yüzyıl için slogan 
niteliğinde olan sürdürülebilirlik, gelecek nesiller için doğal çevrenin ve kültürel 
başarıların korunmasında daha eşitlikçi ve zengin bir dünyaya yönelik sosyal evrim 
umudunun vaat edilmesidir (Dyllick ve Hockerts, 2002, s. 130). Bir başka ifadeyle 
sürdürülebilirlik, bireylerin yaşam hakkını bugünden garanti altına almaya 
çalışmaktadır. Yaşam hakkı sınırlarına sadece çevresel boyut değil, sosyal ve ekonomik 
boyutta dahil edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, çevresel kaynakların tükenmesine 
yönelik eylemler dışında sürdürülebilirlik, insanlığın adil ve eşit bir dünyada refah 
içinde yaşamasını öngören bir bakış açısına sahip olmayı gerektirmektedir.  

İşletmelerin eylem ve faaliyetlerinin dış çevreyle kurdukları karşılıklı bağımlılık 
dünyada yaşanan değişimlerin işletme bilimine yansımalarını hızlandırmaktadır. 
Dolayısıyla, yeni bir araştırma alanı olarak kavram ve olguların sürekli yenilendiği 
işletme disiplininde, sürdürülebilirlik kavramı da son yıllarda sıklıkla ele alınıp 
incelenmektedir.  

Sürdürülebilirlik kavramının öneminin hızla artması uygulamada Avrupa, Asya ve 
Amerikan menşeili birçok işletmenin sürdürülebilir kalkınma aktivitelerini belirli periyodlarda 
yayınlaması sonucunu doğurmuştur. Finansal raporların doğal bir uzantısı olarak, sürdürülebilirlik 
raporları işletmelerin çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını açıklayarak kurumsal raporların 
kapsamının genişletilmiş bir hale getirilmesini ifade etmektedir (Clikeman, 2004, s. 24). Bu doğrultuda 
araştırmanın amacı, Türkiye’de 2013’te İSO tarafından belirlenen 100 büyük sanayi 
kuruluşunun sürdürülebilirlik raporlarında yer alan çevresel, sosyal ve ekonomik 
sürdürülebilirlik açıklamalarının içerik analizi yöntemiyle incelenmesidir.  

Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. 2013’te İSO tarafından belirlenen 100 büyük sanayi kuruluşundan kaç tanesi 
sürdürülebilirlik raporuna sahiptir? Bu işletmelerin sürdürülebilirlik rapor çerçeveleri 
nedir? 

2. Sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan işletmelerin çevresel, sosyal ve ekonomik 
sürdürülebilirlik alanında birinci derecedeki çalışmaları nelerdir? 

3. Sürdürülebilirlik raporlarında hangi alanlarda eksiklikler yer almaktadır? 
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Araştırma sonucunda elde edilen veriler, sürdürülebilirliğin kavramsal olarak 
incelenmesinin dışında, sürdürülebilirlik uygulamalarında nelere dikkat edildiği, 
önceliklerin neler olduğunun belirlenmesi ve ileride yapılacak teorik ve pratik 
çalışmalara yön vermesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca sürdürülebilirlik 
raporlarında birinci derecede ele alınıp incelenen konuların toplumsal beklentileri ne 
düzeyde karşıladığı bir sonraki araştırma alanı da oluşturmaktadır.  

Sürdürülebilirlik Kavramının Kuramsal Çerçevesi 

Dünya, yaklaşık 4.5 milyar yaşındadır ve son 150 yılda insanlığın etkisiyle 
birlikte dünyanın kaynaklarının hızla tükendiği günümüz gerçeği olmaktadır. Bu gerçek, 
ülkelerin dünyanın kaynaklarının tükenmesine yönelik endişelerinin küresel 
platformlarda tartışılmasına ve küresel kavramlarla uygulamalar geliştirilmesine neden 
olmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı da, sadece bir ülke veya işletme bazında 
düşünülemeyecek niteliğe sahip olan küresel bir kavram olmaktadır.  

Ülkeler, sanayi devrimiyle birlikte birçok alanda yaşanan gelişim ve değişim 
sonuçlarını, yarattığı negatif etkileri düşünmeden ve en önemlisi ölçmeden 
desteklemişlerdir. Özellikle 1950’li yıllardan sonra dünyada insanların iktisadi 
faaliyetleri sekiz kat artmıştır (Sachs, 2008). Ancak iktisadi faaliyetlerdeki hızlı artış 
ikinci dünya savaşı sonrasında dünya kaynaklarında yaşanan deformasyonun da 
katlanarak artmasına ve gelecek nesillerin yaşam hakkını tehdit etmeye başlamasına 
neden olmuştur. Bu durum, sürdürülebilirlik kavramının küresel çapta önemli olması ve 
bu alanda yapılan çalışmaların hız kazanması sonucunu doğurmaktadır. 
Sürdürülebilirlik kavramı, insan, doğa, sosyal, kültürel ve bilimsel kaynakların akılcı 
kullanımı sağlayan, onlara saygı duyan ve toplumun vizyonu sürdüren katılımcı bir 
süreç olarak tanımlanmaktadır (Gladwin ve Diğ. 1995, s.877). Sürdürülebilirlik, 
toplumu temsil eden bireyin gelecekteki bin yıllık süreçte elde ettiği faydanın 
azalmamasını ifade etmektedir (Pezzey, 1992, s. 323). Bu bağlamda, insan geleceğini 
konu alması ve kullanıldığı alanın kaynaklarının korunması sürdürülebilirlik kavramının 
temel özelliği olmaktadır (Tıraş, 2012, s. 59).  

Sürdürülebilirlik, ilk defa, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 1982 
yılında kabul edilen Dünya Doğa Şartı belgesinde yer almıştır. Bu şarta göre; 
“insanların yararlandığı ekosistem, organizmalar, kara, deniz, ve atmosfer kaynaklarının 
optimum sürdürülebilirliğini başarabilecek biçimde yönetilmeleri gerektiği, ancak 
bunun ekosistemlerin ve türlerin bütünlüğünü tehlikeye atmayacak biçimde yapılması 
öngörülmektedir”(Tosun, 2009, s. 1). Buna göre sürdürülebilirliğin çıkış noktası, 
çevresel deformasyonlara yönelik olsa da günümüz dünyasında içerik olarak 
genişlemektedir.  

Sürdürülebilirlik, yaşayan ve gelecekte yaşayacak tüm insanların, mevcut çevresel 
sınırlar dâhilinde, sosyal ve ekonomik gelişmeye adil olarak katılmalarının 
sağlayabilmek için gerekli olan üretim ve tüketim tarzlarındaki değişmelerle ilgili 
olmaktadır (Emrealp, 2005, s. 14).  Bir başka tanıma göre ise sürdürülebilirlik, 
ekolojik/çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan ele alınmakta ve tüm bu yaklaşımlar da 
kaynakların korunmasına dayanmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı, hem aktif hem de 
proaktif bir yapıya sahiptir. Toplumun, ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir 
sistemin işlerini kesintisiz, bozulmadan ya da sistemin hayati bağı olan ana kaynaklara 
aşırı yüklenmeden devam ettirebilme yeteneğini ifade etmektedir (Kaypak, 2012, s. 98). 
Sonuç olarak sürdürülebilirlik uzun dönemli bir yaklaşımı içerirken, günümüz 



 
 

F. Mısırdalı Yangil 7/3 (2015) 356-376 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

359 

dünyasıyla ilişkilendirmekte ve geleceği yok etmeden bugünü refah içinde 
yaşayabilmeyi kapsamaktadır.  

Sürdürülebilir Kalkınma Ve Kurumsal Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik kavramı, sıklıkla sürdürülebilir kalkınma veya sürdürülebilir 
gelişme adı altında da incelenmektedir. Ancak temelde sürdürülebilirliğin ekonomik 
kavramlarla açıklanması, bu kavramların eşanlamlı olarak ele alınmasına neden 
olmaktadır (Yavuz, 2010, s. 65). Sürdürülebilir kalkınma (Sustainable Development), 
büyük işletmeler, hükümetler, sosyal reformcular ve çevre aktivistleri tarafından kendi 
açılarından yorumlandığından ve geniş bir yelpazede ele alındığından dolayı tartışmalı 
bir kavramdır (Gidding ve Diğ., 2002, s. 187).  Temelde sürdürülebilir kalkınma ulusal 
ve küresel ölçekte çevre koruma politikasının genel kabul görmüş ana kavramıdır.  
Çevrenin uzun süreler büyüme veya maksimum kar gibi kavramlar pahasına 
önemsenmemesi sonucunda çevresel felaketlerin artması, doğal kaynakların 
tükenebileceğini ve bunun doğal sonucu olarak da kalkınmanın gelecekte devam 
edemeyeceği gerçeğini gündeme getirmiştir. Bu durum kalkınma ile çevre ilişkisinin 
kurulması (Turgut, 1997, s. 701) için gereken zemini hazırlamıştır.  

Sürdürülebilir kalkınma günümüzdeki anlamında 1987 yılında kabul edilen 
Brundtland raporuyla (WCED, 1987) tanımlanmıştır. Rapor sürdürülebilir kalkınmayı 
“günümüz insan gereksinimleri karşılanırken, gelecek kuşakların gereksinimlerinin de 
dikkate alınması” olarak tanımlamıştır (Bozboğan, 2004, s. 2). Raporun tanımında üç 
unsur yer almaktadır. Bunlar; gereksinimlerin sadece ekonomik gereksinimler olarak ele 
alınmaması, kuşaklar arası adaletin gözetilmesi ve adaletin küresel boyutta 
sağlanmasıdır (Tıraş, 2012, s. 63). Diğer bir ifadeyle raporda yer alan “gereksinim” ve 
“gelecek kuşaklar” sözcükleri “adalet” ve “hakkaniyet” kavramlarını içermektedir. 
Buna göre, adalet hem kuşaklararası ilişkilerde her bir kuşağın bir sonraki kuşağa 
sorumluluğu açısından, hem de aynı kuşak içinde gerek gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler 
arasındaki ilişkilerde gerek aynı ülkedeki zengin-fakir katmanlar yönünden karşımıza 
çıkmaktadır (Turgut, 1997, s. 704). Dolayısıyla, sürdürülebilir kalkınma iktisat, sosyal 
adalet, çevre bilimi ve yönetimi, işletme yönetimi, politika ve hukuku birleştiren bir 
kavram olarak farklı alanları içermektedir (Wilson, 2003, s. 1). 

Sürdürülebilir kalkınma, kalkınmanın olumsuz çevresel ve sosyal etkilerinin 
düzenli bir şekilde hafifletilmesini içeren ekonomik büyüme olarak da tanımlanabilir 
(Roper, 2012, s. 72). Bu açıdan sürdürülebilir kalkınma, çevreyi koruma ve sosyal 
adaletle ekonomik büyüme ihtiyacını dengeleyen diyalektik bir kavram (Wilson, 2003, 
s. 1) olarak değerlendirilebilir. Şekil 1’e göre sürdürülebilir kalkınma, üç temel bileşen 
arasındaki uyumu ifade eden sosyo-ekonomik kalkınmadır (Ungurenu, ve Diğ., 2014, s. 
247). 

Sürdürülebilir kalkınmanın üç temel ayağı bulunmaktadır (Goswami, 2014, s. 
127). Eğer çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda sürdürülebilirlik sağlanırsa 
sürdürülebilir kalkınma da gerçekleşebilmektedir. Başka bir ifadeyle, çevre, ekonomi ve 
toplum alanındaki politikaların birleştirilmesi sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktadır 
(Andreea ve Victor, 2014, s. 119).  Dünya Ekonomik Kalkınma Komisyonuna göre, 
sürdürülebilir kalkınma, çevresellik, ekonomiklik ve sosyal eşitlik ilkelerinin eşanlı 
olarak benimsenmesini gerektirmektedir (Sarıkaya ve Kara, 2007, s. 224).  
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Şekil 1.  Sürdürülebilir Kalkınma Kavramının Tanımı 

Kaynak: George Ungurenu, vd. (2014), “The Concept of Sustainable Development For 
Ne Region”, Lucrari Ştiintifice, vol: 57, s. 247. 

Ekonomik kalkınma, gelir yoksulluğunu ortadan kaldırmak veya azaltmak ve 
ekonomik refahta devamlı kazanımlar sağlamaktır (Goswami, 2014, s. 127). 
Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik boyutu ise, gelecekteki gereksinimlerden ödün 
verilmeden bugünkü tüketim seviyesini karşılayan bir üretim süreciyle ilgili olmaktadır 
(Kahn, 1995, s. 64). Sürdürülebilir bir ekonomik sistem, hükümetin ve dış borcun 
yönetilebilir düzeyini koruyarak tarım ve sanayi üretiminde sektörel dengesizliklerden 
sakınarak mal ve hizmet üretebilen bir sistemdir (Harris, 2000, ss. 5-6).  

Sosyal kalkınma, yoksulluğun boyutlarını ortadan kaldırmak veya azaltmak, 
eğitim, sağlık, konut veya birey ve toplulukların refahında diğer yönlerin sosyal 
etkileşim, katılım ve güçlendirme kalitelerinin arttırmasını sağlamaktadır (Goswami, 
2014, s. 127). Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal boyutu, temelde sosyal eşitliği ifade 
etmektedir. Sosyal eşitlik prensibi toplumun tüm üyelerinin kaynaklara ve fırsatlara eşit 
erişimine dayanmaktadır (Bansal, 2005, s. 198). Daha geniş bir perspektiften bakılacak 
olursa sosyal sürdürülebilirlik, sağlık ve eğitimi içine alan sosyal hizmetlerin yeterli 
düzeyde sağlanması, dağıtım eşitliği, cinsiyet eşitliği, politik hesap verme ve katılımı 
sağlayabilen bir sistem olmaktadır (Harris, 2000, s. 6).  

Çevresel kalkınma ise, çevreyi koruma, kirliliğin ve çevre üzerindeki diğer 
olumsuz etkilerin azaltılması, sanayileşme ve insan faaliyetlerinin etkilerinin azaltılması 
ve gelecek nesillerin yararına kaynakların sürdürülebilir kullanılmasının sağlanmasıdır 
(Goswami, 2014, s. 127). Sürdürülebilir kalkınmanın çevresel boyutu, doğal 
kaynakların sürekliliğinin sağlanması anlamına gelmektedir. Kaynakların kullanım 
düzeyinin bu kaynakların kendini yenileme hızını; salınan kirleticilerin oranının, doğal 
kaynakların bu kirleticileri işleme tabi tutma hızını aşmaması gerekmektedir (Kaypak, 
2011, s. 26). Çevresel sürdürülebilirlik sisteminde yenilenebilir kaynak sistemlerinin 
veya çevresel yatırım fonksiyonlarının aşırı kullanımından kaçınılması ve yenilenmeyen 
kaynakları yatırımlarla yerine konulmuş olanlarının tüketilmesiyle istikrarlı kaynak 
yapısının sürdürülmesi söz konusudur. Ayrıca bu sistem biyolojik çeşitlilik, atmosferik 
istikrar ve ekonomik kaynak olarak sınıflandırılmayan diğer ekosistem unsurlarını da 
içermektedir (Harris, 2000, s. 6). Buna göre, çevresel sürdürülebilirlik insan 
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faaliyetleriyle dünyanın kara, hava ve su kaynaklarının erozyona uğramasını 
engellemeyi içermektedir (Bansal, 2005, s. 198).  

21. yüzyıl yeni oluşumlar çağıdır ve bu yüzyılda modern üretim koşullarındaki 
gelişimsel değişim baskıları artmaktadır. Ancak bu gelişimin yaşanmasının ve insanlar 
için sürdürülebilir bir geleceğin oluşmasının tek yolu, dünyada yeni değerlerle ve 
epistemolojiyle gelişen yeni bir bilincin oluşturulmasıdır (Scully-Russ, 2012, s. 400). 
Küresel bazda oluşan yeni bilinç, iş dünyasını da yoğun biçimde etkilemektedir. 
İşletmelerin faaliyetlerinin yerel veya bölgesel sınırları aşarak küresel boyutlara 
ulaşması, faaliyetlerinin küresel etkiler yaratmasına neden olmaktadır. Ayrıca ulus 
devletlerin üstünde yeni oluşumların varlığı, bilgi toplumu tüketicilerinin beklentilerinin 
artması gibi birçok faktör, işletmeler için işletmelerin yarattığı küresel etkilerin 
karşısında sorumluluklarının da artması anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle, 
toplum, işletmelerden ekonomik değer yaratması dışında bu ekonomik değer yaratma 
sürecinde neden olduğu sorunları/problemleri çözmesini beklemektedir. Hatta toplum, 
işletmeler doğrudan sorunlara/problemlere neden olmasa bile var olan toplumsal 
sorunlara/problemlere daha duyarlı olmalarını ve kendilerini bunların çözümünde bir 
parça olarak görmelerini istemektedir. Bu bağlamda,  işletmeler sürdürülebilir 
kalkınmada önemli bir role sahiptirler (Baumgartner, 2009, s. 102) ve bu rol kurumsal 
sürdürülebilirlik olarak adlandırılmaktadır.  

Kurumsal sürdürülebilirlik, en kısa ifadeyle, sosyal ve çevresel ilginin ve 
paydaşlarla olan etkileşimin işletme faaliyetlerine dahil edilmesi olarak 
tanımlanmaktadır (Çalışkan, 2012, s. 48). Kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir 
kalkınmanın sadece bir bölümünü içine alan -özellikle de üretimden sorumlu ekonomik 
karar birimleri olan- ticari işletmelerin devamlılığını ifade eden bir kavram olmaktadır 
(Kuşat, 2012, s. 229). Bu bağlamda, sürdürülebilir olmayı amaçlayan işletmeler, 
kendilerini ekolojik sistemin bir parçası olarak kabul eder, çevreden aldıkları kaynakları 
etkin bir biçimde kullanarak kendi bünyelerinde işler ve çevreye sundukları mal ve 
hizmetlerin geri dönüşümlerini sağlayarak kaynak israfının önlenmesini hedeflerler 
(Erol ve Özmen, 2007, s. 2). Bu yönüyle sürdürülebilir kalkınmanın öneminin 
artmasının temel nedeni olan, gelecekteki ekonomik faaliyetler için kaynak 
yetersizliğinin söz konusu olabileceği fikri kurumsal sürdürülebilirlik içinde itici güç 
olmaktadır.  

Sürdürülebilir kalkınma kurumsal sürdürülebilirliğe iki açıdan katkı 
sağlamaktadır. Bunlar (IMKB, 2011, s. 1, Kuşat, 2012, s. 229);  

1. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için işletmelerin hangi alanlara yoğunlaşması 
gerektiğini göstermesi, 

2. İşletmelerin, hükümetin ve sivil toplumun ekolojik, sosyal ve ekonomik 
sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesi konusunda ortak bir hedef oluşturmasını 
sağlamış olmasıdır. 
Şekil 2’de sürdürülebilir kalkınma ile kurumsal sürdürülebilirlik arasındaki ilişki 

gösterilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir 
kalkınmanın mikro düzeyde uygulaması olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla 
sürdürülebilir kalkınma sadece ulusal düzeyde değil işletmeler düzeyinde de ele alınan 
bir konudur. Özellikle ulusal sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için büyük 
işletmelerin katılımının zorunlu olması işletmelerde kurumsal sürdürülebilirliğin 
önemini arttırmaktadır (Isaksson ve Steimle, 2009). Bu bağlamda, sürdürülebilir 
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kalkınmanın işletme düzeyine uyumlaştırılmış tanımı şu şekildedir; bir şirketin 
doğrudan ve dolaylı paydaşlarının ihtiyaçlarını, gelecekteki doğrudan ve dolaylı 
paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağını tehlikeye atmadan sağlaması 
kurumsal sürdürülebilirliktir (Dyllik ve Hockerts, 2002, s. 131).  

 
Şekil 2. Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Bağımlılıkları 

Kaynak: Rupert J. Baumgartner ve Daniela Ebner (2010), “Corporate Sustainability 
Strategies: Sustainability Profiles and Maturity Levels”, Sustainable Development, 18, 
s. 77.    

Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen üç ilke (çevresel, sosyal ve ekonomik) 
işletme düzeyinde de geçerlidir. İşletmelerin kurumsal sürdürülebilirliği sağlayabilmesi 
için üç ilkeyi ürünlerine, politikalarına ve uygulamalarına yansıtması gerekmektedir. 
Bunlar (Bansal, 2005, ss. 199-200); 

• Çevresel Bütünlük: Her işletme az ya da çok çevresel etki yaratmaktadır. Reaktif 
veya proaktif uygulamalarla işletmeler yarattıkları olumsuz etkileri en aza indirerek 
çevresel bütünlüğü sağlamaktadır. 

• Sosyal Eşitlik: İşletmeler kurumsal sosyal sorumluk uygulamaları aracılığıyla sosyal 
eşitliği sağlarlar. Kurumsal sosyal sorumluluk sadece finansal paydaşların değil tüm 
paydaşların beklentilerinin ekonomik, yasal, etik yükümlülükler yerine getirilerek 
benimsenmesini gerektirmektedir. Bu durum toplum üyelerinin kaynaklara 
erişiminde eşitlik yaratmaktadır. 

• Ekonomik Refah: İşletmeler ürettikleri mal ve hizmetlerle değer yaratmaktadır. Mal 
ve hizmetlerin etkililiğini arttırarak değer yaratımını etkinleştirmektedirler.  

Kurumsal sürdürülebilirlik, iki temel özelliği içinde barındırmaktadır. Birincisi, 
yeni bir iş yapma modeli önermekte ve ikincisi, işletmelerin sadece şu andaki kendi 
kazanımlarına değil, geleceğe yatırım yapmasını da gerektirmektedir (Tokgöz ve Önce, 
2009, s. 252). Kurumsal sürdürülebilirliğin işletmeleri teşvik ettiği faktörleri ise 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (IMKB, 2011, ss. 3-4);  

• Marka değeri, güven ve itibar sağlaması, 
• Maliyet tasarrufu sağlayarak karlılığı arttırması, 
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• İnsan kaynağının motivasyonunu sağlaması, 
• Tüketici talepleri sağlamasıdır.  

Sürdürülebilirlik Raporu 

İşletmelerin hazırladıkları raporlar her zaman paydaşlar veya menfaat sahipleri 
açısından bilgi üreten ve işletmelerle ilgili kararların temelini oluşturan bir yöntem 
olmuştur. Raporlama önceleri ortak yönelimli sosyal sorumluluk anlayışını yansıtan 
finansal faaliyetlere yönelik olarak hazırlanmış olsa da günümüzdeki paydaş yönelimli 
sosyal sorumluluk anlayışının beklentilerini karşılamakta bu raporlar eksik kalmaya 
başlamıştır. Dolayısıyla, işletmeler dönemsel değişimlere ve paydaş beklentilerine göre 
hazırladıkları raporların içeriğini genişletmektedir. Sürdürülebilirlik raporları da bu 
beklentiler doğrultusunda oluşturulan yeni bir raporlamadır.  

1989 yılı itibariyle işletmelerin çevre raporlarını yayınlamasından bu yana, 
çevresel, toplumsal ve sürdürülebilirlik politikalarıyla yarattıkları etkiler hakkında bilgi 
yayınlamaya başlayan işletmelerin sayısında artış gözlemlenmektedir (Kolk, 2004, s. 
51). Özellikle küreselleşmenin sosyal ve çevresel negatif etkilerine karşı, çokuluslu 
işletmeler uluslararası ticaret ve üretimin yaratmış olduğu etkileri önlemek amacıyla 
faaliyetlerini raporlamada daha da aktif hale gelmişlerdir (Kolk, 2003, s. 279). 
İşletmeler 1999 yılına kadar sürdürülebilirlik raporlarında çevre sorunlarını ele alırken 
bu tarihten itibaren ekonomik ve sosyal göstergelerde raporlara dahil edilmeye 
başlanmıştır (White, 2005, ss. 36-37). 

Sürdürülebilirlik raporu, ekonomik, çevresel ve sosyal parametreler üzerine 
hazırlanmakta ve işletmelerin ilgili alanlardaki başarısını kapsamaktadır. Bu raporlar 
paydaşlara işletmelerin onların beklentilerini dikkate alıp almadığı konusunda bir 
değerlendirme ve işletmelere de faaliyetlerinin sonuçlarını görme ve buna göre eğer 
gerekiyorsa yeni politikalar üretebilme olanağı sunar (Yanık ve Türker, 2012, s. 298). Bu 
doğrultuda sürdürülebilirlik raporları, işletmelerin sürdürülebilir gelişim amacı 
doğrultusunda yol alırken kendilerini iç ve dış paydaşlara hesap verebilir ve güvenilir 
kılan bir araç niteliği bulunmaktadır (IMKB, 2011, s. 33). White’a (2005, s. 36) göre, 
sürdürülebilirlik raporları ekonomik, çevresel ve sosyal göstergeleri içererek 
işletmelerin sürdürülebilir uygulamalara doğru ilerlemesini sağlamaktadır.   

İşletmelerin bu raporları hazırlama nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir (Başar ve 
Başar, 2006, s. 216, Kolk, 2004, s. 54; Özçelik, 2013, s. 4990;): 
• Belirli hedeflere doğru ilerlemeyi izleme yeteneğini geliştirmesi, 
• Çevresel stratejilerin uygulanmasını kolaylaştırması, 
• İşletme içinde çevresel konularda daha fazla farkındalık yaratması, 
• İşletme mesajının işletme içinde ve dışında açık olarak ifade edilebilmesi yeteneği, 
• Şeffaflıktan dolayı kredibilitesinin artması, 
• Maliyet tasarrufları ve verimlilik artışı sağlaması 
• Risk yönetimini entegre etmesi 
• Yenilikçi ürünler geliştirmeye yardım etmesi 
• Çalışan moralinin, işletmenin itibarının, iş geliştirme fırsatlarının ve marka 
bağlılığının artması. 

Dolayısıyla işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarına sahip olması işletmelere 
menfaat sahipleri ile görüşmelerde sağlam ve güvenilir bir temel oluşturmaktadır. 
Sürdürülebilirlik raporları için en fazla talep yatırım çevrelerinden gelmektedir. Bazı 
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yatırımcılar sadece çevresel ve sosyal kriterlere uygun olan işletmelere yatırım 
yapmaktadır. Sosyal sorumluluklara duyarlı yatırımcılar, işletmelerin prosedürlerini 
değerlendirmek için sürdürülebilirlik raporlarını kullanırken, diğer yatırımcılar ise 
sürdürülebilirlik raporlarını sürdürülebilir kalkınmanın uzun vadeli finansal performans 
üzerinde etkisini belirleyebilmek için kullanmakta ve bundan dolayı raporlar cazip hale 
gelmektedir. (Clikeman, 2004, s. 24). Bu durum işletme yöneticilerinin de 
sürdürülebilirlik raporlarını önemsemelerine yol açmaktadır.  Sürdürülebilirlik raporları, 
menfaat sahipleri (yatırımcılar, devlet vb.) için geçerli ve tutarlı bilgi sağlayarak 
işletmenin şeffaflığını arttırmakta, uzun vadede pazar payını müşteri bağlılığını ve 
marka değerini arttırmaya katkıda bulunmaktadır. Bu durum işletmenin piyasa değerini 
yükseltmekte, çevresel ve sosyal riskleri daha iyi izlemek için yönetim sistemlerinin 
uygulanmasını teşvik etmekte, çevresel ve sosyal konulardaki işletme değerleriyle 
ilkelerini göstermede yardımcı olmaktadır (Başar ve Başar, 2006, s. 217).  

Son yıllarda sürdürülebilirlik raporlaması için çeşitli öneriler ve yönergeler 
yayınlanmıştır. Bunlardan en önemlisi ve yaygın olarak kullanılanı Küresel Raporlama 
Girişimidir (Isaksson ve Steimle, 2009). 1997 yılında Küresel Raporlama Girişimi 
(Global Reporting Initiative- GRI), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve 
CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) tarafından çok 
paydaşlı bir sivil toplum kuruluşu olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuştur 
(GRI, 2015). Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlaması 
Rehberleri geliştirerek sürdürülebilir küresel bir ekonomi için çalışan kâr amacı 
gütmeyen uluslararası bir organizasyondur. GRI, sürdürülebilirlik raporlamasını küresel 
ölçekte karşılaştırılabilir, güvenilir ve tutarlı hale getirmek için belirlenmiş standartlarda 
raporlama yapmayı sağlamaktadır (REC Türkiye, 2013).  Küresel Raporlama Girişimi 
(GRI), sürdürülebilirlik raporlamasının tüm kurumlar tarafından yapılmasını teşvik 
etmektedir. GRI, dünyada yaygın bir şekilde kullanılan kapsamlı bir sürdürülebilirlik 
raporlaması çerçevesi geliştirmektedir. Bu raporlama çerçevesi, raporlama ilkeleri de 
dahil olmak üzere, kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarını ölçmeleri 
ve raporlamaları için kullanmaları gereken prensip ve göstergeleri belirlemektedir (GRI, 
2015).  

GRI raporlama çerçevesi farklı seviyelerde uygulamalara sahiptir. Dolayısıyla, 
GRI çerçevesinde her işletme aynı düzeyde rapor vermek zorunda olmamaktadır. Ancak 
her işletme hangi düzeyde GRI çerçeveyi uyguladığını açıklamak zorundadır. GRI 
çerçevenin en kapsamlı seviyesi A seviyesi olmaktadır. B seviyesinde raporda en az 20 
gösterge bulunması gerekirken, en düşük düzey olan C seviyesinde 10 gösterge 
zorunluluğu bulunmaktadır (Tilt, 2009, s. 14). Dış denetimden geçen her bir seviye ise 
(+) A(+), B(+) ve C(+) olarak beyan edilmektedir. 

Araştırmanın Amacı, Önemi ve Kısıtları 

Bu araştırmanın genel amacı, Türkiye’nin 2013’te ISO (İstanbul Sanayi Odası) 
tarafından belirlenen 100 büyük sanayi kuruluşunun sürdürülebilirlik raporlarının 
çevresel, sosyal ve ekonomik konulara ilişkin açıklamalarının içerik analizi yöntemiyle 
incelenmesidir.  

Kurumsal sürdürülebilirlik, makro düzeyde sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı 
olmaktadır. Sanayi işletmeleri de özellikle yarattıkları çevresel, sosyal ve ekonomik 
etkilerle bu bağlamda önemli bir yere sahiptirler. Dolayısıyla bu çalışma, Türkiye’deki 
ISO 100 büyük sanayi kuruluşunun sürdürülebilirlik raporlarında çevresel, sosyal ve 
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ekonomik sürdürülebilirliğe ilişkin uygulamalarındaki önceliklerin ve bunlara ilişkin 
bakış açılarının irdelenmesi açısından önem taşımaktadır.  

Araştırma, 2014’te ISO tarafından 2013 yılının satış verilerine göre belirlenen 100 
büyük sanayi kuruluşunun web sitelerinde yayınlamış olan sürdürülebilirlik raporlarını 
kapsamaktadır. Dolayısıyla, sürdürülebilirlik raporu adı altında yayınlanmayan diğer 
raporlar (Faaliyet raporu, Kurumsal Sorumluluk Raporları gibi) çalışmanın kapsamı 
dışında bırakılarak bir kısıt olarak belirlenmiştir.  

Araştırmanın Yöntemi ve İçerik Analizi Süreci 
Araştırmanın verileri tarama modeli kullanılarak elde edilmiştir. Türkiye’nin 500 

büyük sanayi kuruluşundan satış verileri dikkate alınarak ilk 100 kuruluşu tespit 
edilmiştir. İlk 100 kuruluşun web siteleri Kasım 2014-Ocak 2015 arasında ayrı ayrı 
incelenerek sürdürülebilirlik raporlarına sahip olanlar belirlenmiştir. Elde edilen 
sürdürülebilirlik raporlarının içeriğini oluşturan temel başlıklar, kurumsal 
sürdürülebilirliğin üç unsuru olan çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik dikkate 
alınarak ana temalara/ kategorilere ve daha sonra bu üç unsur alt temalara/ kategorilere 
göre sınıflandırılmış ve SPSS (17.0) programına aktarılmıştır.  

Araştırmada verilerin incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik 
analizi, görsel ve sözel verilerin içeriklerinin belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir 
(Harwood and Garry, 2003, s. 479). Daha geniş bir tanımla içerik analizi, birçok 
kelimeden oluşan metinlerin, belirli kurallara dayalı olarak, içerik kategorilerine 
dönüştürülmesi sağlayan sistematik ve tekrar edilebilen bir yöntem olmaktadır (Stemler, 
2001). İçerik analizi, olay veya fenomenlerin kategorilere ayrılmasını böylelikle daha 
iyi analiz edilmesini yorumlanmasını sağladığından dolayı (Harwood ve Garry, 2003, s. 
479) bu çalışma verilerinin analizinde tercih edilmiştir.  

İçerik analizinde kategorilerin belirlenmesinde; var olan bir kategori sistemine 
dayalı sınıflandırma ya da önceden saptanmamış kategorilere diğer bir ifadeyle sözel 
veriler ele alındıkça oluşturulan kategorilere göre sınıflandırma yapılabilmektedir 
(Bilgin, 2006, s. 14). Araştırmada, ilk yaklaşım olan belirli bir kategori sistemine göre 
sınıflandırma yapılmıştır. İçerik analizinin güvenirliğinin sağlanmasında ise farklı 
kodlayıcıların metinleri kodlarken aynı şekilde kodlamaları ya da tek bir kodlayıcının 
metinleri farklı zamanlarda aynı şekilde kodlaması gerekmektedir (Bilgin, 2006, s. 14). 
Bu araştırmada kodlama tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş ve güvenirliğin ölçülmesi 
amacıyla, farklı zamanlarda kodlama işlemi yapılarak tutarlılık test edilmiştir.   

İçerik analizi esnasında izlenen aşamalar aşağıda sırasıyla verilmektedir: 

• Yapılan literatür taraması sonucunda kurumsal sürdürülebilirlik kendi içinde üç ana 
temaya/kategoriye ve alt tema/kategoriye ayrılmıştır. Tablo 1’de kurumsal 
sürdürülebilirliğin ana ve alt temaları verilmiştir. 

Tablo 1. Kurumsal Sürdürülebilirlik Ana ve Alt Temaları 
Çevresel  
Sürdürülebilirlik 

Sosyal  
Sürdürülebilirlik 

Ekonomik  
Sürdürülebilirlik 

• Çevre ve Enerji Yön. 
• İklim- Emisyon- Sera Gazı 
• Biyoçeşitlilik 
• Üretimde Enerji Ver. 

Çalışanlara Yönelik 
• İş Sağlığı ve Güvenliği 
• Çalışan İlişkileri 
• Yetenek Yönetimi 

• Finansal Veriler 
• Risk Yönetimi 
• Ekonomik Değer 
• Mali Sürdürülebilir 
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• Ürünlerde Enerji Ver.  
• Alternatif Yakıt- 

Hammadde 
• Çevre Dostu Ürün 
• Lojistikten Sağlanan Enerji 

Ver. 
• Malzeme Kullanımında 

Ver. 
• Atık Yönetimi 
• Üretimde Su Kul./Geri 

Kazanım 
• Ürünlerde Su Tasarrufu 
• Ambalaj Yönetimi 
• Ürünlerin Yeniden 

Kul./Geri Dön./Bertarafı 
Kayn.Tük. Konusunda 
Kamuoyunu Bilinçlendirme 

• İşe Alım 
• Ücretlendirme ve Yan 

Haklar 
• Örgütlenme Özgürlüğü 
• Sosyal Çeşitlilik-           

Fırsat Eşitliği 
• İnsan Hakları 
• İş Hayatı ve Özel         

Hayat Dengesi 
Toplumsal Yatırımlar 
• Spor  
• Sağlık 
• Kültür/ Sanat 
• Eğitim 
• Çocuk 
• Sosyal Yardım/Bağış 
• Rüşvet/Yolsuzlukla Müc. 
• Kurumsal Vatandaşlık 
• Çevre 
• Yerel Halk 

Yatırım 
• Yerel Ekonomiye Katkı 

 
 
 
 

• ISO 100 Büyük Sanayi Kuruluşu belirlenerek web siteleri incelenmiştir. İnceleme 
sonuçlarına göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu sektör, sürdürülebilirlik çalışmaları 
(rapora sahip olup olmadıkları), raporun holding kapsamında veya işletme kapsamında 
yer alması, raporların GRI raporlama kapsamında yer alması, GRI raporu olanların 
hangi düzeyde rapora sahip oldukları belirlenmiş ve buna göre sınıflandırılmışlardır. 

• Sürdürülebilirlik raporlarında yer alan temel başlıklar incelenerek ilgili oldukları ana 
ve alt temalara ayrılmış ve kodlanmıştır. 

Bulgular 
Araştırmada 100 büyük sanayi kuruluşu sektör, sürdürülebilirlik çalışmaları 

(rapora sahip olup olmadıkları), raporun holding düzeyinde veya işletme düzeyinde yer 
alması, raporların GRI raporlama kapsamında yer alması, GRI rapor uygulamalı 
olanların hangi derecede rapora sahip olduklarının belirlenmesi amacıyla betimsel 
analiz yapılmıştır. Buna göre, Türkiye’deki ISO 100 büyük sanayi kuruluşu kamu ve 
özel sektör olmak üzere iki ayrı başlık altında toplanmıştır. Tablo 2’ye göre 6 kuruluş 
kamu sektöründe, 94’ü ise özel sektörde yer almaktadır.  

Tablo 2. ISO 100 Büyük Sanayi Kuruluşunun Sektörel Dağılımlarına İlişkin 
Betimsel Analiz Sonuçları 

Sektör Sıklık 
Kamu Sektörü 6 
Özel Sektör 94 
Toplam 100 

Tablo 3’te ISO 100 büyük sanayi kuruluşunun sürdürülebilirliği hangi kapsamda 
ele aldığı gösterilmiştir. Buna göre kuruluşlardan 21’inin sürdürülebilirlik raporuna 
sahip olduğu 4’ünün ise kurumsal sorumluluk raporu veya çevre raporu bulunduğu 
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belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada kuruluşlarının web sayfalarında sürdürülebilirlik, 
sosyal sorumluluk ve çevre başlığı altında yapmış oldukları çalışmalarda ele alınmıştır. 

Tablo 3. ISO 100 Büyük Sanayi Kuruluşunun Sürdürülebilirlikle İlgili 
Çalışmalarına İlişkin Betimsel Analiz Sonuçları 

Kuruluşların Sürdürülebilirlikle İlgili 
Çalışmaları 

Sıklık 

Sürdürülebilirlik Raporu Bulunan Kuruluş 21 
Diğer Raporlar (Kurumsal Sorumluluk, Çevre 
Rapor) 

4 

Sürdürülebilirlikle İlgili Açıklaması 
Bulunanlar   

15 

Sosyal Sorumluluk ve Çevreyle İlgili 
Açıklaması Bulunanlar 

31 

Raporu ve Açıklaması Bulunmayanlar 4 
Toplam 100 

Tablo 4’te kuruluşların sürdürülebilirlik raporlarının holding düzeyinde mi yoksa 
işletme düzeyinde mi hazırlandığına ilişkin inceleme sonuçları yer almaktadır. Tablo 
4’e göre, kuruluşların 6’sı holding düzeyinde raporlamaya, 15’i ise işletme düzeyinde 
raporlama yapmaktadır.  

Tablo 4. Sürdürülebilirlik Raporlama Düzeylerine İlişkin Betimsel Analiz 
Sonuçları 

Raporlama Düzeyi Sıklık 
İşletme Düzeyinde Raporlama  15 
Holding Düzeyinde Raporlama 6 
Toplam 21 

Tablo 5’te kuruluşların sürdürülebilirlik raporlarının GRI raporlama çerçevesinde 
yer alıp almadığının inceleme sonuçları yer almaktadır. Tablo 5’e göre, kuruluşlardan 
2’si raporlama çerçevesi dışında yer alırken, 10’u GRI raporu uygulamasına sahip 
olmaktadır.  

Tablo 5. Kuruluşların GRI Raporlama Çerçevesinde Yer Alma Betimsel Analiz 
Sonuçları 

GRI Raporlama Çerçevesi Sıklık 
GRI Uygulamalı  10 
GRI Onaylı 3 
GRI Referanslı 6 
GRI Raporlama Çerçevesi Dışında 2 
Toplam 21 

Tablo 6. GRI Raporlama Çerçeve Seviyesi Betimsel Analiz Sonuçları 

GRI Raporlama Seviyesi Sıklık 
A Seviye 5 
B Seviye 5 
Toplam 10 
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Tablo 6’da ise kuruluşların GRI raporlama çerçevesine göre hangi seviyeyi 
uyguladıkları açıklamalar yer almaktadır. Tablo 6’ya göre göre, kuruluşların 5’i A 
seviyesinde, diğer 5’i ise B seviyelerinde beyanda bulunmuştur. 

Kuruluşların sürdürülebilirlik raporlarında yer alan temel başlıklar kurumsal 
sürdürülebilirlik kapsamında çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ana 
temalarına ayrılmıştır. Buna göre, sürdürülebilirlik raporlarının 21’inde çevresel ve 
sosyal sürdürülebilirlik yer almaktayken, raporlardan 1’inde ekonomik sürdürülebilirlik 
yer almamaktadır. Ana temalar, alt temalar bazında incelendiğinde ise sonuçlar şu 
şekildedir;  

Tablo 7. Çevresel Sürdürülebilirlik Ana Teması ve Alt Temaları Betimsel Analiz 
Sonuçları 

Tablo 7’ye göre, iklim, emisyon yönetimi ve sera gazı etkisi 20 kuruluşun 
sürdürülebilirlik raporlarında yer almaktadır. Sürdürülebilirlik raporlarının 17’sinde 
üretimde enerji verimliliği, 15’inde ise atık yönetimi ve yine 15’inde üretimde su 
kullanımı/ geri dönüşümü ele alınmıştır. Sürdürülebilirlik raporlarının 4’ünde lojistikten 
sağlanan enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapılmış olup, bu oranla en düşük sıklık 
düzeyine sahiptir. 

Tablo 8. Sosyal Sürdürülebilirlik Ana Teması ve Alt Temaları Betimsel Analiz 
Sonuçları 

Sosyal Sürdürülebilirlik Alt Temaları Bilgi Var Bilgi Yok 
Sıklık (%) Sıklık (%) 

Çalışanlara Yönelik Yatırımlar 21  0  
İş Sağlığı ve Güvenliği 21 100 0 0 
Çalışan İlişkileri 10 47.6 11 52.4 
Yetenek Yönetimi 21 100 0 0 
Çalışan Hakları 12 57.1 9 42.9 

Çevresel Sürdürülebilirlik Alt Temaları  Bilgi Var Bilgi Yok 
Sıklık (%) Sıklık (%) 

Çevre ve Enerji Yönetimi 14 66.7 7 33.3 
İklim- Emisyon- Sera Gazı 20 95.2 1 4.8 
Biyoçeşitlilik 7 33.3 14 66.7 
Üretimde Enerji Verimliliği 17 81 4 19 
Ürünlerde Enerji Verimliliği  5 23.8 16 76.2 
Alternatif Yakıt- Hammadde 5 23.8 16 76.2 
Çevre Dostu Ürün 7 33.3 14 66.7 
Lojistikten Sağlanan Enerji Verimliliği 4 19 17 81 
Malzeme Kullanımında Verimlilik 7 33.3 14 66.7 
Atık Yönetimi 15 71.4 6 28.6 
Üretimde Su Kullanımı/Geri Kazanım 15 71.4 6 28.6 
Ürünlerde Su Tasarrufu 6 28.6 15 71.4 
Ambalaj Yönetimi 6 28.6 15 71.4 
Ürünlerin Yeniden Kul./Geri Dön./ Bertarafı 
Kayn. Tük. Konusunda Kamuoyunu Bil. 

 
7 
 

33.3 14 66.7 
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Sosyal Çeşitlilik/ Fırsat Eşitliği 13 61.9 8 38.1 
İşe Alım 7 33.3 14 66.7 
Ücretlendirme ve Yan Haklar 7 33.3 14 66.7 
İnsan Hakları 10 47.6 11 52.4 
İş Hayatı ve Özel Hayat Dengesi 3 14.3 18 85.7 
Topluma Yönelik Yatırımlar 21  0  
Spor  12 57.1 9 42.9 
Sağlık 12 57.1 9 42.9 
Kültür/ Sanat 10 47.6 11 52.4 
Eğitim 17 81 4 19 
Çocuk 7 33.3 14 66.7 
Sosyal Yardım/    Bağış 7 33.3 14 66.7 
Rüşvet/ Yolsuzlukla Mücadele 2 9.5 19 90.5 
Kurumsal Vatandaşlık 3 14.3 18 85.7 
Çevre 14 66.3 7 33.3 
Yerel Halk 1 4.8 20 95.2 

Tablo 8’de sürdürülebilirlik raporlarındaki sosyal sürdürülebilirlik ana teması 
betimsel analiz sonuçları yer almaktadır. Sosyal sürdürülebilirlik ana teması önce 
çalışanlara yönelik ve topluma yönelik yatırımlar alt temalarına ayrılarak incelenmiştir. 
Sonuçlara göre, sürdürülebilirlik raporlarının 21’inde hem çalışanlara yönelik hem de 
topluma yönelik yatırımlar yer almaktadır. Daha sonra ise, çalışanlara yönelik ve 
topluma yönelik yatırımlar kendi içinde alt temalara ayrılmıştır. İnceleme sonuçlarına 
göre, çalışanlara yönelik yatırımlardan iş sağlığı ve güvenliği alt teması ile yetenek 
yönetimi alt teması tüm sürdürülebilirlik raporlarında yer almaktadır. Buna karşın 
sürdürülebilirlik raporlarının 3’ünde iş ve özel hayatın dengesi alt teması yer almaktadır. 
Topluma yönelik yatırımlarda ise, eğitim alt teması 17 sürdürülebilirlik raporunda yer 
alırken,  yerel halk sadece 1 raporun kapsamında bulunmaktadır. 

Ekonomik sürdürülebilirliğe ilişkin betimsel analiz sonuçları Tablo 9’da 
verilmiştir. Tablo 9’a göre, sürdürülebilirlik raporlarının 16’sında finansal duruma 
ilişkin veriler bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik raporlarından sadece 2’sinde ise mali 
sürdürülebilirlik ve yatırımlar ele alınmıştır. 

Tablo 9. Ekonomik Sürdürülebilirlik Ana Teması ve Alt Temaları Betimsel Analiz 
Sonuçları 

Ekonomik Sürdürülebilirlik Alt Temaları Bilgi Var Bilgi Yok 
Sıklık % Sıklık % 

Finansal Veriler 16 76.2 5 23.8 
Risk Yönetimi 13 61.1 8 38.1 
Ekonomik Değer 5 23.8 16 76.2 
Mali Sürdürülebilirlik ve Yatırımlar 2 9.5 19 90.5 
Yerel Ekonomiye Katkı 6 28.6 15 71.4 

Sonuç ve Tartışma 
Son elli yılda dünyanın karşılaştığı sorunlar, sistemlerin kesintiye uğramadan ve 

ana kaynakları ile bağlantıları kesilmeden yaşamlarını devam ettirebilmelerini ifade 
eden sürdürülebilirlik kavramının dünyanın öncelikli konusu olmaya başlamasını 
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tetiklemiştir. Sürdürülebilirliğin ülkeler veya coğrafyalar açısından taşıdığı önemin 
temelinde mikro düzeyde, başka bir ifadeyle işletmeler düzeyinde yapılan çalışmaların 
yatması kavramın iki ayrı düzeyde ele alınıp tanımlanması sonucunu doğurmaktadır. 
Kısaca, sürdürülebilir kalkınma makro düzeyde bir bakış açısını, kurumsal 
sürdürülebilirlik ise, mikro düzeyde bakış açısını ifade etmektedir. İki temel kavramda, 
sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını kendi perspektifinden ele 
almaktadır.  

Kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerin mal ve hizmet üretimleri esnasında 
kullanmış oldukları kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlarken odaklanmaları 
gereken noktanın, paydaşlarının bugünkü ve gelecekteki yaşam kalitesini arttırmak 
olduğunu içermektedir. Yaşam kalitesi ise, dünyanın kaynaklarının paydaşlar lehine 
kullanılmasını, çalışanların iş ve özel hayatlarının refah düzeylerinin arttırılmasını, 
toplumun gelişimini ve sorunlarını bizim sorunumuz olarak gören bir yönetim 
felsefesini ve ekonomik değer artışını hedeflemeyi kapsamaktadır. Günümüz iş dünyası 
yerine getirdiği faaliyetleri paydaşlarıyla buluşturan bir platform istemektedir. 
Sürdürülebilirlik raporları ise, işletmelerin çevresel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerini 
paydaşlarına yansıtabilmesini sağlayan bir platform niteliğindedir. Ancak, işletmelerin 
sürdürülebilirlik raporlarının gerek kendi faaliyetlerini belirli dönem aralıklarında takip 
edebilmek için gerekse diğer işletmelerin faaliyetleri ile kıyaslanabilmesi için belli 
standartlarda olması gerekmektedir. Bu bağlamda GRI raporlama çerçevesi, belli 
standartlar geliştirilmesi ve raporlamanın teşvik edilmesi amacıyla önem taşımaktadır.  

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de ISO 100 büyük sanayi işletmesinin 
sürdürülebilirlik çalışmalarını ne boyutta ele aldığı belirlenerek, 100 işletme arasından 
sürdürülebilirlik çalışmalarını raporlayan işletmeler belirlenmiştir. Buna göre, ISO 
100’de yer alan sanayi işletmeleri arasından 21 işletme sürdürülebilirlik raporuna sahip 
olmaktadır. Bu işletmeler arasından 19 işletme GRI raporlama çerçevesi içinde yer 
almaktadır. Ancak GRI raporlama çerçevesinde uygulama kapsamında yer alan işletme 
sayısı 10 olmaktadır. Bu işletmelerin ise 5’i A seviyesinde, 5’i ise B seviyesinde 
uygulamada bulunduğunu açıklamaktadır. Rakamlar incelendiğinde ise, kurumsal 
sürdürülebilirlik konusunda yeterli bir bilincin oluşmadığı söylenebilmektedir. 
Raporlamanın uygulama çerçevesi rakamları ele alındığında, ISO 100 büyük sanayi 
işletmesi arasından %10’luk bir dilim yer almaktadır. İyimser bir tablo ise, 21 
işletmenin kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarında ciddi bir yaklaşım geliştirdiğini 
göstermektedir. Bu durum, makro düzeyde Türkiye’deki sürdürülebilir kalkınma 
çalışmalarının mikro düzeyde eksikliklerinin bulunduğunu ve bu oranın yüksek 
olduğunun göstergesidir. 

Kurumsal sürdürülebilirliğin üç boyutu incelendiğinde, bir işletme ekonomik 
sürdürülebilirliği kapsam dışı bırakırken, diğer tüm işletmeler çevresel, sosyal ve 
ekonomik sürdürülebilirliğe ilişkin bilgilerini raporlarında vermişlerdir. İşletmeler, 
çevresel sürdürülebilirlikle ilgili iklim ve üretimde enerjiyle su kullanımını ele alırken, 
türlerin çeşitliliği, alternatif üretim yöntemleriyle çevreye dostu ürünler geliştirmeyi 
hedefleme düzeyi göreceli olarak az sayıda yer almaktadır. Enerji ve su kullanımda 
tasarrufa gitmek ve verimliliği arttırmak önemli bir değer olmasına karşın üretim 
esnasında alternatif yöntemlerinde özellikle enerji boyutunda geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu durum sadece enerji tasarrufu sağlamamakta, aynı zamanda enerji 
maliyetlerini azaltarak ekonomik sürdürülebilirlik açısından fayda sağlamaktadır. 
İşletmelerin sosyal sürdürülebilirlikle ilgili sonuçları incelendiğinde, tüm işletmelerin 
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çalışanlara yönelik yatırımlarında iş sağlığı ve güvenliğiyle yetenek yönetimine ilişkin 
açıklamalara sahip oldukları görülmektedir. Türkiye gibi iş kaza oranlarının yüksek 
olduğu bir ülke için iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarıyla işgören eğitimini kapsayan 
yetenek yönetiminin ilk sıralarda çıkması önem taşımaktadır. Buna karşın iş ve özel 
hayat dengesinin henüz Türkiye’deki işletmeler açısından ciddi bir öneme sahip 
olmadığı görülmektedir. Toplumsal yatırımlarda ise, işletmelerin toplumun gelişmesi 
için eğitimi birincil derecede ele aldıkları dikkat çekerken, ahlaki ve ekonomik 
gelişimin temelinde yer alan rüşvet ve yolsuzluğun toplumsal yatırımlar alanında yeterli 
düzeyde ele alınmadığı görülmektedir. Oysaki kalkınmanın temelinde toplumsal 
yozlaşmalarında dikkatle incelenmesi ve kurumsal bazda da yatırım yapılması günümüz 
dünyasında önemli olmaktadır. İşletmelerin ekonomik sürdürülebilirlik sonuçları 
incelendiğinde ise, işletmelerin çoğunluğu finansal verilerle ilgili açıklamalara 
sahipken, ekonomik değer, yatırımlar ve yerel ekonomiye katkıya ait açıklama sayısı az 
olmaktadır.   
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Extensive Summary 

Introduction 
Sustainability has become a current issue with the idea that environmental 

deformation will start leading to the elimination of the lives after a while and then 
begun to be approached from different perspectives. The fact that the negative effect of 
the increase in the production on the natural resources enhances the risks to an 
intolerable level in respect of the future generations, and then the resource distribution 
is unjust and affects the level of welfare and similar factors have created the need for the 
systems to focus on the subject of sustainability. The concept of sustainability is 
approached as sustainable development at the global and national level and as corporate 
sustainability at the enterprise level.  

Sustainability includes looking through the present from the future and the 
fulfillment of the present actions and activities from the perspective of the future. 
Sustainability, which is like a slogan for the 21st century, is the promise of a social 
evolutionary hope for a more egalitarian and rich world when it comes to the protection 
of the natural environment and the cultural successes for the future generations (Dyllick 
and Hockerts, 2002, p. 130). The rapid increase in the importance of the sustainability 
concept has practically resulted in the publication of the sustainable developmental 
activities of many European, Asian and American enterprises periodically. As a natural extension of 
the financial reports, sustainability reports express the expansion of the scope of the institutional reports 
by explaining the environmental, social and economic performances of the enterprises (Clikeman, 2004, 
p. 24). The purpose of the research is the examination of the environmental, social and 
economic sustainability explanations stated in the sustainability reports of 100 large 
industrial enterprises, which were designated in Turkey by ISO in 2013, with the 
method of content analysis.  

Answers were sought for the questions below to achieve this general purpose.  

1. How many of 100 large industrial enterprises, which were designated by ISO in 
2013, have sustainability reports? What are the frameworks of the sustainability reports 
of these enterprises?  
2. What are the first-degree activities of the enterprises that publish the sustainability 
report in the field of environmental, social and economic sustainability?  
3. Which areas have deficiencies in the sustainability reports? 

Method  
Research data were obtained through the screening model. The first 100 

enterprises were specified considering the sale data from 500 large industrial enterprises 



 
 

F. Mısırdalı Yangil 7/3 (2015) 356-376 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

375 

of Turkey. Websites of the first 100 enterprises were separately examined between 
November 2014 and January 2015 and the ones with sustainability reports were found. 
Main titles that constitute the sustainability reports obtained were classified under main 
themes/categories in consideration of the environmental, social and economic 
sustainability - the three elements of the corporate sustainability - and then those three 
elements were classified according to the sub-themes/categories and transferred to SPSS 
(17.0).  

The method of content analysis was used for the examination of the data in the 
research. The content analysis was preferred for the analysis of the data of this study 
because it enables the division of the cases or phenomena into categories, thus their 
better analysis and interpretation (Harwood and Garry, 2003, p. 479).  

Findings 
According to the results of the analysis, 6 of ISO 100 large industrial enterprises 

work in the public sector and 94 enterprises in the private sector. 21 of these enterprises 
compile the sustainability report, and 4 compile the corporate responsibility report or 
environmental report. 6 enterprises do reporting at the holding level and 15 at the 
enterprise level. Whereas 2 enterprises are excluded from the reporting framework, 10 
have the GRI report application, 3 are GRI-approved and 9 are GRI-referenced. 5 
enterprises with the GRI reporting application made statements at level A, another 5 at 
level B. Main titles stated in the sustainability reports of the enterprises were divided 
into environmental, social and economic sustainability main themes within the scope of 
corporate sustainability. Accordingly, economic sustainability isn’t stated in 1 of the 
reports while 21 sustainability reports had environmental and social sustainability. 

According to the descriptive analysis findings of the environmental sustainability 
main theme, climate, emission management and the effect of the greenhouse gases are 
stated in the sustainability reports of 20 enterprises. 17 sustainability reports discussed 
the energy efficiency in the production, 15 reports the waste management and another 
15 the water use/recycling in the production. Activities were held for the energy 
efficiency provided from the logistics in 4 sustainability reports and this rate has the 
lowest frequency level. The social sustainability main theme was firstly reviewed 
through separation into sub-themes of investments for the employees and the society. 
According to the results, investments for both the employees and the society are 
mentioned in 21 sustainability reports. And then the investments for employees and the 
society were divided into sub-themes within themselves. In respect to the examination 
results, the sub-theme of occupational health and safety from the investments for 
employees and the sub-theme of talent management are stated in all the sustainability 
reports. However, 3 sustainability reports contain the sub-theme of the balance of career 
and private life. With respect to the investments for the society, the sub-theme of 
education is stated in 17 sustainability reports, but the local community is included 
within the scope of only 1 report. According to the descriptive analysis results in 
relation to the economic sustainability, 16 sustainability reports contain data about the 
financial status. Financial sustainability and investments were discussed only in 2 
sustainability reports. 
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Discussion 

21 enterprises have the sustainability report among the industrial enterprises 
included in ISO 100. From those, 19 enterprises are included in the framework of the 
GRI reporting. But the number of the enterprises which are included in the scope of 
application under the GRI reporting is 10. 5 enterprises perform practices at level A and 
5 at level B. It can be said upon the examination of the numbers that the necessary 
awareness hasn’t been formed on the corporate sustainability yet. When the application 
scope of the reporting is considered in terms of the numbers, there is a 10% section 
among ISO 100 large industrial enterprises.  

Considering the three dimensions of the corporate sustainability, an enterprise 
excludes the economic sustainability from its scope and all the other enterprises 
presented their information about the environmental, social and economic sustainability 
in their reports. While the enterprises discusses the climate and energy and water usage 
in the production with respect to the environmental sustainability, the level of targeting 
the diversification of the kinds and development of environmentally-friendly 
productions with the alternative production methods is relatively low. Although it is a 
significant value to save energy and water and increase the efficiency, it is also 
necessary to develop alternative methods during the production and especially at the 
level of energy. This doesn’t only enable energy-saving, but also decreases the energy 
costs and provide benefits in respect of the economic sustainability. It is seen when the 
results of the enterprises are reviewed in terms of the social sustainability that all the 
enterprises have explanations about the occupational health and safety and talent 
management in their investments for employees. It is observed for the social 
investments that they give primary importance to the training in their enterprises for the 
development of the society but bribery and corruption, which are also present in the 
basis of ethic and economic development, aren’t handled adequately in the field of 
social investments. When the economic sustainability results of the enterprises are 
reviewed, the number of explanations in relation to economic values, investments and 
local economy is low while most of the enterprises have explanations related to 
financial data.   
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Özet 

Küreselleşen dünyada, firmaların E-ticaret alanında başarılı olabilmeleri tutarlı 
stratejiler, yapılar ve sistemler geliştirebilmeleri, iç ve dış paydaşlarının çevresindeki 
değişiklikleri takip edebilmelerine bağlıdır. Mevcut ve potansiyel müşterilerin, 
firmaların dış paydaşlar olarak izlenmesi ve araştırılması önem arz eder hale gelmiştir. 
Bu araştırmada, E-ticaret yapan firma müşterilerinin satın alma karar sürecine yönelik 
bilimsel temelli yaklaşım ortaya çıkarmak, Avusturya’daki E-ticaret uygulamalarını 
Türkiye’ye taşımak, Türkiye’deki E-ticaret uygulamalarını Avusturya’ya aktarmak ve 
E-ticaretin gelişimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak E-
ticarette farklı ülke vatandaşlarının satın alma karar süreci arasında benzerlikler ve 
farklılıkların ortaya çıkarılması için Ankara/Türkiye ve Salzburg/Avusturya bulunan 16 
kadın E-ticaret kullanıcısıyla derinlikli mülakat yönetimi kapsamında görüşülmüştür. 
Fiyat uygunluğu, kullanışlılık, erişilebilirlik, hız, rahatlık, kolaylık ve maliyet 
boyutlarında tüketicilerin satın alma karar süreçlerindeki benzerlikler ve farklıklar tespit 
edilerek, E-ticaretin Türkiye’deki gelişimine yönelik öneriler sunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: E-ticaret, tüketici davranışı, satın alma kararı, içerik analizi 
Abstract 

In a globalized world, companies need to track the changes occur in their internal 
and external stakeholders in order to develop consistent strategies, structures and 
systems for success in e-commerce. Tracking and researching the existing and potential 
customers and companies as external stakeholders has become very important. This 
study aims to reveal a scientific approach about the purchasing decisions of e-commerce 
companies’ customers, to carry the e-commerce applications in Austria to Turkey, to 
transfer the e-commerce applications in Turkey to Austria and to contribute for the 
development of e-commerce. To achieve this, in-depth interviews were conducted with 
16 female e-commerce users in Ankara/Turkey and in Salzburg/Austria to reveal the 
similarities and differences between the purchasing decision processes of different 
countries’ citizens. Similarities and differences in the purchasing decision processes of 
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customers were determined for the dimensions of price compatibility, practicality, 
accessibility, speed, comfort, convenience and cost and suggestions are offered for the 
development of e-commerce in Turkey.    

Key words: E-commerce, consumer behavior, purchasing decision, content analysis  
GİRİŞ 

Geleneksel satış yöntemlerinin dışına çıkarak, ürünlerini elektronik ortamlarda 
(internet, cep telefonu, interaktif televizyon, vb.) pazarlanması ve alım satımının 
yapılmasıyla ilgili faaliyetlerin toplamı (Erdağ ve Batuman, 2006) olarak öngörülen E-
ticaret olgusunda tüketici davranışlarını anlamak önemli bir başarı unsuru olarak 
görülebilir. Yoğun teknolojik gelişmeler ve artan rekabet ortamında tüketici 
davranışlarını iyi anlayabilen işletmelerin başarıyı yakalamaları ve rekabet gücünü 
artırmaları olasıdır. Firmalarda E-ticaret başarısında; tutarlı stratejiler, yapılar ve 
sistemler için dış ortamdaki önemli değişiklikleri izlemek önemli bir girdi unsuru haline 
gelmiştir (Epstein, 2004: 94-95). 

Pazarlama sürecinde pazardaki müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini anlamak gerekir 
(Kotler ve Armstrong, 2011: 6). Bu tip bilgiler, değişimlerin pazarda yaratacağı etkiyi 
tahmin edebilmek için çok değerlidir (Akın ve Yoldaş, 2010: 6). Bu gerekliliği yerine 
getirmenin birinci ve en önemli şartı, tüketici davranışının her yönden analiz 
edilmesidir. Tüketici davranışı anlaşılmadan ya da tüketiciler tanınmadan istek ve 
ihtiyaçları belirlemek ve onları motive eden değişkenleri teşhis etmek mümkün değildir. 
Dolayısıyla, pazarlamacıların hedef tüketicilerin istek, beklenti ve tercihlerini önceden 
öğrenmeleri ve bu yönde stratejiler geliştirmeleri kaçınılmazdır.  

Bu araştırma, E-ticaret uygulamalarında ülkeler arası tüketici farklılıklarını 
belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’deki E-ticaretin gelişim 
sürecine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Türkiye ve Avusturya’da 
yaşayan kadın E-ticaret kullanıcılarının E-ticaret sürecindeki satın alma karar süreçleri 
incelenmektedir. Nitel bir araştırma yöntemi kapsamında yürütülen çalışmada derinlikli 
mülakat tekniği ile tüketicilerin görüşme bulguları yorumlanmakta ve sonuçları 
tartışılmaktadır. 

İLGİLİ LİTERATÜR  
Ticari yaşam sürecine yeni bir uygulama yöntemi olarak dahil olan E-ticaret; 

karmaşık teknolojik altyapı, süreçler ve ürünleri kapsayan çok yönlü bir olgudan 
meydana gelmektedir. Geleneksel satış yöntemlerinin dışına çıkarak, ürünlerini 
elektronik ortamlarda (internet, cep telefonu, interaktif televizyon, vb.) pazarlanması ve 
alım satımının yapılmasıyla ilgili faaliyetlerin toplamı E-ticaret olarak 
adlandırılmaktadır (Erdağ ve Batuman, 2006: 72). Bununla birlikte E-ticaretin evrensel 
bir tanımı bulunmamakta, hızla gelişen karmaşık ilişkiler, internet pazar alanı ve 
katılımcılar bu ticaret türünü şekillendirmektedir. E-ticareti anlamanın en iyi yolu, onun 
altyapı unsurlarını dikkate almak ve geleneksel pazarın sürekliliğine etkisiyle 
ilişkilendirilmektedir (Mann vd., 2000: 9). Elektronik ticaret, gerek kişisel gerekse 
kurumsal düzeyde ticari nitelikteki çalışmalarla ilgili olarak elektronik ortamda yapılan 
tüm işlemleri kapsamaktadır. Bu işlemler ses, metin ve görüntünün sayısal hale 
getirilerek işlenmesi temeline dayanmakta ve başta internet olmak üzere diğer özel ve 
resmi ağlar üzerinde gerçekleşmektedir. Ancak elektronik ticaret denilince büyük 
ölçüde internet ortamında gerçekleşen ticaret anlaşılmaktadır. E-ticaret, sadece ürünlerin 
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online bir katalogdan sipariş edilmesi değil, bir işletmenin elektronik etkileşiminin 
bütün yönlerini kapsamaktadır.  

E-ticaret; bir işletmenin bütün taraflarıyla (müşteriler, tedarikçiler, devlet, işçiler, 
yöneticiler, vb.) olan iletişimini ve işlemlerini geliştirmek için bilgi teknolojilerinin 
kullanılmasını içermektedir (Yamamoto vd., 2009: 4). Tipik olarak bir E-ticaret sistemi 
Şekil 1’de gösterilen biçimde özetlenmektedir. Şekil 1’de görüldüğü üzere E-ticaret 
sürecini ve müşteriler ve siparişler başlamaktadır. Bu süreç müşteri hizmetleri, depo 
yönetim sistemi, finansal sistem, yönetimsel araçlar ve ödeme teknolojisi ile geniş bir 
yelpazede kendine yer bulmaktadır. Bu durum göstermektedir ki E-ticaret, geleneksel 
ticaretten farklı olarak daha çok kişi ve kurumu bünyesinde taşımakta ve bir sistem 
kurulmasının gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda bu sisteme dahil kanal 
üyelerinin özelliklerini tanımak, sistemin işlevselliğini, güvenirliğini ve başarısını 
ortaya çıkaracaktır: 

 
Şekil 1: Sipariş Karşılama Süreçleri Dâhil Tipik Bir E-ticaret Sistemi (Reynolds, 

2004:298) 
Pazarlamacıların faaliyet gösterdikleri pazarda müşterinin ihtiyaç ve isteklerini 

anlamaları gerekir (Kotler ve Armstrong, 2011: 6). Bu tip bilgiler, değişimlerin pazarda 
yaratacağı etkiyi tahmin edebilmek için çok değerlidir (Akın ve Yoldaş, 2010: 6). 
Tüketici davranışı anlaşılmadan ya da tüketiciler tanınmadan istek ve ihtiyaçları 
belirlemek ve onları motive eden değişkenleri teşhis etmek mümkün değildir. 
Dolayısıyla, pazarlamacılar hedef tüketicilerin isteklerini, tercihlerini, alışveriş ve satın 
alma davranışlarını sürekli analiz ederek stratejik kararlarını bu bilgiler üzerine kurmak 
durumundadırlar (Saydan ve Kanıbir, 2008: 69). Bireylerin satın alma davranışlarını 
etkileyen oldukça çok faktör olduğu ortadadır. Dolayısıyla mal veya hizmet satın 
alınmasını sadece ekonomi temelli açıklamak doğru olmayacaktır. Bu anlamda tüketici 
davranışı, bireyin veya grubun düşünceleri veya deneyimleri paralelinde mal veya 
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hizmeti satın alması, kullanması veya satışa çıkartması sürecini ve bu süreci etkileyen 
faktörleri inceleyen bilimsel bir platformdur (Koç, 2012: 29). Tüketici davranışının 
temel unsuru olan insan davranışını, kişinin çevresiyle gerçekleşen etkileşim olarak 
tanımlamak mümkündür. Fikirler, hisler veya gerçekleştirilen eylemler bireyin 
davranışlarının birer parçasıdır. Bu çerçevede, tüketicinin satın alım bağlamındaki tüm 
davranışlarını insan davranışları kapsamında değerlendirmek gereklidir (Odabaşı, Barış, 
2010: 29). Tüketici davranışı, sadece tüketicinin bir ürünün fiyatını ödeyerek satın 
alması konusu değildir, bundan çok daha karışık ve farklı boyutları olan dinamik bir 
süreçtir. Bu süreç, "tüketici, satın alma kararını nasıl vermektedir?" sorusuna cevap 
bulmaya çalışan bir süreçtir (Demir, Kozak, 2013: 8). 

Tüketici değişik profillerde ortaya çıktığı için çoğu zaman tanımlanmasında 
zorluk çekilebilir. Örneğin, "oyuncak isteyen bir çocuk “tüketici midir? Yada bu 
oyuncağın " çocuğuna iyi bir doğum günü hediyesi olacağını düşünen ve eşini bu 
konuda razı etmeye kararlı bir anne" mi tüketicidir? Veya da hem annenin hem de 
çocuğunun talep ve düşüncelerini değerlendirip "oyuncak tren satın almaya karar veren 
ve satın alan bir baba" mı tüketicidir? Bahsi geçen olayda farklı olmasına rağmen 
ailedeki her birey tüketicidir. Başlangıçta çocuk "ihtiyacı hisseden" olarak nihayetinde 
'"kullanıcı" sıfatıyla rol oynar. Anne, fikrini açıklayarak “etkileyici” rolünü oynar, baba 
ise satın alarak “müşteri” rolünü yerine getirmektedir (Durmaz, 2011: 5). Görüldüğü 
üzere bu süreç oldukça karmaşıktır. Bununla birlikte marjinal fayda kuramı kapsamında 
tüketicinin tüketimden doğacak tatminini maksimize edeceğini varsayılmaktadır 
(Durmaz, 2011: 21). 

Tüketicilerin bir ürünü satın alma karar süreci, ihtiyacın tanımlanmasıyla başlar. 
Satın alma sürecinin ikinci aşamasında tüketiciler ihtiyaçlarının önem derecesi, hacmi, 
değeri ve elde edilen memnuniyete göre bilgi araştırmasına yönelirler. Üçüncü aşamada 
mevcut alternatifler arasından tercih yapmak için bilgileri kullandıktan sonra, ortaya 
çıkan satın alma niyetlerini şekillendirir. Dördüncü aşamada bir satın alma kararı 
oluşturduktan sonra, ondan beklenilen değere bağlı olarak tercih edilen ürün sipariş 
edilir. Son adımda ise muhtemelen satın alma kararlarının sonuçlarını değerlendirir. 
Satıcılar bu aşamaların hepsinde müşterilerin değer beklentilerini geliştirebilir, bir satın 
alma kararını tetikleyebilir, tüketicilerin ne çeşit ihtiyaçlarının veya sorunlarının 
olduğunu öğrenebilir. Bu çıktılara ulaşabilmesi için satıcıların planlamalar yapması 
gerekir (Hsia vd., 2008; Hoyer ve MacInnis, 2008; Kotler ve Armstrong, 2011).  

YÖNTEM 
Farklı ülke vatandaşlarının E-ticaret satın alma davranışları arasındaki 

benzerlikleri ve farklılıkları ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan bu çalışmada, ikincil 
verilerin elde edilmesinde literatür incelemesi, birincil veriler ise nitel araştırma 
yöntemlerinden derinlikli mülakat yöntemi kapsamında içerik analizi çözümlemesinden 
elde edilmiştir. 

Literatürde (Harris, 2001), içerik analizi sürecinin; araştırma 
sorusunun/sorularının belirlenmesi, örneklem, analiz birimlerinin belirlenmesi, 
kullanılacak kategorilerin saptanması, kodlamanın yapılması ve geçerlilik ve 
güvenirliğin tespit edilmesi aşamalarını kapsaması gerektiği belirtilmektedir. Bu 
kapsamda araştırma sorusu aşağıdaki şekilde öngörülmüştür:  
 E-ticarette farklı ülke vatandaşlarının satın alma karar süreci arasında farklılıklar 
var mıdır? 
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Araştırmanın evreni, Ankara/Türkiye ve Salzburg/Avusturya şehirlerindeki 
kadın tüketiciler olarak belirlenmiştir. Araştırmada zaman, maliyet ve ulaşılabilirlik 
unsurları nedeniyle örnekleme başvurulmuştur. Basit tesadüfi örnekleme tekniği (simple 
random sampling) kapsamında evren içerisinden seçilen 16 kadın tüketiciye yönelik 304 
soru kapsayan 400 dakikalık bir görüşme kapsamında elde edilmiştir. Görüşmeler;     
15-28 Ağustos 2013 döneminde gerçekleştirilmiştir. Johnson ve Christensen (2004)  
nitel araştırmalarda odak grupların genellikle 6-12 kişi; Langford vd. (2002) ve Morgan 
(1997), 6-10 kişi; Krueger (2000), 6-9 kişiyi kapsamasının uygun olacağını 
düşünmektedir. Ayrıca, Kuzel (1992), nitel araştırmalarda seçilecek homejen 
örneklemede 6-8 kişinin ve 12-20 sorunun yeterliğine dikkat çekmiştir.  Morse (1994) 
ise derinlikli mülakat yönteminde en az 6 katılımcı ile 30-50 röportajın ve 100-200 
dakikalık görüşme süresinin yeterliliğine dikkat çekmiştir.  

Araştırmada bu unsurlar dikkate alınarak açık uçlu sorulardan oluşan bir 
görüşme formu oluşturulmuştur. Açık uçlu soruların hazırlanmasında Yıldırım ve 
Şimşek (2011) ve araştırmanın özünü oluşturan E-ticaret ve  tüketici satın alma kararına 
ilişkin görüşme soruları literatürden (Ene, 2002; Dinçer, 2003; Shaw, 2006; Xu ve 
Quaddus, 2010; Jahankhani vd., 2011; Erbaşlar ve Dokur, 2012)  elde edilen bilgiler 
kapsamında oluşturulmuştur. Ayrıca araştırma sorularının geliştirilmesinde uzman 
görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşü kapsamında akademisyenlerin öneri ve 
eleştirileri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak görüşme formu oluşturulmuş 
ve ön test uygulamasına tabii tutulmuştur. Ön test kapsamında; Karabük ve Ankara 
illerinde yer alan E-ticaret kullanıcısı 10 kişiye 22 sorudan oluşan görüşme formundaki 
sorular sorularak cevap vermeleri istenmiştir. Bu doğrultuda tüketiciler tarafından 
anlaşılamayan sorular görüşme formundan çıkartılmış kalan 19 soru üzerinden araştırma 
yürütülmüştür. Veri toplamak amacıyla, hazırlanan görüşme formu; araştırmacı 
tarafından yüz yüze görüşme tekniği yöntemi kapsamında evren içerisinden seçilen 
kadın tüketicilere yönelik 15-28 Ağustos 2013 döneminde uygulanmıştır. Araştırmada 
katılımcıların demografik özellikleri sınıflama ölçeği ile E-ticarete yönelik bilgiler ise 
açık uçlu sorular ile sağlanmıştır. 

Veri analiz sürecinde analiz birimi olarak görüşme formlarındaki sorulara 
verilen cevaplar kabul edilmiştir. E-ticaret satın alma karar sürecine ilişkin verilerin 
belirlenmesinde Tablo 1’de yer alan 27 tema kodu esas alınmıştır: 

Tablo 1: Araştırma Tema Kodları 
Sıra No Tema Kodu Sıra No Tema Kodu 

1 Fiyat  15 Ödeme 
2 Plan 16 Çabukluk 
3 Kıyafet 17 İade 
4 Oyuncak 18 Garanti 
5 Elektronik Ürün 19 Maliyet 
6 Giyim 20 Sıklık 
7 Fatura 21 Gider 
8 Kredi Kartı 22 Ödeme 
9 Kullanım 23 Tercih 

10 Erişilebilirlik 24 Alışveriş 
11 Hız 25 Harcama 
12 Rahatlık 26 Aksesuar 
13 Ziyaret 27 Bilgi 
14 Risk   
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Araştırma kapsamında görüşme formlarındaki sorulara verilen cevaplar 
içerisinde ilgili tema kodlarından en az birisini içeren 208 ifadeye ulaşılmıştır. Bu 
ifadeler araştırmacı tarafından değerlendirilerek "alışveriş sıklığı", “ödeme şekli tercihi” 
"alışveriş tutarı", “ürün tercihleri”, “alışverişe karar verme davranışı”, “alışverişte risk 
algısı”, "alışveriş sitesi tercihleri", "alışverişe yönelten faktörler", "alışverişi tetikleyen 
unsurlar", "alışveriş kolaylığı", "yakın bir zamanda ürün satın alama", "satın alma 
tavsiyesi" ve "gelecek beklentileri" olmak üzere 13 farklı kategori geliştirilmiştir. 
Araştırma verileri bu kategoriler kapsamında değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

BULGULAR 

 Ankara/Türkiye ve Salzburg/Avusturya örnek alanında kadın tüketicilerin             
E-ticaret satın alma davranışları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya çıkarmak 
amacıyla gerçekleştirilen araştırma katılımcılarının demografik özellikleri üzerinden 
gerçekleştirilen yüzde ve frekans analizi kapsamında, yaş boyutunda E-ticaret 
kullanıcıları arasında Türkiye'de 23-28 yaş (%37) öne çıkarken, Avusturya'da 29-34 ve 
53 yaş üzeri (%50) öne çıkmıştır. Bu duruma yönelik olarak Türkiye'de gençlerin, 
Avusturya’da ise orta yaş grubunun E-ticareti tercih ediği söylenebilir. 35 ve üzeri 
yaştaki tüketici grubundan Türkiye'de hiç kimsenin E-ticaret kullanmaması dikkat 
çekicidir. Medeni durum boyutunda Türkiye'de (%75) ve Avusturya'da (%87) 
bekârların daha çok E-ticaret yaptıkları görülmektedir. Eğitim durumu bakımından 
Türkiye'de lisans mezunları (%50), Avusturya'da ise ortaöğretim (%25), ön lisans 
(%25), lisans (%25) mezunları E-ticaret yöntemiyle alış veriş yapmaktadırlar. Meslek 
bakımından Türkiye'deki ve Avusturya'daki katılımcılardan özel sektör çalışanları kamu 
sektörüne göre E-ticarete daha çok yönelmektedirler. Gelir düzeyi boyutunda 
Türkiye'de 1750-2200 TL arasında gelir elde edenler (%50) E-ticareti daha sıklıkta 
kullanırken Avusturya'da 3200 ve üzeri TL gelir elde edenler (%61) kullanmaktadır. Bu 
durumda E-ticaretin gelir durumuyla ilgili bir konu olmadığı söylenebilir. 

Demografik özelliklerde görülen farklılıklar dışında derinlikli mülakat yöntemi 
ile katılımcılardan elde edilen verilerden yapılan çıkarımlar kapsamında araştırmada şu 
bulgulara ulaşılmıştır:  

Her iki ülkede de yaşayan tüketiciler E-ticaret sürecine planlı alışveriş davranışı, 
plansız alışveriş davranışı, bilgi edinme amaçlı internet sitelerinde gezinme davranışı 
olmak üzere üç şekilde dahil olmaktadırlar. Görüşmelerde elde edilen sonuçlara göre 
her iki şehir katılımcılarının %75’i planlı alışveriş davranışı sergilemekte, Ankaralı 
katılımcıların %25’i plansız alışveriş yapmakta, Salzburglu katılımcıların %12,5’i 
plansız alışveriş yapmakta ve diğer %12,5’i de sadece bilgi edinme amaçlı internet 
sitelerine girdiğini beyan etmiştir. Ankaralı katılımcılardan planlı alışveriş karakteristiği 
sergileyenlerin ortaya koyduğu davranışları şu şekilde ifade etmek mümkündür: 
internetten alışveriş yapan tanıdıklarına danışarak deneyimlerinden faydalanma, güvenli 
alışveriş sitelerinden, bildiği yerden bildiği ürünleri satın alma, tüm siteleri gezip 
sonunda ona göre bilinçli satın alım gerçekleştirme. Plansız alışveriş davranışı 
sergileyen katılımcıların bir tanesi çılgınca alışveriş yaptığını ve beğenilerinin ön planda 
olduğunu ifade etmiş, diğeri ise web sitelerini plansızca dolaştığını fakat ürünleri 
belirleyerek alışveriş yaptığına vurgu yapmıştır. Salzburg görüşmelerinde 
katılımcılardan planlı alışveriş davranışını benimseyenlerin ortaya koyduğu davranışları 
şu şekilde ifade etmek mümkündür: web siteleri aynı zamanda bilgi edinme mecrası 
olarak kullanılmaktadır, arama motorlarından Google kullanılarak ürünlere yönelik 
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karşılaştırmalar kıyaslamalar yapılmaktadır, sadece girilmiş olunan belirli bir web 
sayfasıyla araştırmayı sınırlayıp değişik ürünler ve promosyonları inceleme, en 
sempatik ve ucuz ürünlerin bulunduğu sayfayı tercih etme, fiyatların mükemmel olduğu 
ve neyin nerede olduğunun bilindiği belirli bir web sayfasından alışveriş yapma. Plansız 
alışveriş yapan bir Salzburglu katılımcı, o anki beğenilerinin alışverişte belirleyici 
olduğunu belirtirken, diğer katılımcı da web sitelerini sadece bilgi edinme amaçlı 
kullandığını ifade etmiştir.  

E-ticaret sitesinin tercih boyutunda Ankara ve Salzburg tüketicileri arasında 
farklıklar gözlemlenmiştir.  Ankaralı katılımcılar; web sitenin görsellerine ulaşmada 
bağlantı hızı, bilgiye ulaşım, çevreye sorma-tavsiye alma, tanınan bilinen firmaların 
tercih edilmesi, sitenin ürünü kısa sürede ulaştırma imkânı, web sitesinin dizaynı 
önemserken, Salzburglu katılımcılar ise sayfanın dizaynı-görünümü, tavsiye ve 
yorumlar, sitenin tanınırlığı, sayfanın arama motorlarında ilk sırada görünmesi, “TÜV” 
sertifikalı web sitesinin seçilmesini önemsemektedir. 

 Katılımcıların internet ortamında gerçekleştirdiği alışverişte etkili olan faktörler 
ele alındığında, Ankaralı katılımcılarda 9 faktörün etkili olduğu değerlendirilmiş, 
Salzburglu katılımcılar da ise 10 faktörün etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 
Değerlendirilen bu faktörlerden 4’ü her iki şehir katılımcıları için ortak faktörler olarak 
kaydedilmiştir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: Mail bilgilendirmeleri, 
internet reklamları, TV reklamları, Her vakit alışveriş imkânı. Ankaralı katılımcılar için 
internet ortamında yapmış oldukları alışverişe temel teşkil eden faktörleri şu şekilde 
sıralamak mümkündür: Her zaman alışveriş yapabilme imkânı, Kişinin kendi tercihleri, 
Arkadaşların beğenileri, İnternetteki reklamlar, Tavsiyeler, Arkadaş referansları, Mail 
bilgilendirmeleri, Gazete reklamları, TV reklamları. Diğer yandan, Salzburglu 
katılımcılar için internet ortamında yapmış oldukları alışverişe konu olan etkili 
faktörleri ise şöyle ifade etmek mümkündür: Mail bilgilendirmeleri, internet reklamları, 
TV reklamları, Mağazada görülen ürünler, Her vakitte alışveriş imkânı, Mağaza 
gezmeyi gerektirmemesi, internette istenilen ürünün bulunabiliyor oluşu, Uygun fiyat, 
Nakliye olanakları, Nakliye için ücret alınmıyor oluşu. Tüketicileri internetten alışveriş 
yapmadan önce ve alışveriş esnasında her an yönelten veya yönlendiren unsurlar-
uyaranlar mevcuttur.  

İki şehir katılımcılarında E-ticaret ortamında alışverişe yönlendiren unsurlar 
bağlamında, hem Ankara, hem de Salzburg şehirlerinde dile getirilen ortak ifadeler 
olmuştur, bu ortak beyanları şu şekilde sıralamak mümkündür: İnternette alışverişin 
sağladığı rahatlık, ürün çeşitliliğinin çokluğu, alışverişe uzun vakit harcanmasına gerek 
olmaması, uygun fiyatlar, istenilen saatte alışveriş imkânı. Bu faktörler, her iki şehir 
katılımcıları tarafından ortak payda olarak kayda geçirilmiştir. Ankaralı katılımcıların 
dile getirdiği 14 yönlendirici etkiye sahip unsur mevcutken Salzburglu katılımcıların 
dile getirdiği 11 yönlendirici unsur söz konusudur. Ankaralı katılımcıların paylaştığı 
faktörler; zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın alışveriş imkânı, her çeşit ürüne 
mağazalara gitmeden erişim imkânı, kargodan gelen kolinin kişide yarattığı inanılmaz 
keyif, uygun fiyatlar, Ankara’da olmayan ürünlerin temin edilebilmesi, yorulmadan 
ürünün ayağınıza kadar gelmesi, çok ihtiyaç olduğu durumlarda, ulaşım imkânı 
olmadığında, kargonun ev veya iş adresine teslim edilebilme imkânı, kapıda ödeme 
veya kredi kartıyla ödeme imkânı, aynı ürünü, mağazadan daha uyguna alabilme 
imkânı, gün içerisinde iş hayatının verdiği yorgunlukla mağaza gezememek, ürün 
fiyatlarını karşılaştırabilme imkânı, yürümeyi sevmeme olarak tespit edilmiştir. 
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Salzburglu katılımcıların değindiği yönlendirici faktörleri ise internette alışverişin 
rahatlığı, ihtiyaç olan bütün ürünleri bulabilme imkânı, alışveriş için uzun süre sarf 
etmenin gerekmemesi, mağazaya gitme gerekliliğini ortadan kaldırması, istenilen saatte 
alışveriş imkânı, daha çok çeşit bulabilme imkânı, daha iyi karşılaştırmaya olanak 
sağlaması, uygun fiyatlar, ücretsiz kargo hizmeti, ürünlerin eve kadar taşınma 
zorluğunun olmaması ve arkadaş tavsiyesi olmuştur. 

Ödeme şekilleri kapsamında Avusturya’daki kadın tüketicilerin fatura ile ödeme 
(Bezahlung per Rechnung), pay-pal, e-bay king başvurdukları, Türkiye’deki 
tüketicilerin ise hesap kartını bir ödeme aracı olarak kullandıkları belirlenmiştir. Ödeme 
şekli tercihinde Avusturya’daki tüketiciler, Türkiye’deki E-ticaret kullanıcılarına göre 
daha çok çeşitliliğe gitmişlerdir.  

Alışveriş tutarı çerçevesinde en yüksek harcama tutarı Avusturya’daki tüketiciler 
tarafından gerçekleşmiştir. Türkiye’deki tüketicilerin tamamı son altı ayda E-ticaret 
platformundan alışveriş yapmıştır. Avusturya’daki katılımcıların tamamı son altı ayda 
bir satın alım gerçekleştirmemiştir.  

Ürün tercihleri değerlendirildiğinde Avusturya’daki tüketicilerin satın 
alımlarındaki ürün çeşitliliği Türkiye’deki tüketicilerin alışverişe konu olan ürünlerine 
göre daha fazladır. Türkiye’deki tüketiciler ulaşım, aksesuar, ev eşyaları, kozmetik 
ürünleri satın alırken Avusturya’daki tüketiciler ayakkabı, el yapımı ürünler, oyuncak, 
hightech ürünler, CD, kumaş, düğün malzemeleri, bahçe araç gereçleri, mağazada 
bulamadıkları ürünleri satın alma yoluna gitmiştir.  

Alışverişe karar verme davranışı incelendiğinde Avusturya’daki tüketiciler hem 
planlı alışveriş hem de plansız alışveriş davranışını ortaya koyan bir eğilim 
göstermektedir. Ayrıca web siteleri de bilgi amaçlı kullanılmaktadır. Türkiye’deki 
tüketiciler Avusturya’daki tüketicilerle paralel eğilim göstermiştir. Ek olarak 
tanıdıkların yaşamış olduğu alışveriş deneyimleri Türk tüketiciler için ayrıca önem arz 
etmektedir.  

Elektronik düzlemde gerçekleşen alışverişe yönelik risk algısı her iki ülke 
tüketicileri için aynı konuları kapsamaktadır. Risk unsurlarını, kredi kart bilgileri, 
kişisel bilgiler ve alışveriş sürecinin toplamında var olan güvenlik kaygıları olarak ifade 
etmek mümkündür. Türkiye’deki tüketicilerin E-ticaret sürecindeki risk algısı, bilgi ve 
farkındalık anlamında Avusturya’daki tüketicilerden daha ileridedir. Ayrıca güvenlik 
teknolojilerine yönelik koruyucu önlemler Türkiye’deki tüketiciler tarafından 
ayrıntılandırılarak ifade edilmiştir.  

Alışveriş sitelerinin tercihinde Türkiye’deki tüketiciler web sitesi görsellerine 
ulaşım hızını ön plana taşırken Avusturya’daki tüketiciler web sitesinin arama 
motorlarındaki sıralamasını referans almaktadır. Ayrıca Türkiye’deki tüketiciler 
alışveriş sitesi tercihlerinde bilgiye ulaşım, sitenin ürünü teslim hızını vurgularken 
Avusturya’daki tüketiciler ise tercih edilecek alışveriş sitesinde TÜV sertifikasının 
önemine atıfta bulunmuştur.  

Alışverişe yönelten faktörler incelendiğinde Türkiye’deki tüketiciler için kişisel 
tercihler, arkadaş beğenileri, tavsiyeler (özellikle arkadaş tavsiyesi) ön plana 
çıkmaktadır. Diğer taraftan Avusturya’daki tüketiciler için Türkiye’deki tüketicilerden 
farklı olarak mağazada görülen ürünler, mağazanın gezilmesinin gerekmemesi, istenilen 
ürünün internetten bulunabiliyor oluşu, uygun fiyat, nakliye olanakları ve nakliye ücreti 
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alınmıyor oluşu alışverişe yönelten faktörler içinde ön plana çıkmaktadır. Her iki ülke 
tüketicileri için ortak yönlendirici faktörler ise her zaman alışveriş yapabilme imkânı, 
internet gazete TV reklamları, e-mail bilgilendirmeleri olarak tespit edilmiştir. 
Türkiye’deki tüketicilerin alışverişi tetikleyen unsurlar çerçevesinde vermiş oldu 
cevaplar uygun fiyat, uygun ürün düzleminde ifade edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı 
sıra Avusturya’daki tüketicilerin cevaplarında keyif, ihtiyaç, özel günler, ödüllendirme, 
paranın var oluşu, reklamlar başlıca alışverişi tetikleyici unsur olarak ön plana 
çıkmaktadır.  

Alışveriş kolaylığı perspektifinden incelendiğinde Türkiye’deki tüketicilerin 
alışveriş kolaylığını; zaman, müşteri ilişkileri, ulaştırma, ödeme yöntemlerine yönelik 
imkânlar, fiyat ve ürün çeşitliliği, sorunların giderilmesi olarak betimlerken 
Avusturya’daki tüketicilerin alışveriş kolaylığına bakışı; ürünün çeşitliliği ve kıyaslama 
imkanının oluşu, web sayfasından alışverişin rahatlığı ve ödemedeki konforu, fiziki 
olarak ürünü aramanın gerekmemesi, ürünün geri gönderilebilmesi, ürünlerde kişiye 
uygunluk, fiziksel mağazaya ulaşım masrafı ve zamana gereksinim duyulmaması 
şeklinde ortaya çıkmıştır. 

Yakın bir zaman içinde ürün satın alımına yönelik Türkiye’deki tüketiciler 
oldukça olumlu bir yaklaşım sergilemiştir. Aynı beklentiyi Avusturya’daki tüketiciler 
Türkiye’deki tüketicilerin tam tersi, neredeyse tamamen olumsuz cevaplamıştır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Türkiye ve Avusturya’daki kadın E-ticaret kullanıcılarının satın alma karar 

süreçleri üzerine bir anlayış geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen nitel araştırmamız 
kapsamında farklı ülke E-ticaret tüketicilerinin benzerlik ve farklılıklar Tablo 4’de 
gösterilmektedir: 

Tablo 2: Araştırma Bulgularının Karşılaştırılması 
Kategori Ankara/Türkiye Salzburg/Avusturya 
Alışveriş Sıklığı Sıklıkla 

Oldukça sık 
Televizyon reklamlara göre 
Tavsiyeye göre 
Haftada1-2 veya ayda 1-2 

Sıklıkla 
Duruma göre 
Nadiren 
Ayda 5-6 defa 
Ayda 4-5 defa 
Ayda 1 defa 

Ödeme Şekli 
Tercihleri 

Kredi kartı 
Kapıda ödeme 
Havale 
Hesap kartı 

Kredi kartı 
Kapıda ödeme 
Pay-pal 
Havale 
E-bay king 

Alışveriş Tutarı Maksimum: 3000 TL 
Minimum: 0-500 TL aralığında 

Maksimum: 6000 EUR 
Minimum: Belirtilen kriterlerde son 6 
ayda alışveriş yapılmamıştır 

Ürün Tercihleri Giyim, Ulaşım, Gıda, Aksesuar, Ev 
eşyaları, Kitap, Elektronik eşyalar, 
Kozmetik 

Kıyafet, Ayakkabı, Elektronik 
cihazlar, Kitap, Tekstil ürünleri, El 
yapımı ürünler, Oyuncak, Fars gıda 
ürünleri, “high tech” ürünler, CD, 
Kumaş, Düğün malzemeleri, Bahçe 
araç gereçleri, Mağazada olmayan 
ürünler 

Alışverişe Karar 
Verme Davranışı 

Alışverişimi önceden planlarım 
Web sitelerini dolaşırım, uygun fiyatlı 

Alışverişimi önceden planlarım 
Plansız alışveriş yararım 
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olanı ararım 
Plansız alışveriş yararım. 
Tanıdıkların deneyimlerine 
başvururum 

Bilgi amaçlı web sitelerini incelerim 

Alışverişte Risk 
Algısı 

Kredi kartı bilgilerinin güvenliği 
Kişisel bilgi güvenliği 
Alışveriş sürecinin toplamdaki 
güvenliği 

Kredi kartı bilgilerinin güvenliği 
Kişisel bilgi güvenliği 
Alışveriş sürecinin toplamdaki 
güvenliği 

Alışveriş Sitesi 
Tercihleri 

Web sitesi görsellerine ulaşımdaki 
bağlantı hızı 
Bilgiye ulaşım 
Etrafa sorup tavsiye alma 
Bilinen firmaların tercih edilmesi 
Sitenin ürünü erken ulaştırma imkanı 
Web sitesinin dizaynı 

Sayfanın dizaynı 
Tavsiye ve yorumlar 
Sitenin tanınırlığı 
Sayfanın arama motorlarındaki 
sıralaması 
TÜV sertifikalı web sayfası oluşu 

Alışverişe 
Yönelten 
Faktörler 

Her zaman alışveriş yapabilme imkanı 
Kişisel tercihler 
Arkadaş beğenileri 
İnternet reklamları 
Tavsiyeler 
Arkadaş tavsiyesi 
E-mail bilgilendirmeleri 
Gazete-Tv reklamları 

E-mail bilgilendirmeleri 
İnternet reklamları 
Tv reklamları 
Mağazada görülen ürünler 
Her zaman alışveriş yapabilme imkanı 
Mağaza gezmeyi gerektirmemesi 
İnternette istenen her ürünün 
bulunabiliyor oluşu 
Uygun fiyat 
Nakliye olanakları 
Nakliye ücreti alınmaması 

Alışverişi 
Tetikleyen 
Unsurlar 

Uygun fiyat 
Uygun ürün görülürse 
Mağazadan alınan ürünle bağlantılı bir 
ürün görülürse 
Arzu edilen markanın ürününün fiyatı 
internette daha uygun olursa 
Mağazada bulunamayan ürün olursa 
İkametgâhın AVM'lere uzak oluşu 
Plansızca gezerken uygun fiyatlı 
ürünle karşılaşılınca 
İnternet kampanyalarında uygun fiyat 
yakalanınca 
Hızlı karar vermek gerektiğinde ve 
vakit olmadığında 

Ofis malzemelerinde sağlanan avantaj 
Farklı reklamlar gördüğümde 
Keyfime – moralime göre 
İhtiyaç duyarsam 
Param varsa 
Kendimi ödüllendirmek istersem 
Aklıma geldiğinde 
Belirli bir durum yok 
Eve bir şey lazım olduğunda 
Özel günler 

Alışveriş Kolaylığı Çok zaman harcamayı gerektirmemesi 
Kasiyer veya müşteri temsilcisiyle 
görüşme gerektirmemesi 
İnternette hem mal sahibi hem müşteri 
hem de kasiyer oluyorsunuz 
Ürünlerin kapınıza kadar gelişi 
Kredi kartıyla ödeme imkânı 
Bulunması zor ürünleri daha çabuk 
bulabilme 
İyi ürünün uygun fiyata alınabilmesi 
Siparişi verdiğinizde ürünün ertesi 
günün sabahı elinize ulaşması 
Ürün skalasının geniş olması 
Aynı ürüne ait çok çeşitli 
fiyatlandırmanın olması 
Uygun fiyata alışveriş imkânı 
Sorun çıktığında ürünün geri 

İnternette daha çok seçeneğin olması 
Hemen karşılaştırabilme imkânı 
sunması 
Başka sayfaları inceleyebilme imkânı 
sunması 
Daha rahat oluşu 
Ödeme yapmak için yüzlerce kişinin 
beklediği sırada belemeye gerek 
duyulmaması 
Ürünü aramaya gerek olmaması 
Ürün hoşa gitmezse geri gönderme 
imkânının olması 
Fazla seçenek sunması 
Online mağazalarda kişiye uygun her 
beden kıyafetin bulunabilmesi 
Ürünlerin eve gelişi ve ödeme 
sorunlarının olmaması 
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gönderilebilme imkânının olması Uzak mağazalara gitmek zorunda 
olmamak 
Ulaşım için fazladan masraf 
yapmamak 
Ürünlerin ev veya iş yerine gelmesi 
Ulaşım sıkıntısından kurtarması 

Yakın Bir 
Zamanda Ürün 
Satın Alma 

7 Katılımcı olumlu cevap vermiştir 
1 Katılımcı olumsuz cevap beyan 
etmiştir 

2 Katılımcı olumlu cevap beyan 
etmiştir 
6 katılımcı olumsuz (planladıkları bir 
alışveriş olmadığını veya henüz 
düşünmediklerini belirtmişlerdir) 
cevap beyan etmiştir 

Satın Alma 
Tavsiyesi 

1 Katılımcı tavsiye etmem demiştir 
7 Katılımcı tavsiye ederim demiştir 

4 Katılımcı tavsiye etmem demiştir 
4 Katılımcı tavsiye ederim demiştir 

Gelecek 
Beklentileri 

Tüm katılımcılar gelecek de web 
üzerinden alış veriş yapacaklarını 
beyan etmiştir 

Tüm katılımcılar gelecek de web 
üzerinden alış veriş yapacaklarını 
beyan etmiştir 

Yukarıda belirtilen sonuçlar ve oluşturulan model çerçevesinde, E-ticaret 
kullanıcılarının satın karar sürecinde verimliliğini artırma bağlamında sunulabilecek 
öneriler ise şu şekilde özetlenebilir: 

Zaman, müşteri ilişkileri, ulaştırma, ödeme yöntemlerine yönelik imkânlar, fiyat 
ve ürün çeşitliliği; E-ticaret sürecinde satın almayı doğrudan etkileyen unsurlardır. E-
ticaret firmaları bu unsurları dikkate alarak E-ticaret politikalarını önceden belirlemeli 
ve zaman içinde politikalarını yenileştirmelidirler.  

Araştırma Türkiye ve Avusturya'daki kadın tüketicilerin satın alma karar 
süreçlerinde tüketicilerin en çok tereddüt ettikleri durum kişisel bilgilerinin güvenirliği 
olmuştur. Bu bağlamda firmalar özel sistemler geliştirmelidir. Ayrıca alıcı ve satıcı 
ilişkisini "hukuki boşluk olmaksızın" tanımlayan yasal düzenlemeler geliştirilmelidir.  

Araştırmada tüketicilerin E-ticaret kapsamında ürün satın alma isteklerinin 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda firmalar bu isteği canlı tutabilmek için 
tanıtım ve özendirme çalışmalarına yönelmelidirler.  

Türkiye ve Avusturya'daki E-ticaret uygulamalarında göze çarpan en büyük 
farklılık ödeme şekillerinde ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Avusturya'nın kullandığı 
ödeme şekillerinin Türkiye’ye taşınması E-ticaret hacmini artırabilecektir.  

Ürün tercihleri değerlendirildiğinde Türkiye’deki tüketicilerin E-ticarette ulaşım 
bileti satın alma, aksesuar, ev eşyaları, kozmetik ürünleri satın alırken Avusturya’daki 
tüketiciler ayakkabı, el yapımı ürünler, oyuncak, hightech ürünler, CD, kumaş, düğün 
malzemeleri, bahçe araç gereçleri tercih etmektedirler. Bu bağlamda Türkiye'deki 
firmalar yurtiçi ve yurtdışı satışlarında bu ürünleri geliştirme üzerine 
yoğunlaşmalıdırlar.   
 Bu araştırmada, farklı ülkelerdeki kadın tüketicilerin satın alma karar süreçleri 
araştırılmıştır. Araştırmanın E-ticaret yapan firmalara yol gösterici olabileceği 
düşünülmektedir. Ancak, tüm araştırmalarda olduğu gibi bu araştırmada da bazı 
sınırlamalar bulunmaktadır. Bu bağlamda, bundan sonra yapılacak benzer 
araştırmalarda bu çalışmada elde edilen bulguların geliştirilebilmesi ve 
genelleştirilebilmesi için araştırmacıların aşağıdaki hususları dikkate almaları yararlı 
olabilecektir:   
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Araştırmada örneklem kitlesi olarak farklı ülkelerdeki kadın tüketiciler 
seçilmiştir. Dolayısıyla, araştırma bulgularının farklı cinsiyette tüketiciler düzeyinde 
uygulaması halinde değişebilmesi mümkündür. Bu nedenle farklı tüketici tipleri ile 
çalışılması farklı öngörülerin oluşmasına yardımcı olabilecektir.  
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Extensive Summary 

Introduction 
The concept of e-commerce is considered as the sum of all activities related with 

marketing and trade of products and services in electronic environments (Internet, 
mobile telephone, interactive television etc.) by moving out of the traditional sales 
methods(Erdağ and Batuman, 2006: 72); and understanding the consumer behavior in 
this sphere can be considered as an important element for success. It is highly possible 
for those businesses that understand the consumer behavior well to be successful and 
increase their competitive power in the environment of intense technological 
developments and increasing competition. Tracking the important changes in external 
environment for consistent strategies, structures and systems in companies for 
achievement in e-commerce has become an important input element (Epstein, 2004: 94-
95). 

The needs and requirements of the customers within the market have to be 
understood in the marketing process 8Kotler and Armstrong, 2011: 6). This information 
are very valuable in order to assume the effect of changes in the market (Akın and 
Yoldaş, 2010: 6). First and the most important condition to fulfill this requirement is to 
analyze the consumer behavior with all its aspects. Without understanding the consumer 
behavior or recognizing the consumers, it is not possible to determine the needs and 
requirements and to detect the variables motivating them. Therefore, it is indispensable 
for the marketers to learn the needs, expectations and preferences of consumers in 
advance and to develop strategies in this direction. 

This study aims to determine the consumer differences among the countries in 
terms of e-commerce applications.  In accordance with this goal, it is aimed to 
contribute the development process of e-commerce in Turkey. Within this context, the 
purchasing decisions of female e-commerce users in Turkey and Austria during the e-
commerce process are investigated. This study is conducted within the scope of 
qualitative research methods and the findings of in-depth interviews applied for the 
consumers are interpreted and the results are being discussed. 

Methodology 
This study is prepared in order to reveal the similarities and differences between 

the e-commerce purchasing decisions of different countries’ citizens; and the secondary 
data was obtained by literature review whereas content and discourse analysis is used 
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for the scope of in-depth interview method as a qualitative research method as the 
primary data. 

Literature (Harris, 2001) states that the process of content analysis should 
include; determination of research question/questions, sampling, determination of units 
of analysis, confirming the categories to be used, implementing the coding and 
determination of validity and confidence. Within this scope, research question was 
determined as follows: 

Are there any differences between the purchasing decisions of different 
countries’ citizens in e-commerce? 

Target population of the study is set as female consumers in Ankara/Turkey and 
Salzburg/Austria. Sampling is applied in the research due to the elements of time, cost 
and accessibility. Results were obtained through simple random sampling by asking 304 
questions in 400 minutes to 16 female consumers selected within the target population. 
Interviews were conducted between the dates August 15th-28th, 2013. 

Experts’ opinions were received for the development of research questions. 
Necessary arrangements were done in accordance with the suggestions and criticisms of 
the academics and an interview form was prepared which was subjected to a 
preliminary test application. Within the scope of preliminary test; 22 questions in the 
interview form were asked to 10 e-commerce users in Karabuk and Ankara provinces. 
Accordingly, questions which could not be understood by the interviewee were 
excluded from the interview form and the study is conducted with the remaining 19 
questions. Interview form was applied to the female consumers selected from the target 
population between the dates August 15th-28th, 2013 by using the face-to-face interview 
technique in order to obtain data. The demographic characteristics of the participants 
were ensured by classification scale; while the information about e-commerce was 
obtained by open ended questions.  

Conclusion 
Within the scope of our qualitative research in order to develop and 

understanding on the purchasing processes of female e-commerce users in Turkey and 
Austria, the similarities and differences of different countries’ citizens are indicated in 
Table 1: 

Table 1: Comparison of Research Findings 
Category Ankara/Turkey Salzburg/Austria 
Shopping 
Frequency 

Frequently 
Very often 
According to TV advertisements 
According to advise 
1-2 times in a week or 1-2 times in a 
month 

Frequently 
Depends 
Rarely 
5-6 times in a month 
4-5 times in a month 
Once in a month 

Payment Type 
Preferences 

Credit card 
Paying at the door 
Money Order 
Debit card 

Credit card 
Paying at the door 
PayPal 
Money Order 
E-bay ki-ng 

Amount of 
Transaction 

Maximum: 3000 TL 
Minimum: 0-500 TL range 

Maximum: 6000 EUR 
Minimum: No shopping was done 
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in the last 6 months according to 
the criteria mentioned. 

Product 
Preferences 

Garment, Transportation, Food, 
Accessories, Houseware, Books, 
Electronic goods, Cosmetics 
 

Clothing, Shoes, Electronic 
devices, Books, Textile products, 
Hand-made products, Toys, 
Persian food products, “high tech” 
products, CD, Fabrics, Wedding 
material, Gardening tools, Products 
that cannot be found in the store 
 

Purchasing 
Decision Behavior 

I plan my shopping in advance 
I surf the websites, I search for the one 
with the proper price 
I shop without planning 
I consult the experiences of people I 
know 

I plan my shopping in advance 
I shop without planning 
I review the web sites for 
information 
 

Risk Perception in 
Shopping 

Security of credit card information 
Security of personal information 
General security of shopping process 

Security of credit card information 
Security of personal information 
General security of shopping 
process 

Shopping Website 
Preferences 

Connection speed to access the images 
in the websites 
Access to information 
Asking others and obtaining 
information 
Preferring the recognized companies 
Early delivery of the product by the 
website 
Design of website 
 

Design of the page 
Advises and comments 
Recognition of the website 
Ranking of the website in the 
search engines 
Whether the page has TÜV 
certificate or not 
 

Factors for 
Shopping 

Ability to shop always 
Personal preferences 
Friends’ likes 
Internet advertisements 
Advises 
Friends’ advises 
E-mail notifications’ 
Newspaper-TV advertisements 
 

E-mail notifications 
Internet advertisements 
TV advertisements 
Products seen in store 
Ability to shop always 
No need to walk around the stores 
Any product can be found in 
Internet 
Affordable prices 
Shipping possibilities 
No shipping fee 

Factors Triggering 
Shopping 

Affordable prices 
If the product is considered as 
appropriate 
If the product is related with a product 
purchased from the store 
If the desired brand’s product has a 
more affordable price in Internet 
If the product cannot be found in the 
store 
My residence is far from shopping 
malls 
Seeing an affordable product while 
surfing unplanned 
When an affordable price is seen at the 
Internet campaigns 
If a rapid decision has to be made and 

Advantages in office materials 
When I see different 
advertisements 
According to my mood 
If I need it 
If I have money 
If I want to reward myself 
When it comes to my mind 
No certain situation 
When something is required in the 
house 
Special occasions  
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there is not enough time 
 

Shopping 
Convenience 

It does not take too much time 
There is no need to contact with the 
cashier or customer representative 
You can be the product owner, 
customer and cashier in Internet 
Products are delivered at your door 
Option to pay by credit card 
It is easier to find products which are 
rare 
Quality product can be purchased for 
affordable prices 
When you give the order, the product 
is delivered next day 
Product scale is vast 
There are different prices for the same 
product 
Shopping for affordable prices 
Product can be returned whenever 
there is a problem 
 

There are more options in Internet 
Products can be compared 
immediately 
There is a chance to review other 
pages 
It is more convenient 
There is no need to wait for 
payment where hundreds people 
pay 
There is no need to search for the 
product 
There is a chance to return the 
product if not liked 
It provided many options 
All sizes of garment can be found 
in online stores 
There is no problem about the 
delivery or payment of the 
products 
There is no need to visit distant 
stores 
No extra costs for transportation 
Products are delivered to the house 
or workplace 
No transportation problem 

Purchasing Online 
Soon  

7 Participants have answered 
positively. 
1 Participant has answered negatively. 

2 Participants have answered 
positively. 
6 Participants have answered 
negatively (that they did not have a 
planned purchase or not thinking of 
it yet).   

Purchase Advise 1 Participant said she will not advise. 
7 Participants said they will advise. 

4 Participants said they will not 
advise. 
4 Participants said they will advise. 

Future 
Expectations 

All of the participants have stated that 
they will make online shopping in the 
future.  

All of the participants have stated 
that they will make online 
shopping in the future. 

 

With respect to the results mentioned above and the model established suggestions to 
increase the productivity for the purchasing decisions of e-commerce users can be 
summarized as: 

• Time, customer relations, transportation, options for payment, diversity or prices and 
products are the elements that directly affect purchasing decision in e-commerce 
process. E-commerce companies should consider these aspects and renew their policies 
in time. 

• The study is on the purchasing decision of female consumers in Turkey and Austria, and 
it is seen that they were mostly concerned about the security of their personal 
information. In this context, companies have to develop special systems. Also, legal 
arrangements have to be developed that define the relations between the buyer and 
seller “without any legal gaps”. 
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• Study has detected that product purchase requests of consumers is high in terms of e-
commerce. In this context, companies have to focus on publicity and encouragement 
policies to keep this request alive. 

• Greatest difference between the e-commerce applications in Turkey and Austria is in the 
payment methods. In this context, the transfer of payment methods in Austria to Turkey 
might increase the volume of e-commerce. 

•  When the product preferences is evaluated, it can be seen that the consumers in Turkey 
purchase tickets for transportation, accessories, Houseware and cosmetic products in e-
commerce; while the consumers in Austria prefer shoes, hand-made products, toys, 
high-tech products, CD, fabric, wedding material and gardening tools. In this context, 
companies in Turkey have to focus on developing these products in domestic and 
international sales. 

 This study has researched the purchasing decision processes of female 
consumers in different countries. It is assumed that the study will be guiding for the 
companies that conduct e-commerce. But, there are some limitations in this study as in 
other studies. In this context, researchers have to consider the aspects below in similar 
studies to improve and generalize the findings: 

 As sampling bulk, female consumers in different countries are selected. 
Therefore, it is possible that the research findings might change if the study is 
conducted on different gender consumers. So, studying with different consumer types 
might be helpful to create different assumptions. 
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Özet 
Bu çalışma literatürdeki E-Hizmet kalitesi ölçüm modellerinden yola çıkarak iki 

boyutlu bir e-hizmet kalitesi ölçüm modelini değişen tüketici istek ve ihtiyaçlarına göre 
ele almaktadır. E-Hizmet kalitesi modelinin satın alma öncesi ve satın alma sonrası 
algılanan kalite ile ilişkili olduğu düşünülerek iki boyut ve bu boyutlara ait yedi alt 
faktörden oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı,  E-Hizmet kalitesinin boyutlarını ortaya 
koyarak seyahat acenteleri için iki boyutlu bir model geliştirmek olarak belirlenmiştir. 
Çalışma kapsamında 163 kişiye anket uygulanmış ve alt boyutları ve boyutlar 
içerisindeki faktörleri belirlemek için faktör analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda 
seyahat acentelerinin e-hizmet uygulamalarının kalitesini ölçmek için bir model 
önerilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: E-Hizmet Kalitesi, Seyahat Acenteleri, Model Önerisi 

Abstract 
This study has been handled to a two dimensional e-service quality measurements, 

based on e-service quality measurement models in the literatüre, according to changing 
consumer demands. E-service quality models has been composed from two factors and 
seven sub-factors belong to these two factors, in mind to be associated with perceived 
quality on pre-puchase and post-purchase process. The aim of this study has been 
identified as developing a two dimensional model for travel agencies by putting out e-
service quality dimensions. With the context of study questionnaire form was 
experimented to 163 people and factor analysis was made with the aim of identifying 
sub-dimensions and in this factors. At the result of study, a model has been proposed a 
model for measuring the quality of travel agencies’ e-service application. 
Key Words: E-Service Quality, Travel Agencies, Proposed Model 
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Giriş 

Değişen yaşam koşulları ve gelişen teknoloji sayesinde artık birçok işlem internet 
teknolojileri vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin 
ederken bu teknolojilerden yararlanmak işletmeler için bir zorunluluk olarak 
görülmektedir.  Bu ortamda işletmelerin müşteri memnuniyeti sağlayabilmeleri için 
müşteri beklentilerini karşılamaları, beklentilerin karşılanması için de hizmet kalitesine 
önem vermeleri gerekmektedir. İnternet teknolojilerinin sadece satış işlemleri için 
kullanılmadığı, işletme ve tüketici arasındaki ilişkiyi kuracak interaktif bir araç olduğu 
da göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda hizmet kalitesinin artan önemi, tüketicilerin, 
elektronik ortamda hizmet kalitesini değerlendirmede hangi faktörleri dikkate 
aldıklarının belirlenmesini gerektirmektedir. 

Çalışma kapsamında literatürdeki E-Hizmet kalitesi ölçüm modellerinden yola 
çıkılarak tüketicilerin e-hizmet kalitesini değerlendirirken göz önünde bulundurdukları 
faktörler iki boyutta ele alınmıştır. Önerilen modelini değişen tüketici istek ve 
ihtiyaçlarını da dikkate alarak satın alma öncesi ve satın alma sonrası algılanan kalite 
boyutları ve bu boyutlara ait yedi alt faktörden oluşturulmuştur. Mevcut modeller 
incelenmiş olup bu modellerin bazılarının tek boyutlu olması bazılarının da değişen 
koşullar karşısında güncelliğini yitirmesi sebebiyle seyahat acenteleri için bir model 
geliştirme ihtiyacı duyulmuş ve çalışmanın amacı,  E-Hizmet kalitesinin boyutlarını 
ortaya koyarak seyahat acenteleri için iki boyutlu bir model geliştirmek olarak 
belirlenmiştir.  

E-Hizmet ve E-Hizmet Kalitesi 
Elektronik hizmet (e-hizmet), hizmet elemanlarının doğrudan müdahalesi 

olmaksızın müşterinin, teknolojik altyapıyla desteklenen web sitesiyle etkileşimli bir 
şekilde gerçekleştirdiği bir self-servis hizmet süreci olarak tanımlanabilmekte ve (Çelik 
ve Başaran, 2008: s.130) internet üzerinden verilen tüm hizmet türlerini içermektedir 
(Şenel, Şenel ve Gümüştekin, 2012: s.87). Bu bağlamda e-hizmet hizmet elemanının 
doğrudan katılımı olmaksızın, müşteri ile işletmenin sahip olduğu teknolojik alt yapının 
desteklediği Web sitesi arasındaki etkileşim sonucu gerçekleştirilen bir süreç olarak 
görülmektedir (Özer, 2011: s.5). 

E- Hizmet kalitesi ise, internet sitesinin kalitesinin, tüketicilerin gözüyle 
değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Kim ve Lee, 2006: s.533). Cronin ve Taylor 
(1992: 59; 1994: 126) algılanan hizmet kalitesi tanımının e-hizmetler alanına 
genişletilebileceğini vurgulamış ve algılanan e-hizmet kalitesini müşterinin, 
gerçekleştirilen e-hizmet performansı sırasında önem verdiği kalite boyutlarını 
doğrudan algılayarak oluşturduğu bir tutum şeklinde ifade etmeye imkan sağlamıştır 
(Çelik ve Başaran, 2008: s.131).  

E-Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi 

Web hizmet kalitesi ile birlikte kullanıcıların web bilgi sistemlerine bakışı ve 
bunlar hakkındaki değerlendirmelerini konu alan yayınlar her geçen gün artmaktadır. 
Hizmet kalitesine önem verilmesi kullanıcı memnuniyetini, kullanıcı memnuniyeti de 
hizmetin devamlılığını sağlamaktadır. Bu nedenle Web ortamında hizmet kalitesinin 
değerlendirilmesi kullanıcıların memnuniyetini ve sistemin kullanım oranını artırması 
açısından önemlidir. Bir web sitesinin kalitesinin nasıl ölçülebileceği konusu bilgi 



 
 

A. T. Bayram – R. P. Şahbaz  7/3 (2015) 395-406 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

397 

sistemleri ve pazarlama ile ilgili araştırmalarda müşteri kazanmak ve var olan 
müşterileri sistemde tutabilmek açısından önemlidir (Soydal, 2008: s.3). 

“Zeithaml (vd., 2000) çalışmasında, müşterinin e-hizmet kalite beklentilerinin 
geleneksel Servqual ölçeği ile karşılaştırma standardı olacak kadar kuvvetli olmadığını 
ve müşteri tarafından tam olarak ifade edilemediğini vurgulamaktadırlar. Dolayısıyla, 
geleneksel hizmetler alanında yaygın olarak kullanılan, beklenti performans 
karşılaştırmasını öngören ve benimsediği beklenti standartları bakımından geçmişte 
sıkça eleştirilen SERVQUAL modelinin ve ölçeğinin, algılanan e-hizmet kalitesini 
açıklamak için teorik bir zemin oluşturamayacağı ve algılanan e-hizmet kalitesini 
ölçmede kullanılamayacağı ortaya çıkmaktadır” (Şenel, Gümüştekin ve Şenel,2013: 
s.8). Bu bağlamda web bilgi sistemlerinde hizmet kalitesini ölçebilecek, farklı boyutları 
test eden ölçekler geliştirilmiştir. Bu ölçeklere ve alt boyutlarına ilişkin bilgiler Tablo 
1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1: E-Hizmet Kalitesi ile İlgili Çalışmalar 

YAZAR BOYUTLAR 

Santos (2003)  
Kullanım kolaylığı, görünüm, bağlantı, yapılandırma, 
içindekiler, hızlı ve verimli çalışma, güvenirlik, iletişim, 
güvenlik, teşvik etme ve müşteri desteği.  

Yang, Peterson and Cai 
(2003)  

Hızlı çözüm oluşturma, güvenirlik, kullanım kolaylığı, 
elverişlilik, iletişim, kolay ulaşım, kabiliyet, nezaket, 
bireyselleştirmek, iş birliği, güvenlik ve estetik. 

Yang, Jun and Peterson 
(2004)  

Güvenirlik, hızlı çözüm oluşturma, kabiliyet, kullanım 
kolaylığı, güvenlik ve ürün portföyü. 

Field, Heim and Sinha 
(2004)  

Web site tasarımı, güvenirlik, güvenlik ve müşteri 
hizmetleri 

Kim and Stoel (2004)  Web site görünümü, eğlenme, danışma, işlem kabiliyeti, 
hızlı çözüm oluşturma ve sorumluluk. 

Yang and Fang (2004)  
Hızlı çözüm oluşturma, güvenirlik, güvenilir olma, 
kabiliyet, kolay ulaşım, nezaket, iletişim, danışma ve web 
site tasarımı.  

Long and McMellon 
(2004)  

Somutluk, güvenirlik, hızlı çözüm oluşturma, güvence, 
empati, iletişim ve teslim. 

Gounaris, Dimitriadis 
and Stathakopoulos 
(2005)  

Web site tasarımı, danışma, sorumluluk, hızlı çözüm 
oluşturma ve saygınlık.  

Parasuraman Zeithaml 
and Malhotra (2005)  

Hızlı ve verimli çalışma, kullanılabilirlik, başarma, 
gizlilik, hızlı çözüm oluşturma, tazmin etme ve iletişim. 

Lee and Lin (2005)  Web site tasarımı, güvenirlik, hızlı çözüm oluşturma, 
sorumluluk ve kişiselleştirme.  

Kim, Kim and Lennon 
(2006)  

Hızlı ve verimli çalışma, başarma, sistem 
kullanılabilirliği, gizlilik, hızlı çözüm oluşturma, tazmin 
etme, iletişim, bilgi ve grafik stili.  

Fassnacht and Koese Grafik kalitesi, tasarım(düzen), seçenek seçiciliği, 
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(2006)  danışma, kullanım kolaylığı, teknik özellik, güvenirlik, 
fonksiyonel fayda ve duygusal yarar.  

Cristobal, Flavian and 
Guinaliu (2007)  

Web site tasarım, müşteri hizmetleri, teminat ve sipariş 
yönetimi. 

Ho and Le (2007) Web site işlevselliği, duyarlılık ve yerine getirme, müşteri 
ilişkileri, bilgi kalitesi, güvenlik 

Sohn and Tadisina 
(2008) 

Güven, özelleştirilmiş iletişi, Kullanım kolaylığı, web 
sitesi, içerik ve işlevsellik, güvenilirlik, teslimat hızı 

Yoon (2011) Dizayn, güvenilirlik, süreç, cevap verilebilirlik ve haz 
alma 

Lee and Wu (2011) Verimlilik, Sistem kullanılabilirliği, yerine getirme, 
özelleştirme 

Elliot, Li ve Choi (2012) Bilgi kalitesi sistem kalitesi ve güven 

Stiglingh (2014) 
Yerine getirme, verimlilik, sistem kullanılabilirliği, 
güvenlik, kolaylık, teşvik edicilik, güvenilirlik, teminat, 
empati, sorumluluk 

Santos (2003), E-Hizmet kalitesi ölçümüne yönelik geliştirdiği modelde iki alt 
boyut ve alt boyutları oluşturan toplam on bir faktörün E-Hizmet kalitesini 
ölçebileceğini belirtmiştir. Santos’un modeli “Kuluçka boyutu” ve “Aktif boyut” olarak 
iki alt boyuta ayrılmıştır. Kuluçka boyutu altında kullanım kolaylığı, görünüm, 
bağlantılar, web yapısı ve içerik faktörleri yer alırken, aktif boyut; güvenilirlik, 
verimlilik, destek, iletişim, güvenlik ve teşvik edicilik faktörlerinden oluşmaktadır. 
Araştırma sonucunda alt faktörlerin iki alt boyutu, iki alt boyutunda E-Hizmet kalitesini 
oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma ölçeği alt boyutları itibariyle satın alma 
öncesi ve satın alma sonrası algılanan kaliteyi ölçmesine rağmen alt faktörler arasında 
bazı benzerlikler ve göz ardı edilmiş faktörler mevcuttur. Ayrıca, ölçek kişiselleştirme 
gibi faktörleri bünyesinde bulundurmadığı için çağın gerisinde kalmış sayılabilmektedir.  

Elliot, Li ve Choi (2012), sanal seyahat toplulukları üzerine yapmış oldukları 
çalışmalarında, sistem kalitesi, hizmet kalitesi ve bilgi kalitesinin güven, marka tutumu, 
memnuniyet ve işlem yapma niyeti üzerine etkisini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda 
hizmet kalitesinin güveni ve memnuniyeti büyük ölçüde etkilediğini fakat güvenin 
doğrudan işlem yapma niyetini etkileyemediğini, dolaylı yoldan marka tutumunu 
etkileyerek işlem yapma niyetini etkilediğini tespit etmişlerdir. Çalışmada bilgi kalitesi 
sistem kalitesi ve güven gibi unsurlar ayrı birer değişken olarak ele alınmıştır. Fakat bu 
değişkenler E-Hizmet kalitesinin alt boyutları olarak birçok çalışmada ele alınmıştır 
(Santos, 2003; Lee ve Lin, 2005; Ho ve Lee, 2007; Li, Liu ve Suomi, 2007; Beneke, 
Acton, Richardson ve White, 2011).  

Ho ve Lee (2007), E-seyahat hizmet kalitesi ölçeği geliştirmeye yönelik yapmış 
oldukları çalışmalarında, E-Seyahat hizmet kalitesinin beş boyuttan oluştuğunu ve bu 
boyutların; “bilgi kalitesi”, “güvenlik”, “web işlevselliği”, “müşteri ilişkileri” ve “cevap 
verebilirlik” olduklarını belirtmişlerdir. Çalışma sonucunda, beş alt boyutun da toplam 
hizmet kalitesinin ölçümüne önemli oranda etki ettiklerini tespit etmişlerdir. Çalışma E-
Hizmet kalitesinin beş alt boyutta oluştuğunu belirtmektedir. Fakat E-Hizmet kalitesi 
satış öncesi algılanan kalite ve satış sonrası algılanan kalite olarak ayrılmalıdır. Bunun 
nedeni olarak da kullanıcılar ilk etapta beğenmedikleri bir unsuru satış sonrası hizmet 
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kalitesinin yüksek olması sebebi ile göz ardı edebilmekte ve bu unsur toplam E-Hizmet 
kalitesine yansımamaktadır.  

Lee ve Wu (2011), Tayvan’daki havayolu şirketlerinin web siteleri üzerine 
yapmış oldukları çalışmalarında, algılanan güven, algılanan kullanışlılık, algılanan 
hizmet değeri ve hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerine etkisini belirlemeye 
çalışmışlardır. Araştırmada E-Hizmet kalitesi verimlik, erişebilirlik, tamamlama ve 
özellik alt boyutlarından oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, E-Hizmet kalitesi, 
hizmet değeri ve müşteri memnuniyeti üzerinde büyük oranda etkili olarak tespit 
edilmiştir.  Çalışmada algılanan güven, algılanan kullanışlılık gibi unsurlar ayrı birer 
değişken olarak ele alınmıştır. Fakat bu değişkenler E-Hizmet kalitesinin alt boyutları 
olarak birçok çalışmada ele alınmıştır (Santos, 2003; Lee ve Lin, 2005; Li, Liu ve 
Suomi, 2007; Beneke, Acton, Richardson ve White, 2011).  

Yoon (2011) online otel sayfalarının hizmet kalitesinin ölçülmesine yönelik 
geliştirdiği modelde E-Hizmet kalitesini; dizayn, güvenilirlik, süreç, cevap verilebilirlik 
ve haz alma alt boyutları ile değerlendirmiş ve E-Hizmet kalitesinin algılanan değer, 
tatmin ve tekrar satın alma niyeti üzerindeki etkisinin bu model aracılığıyla 
ölçülebileceğini belirtmiştir. Özellikle bireylerin istek ve ihtiyaçlarının değişmesi ve 
işletmelerden kendilerine özel ürünler sunma beklentileri ve buna ek olarak işletme web 
sayfasını kullandığı için ödüllendirilmesi gerektiğini düşünmesi modelde teşvik edicilik 
ve kişiselleştirme gibi unsurların eksik kaldığını göstermektedir.  

Yöntem 
Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket 

çalışması demografik soruların yanı sıra satın alma öncesi algılanan kaliteyi ölçen üç 
boyut altında on iki soru ve satın alma sonrası algılanan kaliteyi ölçen dört boyut altında 
on altı sorudan toplamda yirmi sekiz sorudan oluşmuştur. Anket soruları Beşli Likert 
Ölçeğine göre hazırlanmış ve “1 katılmıyorum” dan “5 katılıyorum” a göre 
puanlanmıştır. Araştırmada katılımcılar, seyahat acenteleri internet siteleri üzerinden 
daha önce alışveriş yapmış kişilerden seçilmiş ve toplamda veri analizine uygun 163 
anket elde edilmiştir. Elde edilen verilere frekans analizi, güvenirlik analizi ve faktör 
analizi uygulanmıştır. 

Model Önerisi 

 
Şekil 1: E-Hizmet Kalitesini Oluşturan Unsurlar 
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Bu çalışmada seyahat acentelerinin e-hizmet uygulamalarının kalitesini ölçmek 
için iki boyutlu bir model önerilmiştir. Şekil 1’de E-hizmet kalitesi boyutlarına yer 
verilmiştir. Şekil 1’e göre E-hizmet kalitesi satın alma öncesi ve satın alma sonrası 
olmak üzere iki ayrı boyuttan oluşmaktadır. Satın alma öncesi algılanan kalite 3 
bileşenden oluşmaktadır. Bunlar, Kullanım Kolaylığı, Tasarım ve Ulaşılabilirlik olarak 
adlandırılmıştır. Satın alma sonrası algılanan kalite ise 4 bileşenden oluşmakta ve bunlar 
ise, Güvenlik, Destek, Teşvik Edicilik ve Kişiselleştirme olarak adlandırılmıştır.  

E-Hizmet Kalitesi Boyutları 

Satın Alma Öncesi Algılanan Kalite 
Kullanım Kolaylığı: Bir web sayfası içinde müşterilerin aradığı ürün, hizmet veya 

bilgiye kolay ulaşabiliyor olmasıdır. Müşterilerin çoğu web sayfası içinde bulunan alt 
sayfaların çokluğundan ve düzensizliğinden şikayet etmektedir. Bazı işletmeler web 
sayfalarına alt sayfa içi arama motorları koyarak tek bir anahtar kelime ile web 
içerisinde istenilen ya da ilgilenilen bilgiye ulaşma imkanı sunmaktadır. (Kitapçı, 2006: 
s.130) 

Tasarım: Web sitesi tasarımının eksikliği müşterilere web kalitesinin düşük 
olduğu izlenimi verebilmekte bu da müşterilerin satın alma işleminden vazgeçmesine 
neden olabilmektedir. Web sitesi müşterilerin güvenini kazanmak için başlangıç 
noktasıdır. Tasarım, müşterilerinin işletmeye yönelik algılanan imajını etkilemektedir 
(Li, Liu ve Suomi, 2009: s.195). 

Ulaşılabilirlik: Bir web sitesinin sunduğu bağlantıların sayısını ve kalitesini 
göstermektedir (Santos, 2003). Ayrıca sitenin hızının yüksek ve siteye ulaşımın kolay 
olmasını ifade etmektedir (Aktürk, 2013: s.67).  

Satın Alma Sonrası Algılanan Kalite 
Güvenlik: Web sitesinin güvenli olma ve müşteri bilgilerini koruma derecesini 

göstermektedir. Bu boyut E-hizmet için önemli bir konuma sahiptir. Müşteriler finansal 
verilerinin ve kişisel verilerinin yanlış ya da farklı kullanım olasılığını önemli bir risk 
faktörü olarak algılamaktadırlar (Li, Liu ve Suomi, 2009: s.196). 

Destek: Bir web sitesinde müşterilere teknik yardım, kullanıcı kılavuzu ve kişisel 
öğütler sunulması ve bunların yeterli olmadığı durumlarda telefon, e-posta gibi yollarla 
kişisel danışmanlıklar yapılması olarak tanımlanabilmektedir (Kitapçı, 2006: s.7). 

Teşvik edicilik: Müşterilerin sanal pazarlarda ödüllendirilmesini ve ödül 
aracılığıyla motive edilerek değişik pazarlama araştırmalarına katılımlarının sağlanması 
ve sunulan e-hizmeti daha sık kullanmalarını ifade etmektedir (Santos, 2003: s.236). 

Kişiselleştirme: Bir web sitesi hizmetinin, bireysel müşteri ihtiyaçlarına uygun 
olarak, hangi ölçüde kullanıcının özel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olduğu ve 
bireysel güncellemelere yer verdiği ile ilgili bir unsurdur (Ho, Lee, 2006: s.1437). 

Bulgular 
Bu bölümde e-hizmet kalitesi boyutlarına yönelik olarak yapılan faktör analizi 

sonuçları üzerine durulmaktadır. Ayrıca ölçeğe ve alt boyutlara yönelik güvenirlik 
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katsayısı ve ifadelere yönelik olarak ortalama ve standart sapma sonuçları üzerinde de 
durulmuştur. 

Tablo 2: E-Hizmet Kalitesi Boyutlarına Yönelik Faktör Analizi 

n=163  X SS Faktör 
Yükü 

Açıklanan 
Varyans 

% 
Alpha 

E-HİZMET KALİTESİ    69,39 ,925 
SATIN ALMA ÖNCESİ ALGILANAN 
KALİTE 3,73 ,783  68,24 ,887 

Kullanım Kolaylığı 3,65 ,966  

45,31 ,870 

Sitede yer alan bilgiler kolay 
görüntülenmektedir. 3,42 1,369 ,776 

Sitede gezinti kolay gerçekleşmektedir. 3,73 1,159 ,798 
Alt mönülere hızlı erişim sağlanmaktadır. 3,59 1,131 ,787 
Yapmak istediklerimi kolayca 
gerçekleştiririm. 3,92 1,071 ,783 

Genel olarak site kullanıcı dostudur.  3,61 1,208 ,648 
Tasarım 3,69 ,929  

12,34 ,818 

Site iyi organize edilmiştir. 3,48 1,278 ,751 
Sitede kullanılan, renk, grafik ve yazılar 
uyumludur. 3,73 1,098 ,811 

Tasarım sitenin amacına uygundur. 3,88 1,071 ,807 
Uzmanlar tarafından hazırlanmış hissi 
vermektedir.  3,67 1,164 ,638 

Ulaşılabilirlik 3,91 ,967  

10,59 ,785 

Popüler arama motorlarında kolayca 
ulaşılabilirdir. 3,74 1,263 ,813 

Her istenilen gün ve saatte 
kullanılabilmektedir. 3,99 1,091 ,826 

İnternet özelliği olan herhangi bir 
cihazdan ulaşılabilmektedir.  4,00 1,108 ,755 

SATIN ALMA SONRASI 
ALGILANAN KALİTE 3,51 ,713  68,02 ,882 

Güvenlik 3,81 ,934  

36,45 ,857 

Online alışveriş bilgilerimi korumaktadır. 3,60 1,344 ,788 
Bilgilerimi üçüncü şahıslarla paylaşmaz. 3,78 1,163 ,814 
Kredi kartı bilgilerimi korumaktadır. 3,88 1,116 ,856 
İşlem güvenliği için gerekli özellikler 
mevcuttur. 3,89 1,114 ,741 

Mobil doğrulama ile güvence 
sağlamaktadır.  3,88 1,107 ,637 

Destek 3,35 ,949  
13,76 ,835 Site üzerinden müşteri temsilcisine 

ulaşabilirim. 3,08 1,325 ,742 
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Site sunduğu hizmetlerle problem çözme 
odaklıdır. 3,32 1,070 ,826 

Bildirdiğim problemlerin anlaşıldığını 
hissederim. 3,47 1,055 ,803 

Sitede benimle yakından ilgilenildiğini 
hissederim. 3,53 1,171 ,744 

Teşvik edicilik 3,34 1,146  

10,62 ,850 

Tekrarlanan siparişlerimde indirim 
sağlamaktadır.  3,22 1,371 ,793 

Sürekli müşterilerini ödüllendirmektedir.  3,26 1,319 ,876 
Genel olarak sürekli müşterisi olmak 
avantaj sağlar. 3,52 1,228 ,818 

Kişiselleştirme 3,44 ,889  

7,19 ,790 

Bana kişisel önem verildiğini hissederim. 3,22 1,223 ,663 
Özel ihtiyaçlarıma cevap verecek 
niteliktedir.  3,34 1,114 ,749 

İhtiyaçlarıma uygun ilave hizmetleri 
ekleme imkânı tanımaktadır. 3,44 1,139 ,753 

Yararlandığım ürünü kendime uygun hale 
getirebilirim  3,75 1,054 ,724 

Tablo 2 incelendiğinde e-hizmet kalitesine yönelik anketin güvenirlik katsayısının 
oldukça yüksek (Cronbach's Alpha= ,925) olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 
ölçeğin toplam varyansın %69,39’unu açıkladığı tespit edilmiştir. Tabloda satın alma 
öncesi algılanan kalite boyutunun güvenirlik katsayısı (Cronbach's Alpha= ,887) olarak 
görülürken,  toplam varyansın %68,24’ünü açıkladığı, satın alma sonrası algılanan 
kalite boyutunun güvenirlik katsayısı (Cronbach's Alpha= ,882)olduğu,  toplam 
varyansın %68,02’sini açıkladığı görülmüştür. Alt boyutlara ilişkin olarak güvenirlik 
katsayısı ve açıklanan varyans yüzdesi tablo 2’de verilmiştir. Alt boyutlar 
incelendiğinde satın alma öncesi algılanan kalite boyutu içerisinde en yüksek ortalama 
3,91 ile “Ulaşılabilirlik” alt boyutuna aitken, satın alma sonrası algılana kalite boyutu 
içerisinde en yüksek ortalama 3,81 ile “Güvenlik” alt boyutuna aittir.  Alt boyutlara ait 
ifadelerin faktör yükleri tablo 2’de detaylı olarak verilmiştir.  

Sonuç  

Bu çalışma seyahat acentelerinin e-hizmet uygulamalarının kalitesini ölçmek için 
bir model önermektedir. Bu model e-hizmet kalitesinin iki boyutta ele almaktadır.  Bu 
boyutlar satın alma öncesi ve satın alma sonrası algılanan kalite olarak belirlenmiş ve bu 
boyutlara ait yedi alt faktörden oluşturulmuştur.  Faktör analizi sonuçlarına göre satın 
alma öncesi algılanan kalite altında “Kullanım Kolaylığı, Tasarım, Ulaşılabilirlik” 
faktörleri yer alırken satın alma sonrası algılanan kalite altında “Güvenlik, Destek, 
Teşvik edicilik, Kişiselleştirme” faktörleri yer almaktadır.  

Bu çalışmanın bulguları seyahat acentelerinin kendi hedef pazar talebine bağlı 
olarak, farklı pazarlama stratejilerini dikkate alması, verimli bir şekilde e-hizmet 
kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırması için bir model sunmaktadır. Modelin 
uygulanması ile birlikte elektronik hizmetlere yönelik eksiklikler ve hatalar tespit 
edilebilecek, müşteri istek ve ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler de bu bağlamda 
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gerçekleştirilebilecektir. Bu da dolayısıyla işletmelere elektronik pazarlarda avantajlar 
sağlayacaktır.   
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Extensive Summary 

 
Introduction 

Thanks to changing living conditions and  developing technologies are now 
conducted to lots of acitivites through a multi-process web technologies. It is seen as a 
obligation for businesses to take advantage of this technology while satisfying the 
demands and needs of consumers. In this situation,  In order to provide customer 
satisfaction; it is required to meet customer expectations, and for meeting the 
expectations; it has also been required to pay attention the service quality of 
management.. It shouldnt be ignored that Internet technology is not only used  for sales 
transactions, But Also, ıt is a interactive tool  establishing the relationship between 
business and the consumer. In this context,  by the growing importance of service 
quality, ıt should be determined the factors of consumers quality while assesment.  

Method  

In this study, survey method was used as data collection methods. The survey 
consisted of twenty-eight questions. Perceived Quality on Pre-Purchase that formed of 
three dimensions has 12 questions and Perceived Quality on Post-Purchase that formed 
of four dimensions has 16 questions. Questionnaire was prepared by the with 5 Likert 
Scale ("1 strongly disagree" to "strongly agree 5"). In this study, participants were 
selected from people who have previously shopped on the travel agents' website. 163 
questionnaires were used that according to the data analysis. To obtained datas was 
conducted to frequency analysis, reliability analysis and factor analysis. 

Findings 
In this section; It has been focused on the results of factor analysis according to e-

service quality dimensions. Also, ıt has been focused on the Reliability coefficients 
belonging scale and subscales and the results of Standart deviation and mean about to 
statements. Findings of analysises are given in the table 2. 
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Table 2: Factor Analysis According to E-Service Quality Dimensions 

Conclusions 
This study proposes a model for measuring the quality of travel agencies e-service 

applications. This model is handled to e-service quality with two dimensions. These 
dimensions are identified as pre-purchase and post-purchese perceived quality and 
seven sub-factors was created belonging to these two factors. According to factor 
analysis results, While   there are ease of use, design and accessibility factors ın pre-
purchase perceived quality; There are security, support, encouragement, personalization  
factors in post-purchase perceived quality.  

 

n=163  X SD Factor 
Loadings 

Explained 
Variance % Alpha 

E-Service Quality    69,39 ,925 
Perceived Quality on Pre-Puchase 3,73 ,783  68,24 ,887 
Ease of Use 3,65 ,966  

45,31 ,870 

E1 3,42 1,369 ,776 
E2 3,73 1,159 ,798 
E3 3,59 1,131 ,787 
E4 3,92 1,071 ,783 
E5  3,61 1,208 ,648 
Design 3,69 ,929  

12,34 ,818 
D1 3,48 1,278 ,751 
D2 3,73 1,098 ,811 
D3 3,88 1,071 ,807 
D4 3,67 1,164 ,638 
Accessibility 3,91 ,967  

10,59 ,785 A1 3,74 1,263 ,813 
A2 3,99 1,091 ,826 
A3  4,00 1,108 ,755 
Perceived Quality on Post-Purchase 3,51 ,713  68,02 ,882 
Security 3,81 ,934  

36,45 ,857 

S1 3,60 1,344 ,788 
S2 3,78 1,163 ,814 
S3 3,88 1,116 ,856 
S4 3,89 1,114 ,741 
S5  3,88 1,107 ,637 
Support 3,35 ,949  

13,76 ,835 
SU1 3,08 1,325 ,742 
SU2 3,32 1,070 ,826 
SU3 3,47 1,055 ,803 
SU4 3,53 1,171 ,744 
Incentive 3,34 1,146  

10,62 ,850 I1 3,22 1,371 ,793 
I2 3,26 1,319 ,876 
I3 3,52 1,228 ,818 
Personalization 3,44 ,889  

7,19 ,790 
P1 3,22 1,223 ,663 
P2 3,34 1,114 ,749 
P3 3,44 1,139 ,753 
P4 3,75 1,054 ,724 
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Özet 

 Çalışmanın amacı turist rehberlerinin davranışsal personel güçlendirmeye (DPG) 
yönelik algılarını ortaya koymaktır. Bu amaçla seyahat acentası operasyon departmanı 
müdürlerinin turist rehberlerine yönelik personel güçlendirme uygulamaları rehber 
gözüyle ortaya konulmaya çalışılmış ve rehberlerin personel güçlendirme konusuna 
bakış açıları incelenmiştir. Bu çerçevede hazırlanan anket, İngilizce dilinde aktif olarak 
rehberlik yapan 378 rehber üzerinde uygulanmıştır. Veriler 2014-2015 yılları arasında 
elde edilmiş ve SPSS programı ile analiz edilmiştir. Bu doğrultuda ölçeğe “güvenilirlik 
analizi” ve "açıklayıcı faktör analizi" uygulanmıştır. Araştırmada yer alan bağımsız 
değişkenler ile ölçek maddeleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını analiz etmek 
için ise "t-testi" ve "ANOVA testi" uygulanmıştır. Ortaya çıkan bulgulara göre turist 
rehberleri davranışsal personel güçlendirme konusunda olumlu algıya sahiptirler. 
Rehberlerin belirttiğine göre operasyon müdürleri en fazla iletişim kurma, sorumluluğu 
kendilerine bırakma ve kişisel becerilerini işe yansıtmaya fırsat verme konularında 
personel güçlendirme uygulamasında bulunmaktadırlar. Başarılarının kutlanması, bilgi 
ve eğitim verme ve teşvik edilmeleri ise rehberlerin en az katılım gösterdikleri konular 
olmuştur. Bu sonuçlara ek olarak çalışmada DPG'nin rehberlerin cinsiyetleri, yaşları ve 
çalışma sürelerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre 
bay rehberler bayan rehberlere göre kendilerini daha çok güçlendirilmiş 
hissetmektedirler. Rehberlerin yaşları ve çalışma süreleri arttıkça da daha fazla 
güçlendirilmiş hissettikleri ortaya çıkan bir diğer bulgu olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Personel Güçlendirme, Turist Rehberi, Turizm. 
Abstract 

 The aim of this study is to determine the perceptions of tourist guides on 
employee empowerment in the context of behavioral approach. Employee empowerment 
practises of travel agency operation department managers were tried to determine in 
the view of tourist guides. In this frame, a questionnaire was developed and applied to 
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tourist guides who worked as a guide actively in the English language. Data, obtained 
between 2014 and 2015, was analyzed by using the SPSS statistical program. In this 
frame reliability analysis and factor analysis were used. Also independent samples t test 
and ANOVA test were used in order to determine whether there was a siginificant 
differences between independent variables and scale items. According to the results 
tourist guides had positive perceptions about employee empowerment practices. 
Operation managers were mostly applied employee empowerment about 
communication, giving responsibility and applying personal capabilities to work. 
Congratulating successes, giving knowledge and education and encouraging had the 
lowest mean scores according to tourist guides. In addition, it was determined in the 
study that there was a significant difference between genders, ages and working years 
in terms of employee empowerment. Considering this result male guides felt more 
empowered than female guides. Also, it was determined that the more years they work 
the more they feel empowered. 
Key Words: Employee Empowerment, Tourist Guide, Tourism 

 Giriş 
 Günümüzde işletmeler rekabet avantajı elde etmek, verimliliği arttırmak ve 
müşteri memnuniyeti sağlamak için kaliteli hizmet sunmayı ve müşteri beklentilerini en 
üst seviyede karşılamayı hedeflemektedirler. İşletmelerin bu hedeflere ulaşmasında 
çalışanın önemi diğer bir deyişle insan kaynaklarının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum bir hizmet sektörü olan, dolayısıyla "insan" faktörü ön planda olan turizm 
sektöründe daha da önem kazanmaktadır. Nitekim turistlerin istek ve şikayetlerine 
anında cevap verme, onların beklentileri doğrultusunda kaliteli hizmet sunma ve sadık 
müşteri profili oluşturma noktasında işini iyi bilen ve uygulayan çalışanların etkisi 
büyüktür. Bu nedenle işletmeler çalışanları temel alan yaklaşımları benimsemek 
durumundadırlar. Bu noktada yaptığı işi sahiplenen, örgüt kültürü çerçevesinde 
inisiyatifini kullanarak işi ile ilgili kararları alıp uygulayabilen, yenilikçiliğin ve 
yaratıcığın ön planda olduğu, zaman, enerji ve emek tasarrufu sağlayan bir yaklaşım 
olan "personel güçlendirme" uygulamalarına duyulan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. 
 Bu kavram özellikle turist rehberleri için büyük önem arz etmektedir. Çünkü 
turist rehberleri; özellikle turistler ile karşılıklı iletişim ve etkileşimde bulunan, 
sorunlarının çözümünde onlara yardımcı olan ve en önemlisi onların beklentilerine en 
iyi şekilde cevap vererek tatmin sağlayan kişiler olarak görülmektedir. Bu nedenledir ki 
güçlendirilmiş rehberlere olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. 

 Buradan hareketle yapılan bu çalışmada turist rehberlerinin personel 
güçlendirmeye yönelik algıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Seyahat acentası 
operasyon departmanı müdürlerinin turist rehberlerine yönelik davranışsal personel 
güçlendirme uygulamaları rehber gözüyle ele alınmıştır. 

 1. Kavramsal Çerçeve 
 1.1. Personel Güçlendirme Kavramı 

 "Empowerment" sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak ele alınan "Güçlendirme" 
ya da "Personel Güçlendirme" (Arda, 2006, s. 10; Aksoy, 2007, s. 115; Işın, 2009, s. 12) 
hem davranışsal (organizasyonel) boyutta, hem de bilişsel (psikolojik, motivasyonel) 
boyutta ele alınmakta olup, farklı tanım ve yaklaşımlara sahiptir (Appelbaum, Hebert ve 
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Leroux, 1999, s. 233; Bolat, vd., 2009, s. 309; Chang ve Liu, 2008, s. 1444; 
Cunningham, Hyman ve Baldry, 1996, s. 144; Erstad, 1997, s. 325; Field, 1997, s. 149; 
Işın, 2009, s. 16; Ro ve Chen, 2011, s. 422; Tolay, Sürgevil ve Topoyan, 2012, s. 450). 

 Davranışsal yaklaşım (Appelbaum, Hebert ve Leroux 1999; Bowen ve Lawler, 
1992; Brymer, 1991; Cunningham, Hyman ve Baldry, 1996;  Erstad, 1997; Field, 1997; 
Hales ve Klidas, 1998; Honold, 1997; Moore, Hopkins ve Hopkins, 1998) personeli 
güçlendirme konusunda üst yönetime düşen görev ve sorumlulukların neler olduğunu ve 
yönetimin ne yapması gerektiğini açıklamaya çalışırken, aynı zamanda güçlendirmeyi 
engelleyen sınırlamaların nasıl ortadan kaldırılabileceğini de açıklamaya çalışır (Bolat, 
vd., 2009, s. 309; Özbek, 2008, s. 6). 
 Personel güçlendirmeyi bilişsel boyutta ele alan yazarlar (Conger ve Kanungo, 
1988; Brown, Cron ve Leigh, 1993; Menon, 2001; Spreitzer, 1995; Spreitzer, Janasz ve 
Quinn, 1999; Thomas ve Velthouse, 1990; Zimmerman, 1995) ise, güçlendirmeyi 
psikolojik bir olay olarak görmekte; işgörenlerin işlerine ve işletmedeki rollerine karşı 
davranışları ve algıları üzerine odaklanmaktadırlar (Chang ve Liu, 2008, s. 1443; 
Özbek, 2008, s. 6). Aynı zamanda güçlendirmenin temelde bireylerin algılamaları ile 
ilgili olduğunu ve üst yönetimin güçlendirmeye yönelik davranışlarının tek başına 
yeterli olmadığını belirtmektedirler (Bolat, vd., 2009, s. 309). 
 Diğer bir ifade ile personel güçlendirme; davranışsal anlamda yöneticinin sahip 
olduğu güç ve kontrolü göreceli olarak daha az gücü olan kişilere devretmesi anlamına 
gelirken  (Cunningham, Hyman ve Baldry, 1996, s. 144); psikolojik açıdan bakıldığında 
ise çalışanın işe bağlılığını sağlayan, işe ve işyerine dair güçlendirmeye yönelik 
psikolojik bir yatırım olarak değerlendirilmektedir (Aksoy, 2007, s. 115; Spreitzer, 
1995, s. 1443). 

 Farklı boyutlarda ele alınıp farklı tanımlamalar yapılsa da en genel anlamda 
personel güçlendirme; "çalışanların üstlerinin herhangi bir onayına ihtiyaç duymadan 
karar aldıkları ve bu kararları uygulayabilmek için gerekli olan eğitim, kaynak, bilgi ve 
ödül imkanlarının kendilerine sunulduğu bir ortam içerisinde kararların sorumluluğunu 
bizzat üstlendikleri uygulamalar" olarak ifade edilebilir. 
 Personel güçlendirme kavramı incelendiğinde işletme yönetiminde çok tartışılan 
yönetime katılma, yetki devri, motivasyon ve iş zenginleştirme kavramlarının birer 
uzantısı olarak görülebilir. Güçlendirmenin bunlardan farkı, hem daha geniş bir anlam 
taşıması hem de diğerleri kadar kolay olmamasıdır (Akçakaya, 2010, s. 150; Aksoy, 
2007, s. 121; Arda, 2006, s. 11; Yüksel ve Erkutlu, 2003, s. 132). 

 Personel güçlendirmenin, bu çalışmanın da temelini oluşturan davranışsal 
boyutu Erstad (1997) tarafından ele alınmış ve yazar güçlendirmenin işgörenlere 
işleriyle ilgili kararları vermelerini sağlayacak imkanların sunulması ya da onlara kendi 
faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenebilecekleri bir ortamın sağlanması olduğunu 
vurgulamıştır. Örneğin, alt kademe işgörenlere daha fazla seçme serbestisi tanınarak 
onların pozisyon güçleri arttırılabilir, bunun yanında işgörenlerin uzmanlık güçlerinin 
arttırılabilmesi için ise eğitim ve geliştirme yoluna başvurulabilir, işgörenlere örgüt 
içindeki veya dışındaki araç ve kaynaklara daha rahat ulaşabilme imkanı sağlanarak 
onların kaynak güçleri arttırılabilir ve en son olarak da işgörenin kendine olan güveni 
arttırılarak personel güçlendirme gerçekleştirilebilir (Işın, 2009, s. 17). 
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 Bowen ve Lawler (1992, s. 33) davranışsal personel güçlendirmenin bilgi, ödül, 
enformasyon ve gücün astlarla paylaşılması olarak dört girdisinden söz etmektedirler. 
Benzer şekilde Fisher (1993), personeli güçlendirme açısından yetki, kaynaklar ve 
enformasyon olmak üzere üç unsurun önemli olduğunu belirtmektedir (Moore, Hopkins 
ve Hopkins, 1998, s. 134). Davranışsal personel güçlendirmenin öncülerinden olan 
Kanter’e (1993) göre ise davranışsal personel güçlendirme bilgi, kaynaklar, destek ve 
fırsatlar unsurlarından oluşmaktadır (O'Brien, 2010, s. 6; Pelit, 2011, s. 211; Tolay, 
Sürgevil ve Topoyan, 2012, s. 450). Yazara göre, çalışanlar işlerinde başarılı olabilmek 
için örgüt ile ilgili her türlü "bilgiye" ulaşabilmeli; zaman, araç-gereç ve maddi 
konularda işleri için gerekli "kaynaklara" ulaşabilmeli; onlara rehberlik, yol göstericilik 
ve gerbildirim açılarından "destek" verilmeli; eğitimleri ve kendilerini geliştirmeleri için 
"fırsatlar" sunulmalıdır (O'Brien, 2010, s. 6). 
 Personel güçlendirme, çalışanların kendi faaliyet alanlarında bir başkasının 
onayını almadan karar verme yetkisi veren bir anlayıştır. Burada önemli olan nokta, 
çalışana inisiyatif hakkı ve yetki ile birlikte kaynakları kullanma hakkının da veriliyor 
olmasıdır (Arda, 2006, s. 11). Ancak güçlendirme herkesin her istediğini yapması olarak 
anlaşılmamalıdır (Akçakaya, 2010, s. 148; Çalışkan, 2006, s. 30). Burada amaç, karara 
en yakın ve uygun bilgiye sahip olan kişinin karar vermesidir. Buradaki anahtar şudur: 
Hiç kimse işin nasıl geliştirileceğini, işi her gün fiilen yapan kişiden daha iyi bilemez 
(Çalışkan, 2006, s. 30). 
 Personeli güçlendirmenin çalışanlar, yöneticiler ve örgüt açısından pek çok 
yararı bulunmaktadır (Akçakaya, 2010, s. 150; Chow, vd., 2006, s. 483; Çalışkan, 2006, 
s. 43; Çuhadar, 2005, s. 3; Doğan, 2003, s. 109; Fragoso, 2000, s. 31; Khan, vd., 2011, 
s. 558; Pelit, 2011, s. 212; Şahin, 2007, s. 20; Timmerman ve Lytle, 2007, s. 274). 
Güçlendirme sayesinde çalışanlar daha üretken, pozitif, işlerine ve örgütlerine daha 
bağlı olurlar ve kendilerine olan güvenleri artar. Buna paralel olarak kendilerini 
inisiyatif sahibi, yerinde karar alabilen ve kontrolü eline alabilen bireyler olarak 
hissederler. İş ve rol tanımları ile ilgili stres ve kaygıları azalır ve dolayısıyla iş 
tatminleri artar. Yaptıkları işi en iyi bilen kişiler olarak kendi yetenek ve yaratıcılıklarını 
işlerine yansıtma imkanı elde ederler ve enerjilerini üstlendikleri hedefe 
harcadıklarından aktif bir sorun çözücü haline gelirler. 
 Çalışanların güçlendirilmesi müşteriler açısından da önem arz etmektedir. 
Nitekim güçlendirilmiş çalışanlar sayesinde müşteri ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap 
verecek ve onların ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayabilecek bir ortam sağlanmış olur. 
Buna bağlı olarak müşteri memnuniyeti ve sadakati artar. Memnun müşteri sayesinde 
işletmenin ağızdan ağza reklamı yapılmış olur. Aynı zamanda hizmetten memnun 
olmayan müşterilere ve şikayetlere hızlı cevap verilir ve müşteri kaybı en aza 
indirgenebilir. 

 Yöneticiler açısından ele alındığında yöneticiler rutin işlerin yükünden 
kurtulurlar. İdari ve yönetim görevlerine daha az zaman harcayarak, iş planlama ve 
çalışanları geliştirme gibi katma değeri yüksek stratejik faaliyetlere için daha fazla 
zaman ayırabilirler. Aynı zamanda kariyerlerinde ilerlemeleri de kolaylaşır. 

 Personel güçlendirmenin örgüt açısından da katkıları bulunmaktadır. 
Güçlendirme sayesinde örgüt içinde meydana gelebilecek çatışmalar azaltılır, iletişim 
gelişir ve güven oluşur. Çalışanlar birbirleriyle uyum halinde, takım ruhu içerisinde 
çalışırlar. Dolayısıyla daha hızlı ve etkin kararlar üretilir. Bunun sonucunda rekabet 
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avantajı doğar ve maliyet tasarrufu sağlanır. Aynı zamanda öğrenen organizasyon olma 
yolundaki adım atılmış olur.  
 Yukarıda ifade edilen yararları elde edebilmek ve personel güçlendirmede 
başarıya ulaşabilmek için; örgüt bilgilerinin çalışanlar ile paylaşılması, onlara eğitim 
imkanının sunulması, çalışanların işletme kaynaklarına ulaşmalarının sağlanması, 
performansı yüksek olan çalışanın ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi, sorumluluk ve 
aidiyet duygularını artırmak için onlara yetki ve sorumluluk verilmesi ve onların 
yaratıcılıklarından ve yeteneklerinden faydalanılması temel koşullar arasında 
sayılmaktadır (Appelbaum, Hebert ve Leroux, 1999, s. 241; Conger ve Kanungo, 1988, 
s. 477; Cunningham, Hyman ve Baldry, 1996, s. 146; Rayburn ve Rayburn, 1999, s. 1; 
Ro ve Chen, 2011, s. 422; Sarıaltın ve Yılmazer, 2007, s. 5; Spreitzer, 1995, s. 1446; 
Yüksel ve Erkutlu, 2003, s. 138). Eğer sayılan bu koşullar tam anlamıyla 
gerçekleştirilirse bir işletmede gerçek anlamda personel güçlendirme olgusundan söz 
edilebilir. 
 1.2. Turizm Sektöründe Personel Güçlendirme 

 Güçlendirme özellikle turizm sektöründe uygulanabilir bir yaklaşımdır 
(Timmerman ve Lytle, 2007, s. 274). Brymer'in (1991) belirttiğine göre güçlendirme, 
otel işletmelerinde kaliteli müşteri hizmeti sağlamada, müşterilerin problemlerine 
anında çözüm bulmada ve geri dönüşte hem müşterilerine hem de çalışanlarına karşı 
işletmenin etkinliğini arttırmada anahtar bileşenlerden birini oluşturmaktadır. 
 Turizm, hizmetlerin kimi zaman gecikmeli karşılandığı, farklı ihtiyaç ve 
taleplere sahip müşterilerin olduğu, diğer müşterilerin davranışlarının bile kişinin 
memnuniyetini olumsuz yönde etkileyebildiği bir sektördür. Bu gibi durumlarda turizm 
çalışanı eğer yeterli düzeyde güçlendirilmişse, müşterilerinin problemlerine kesin 
çözüm bulabilir ve memnuniyetsizliklerini ortadan kaldırabilir (Timmerman ve Lytle, 
2007, s. 274). 

 Sıradan politikalar ve prosedürler her zaman müşteriyi memnun etmeyebilir. 
Bazen önbüro çalışanı hem müşteriye hem de işletmeye yarar sağlayacak anlık kararlar 
alma ayrıcalığına da sahip olmalıdır (Timmerman ve Lytle, 2007, s. 274). Örneğin; 
uçağı 15 dakika içinde kalkacak olan ve bir sorun yaşayan müşteriye “bu bizim 
kurallarımıza aykırı” veya “amirime sormak zorundayım” şeklinde bir cevap vermek, ya 
da daha yüksek bir otoriteye başvurmak yararlı olmayacaktır. Hizmet sektöründe 
çalışanlar çoğu kez güçlendirilmek yerine “maalesef bu kuralı ben koymadım” veya 
“patronuma sormalıyım ama bugün onu hiç görmedim, acaba nerede?”, “bu benim 
hatam değil” gibi ifadeler kullanmaktadırlar. Bu da, müşterinin son derece kızmasına ve 
bir daha o işletmeye gelmemesine neden olmaktadır. Oysa çalışana “işinin sahibi 
olduğu” hissettirilirse, hem işine karşı sorumluluk duyacak, hem de işini daha anlamlı 
bularak zevkle yapacaktır (Doğan, 2006, s. 176). 

 Lashley (1995, s. 28) konuyla ilgili olarak konaklama işletmelerinde 
güçlendirme uygulamalarının yararlarını ve eğer güçlendirme olmazsa bu durumun 
yarattığı sonuçları Tablo 1'deki gibi listelemiştir. 
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Tablo 1. Konaklama İşletmelerinde Güçlendirme ve Güçlendirmemenin Sonuçları 

Güçlendirmenin Yararları Güçlendirmemenin Yarattığı Sorunlar 

Daha sorumlu hizmet İhtiyaçları karşılama konusunda sınırlı 
yetki 

Şikayetlerin hemen çözülmesi Şikayetlerin üst düzey yönetici yoluyla 
yavaş çözülmesi 

Yüksek müşteri memnuniyeti Yeni müşteriler elde etmek için yüksek 
maliyetler 

Motivasyonu yüksek çalışan Düşük moral ve motivasyonlu çalışan 
Stabil işgören Yüksek işgücü devri 
Yüksek verimlilik Düşük verimlilik 

Düşük işgören maliyeti Düşük ücret fakat yüksek işgören 
maliyeti 

Yüksek kalite Düşük kalite 
Yüksek kazanç Düşük kazanç 

 Aşağıda turizm sektörü ile ilgili olarak işletmeler tarafından gerçekleştirilen 
güçlendirme uygulamalarından örnekler sunulmaktadır: 
 İsviçre Radisson Otellerinin odalarında "Bahane Yok" başlığı altında odalarda 
mükemmel düzeyde çalışması gereken ya da eğer bozuksa bir saat içerisinde tamir 
edilmesi gereken 12 özelliğin yazılı olduğu broşürler bulunmaktadır. Eğer problem 
çözülmezse müşteri başka bir odaya alınmaktadır. Başka boş oda yoksa müşteriden oda 
ücreti alınmamaktadır. Müşteriler ve çalışanlar nelerin garanti altında olduğunu ve nasıl 
davranılması gerektiğini bilmektedirler (Erstad, 2006, s. 176). 
 Glasgow Marriott Oteli güçlendirmenin avantaj ve dezavantajlarının da 
belirtildiği işgören anketi kullanmış, anket sonucunda çalışanlarının güçlendirme 
uygulamasına karşı olumlu yaklaşım sergilediklerini ortaya koymuştur. Yüksek iş 
tatmini, kaliteli müşteri hizmetleri, daha hızlı karar alma ve personel gelişimi personel 
güçlendirmenin çalışanlar tarafından olumlu görülen yönleri olmuştur. İletişim 
zorlukları, net olmayan iş uygulamaları, çalışanlar üzerindeki ağır baskı ve aralarındaki 
rekabet artışı ise çalışanlar tarafından olumsuz görülen yönler olmuştur (Erstad, 2006, s. 
176). 
 Kanada'da Britanya Kolombiyası Eyaletinin Richmond şehrinde yer alan, Delta 
Airport Inn'de eğer müşteriler, otel tarafından garanti edilen kat hizmetleri departmanı 
ile ilgili herhangi bir sorun yaşarlarsa önbüro çalışanları müşterilere ücretsiz geceleme 
imkanı sunabilmektedirler (Fragoso, 2000, s. 33). 
 Hampton Inn Oteli müşterilerine yüzde yüz memnuniyet garantisi sunmakta ve 
eğer tamamen memnun olmayan müşteri olursa ücretsiz konaklama imkanı 
sunmaktadır. Bu noktada çalışanlar ise bu garantiyi tam memnuniyet sağlamak için 
genel yöneticiden izin almaksızın bir araç olarak kullanabilmekte ve bunun için de her 
aşamada güçlendirilmektedirler. Buna ek olarak çalışanlar sözü edilen memnuniyet 
garantisinin uygulanması konusunda da yoğun bir eğitime tabi tutulmaktadırlar. Otel, 
güçlendirme sayesinde yaklaşık 7000 çalışanı arasında sahiplik duygusunun ve iş 
tatminin arttığını belirtmiştir (Bowen ve Lawler, 1994, s. 9). 
 Southwest Havayolu Şirketinde çalışanlar müşteriye yardımcı olabilmek için pek 
çok değişiklik yapma yetkisine sahiptirler. Örneğin; uçakta ön taraftaki oturma yerlerini 
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boş bırakabilirler, yer ayırmazlar; önce gelen ve oturmak isteyen kişiler oraya 
oturabilirler (Seçgin, 2007, s. 50). 
 United Airlines Inc.'da müşteri ilişkileri sorumluları müşteri ile ilk iletişim 
kurdukları anda mümkün olduğu müddetçe şikayetlerine çözüm bulmak zorundadırlar. 
Örneğin, olumsuz bir durumla karşılaşıldığında çalışanlar müşterilere seyahat çekleri, 
yemek fişleri, otel ve transfer çekleri verebilmekte, ücret ödemesi 
gerçekleştirebilmektedir (Fragoso, 2000, s. 33). 

 McDonalds, personel güçlendirmeyi uygulayan işletmelerden biridir ve 
personele bazı yetkiler verilmiştir. Örneğin; bir yiyecek soğuksa anında müşterinin 
istediği gibi ısıtılır. Eğer müşteri gene de şikayet ediyorsa, bir yönetici müşteriye önem 
verdiğini gösterircesine ona yardımcı olmaya çalışır (Seçgin, 2007, s. 50). 

 Belirtilen bu işletmelerin dışında İskandinav Havayolları, U.S. Air, Ritz Carlton 
Otelleri, Accor Group, Scott's Otelleri, Hilton Otelleri, Harvester Restoranları ve 
Enterprise Araç Kiralama Şirketi gibi pek çok turizm işletmesinde personel güçlendirme 
uygulaması bulunmaktadır (Bowen ve Lawler, 1994, s. 9; Fragoso, 2000, s. 33; Lashley, 
1996, s. 28; Tsaur, Chang ve Wu, 2004, s. 438). 
 Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi turizm sektöründe güçlendirme konusu 
ile ilgili çalışmalar genellikle konaklama işletmeleri (Brymer, 1991; Lashley, 1995; 
Lashley, 1996; Hales ve Klidas, 1998; Hocutt ve Stone, 1998; Klidas, 2002; Melhem, 
2004; Tsaur, Chang ve Wu, 2004; Zencir, 2004; Chow, vd., 2006; Timmerman ve Lytle, 
2007; Güzel, Aydın Tükeltürk ve Özkul, 2008; Ayupp ve Chong, 2010; Fock, vd., 2011; 
Humborstad ve Perry, 2011; Pelit ve Öztürk, 2011; Pelit, 2011; Ro ve Chen, 2011; 
Chiang ve Hsieh, 2012; Karatepe, 2013) üzerinde yoğunlaşmıştır.  
 Seyahat acentası çalışanları ile ilgili özellikle de turist rehberlerinin 
güçlendirilmesi ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmaması bu çalışmanın önemini 
ortaya koymaktadır. 

 2. Yöntem 
 2.1. Araştırmanın Amacı 

 Araştırmanın amacı, turist rehberlerinin davranışsal personel güçlendirmeye 
(DPG) yönelik algılarını ortaya koymaktır. Buradan hareketle yapılan çalışmada seyahat 
acentası operasyon departmanı müdürlerinin turist rehberlerine yönelik personel 
güçlendirme uygulamaları rehber gözüyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 2.2. Veri Toplama Yöntemi 
 Belirlenen amaç doğrultusunda yapılan araştırmada veri toplama tekniği olarak 
anket tercih edilmiştir. Hazırlanan anket 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
ankete katılan rehberlerin sosyo-demografik özelliklerine yer verilmiştir. İkinci 
bölümde ise DPG ile ilgili 21 ifade belirlenmiştir. İfadeler bu alanda daha önce yapılmış 
çalışmalar (Arda, 2006; Pelit, 2008; Şahin, 2007; Zencir, 2004) temel alınarak 
oluşturulmuştur. Bu ifadelerin değerlendirilmesinde "1: Hiçbir Zaman" ile "5: Her 
Zaman" aralığında “5’li Likert Ölçeği” kullanılmıştır. 

 2.3. Evren ve Örneklem 
 Araştırma, Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onaylı Turist Rehberliği 
Ruhsatnamesi ve Rehber Odaları tarafından verilen Çalışma Kartı'na sahip İngilizce 
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dilinde aktif rehberlik yapan katılımcılar üzerinde gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı 
verilerine göre Türkiye genelinde 5.626'sı aktif (eylemli), 1.966'sı pasif (eylemsiz) 
olmak üzere toplam 7.592 İngilizce rehber bulunmaktadır. Tablo 2'de Türkiye'de çalışan 
rehberlerin dillere göre sayıları verilmiştir. 

Tablo 2. Türkiye’de Dillere Göre Turist Rehberi Sayıları (2013) 
Dil Aktif Pasif Memur Toplam Yüzde 
İngilizce 5.626 1.966 478 7.592 46,2 
Almanca 1.616 928 135 2.544 15,5 
Fransızca 1.088 683 112 1.771 10,8 
Rusça 618 101 32 719 4,4 
İtalyanca 528 186 30 714 4,3 
İspanyolca 603 93 22 696 4,2 
Japonca 543 113 19 656 4,0 
Arapça 205 81 34 286 1,7 
Bulgarca 222 60 17 282 1,7 
Hollandaca 227 45 5 272 1,7 
TOPLAM 11.276 4.256 884 15.532 94,5 
Diğer* 761 146 22 907 5,5 
GENEL TOPLAM 12.037 4.402 906 16.439 100,0 

* Portekizce, Yunanca, Çince, Sırpça, Lehçe, İsveççe, Farsça, Korece, İbranice, Hırvatça, Norveççe, 
Macarca, Romence, Urduca, Danimarkaca, Ermenice, Fince, Makedonca, Boşnakça, Hintçe, Çekçe, 
Slovakça, İskandinavca, Arnavutça, İzlandaca, Malayca, Gürcüce 

Kaynak: rehberlik@kulturturizm.gov.tr. (Bilgi edinme kanunu kapsamında talep edilen isteğe istinaden 
gönderilen 01.10.2013 tarih ve 828670 sayılı e-posta). 

 Çalışmada belirtilmesi gereken bir diğer konu, çalışmanın örnekleminin sadece 
bir seyahat acentasına bağlı çalışan rehberleri değil, serbest çalışanları da kapsamasıdır. 
Bu kesimin de örnekleme dahil edilmesinin nedeni, bir seyahat acentasına bağlı 
çalışmasalar dahi acentanın yönetimi altında ve operasyon müdürünün belirlediği 
program çerçevesinde turlara katılım göstermeleridir. Buna bağlı olarak rehberlerden, 
en fazla çalıştıkları ve en iyi bildikleri acentaları dikkate almaları istenmiştir. 

Yukarıda ifade edilen evren büyüklüğüne (5.626) göre kabul edilebilir örneklem 
sayısının en az 361 olması gerektiği tespit edilmiştir (Altunışık, vd., 2004, s.135). 
Hazırlanan anket formu evren ve örneklem sayısı dikkate alınarak 2014 yılı Ekim ayı ile 
2015 yılı Mart ayı arasında 750 İngilizce turist rehberine e-mail ve sosyal paylaşım 
siteleri yoluyla iletilmiştir. Bunun sonucunda %48 geri dönüş oranında 378 rehberden 
değerlendirmeye alınabilir anket geri dönmüştür. 

 2.4. Verilerin Analizi 
 Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 19.0 (Statistical Package for 
Social Science) programı yardımıyla analiz edilmiştir. Bu doğrultuda ankete katılan 
rehberlerin sosyo-demografik özelliklerini ortaya koymak amacıyla elde edilen veriler, 
frekans ve yüzde dağılımları itibariyle değerlendirilmiştir. Ölçeğin güvenilirliğini ve 
yapısal geçerliliğini belirlemek amacıyla ölçeğe “güvenilirlik analizi” ve "açıklayıcı 
faktör analizi" uygulanmıştır. Ölçek maddelerinin değerlendirilmesinde ifadelerin 
ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Son olarak araştırmada yer alan 
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bağımsız değişkenler ile ölçek maddeleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını 
analiz etmek için "t-testi" ve "ANOVA testi" uygulanmıştır. 
 3. Bulgular 

 3.1. Turist Rehberi Katılımcıların Özelliklerine İlişkin Bulgular 
 Bu bölümde turist rehberi katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin 
bulgular yer almaktadır. Bulgular Tablo 3'te görülmektedir. 

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Turist Rehberlerinin Sosyo-Demografik 
Özelliklerine Göre Dağılımları 

Sosyo-Demografik Değişkenler n % 
Cinsiyet   
Bay 228 60,3 
Bayan 150 39,7 
Toplam 378 100,0 
Yaş   
25 yaş ve altı 60 15,9 
26-30 yaş arası 84 22,2 
31-35 yaş arası 50 13,2 
36-40 yaş arası 49 13,0 
41-45 yaş arası 57 15,1 
46 yaş ve üstü 78 20,6 
Toplam 378 100,0 
Medeni Durum   
Bekar 214 56,6 
Evli 164 43,4 
Toplam 378 100,0 
Rehber Olarak Çalışma Süresi   
2 yıl ve daha az 96 25,4 
3-6 yıl arası 78 20,6 
7-10 yıl arası 63 16,7 
11 yıl ve üzeri 141 37,3 
Toplam 378 100,0 

 Tablo 3'te de görüldüğü gibi rehberlerin yarıdan fazlası baylardan (%60) 
oluşmaktadır. Bayan rehberlerin oranı ise %40'tır. Rehberlerin yaş grupları itibariyle 
dağılımlarına bakıldığında ilk sırayı %22 oranı ile "26-30 yaş arası" almaktadır. İkinci 
sırada %16 ile "25 yaş ve altı"; üçüncü sırada ise %15 ile "46 yaş ve üstü" gelmektedir. 
Medeni durumları açısından rehberlerin yarıdan fazlasının bekar (%57) olduğu 
belirlenmiştir. Rehberlerin %37'si "11 yıl ve üzeri" süredir turist rehberi olarak 
çalıştığını ifade etmiştir. "2 yıl ve daha az" süredir çalışan rehberlerin oranı %25'tir. 

Tablo 4’te araştırmaya katılan turist rehberlerinin çalıştıkları bölgelere göre 
dağılımları görülmektedir. Turist rehberlerinin birden fazla bölgede rehberlik yapmaları 
nedeniyle ankete katılan rehberlerin birden fazla seçeneği işaretleyebilecekleri 
belirtilmiştir. Verilen her cevap kendi içerisinde değerlendirilmiştir. 
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Tablo 4. Araştırmaya Katılan Turist Rehberlerinin Çalıştıkları Bölgelere Göre 
Dağılımları 

Bölgeler Evet Hayır Toplam 
n % n % n % 

İstanbul Bölgesi 242 64,0 136 36,0 378 100,0 
Ege Bölgesi 117 31,0 261 69,0 378 100,0 
Kapadokya Bölgesi 95 25,1 283 74,9 378 100,0 
Akdeniz Bölgesi 92 24,3 286 75,7 378 100,0 
İstanbul dışı Marmara Bölgesi 71 18,8 307 81,2 378 100,0 
Kapadokya dışı İç Anadolu Bölgesi 57 15,1 321 84,9 378 100,0 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 43 11,4 335 88,6 378 100,0 
Karadeniz Bölgesi 34 9,0 344 91,0 378 100,0 
Doğu Anadolu Bölgesi 24 6,3 354 93,7 378 100,0 

 Elde edilen verilere göre turist rehberlerinin diğer bölgelerle kıyaslandığında en 
çok İstanbul Bölgesi'nde (%64) çalıştıkları görülmektedir. İstanbul Bölgesi'ni sırasıyla 
Ege Bölgesi (%31), Kapadokya Bölgesi (%24) ve Akdeniz Bölgesi (%24) izlemektedir. 
Bu bölgeler genel olarak en çok turist çeken ve en fazla rehbere ihtiyaç duyulan 
bölgelerdir. Bu nedenle turist rehberlerinin bu bölgelerde yoğunlaşmış olması beklenen 
bir sonuçtur. 
 3.2. Ölçek Maddelerine İlişkin Bulgular 
 Öncelikli olarak DPG ölçeğine güvenilirlik analizi uygulanmış ve 21 ifadeden 
oluşan DPG ölçeğinin güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach’s Alpha (α) katsayısı 
0,943 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu sonuç, ölçeğin oldukça yüksek bir 
güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ardından ölçek maddelerinin ortalama ve 
standart sapmaları hesaplanmıştır. Tablo 5, turist rehberlerinin ölçek maddelerine ilişkin 
algılarını göstermektedir. 

Tablo 5. DPG Ölçeğine İlişkin Verilerin Aritmetik Ortalamaları ve Standart 
Sapmaları 

İfadeler   �x s.s. 
İşle ilgili olarak çıkan herhangi bir sorunda, izin verilmesine gerek 
kalmadan (gerekli görmem halinde) müdahale etmemi ister. 3,81 0,88 

Yetki alanlarım içerisinde gerçekleştirdiğim tüm faaliyetlerde 
sorumluluğu bana bırakır. 4,03 0,85 

Kişisel becerilerimi iş yapış biçimime yansıtmam konusunda fırsat 
verir. 4,02 0,90 

İşimle ilgili yenilikler yapma konusunda serbestlik ve esneklik tanır. 3,79 0,95 
İşimle ilgili kararlarda katkıma başvurur. 3,88 0,91 
Müşteriye sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik 
düşünce ve fikir geliştirme konusunda teşvik eder. 3,93 0,90 

Kendime güvenmem konusunda beni cesaretlendirir. 3,81 1,00 
İşle ilgili olarak karşılaştığım problemlerin çözümünde destek verir. 3,95 0,87 
Yaptığım işle ilgili olarak duygu ve düşüncelerimi açıkça ortaya koyma 
konusunda beni cesaretlendirir. 3,87 1,02 
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Düşündüğümden daha fazlasını yapabileceğim konusunda beni teşvik 
eder. 3,73 1,03 

İşimi yerine getirirken, “acaba hata yapar mıyım” anlayışından 
uzaklaştırıcı yönde motivasyon sağlar. 3,61 1,09 

İşletmenin genel hedef ve amaçları hakkında bilgileri paylaşır. 3,57 1,11 
İş ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğum tüm fiziksel kaynakların (araç, 
gereç vb.) temin edilmesine özen gösterir. 3,85 0,91 

İstediğim anda kendisiyle iletişime geçme imkanı sağlar. 4,20 0,83 
Çalışanları bir “takım ruhu” içerisinde davranma konusunda teşvik 
eder. 3,91 0,89 

Yaptığımızın sadece kendi işimiz değil, başarı ve/veya 
başarısızlığımızın tüm işletmeye yansıyacağı bilinciyle hareket etmem 
yönünde beni teşvik eder. 

4,01 0,84 

İşimizin gerekleriyle ilgili olarak gereken bilgi ve eğitim verir. 3,45 1,09 
Kişisel ve/veya iş alanlarıyla ilgili yeni şeyler öğrenmem için, sürekli 
olarak teşvik eder. 3,47 1,08 

İşle ilgili olarak gerçekleştirilen başarıların kutlanmasına yönelik 
aktivitelere önem verir. 3,24 1,15 

İşle ilgili olarak gerçekleştirdiğim başarıdan dolayı takdir eder. 3,80 0,97 
İşimdeki performansım hakkında bilgi verir. 3,72 1,01 

 Yukarıda yer alan Tablo 5'e göre DPG ölçeği açısından rehberlerin hiçbir 
ifadeye “kesinlikle katılıyorum” düzeyinde katılım göstermedikleri görülmektedir. 
Bununla birlikte en yüksek aritmetik ortalama; “İstediğim anda kendisiyle iletişime 
geçme imkanı sağlar (�x = 4,20)” konusundaki ifadede gerçekleşmiştir. Diğer bir 
deyişle, rehberler istedikleri zaman operasyon müdürlerinin kendileriyle iletişim 
içerisinde olduklarını ifade etmişlerdir. Pelit (2008) de otel işletmesi çalışanları üzerine 
yaptığı çalışmasında benzer bir sonuca ulaşmış, çalışanların en fazla katılım 
gösterdikleri ifadenin yönetici ile iletişime geçebilme olduğunu belirlemiştir. Arda 
(2006) tarafından banka çalışanları üzerine yapılan çalışmada da ortaya çıkan sonuç 
benzer şekilde çalışanlar ile yöneticiler arasında yeterli iletişim ortamının sağlandığı 
yönündedir. 
 Rehberlerin yüksek katılım gösterdikleri diğer ifadeler; yetki alanları içerisinde 
gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde operasyon müdürlerinin sorumluluğu kendilerine 
bıraktıkları (�x = 4,03) ve kişisel becerilerini iş yapış biçimine yansıtma konusunda 
fırsat verdikleri (�x = 4,02) ile ilgili ifadeleridir. Arda (2006) gerçekleştirdiği 
çalışmasında bu çalışmanın sonuçlarından farklı olarak katılımcıların inisiyatif 
kullanma konusunda olumsuz düşünceye sahip olduklarını tespit etmiştir. 
 Rehberlerin en az katılım gösterdikleri ifade ise “işle ilgili olarak gerçekleştirilen 
başarıların kutlanmasına yönelik aktivitelere önem verir” (�x = 3,24) ifadesidir. Bu 
noktada turun başarılı bir şekilde geçmesinin operasyon müdürleri tarafından pek takdir 
görmediği sonucuna varılabilir. Bunun yanı sıra işin gerekleriyle ilgili olarak gereken 
bilgi ve eğitimi verme (�x = 3,45) konusunda ve rehberlerin yeni şeyler öğrenmeleri 
için sürekli teşvik edilmeleri (�x = 3,47) noktasında müdürlerin az da olsa yetersiz 
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kaldıkları söylenebilir. Benzer sonuç Arda (2006) tarafından yapılan çalışmada da 
görülmektedir. Çalışanlar yönetim tarafından motive edilmediklerini, yeterli derecede 
ödüllendirilmediklerini ve öğrenme araçlarının yeterince sağlanamadığını ifade 
etmişlerdir. Bir diğer benzer sonuç 4 ve 5 yıldızlı otel işletmesi yöneticileri üzerinde 
personel güçlendirme uygulamalarını inceleyen Zencir (2004) tarafından elde edilmiştir. 
Zencir araştırmasında çalışanların ödüllendirilme konusuna kesinlikle katılmadıkları 
sonucuna ulaşmıştır. Zencir bilgi ve eğitim verme konusunda ise bu çalışmadan farklı 
olarak olumlu sonuçlar tespit etmiştir. 
 3.3. DPG Ölçeği  Açıklayıcı Faktör Analizi 
 DPG ölçeğinin faktör analizine uygunluğu test edilmiş ve bunun için KMO 
değeri kullanılmıştır. Yapılan test sonucunda KMO değeri, sig. (p) = 0,000 anlamlılık 
düzeyinde 0,931 olarak belirlenmiştir ki bu değer KMO ölçütlerine göre 1,00 ≤ KMO ≤ 
0,90 arasında “mükemmel” düzeyinde yer almaktadır. Bu sonuç, araştırmanın ölçeğinin 
faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğe uygulanan faktör analizi 
sonucunda özdeğerleri 1'den büyük 3 faktör belirlenmiştir. Belirlenen bu 3 faktör, 
toplam varyansın %63,819'unu açıklamaktadır. Faktörlere ilişkin ifadeler doğrultusunda 
1. Faktör "Bilgi ve Ödül", 2. Faktör "Motivasyon" ve 3. Faktör "Gücün Paylaşımı" 
olarak adlandırılmıştır. Tablo 6'da faktör analizi sonuçları görülmektedir. 

Tablo 6. DPG Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 
 Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 

B
ilg

i v
e 

Ö
dü

l 

M
ot

iv
as

yo
n 

G
üc

ün
 

Pa
yl

aş
ım

ı 

Başarıların kutlanmasına yönelik aktivitelere önem verme 
Yeni şeyler öğrenmeye teşvik etme 
İş ile ilgili gerekli bilgi ve eğitim verme 
Performans hakkında bilgi verme 
Başarıları takdir etme 
Takım ruhu içerisinde davranmaya teşvik etme 
İş ile ilgili kaynakları temin etme 
Başarı/başarısızlığın işletme geneline yansıyacağı bilincini aşılama 
İstenilen zamanda iletişime geçme imkanı sağlama 
İşle ilgili duygu/düşünceleri ortaya koyma konusunda cesaretlendirme 
Düşünülenden daha fazlasını yapabilme konusunda teşvik etme 
İş ile ilgili problemlerin çözümünde destek verme 
Kendine güven konusunda cesaretlendirme 
"Hata yapar mıyım" düşüncesinden uzaklaştırıcı motivasyon sağlama 
İşletmenin genel hedef ve amaçları hakkında bilgileri paylaşma 
İş ile ilgili bir sorunda izinsiz müdahale etmeye fırsat verme 
Yetki alanı içinde tüm faaliyetlerde sorumluluğu bırakma 
Kişisel becerileri iş yapış biçimine yansıtma konusunda fırsat verme 
İş ile ilgili yenilikler yapma konusunda serbestlik ve esneklik tanıma 
İş ile ilgili kararlarda katkıya başvurma 
Hizmet kalitesini arttırmaya yönelik düşünce/fikir geliştirmeye teşvik 
etme 

0,836 
0,827 
0,815 
0,720 
0,708 
0,611 
0,547 
0,498 
0,391 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,793 
0,726 
0,712 
0,705 
0,624 
0,550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,825 
0,795 
0,774 
0,736 
0,705 
0,424 

Faktörlere ait özdeğerler 5,254 4,107 4,041 
Faktörlere ait açıklanan varyans yüzdesi 25,020 19,557 19,242 
Toplam açıklanan varyans yüzdesi 25,020 44,577 63,819 
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 Tablo 7’de ölçekte yer alan her bir faktörün aritmetik ortalamaları ve standart 
sapmaları verilmiştir. 

Tablo 7. Faktörlere İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
Faktörler �x s.s. 
Bilgi ve Ödül 3,74 0,75 
Motivasyon 3,76 0,82 
Gücün Paylaşımı 3,91 0,70 

 Yukarıda yer alan tabloya göre, rehberlerin en fazla “gücün paylaşımı” faktörüne 
katılım gösterdikleri görülmektedir. 
 3.4. DPG Ölçeği t Testi ve Varyans Analizi 

 DPG ölçeğine göre rehberlerin cinsiyetleri ve medeni durumları açısından 
anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek için bağımsız örneklem t testi 
uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 8'de görülmektedir. 
Tablo 8. Rehberlerin Cinsiyetlerinin ve Medeni Durumlarının DPG Ölçeğine Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin Bağımsız Örneklem t Testi 
  n �x s.s. t sig. 

Bilgi ve Ödül Bay 228 3,80 0,74 2,067 0,038 Bayan 150 3,64 0,76 

Motivasyon Bay 228 3,90 0,75 4,236 0,000 Bayan 150 3,53 0,87 

Gücün Paylaşımı Bay 228 4,02 0,67 3,832 0,000 Bayan 150 3,74 0,71 

Bilgi ve Ödül Bekar 214 3,79 0,74 1,425 0,153 Evli 164 3,68 0,77 

Motivasyon Bekar 214 3,79 0,79 0,853 0,390 Evli 164 3,72 0,86 

Gücün Paylaşımı Bekar 214 3,86 0,68 -1,710 0,086 Evli 164 3,98 0,72 

 Tablo 8’e göre; rehberlerin cinsiyetleri ile "bilgi ve ödül", "motivasyon" ve 
"gücün paylaşımı" (sırasıyla t= 2,067; 4,236; 3,832, sig. = 0,038; 0,000; 0,000) arasında 
sig.≤ 0,05 anlamlılık düzeyinde bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Bay rehberler bayan 
rehberlere göre bilgi ve ödül, motivasyon ve gücün paylaşımı konularında daha olumlu 
düşüncelere sahiptirler. Diğer bir ifade ile erkek rehberlerin DPG konusunda daha fazla 
güçlendirilmiş hissettikleri söylenebilir. 
 Bu çalışmanın sonuçları ile benzer şekilde personel güçlendirme algısı 
konusunda cinsiyetin etkili olduğu sonucuna ulaşan çalışmalar (Itzhaky ve York, 2000; 
Peterson ve Hughey, 2004; Ayupp ve Chung, 2010) da mevcuttur. Bununla birlikte 
Şahin (2007) tarafından gerçekleştirilen çalışmada cinsiyet ve medeni durum ile 
personel güçlendirme arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 Rehberlerin medeni durumları ile "bilgi ve ödül", "motivasyon" ve "gücün 
paylaşımı" arasında ise sig.≤ 0,05 anlamlılık düzeyinde bir farklılık tespit edilmemiştir. 
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 Rehberlerin yaşları ve çalışma süreleri ile DPG ölçeği arasında bir farklılığın 
olup olmadığını tespit etmek için yapılan Varyans analizinin sonuçları aşağıda yer alan 
Tablo 9 ve Tablo 10'da görülmektedir. 

Tablo 9. Rehberlerin Yaşlarının DPG Ölçeğine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin 
Tanımlayıcılar Çizelgesi ve Varyans Analizi 

Grup no Yaş n �x s.s. F sig. Tukey 

1 25 yaş ve altı 60 3,66 0,73 

3,014 0,011 6 > 2 
 

2 26-30 yaş arası 84 3,59 0,78 
3 31-35 yaş arası 50 3,65 0,89 
4 36-40 yaş arası 49 3,64 0,69 
5 41-45 yaş arası 57 3,90 0,65 
6 46 yaş ve üzeri 78 3,96 0,69 
 Toplam 378 3,74 0,75 

Grup no Yaş n �x s.s. F sig. Tukey 

1 25 yaş ve altı 60 3,59 0,80 

4,989 0,000 5 > 4 
6 > 4 

2 26-30 yaş arası 84 3,70 0,79 
3 31-35 yaş arası 50 3,87 0,72 
4 36-40 yaş arası 49 3,37 0,83 
5 41-45 yaş arası 57 3,96 0,75 
6 46 yaş ve üzeri 78 3,98 0,86 
 Toplam 378 3,76 0,82 

Grup no Yaş n �x s.s. F sig. Tukey 

1 25 yaş ve altı 60 3,67 0,47 

21,452 0,000 

5 > 1 
5 > 2 
5 > 4 
6 > 1 
6 > 2 
6 > 3 
6 > 4 

2 26-30 yaş arası 84 3,70 0,68 
3 31-35 yaş arası 50 3,96 0,73 
4 36-40 yaş arası 49 3,41 0,72 
5 41-45 yaş arası 57 4,23 0,54 
6 46 yaş ve üzeri 78 4,37 0,58 
 Toplam 378 3,91 0,70 

 Tablo 8’de görüldüğü gibi “bilgi ve ödül” (F=3,014; sig. = 0,011), “motivasyon” 
(F=4,989; sig. = 0,000) ve “gücün paylaşımı” (F=21,452; sig. = 0,000) rehberlerin 
yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Yapılan Tukey testinin sonucunda; 
“bilgi ve ödül” açısından “46 yaş ve üzeri” rehberler ile “26-30 yaş arası” rehberler 
arasında “46 yaş ve üzeri” rehberler lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Diğer bir ifade 
ile “46 yaş ve üzeri” rehberler, “26-30 yaş arası” rehberlere nazaran bilgi ve ödül 
konusunda kendilerinin daha çok güçlendirilmiş olduklarını düşünmektedirler. 

  “Motivasyon” açısından "36-40 yaş arası" rehberler ile "41-45 yaş arası" ve "46 
yaş ve üzeri" rehberler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 36-40 yaş arası rehberler 
sözü edilen yaş gruplarına göre kendilerini daha az güçlendirilmiş hissetmektedirler. 
 “Gücün paylaşımı” açısından ise "41-45 yaş arası" rehberler ile "25 yaş ve altı", 
"26-30 yaş arası" ve "36-40 yaş arası" rehberler arasında "41-45 yaş arası" rehberler 
lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bir diğer farklılık “46 yaş ve üzeri” 
rehberler ile diğer yaş grupları (41-45 yaş arası hariç) arasında gerçekleşmiştir. Bu 
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sonuçlar dikkate alındığında rehberlerin yaş grupları arttıkça daha fazla güçlendirilmiş 
hissettikleri söylenebilir. 
 Şahin (2007) de benzer sonuca ulaşmış ve personelin yaşı ile personel 
güçlendirme boyutu olan “yetki” puanı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit 
etmiştir. Yazarın belirttiğine göre yaş ilerledikçe yetki artmaktadır. Ancak bu 
çalışmadan farklı olarak Ayupp ve Chung (2010) çalışmalarında yaşın etkili olmadığı 
sonucuna ulaşmışlardır. 

Tablo 10. Rehberlerin Çalışma Sürelerinin Gücün Paylaşımına Göre 
Karşılaştırılmasına İlişkin Tanımlayıcılar Çizelgesi ve Varyans Analizi 

Grup no Çalışma süresi n �x s.s. F sig. Tukey 

1 2 yıl ve az 96 3,63 0,77 

1,563 0,198  
2 3-6 yıl 78 3,67 0,78 
3 7-10 yıl 63 3,80 0,76 
4 11 yıl ve üzeri 141 3,82 0,70 
 Toplam 378 3,74 0,75 

Grup no Çalışma süresi n �x s.s. F sig. Tukey 
1 2 yıl ve az 96 3,68 0,83 

5,837 0,001 
3 > 2 
4 > 2 

 

2 3-6 yıl 78 3,48 0,84 
3 7-10 yıl 63 3,99 0,61 
4 11 yıl ve üzeri 141 3,86 0,84 
 Toplam 378 3,76 0,82 

Grup no Çalışma süresi n �x s.s. F sig. Tukey 
1 2 yıl ve az 96 3,61 0,71 

15,952 0,000 
3 > 1 
4 > 1 
4 > 2 

2 3-6 yıl 78 3,73 0,71 
3 7-10 yıl 63 3,99 0,58 
4 11 yıl ve üzeri 141 4,18 0,64 
 Toplam 378 3,91 0,70 

 “Bilgi ve ödül” (F=1,563; sig. = 0,198) değişkeni, sig. ≤ 0,05 anlamlılık 
düzeyinde rehberlerin çalışma sürelerine göre anlamlı bir farklılık arz etmemektedir. 

 "Motivasyon" açısından "7-10 yıl" arası çalışan rehberler ile "3-6 yıl" arası 
çalışan rehberler arasında "7-10 yıl" arası çalışan rehberler lehine anlamlı bir farklılık 
tespit edilmiştir.  Benzer şekilde "11 yıl ve üzeri" çalışan rehberler ile "3-6 yıl" arası 
çalışan rehberler arasında "11 yıl ve üzeri" çalışan rehberler lehine anlamlı bir farklılık 
tespit edilmiştir. 
 “Gücün paylaşımı” açısından “7-10 yıl” arası çalışan rehberler ile “2 yıl ve az” 
çalışan rehberler arasında “7-10 yıl” arası çalışan rehberler lehine anlamlı bir fark 
bulunmuştur. Yine “11 yıl ve üzeri” çalışan rehberler ile “2 yıl ve az” ve “3-6 yıl” arası 
çalışan rehberler arasında “11 yıl ve üzeri” çalışan rehberler lehine anlamlı bir fark 
bulunmuştur. Bu sonuçlar dikkate alındığında rehberlerin çalışma süreleri arttıkça bilgi 
ve ödül konusunda kendilerini daha çok güçlendirilmiş hissettikleri söylenebilir. 
 Benzer şekilde Şahin'in (2007) çalışmasında personelin sektörde çalışma süresi 
ile personel güçlendirme boyutu olan “yetki” ve “sorun çözme” puanı arasında pozitif 
ve anlamlı bir ilişki ortaya konulmuştur. Yazara göre sektörde çalışma süresi arttıkça, 
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personelin yetki ve sorun çözme puanları da artmaktadır. Ayupp ve Chung (2010) ise 
çalışma süresinin etkili olmadığını tespit etmiştir. 
 Sonuç ve Tartışma 

 Yapılan çalışmada turist rehberlerinin davranışsal personel güçlendirmeye 
(DPG) yönelik algılarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak 
yapılan araştırmada anket yoluyla elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Araştırma 
sonuçlarına bakıldığında rehberlerin DPG ölçeği ile ilgili olarak verilen ifadelere 
tamamen katılmadıkları ancak ifade ortalamalarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu 
noktada genel olarak rehberlerin bakış açısıyla ele alındığında operasyon müdürleri 
tarafından DPG uygulamalarının gerçekleştiği söylenebilir. 
 Rehberlerin DPG ölçeğinde en fazla katılım gösterdikleri ifadenin operasyon 
müdürü ile istedikleri anda iletişime geçebilmeleri olduğu görülmüştür. Bilgilerin 
paylaşılması ve geribildirim alınmasının en önemli yolu rehberler ile güçlü bir iletişim 
sağlamaktır. Bu sayede rehberlerin işletmelerine karşı güvenleri ve bağlılıkları artarak 
aidiyet duygularının gelişmesi sağlanır. İletişim ayrıca rehberlerin motivasyonlarının ve 
iş tatminlerinin de artmasına yardımcı olur. Nitekim çalışma sonuçlarına bakıldığında 
rehberlere göre operasyon müdürleri de güçlü bir iletişim ortamı sağlamaktadırlar. 

 Bir diğer yüksek katılım operasyon müdürlerinin yetki alanları içerisinde 
gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde sorumluluğu rehberlere bıraktıkları ve kişisel 
becerilerini iş yapış biçimine yansıtma konusunda fırsat verdikleri ifadelerinde 
gerçekleşmiştir. Turist rehberlerinin gerçekleştirdikleri turlarda belirli sınırlar dahilinde 
sorumluluğa sahip oldukları ve yetenekleri doğrultusunda turu ve grubu yönetebildikleri 
söylenebilir. Nitekim turun başarılı bir şekilde yönetilmesi ve tamamlanması konusunda 
en sorumlu kişi turist rehberleridir. Rehberler aynı zamandda bilgilerini yorumlayarak 
aktarabilme becerisine sahip kişilerdir. Dolayısıyla çalışmada ortaya çıkan sonuca göre 
operasyon müdürlerinin de bu durumun bilincinde hareket ettikleri söylenebilir. 

 Rehberlerin DPG ölçeğinde yer alan ifadelere katılım oranlarına bakıldığında en 
az katılım gösterdikleri ifadelerin başarılarının kutlanması, bilgi ve eğitim verilmesi ve 
yeni şeyler öğrenmeye teşvik edilmeleri ile ilgili ifadeler olduğu belirlenmiştir. İfadelere 
bakıldığında bu üç ifadenin de birbiriyle bağlantılı ve birbirinin devamı niteliğinde 
olduğu görülmektedir. Turun başarılı geçmesi rehberin performansına ve kaliteli hizmet 
sunarak turistleri tatmin etmesine bağlıdır. Dahası onların performansı kendi 
işletmelerinin imajını da etkilemektedir. Bu noktada rehberlere işleri ile ilgili gerekli 
bilgi verilirse, başarılı geçen tur sonrasında verdikleri hizmetten dolayı takdir görürlerse 
ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri için teşvik edilirse işletme-turist-rehber 
üçgenini ilgilendiren olumlu sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Bu bağlamda işletme 
açısından imajı ve itibarı artmış olacak, turist açısından memnuniyeti sağlanmış olacak, 
rehber açısından ise motivasyon düzeyleri ve çalışma istekleri artmış olacaktır. Başarılı 
bir turist rehberi her zaman geri dönüş alma konusunda isteklidir ve sürekli kendini 
yenileyen ve geliştiren bir özellik göstermektedir. 

 Tur programı oluşturmada rehber ile karşılıklı iletişim ve koordinasyon 
dahilinde bulunarak onların desteğinin alınması; turun gerçekleşmesi noktasında da tüm 
inisiyatifin ve karar verme yetkisinin rehbere bırakılması başarılı bir tur deneyimi 
açısından önemlidir. Bununla birlikte turlarını başarılı ile tamamlayan rehberler, tur 
grubu üyelerinin yanı sıra işletmelerinden de takdir görmek ve başarılarından dolayı 
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ödüllendirilmek isterler. Bu nedenle adil bir ödüllendirme sisteminin oluşturulması 
önem arz etmektedir. Ödüllendirme sistemi, sadece acentaya bağlı çalışan rehberi değil, 
aynı zamanda bağımsız çalışan bir rehberi bile işletmeye bağlayabilir ve işletme 
kültürünün oluşmasına yardımcı olabilir.  
 Araştırmada rehberlerin sosyo-demografik özelliklerinin DPG ölçeğine göre 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği analiz edilmiştir. Buna göre bay rehberler, 
bayan rehberlere göre kendilerini daha fazla güçlendirilmiş hissetmektedirler. 
Bayanların toplumsal hayatta birden fazla role (eş, anne, vb.) sahip olması, erkeklere 
nazaran iş hayatlarına adapte olmalarını zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra sektörün 
erkek rehber baskın tercihleri de bayan rehberlerin motivasyonunu ve performansını 
olumsuz etkileyebilmektedir. Örneğin, Köroğlu, Şahin ve Tetik (2007) tarafından bayan 
rehberlerin sorunları üzerine yapılan çalışmada seyahat acentalarının erkek rehberleri 
daha çok tercih ettiği belirlenmiştir. Bu nedenle bayan rehberler kendilerini daha az 
güçlendirilmiş hissedebilir. Bu açıdan acentaların özellikle bayan rehberlere yönelik 
personel güçlendirme uygulamalarına daha fazla ağırlık vermeleri gereklidir. Bayan 
rehberlerin de kendilerini güçlendirilmiş hissetmelerinin sağlanması onların iş 
yaşamında diğer bir ifade ile gerçekleştirdikleri turlarda başarılı olmalarında oldukça 
önemlidir. 
 Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç, rehberlerin yaşları ve çalışma süreleri 
arttıkça kendilerini daha fazla güçlendirilmiş hissettikleridir. Rehberler sektörde uzun 
yıllar çalıştıkça iş bilgilerini arttırmakta ve deneyim kazanmaktadırlar. Bilgi ve deneyim 
kazandıkça da yaptıkları işe daha fazla inanmakta, alanlarında uzmanlaşmakta ve 
işlerine daha hakim olmaktadırlar. Bu da operasyon müdürleri tarafından onların 
güçlendirilmeleri sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 

 Araştırma İngilizce dilinde turist rehberliği ruhsatname ve çalışma kartı olan 
turist rehberleri ile sınırlandırılmıştır. İleride yapılacak çalışmalarda İngilizce dilinde 
rehberler yanında diğer dillerde de rehberlik faaliyetinde bulunan rehberler ele alınarak 
daha kapsamlı bir çalışma yürütülebilir. Çalışmanın bir diğer sınırlılığı personel 
güçlendirme kavramının sadece davranışsal boyutuyla ele alınıp incelenmesidir. 
Psikolojik personel güçlendirme boyutunu da dikkate alarak karşılaştırmalı bir şekilde 
iki boyutun da incelenmesi yapılacak çalışmalar için önerilebilir. Bir başka öneri olarak 
sadece bir acentaya bağlı çalışan rehberleri dikkate alıp güçlendirme ile rehberlerin 
örgüte olan bağlılıkları ve memnuniyetleri arasındaki ilişki ortaya konulabilir. 
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Extensive Summary 

 Introduction 
 Empowerment can be used to describe both the psychological perspective as 
well as the organizational (structural-behavioral) one (Appelbaum, Hebert and Leroux, 
1999, p. 233). The psychological empowerment is viewed as the perception or attitudes 
of individuals towards their work and their roles in an organization (Chang and Liu, 
2008, p. 1444). The organizational perspective which was analyzed in this study 
includes having access to information and job-essential resources, receiving support, 
and having the opportunity to learn and grow (Chang and Liu, 2008, p. 1444). It is 
theoretically defined as an organization’s ability to offer access to information, 
resources, support and opportunity in the work environment (O'Brien, 2010, p. 6; Pelit, 
2011, p. 211; Tolay, Sürgevil and Topoyan, 2012, p. 450). Information is defined as 
knowledge of the organization on policies, decisions, goals and data and offers a sense 
of meaning and purpose, increasing the ability of the worker to make decisions and 
judgments that contribute to the mission of the organization. Resources are defined as 
the necessary money, equipment and time do the work. Support is defined as feedback 
and guidance from peers, supervisors and others. Opportunity is defined as access to 
education and growth in the workplace (O'Brien, 2010, p. 6). 
 According to Bowen and Lawler (1992, p. 33) empowerment has four 
organizational ingredients: (1) information about the organization's performance, (2) 
rewards based on the organization's performance, (3) knowledge that enables employees 
to understand and contribute to organizational performance and (4) power to make 
decisions that influence organizational direction and performance. 

 Empowerment has contributions to employees, managers and organizations and 
also customers as well. It leads to important behavioral outcomes. For instance, 
empowerment enhances the self-efficacy of employees as discretion allows them to 
decide the best way to serve customers. Empowerment also leads to employees 
becoming more adaptive (Chow, et.al., 2006, p. 483). It makes them feel better about 
their inputs to the company, it promotes a greater productivity, and provides them with 
a sense of personal and professional balance. It exercises employees' minds to find 
alternatives and better ways to execute their jobs, and it increases their potential for 
promotions and job satisfaction (Fragoso, 2000, p. 31). It will enable employees to do 
good work and to take responsibility for their own performance, so as to produce more 
satisfied customers, a more competitive organization, and greater profits (Lashley, 
1996, p. 334). 
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 Empowerment processes may allow leaders to lessen the emotional impact of 
demoralizing organizational changes or to mobilize organizational members in the face 
of difficult competitive challenges. Empowerment practices also may be useful in 
motivating subordinates to persist despite difficult organizational/ environmental 
obstacles (Conger and Kanungo, 1988,  p. 476). It increases productivity and reduces 
overhead. It gives managers the freedom to dedicate their time to more important 
matters. The leader and organization take advantage of the shared knowledge of 
workers (Fragoso, 2000, p. 31). 
 The practice of empowerment is particularly appropriate in the environment of 
tourism. Because tourism's setting is one in which service occasionally unavailable or 
delayed, customers have special needs or requests, and other customers' behavior can 
disrupt enjoyment of the service in some way. On these occasions, employees are 
positioned to decisively remedy the problem and to restore enjoyment of the tourism 
experience, if they have been sufficiently empowered to act (Timmerman and Lytle, 
2007, p. 274). 

 In the process of interaction of service delivery, employees who are empowered 
have the motivation to improve customer service and productivity, and sell products and 
provide services effectively. They have a stronger sense of self-efficacy and they could 
understand customer demand actively, solve problems in the service timely and 
effectively and show more outstanding performance in the service (Khan, et.al., 2011, p. 
558). 

 The studies (Ayupp and Chong, 2010; Brymer, 1991; Chiang and Hsieh, 2012; 
Chow, et.al., 2006; Fock, et.al., 2011; Güzel, Aydın Tükeltürk and Özkul, 2008; Hales 
and Klidas, 1998; Hocutt and Stone, 1998; Humborstad and Perry, 2011; Karatepe, 
2013; Klidas, 2002; Lashley, 1995; Lashley, 1996; Melhem, 2004; Pelit and Öztürk, 
2011; Pelit, 2011; Ro and Chen, 2011; Timmerman and Lytle, 2007; Tsaur, Chang and 
Wu, 2004; Zencir, 2004) on employee empowerment in the tourism sector generally 
concentrated on the hotel establishments. The fact that the studies on employee 
empowerment at travel agencies and empowerment of tourist guides are poor, 
encourage to do this study.  

 Method 
 The aim of this study is to determine the perceptions of tourist guides on 
employee empowerment in the context of behavioral approach. In order to reach the 
aim, a questionnaire was developed and applied between 2014 and 2015 to tourist 
guides who worked as a guide actively in the English language. Questionnaires were 
sent by email and social media to 750 guides. Finally 378 accurately filled 
questionnaires were considered for statistical analysis. 
 Data was analyzed by using the SPSS statistical program. Descriptive statistics 
including frequencies and distribution percentage were conducted to determine guides' 
profiles. Cronbach’s Alpha was calculated to test the reliability of the scale. Mean 
scores and standard deviations of the 21 items were calculated. Factor analysis was 
applied. Finally, the "Independent Samples T Test" and "One Way Variance Analysis 
(ANOVA)" were applied whether perceptions of guides on employee empowerment 
differ in terms of their profiles. 
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 Findings 

 Cronbach’s Alpha was obtained .94. This result means that the scale was 
acceptable and reliable. 

 When analyzing the means of the items it was found that the highest mean 
scores of the items were "communication (x=4,20)", "giving responsibility (x=4,03)" 
and "applying personal capabilities to work (x=4,02)" respectively. Lowest ratings on 
perception of empowerment belong to "congratulating successes (x=3,24)", "giving 
knowledge and education (x=3,45)" and "encouraging (x=3,47)". 
 The factor analysis of the scale produced 4 factors: Nine items collected under 
the first factor and was named "knowledge and reward". The second factor consisted 6 
items and was named "motivation". The last factor consisted 6 items and was named 
"sharing power". When analyzing the mean scores of the factors, "knowledge and 
reward" gained the least mean scores from the guides. This means that guides felt less 
empowered about knowledge and reward when comparing with the other two factors. 
 It was determined in the study that there was a significant difference between 
genders in terms of employee empowerment. Considering this result the male guides 
felt more empowered than the female guides. Another significant difference was found 
between the ages. Older guides stated that they were more empowered than the younger. 
Finally, it was determined that there was a significant difference between working years 
in terms of  employee empowerment. This means that the more years they work the 
more they feel empowered. 

 Discussion 
 When discussing the results, tourist guides had relative positive perception 
towards employee empowerment. According to the guides, the highest mean score of 
the items related to the empowerment was about "communication". This result means 
that they can communicate with operation managers whenever they want. The best way 
of sharing knowledge and feedback depends on strong communication. Because 
communication increases guides' trust and loyalty towards their travel agency they 
work. Accordingly, it was found in the study that operation managers provide strong 
communication atmosphere. 

 The other highest mean scores were about "giving responsibility" and "applying 
personal capabilities to work". Guides felt that operation managers left all the 
responsibilities of work and gave opportunity to apply their personal capabilities to 
work. The guides are the most responsible person who managing and completing the 
tours successfully. Accordingly, it can be said that tourist guides have enough 
responsibilities during managing their tours.  

 On the other hand "congratulating successes", "giving knowledge and 
education" and "encouraging" got the lowest mean scores. As Bowen and Lawler 
(1995) stressed true empowerment can only exist when companies implement 
practices that distribute power, information, knowledge, and rewards throughout the 
organization. If any of these four elements are absent, then “empowerment will be 
zero” (Ayupp, 2010, 567).  

 Moreover, managing tour successfully depends on the guide's performance and 
satisfying tourists by providing quality services. Also, their performances effect 
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agency's image positively. So operation managers need to give enough knowledge 
about their work, congratulate them for their success and encourage them for 
improving themselves. By this way managers can succeed in creating effective triple-
dimension field. For agencies, they can create a good organizational reputation and 
positive image. For tourists, they can provide satisfaction and meet their expectations 
and needs. For guides, they can increase their job satisfaction and willingness to work. 
A successful guide has always desired to gain feedback and develops himself/herself 
constantly. 
 It was analyzed whether there was a significant difference between socio-
demographic profiles of the guides in terms of employee empowerment. According to 
the results, the male guides felt more empowered than the females. Female guides 
have multiple roles such as being a wife, mother in their life and each role include the 
irrevocable responsibilities, requirements and duties. This makes them hard to adapt to 
working life. Moreover preferring the male guides than the females decrease their 
motivations and performances. For example, Köroğlu, Şahin and Tetik (2007) 
conducted a study on the challenges of female tourist guides and determined that 
travel agencies preferred male guides instead of female guides. For this reason female 
guides can feel less empowered. 
 Another result showed that the more years guides work the more they feel 
empowered. Guides gain the more knowledge of work and experience as long as they 
work. This makes them to specialize in their field and have the control on their work. 
Besides, they feel more confident during their tours. These resulted with the 
empowered guides. 
 This study was limited with the guides who work in English language. Further 
studies can be conducted on guides who work in different languages besides English. 
Another limitation is about empowerment field. Empowerment in terms of behavioral 
approach was analyzed in this study. Perceptions of guides' on both psychological 
empowerment and behavioral approach can be analyzed and a comparative study can 
be done. Also the relationship between empowerment and job satisfaction, 
organizational commitment can be conducted on tourist guides who work as full-time 
employee of an agency. 
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Özet  

Son yıllarda çok yoğun rekabet koşulları altında faaliyet gösteren termal turizm 
işletmeleri açısından marka değeri yaratmak, rekabet üstünlüğü sağlamanın en önemli 
araçlarından birisidir. Çalışmanın amacı, termal turizm tesislerinde konaklayan 
müşterilerin konakladıkları tesis hakkındaki marka değeri algılarının ölçülmesi,marka 
değeri boyutları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve her bir boyutun diğer bir boyutla 
olan ilişkisinin ölçülmesidir. Araştırma Balçova destinasyonunda yer alan Balçova 
Termal Tesisleri'nde konaklayan 216 yerli ve 184 yabancı turist üzerinde uygulanmıştır. 
Elde edilen verilere keşifsel (açımlayıcı) faktör analizi ve yol analizi tekniği 
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda müşteri temelli marka değeri boyutlarının her biri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada 
termal tesislerde tüketici temelli marka değeri oluşturabilmek için mikro, makro ve 
akademik düzeyde öneriler geliştirilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Marka, müşteri temelli marka değeri, termal turizm tesisleri, turist, 
Balçova 

Abstract 

Creating customer-based brand equity is one of the most effective tools for 
achieving competitive advantage in term of thermal tourism businesses that operating 
under fierce competition in the last years.  The aim of the study is to measure customer-
based brand equity perception of customers who accommodate in thermal tourism 
facilities and identify relationship between brand equity dimensions and size with the 
other dimensions of each. The survey was conducted on 216 domestic and 184 foreign 
tourists staying at Balcova Thermal Resort which is located in the Balcova Thermal 
Destination.  Exploratory Factor Analysis and Path Analysis was applied the data. 
Findings show that there are significant and positive relationship between the size of 
each customer-based brand equity dimensions. In additions, in order to create 
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customer-based brand equity for thermal resorts, some recommendations developed on 
micro, macro and academic level.   
Keywords: Brand, customer-based brand equity, thermal tourism businesses, tourist, 
Balcova. 

1. Giriş  

Küreselleşen dünyada bir taraftan işletmeler arasındaki rekabetin her geçen gün 
artması, diğer taraftan da bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, 
işletmeleri müşteri odaklı pazarlama anlayışını benimsemeye zorlamaktadır. Bu 
gelişmeler, işletmelerin müşteri memnuniyetini sağlayabilmesi için daha yeni ve daha 
etkili pazarlama stratejileri oluşturma ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır. Bu ihtiyaç, 
işletmeler arasında rekabet üstünlüğü sağlama adına ürün farklılaştırma zorunluluğunun 
yanı sıra işletmelerin marka oluşturmaya yönelik çabalarını arttırmıştır. Bu süreçte, 
marka ile ilgili yapılan çalışmalar ise yazına yeni kavramlar kazandırmıştır. 

İlgili alan yazında marka ile ilgili çok sayıda tanım bulunmaktadır. Bu tanımlar 
incelendiğinde markanın; (1)bir ürünü diğerlerinden ayırt edebilmeye olanak veren, 
(2)üretici faaliyetlerine ve müşteri algılarına göre ortaya çıkan, (3) müşterilerin zihninde 
sahip olma isteği uyandıran ve algılardan oluşan, (4) şekil, sayı, harf ve sembollerle 
ifade edilebilen, (5) ortaya çıkaranın misyonunu, hedefini, değerini ve verdiği vaatleri 
içeren ve, (6) artı bir değer sağlayan bir pazarlama aracı olduğu anlaşılmaktadır (Kotler, 
1997; Süzer, 2002; Keller, 2003;  İlgüner, 2006;  Ertuğrul ve Demirkol, 2007; Taşkın ve 
Akat, 2012; Jones ve Bonevac, 2013).   

Marka ile ilgili en temel nokta, birbirine tıpatıp benzeyen iki üründen birinin daha 
çok talep edilmesi ve daha yüksek fiyatla kabul görmesidir. Diğer taraftan marka 
özünde, sadece bir söz verme işidir (Doğanlı, 2006, s.71). Turizm sektöründe de üretilen 
mal ve hizmetlerin soyut olması, heterojen olması, emek yoğun olması, kısa 
ömürlülüğü, depo edilemez özelliği ve üretildikleri yerde tüketilme zorunluluğu gibi 
özellikler (İçöz, 1996; Hacıoğlu, 1997; Usal ve Oral, 2001) markalaşmayı ve müşteriye 
söz vermeyi bir zorunluluk haline getirmektedir. Dahası turizm sektöründe müşterilerin 
satın alacakları hizmetleri önceden test edebilme olanağı olmadığından, satın alma 
riskleri artmakta ve bu nedenle de, müşterilere güven verebilmek adına markalaşma 
daha da önemli hale gelmektedir. Diğer bir deyişle, turistik ürünler genellikle soyut 
olduğu için onları en iyi pazarlama araçlarından biri de markadır. 

Günümüzde yaşam ömrünün uzaması, dünya nüfusunun hızla yaşlanmaya 
başlaması ve artan tıbbi tedavi masrafları, insanlar arasında alternatif tedavi yöntemleri 
arayışlarını arttırmaktadır. Bu arayışlar arasında insanların en fazla yöneldikleri 
alternatif tedavi yöntemlerinden biri de kuşkusuz termal turizmdir. Oysa Türkiye’de bir 
alternatif turizm türü olarak son yıllarda dünya genelinde önemi gittikçe artan termal 
turizmde markalaşma konusunun ilgili alan yazında yeterince ele alınmadığı 
görülmektedir.  

Türkiye'de termal turizmin sürekli gelişim göstermesi, termal turizm olanaklarının 
fazla oluşu ve buna bağlı olarak müşteri beklentilerinin her geçen gün çeşitlenmesi ve 
müşteri memnuniyetinin sağlanması zorunluluğu termal turizmde markalaşmanın 
önemini günden güne arttırmaktadır. Bu doğrultuda termal turizmde ülke içinde ve 
dışında destinasyon ve tesis markalaşmasına gereken önemin verilmesi, güçlü bir alt 
yapının oluşturulması, kaliteli hizmet ve etkili tanıtım stratejileri ile gelen turistlerin 
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beklentilerinin karşılanması gerekmektedir. Böylece termal kaynakların ekonomik 
değere dönüştürülebilmesi ve Türkiye’nin sahip olduğu zengin termal kaynakları ile 
dünya çapında bir marka olabilme şansını yakalaması mümkün hale gelebilecektir.  

Bu çalışma, termal tesislerde konaklayan yerli ve yabancı turistlerin müşteri 
temelli marka değeri algısının ölçülmesi ve termal tesis yöneticilerine müşteri temelli 
marka değerini arttırıcı öneriler sunmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla araştırma alanı 
olarak İzmir Balçova Termal Tesisleri seçilmiştir.İlgili yazında farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren müşteri temelli marka değeri çalışmalarına rastlanmaktadır. Benzer 
şekilde, hizmet ve turizm sektöründe gerçekleştirilen müşteri temelli marka değeri 
araştırmaları bulunmaktadır. Ancak ilgili yazında, termal turizm tesislerinde müşteri 
temelli marka değeri boyutları arasındaki ilişkileri ele alan bir çalışmaya 
rastlanılamamıştır. Çalışmanın bu açıdan ilgili yazına önemli bir katkı sağlayabileceği 
düşünülmektedir.  

2. Teorik Çerçeve  
2.1. Müşteri Temelli Marka Değerinin Yaratılması  

Son yıllarda yazında müşteri temelli marka değerinin yaratılması, geliştirilmesi ve 
hesaplanması üzerine çok sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir. Toksarı'ya  (2010, s.65) 
göre yazında geliştirilmiş olan çok sayıda yöntem ve yaklaşımların arasından, 
Farquhar'ın 1989 yılında yapmış olduğu müşteri temelli marka değeri ve ölçeği ile ilgili 
tanım, bu konuda çalışma yapan akademisyenlerce temel alınmış ve sonraki yıllarda 
yapılan çalışmaların çoğu bu kaynaktaki çerçeveye bağlı olarak şekillenmiştir.  

Müşteri temelli marka değerini, Farquhar (1989) müşterinin istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda markaya ilave edilen değer olarak tanımlamış, Kamakura ve Russell 
(1989) müşterinin markayı eşsiz, tek ve güçlü olarak zihninde çağrıştırması, Toksarı ve 
İnal (2011, s.72) ise bu çağrışımın marka ile ilişkilendirilmesi olarak ifade etmiştir.  

Müşteri temelli marka değeri tanımlarında gözlemlenen ortak nokta, müşteri 
algılamaları ve müşterilerin markaya verdiği tepkilerdir. Bu algılamaları neye göre 
edindikleri, verilen tepkileri neye göre verdikleri ve bu algı ve tepkileri tetikleyen 
faktörlerin ne olduğunun bilinmesi müşteri temelli marka değeri araştırmalarının 
temelini oluşturmaktadır (Kocaman ve Güngör, 2012, s.146).  

Virvilaite ve Jucaityte'ye (2008, s.112) göre, müşteri temelli marka değerleme 
yöntemleri psikolojik ve davranış odaklı marka değerleme yöntemleri olarak ortaya 
çıkmakta ve bu modeller Aaker, Kapfferer ve Keller marka değerleme yöntemleri olarak 
bilinmektedir. Yazında en fazla kabul gören iki önemli model ise Aaker’in Müşteri 
Temelli Marka Değeri Modeli ile Keller’in Müşteri Temelli Marka Değeri Piramidi 
Modelidir (Christodoulides ve Chernatony, 2009, s.7; Kocaman ve Güngör, 2012, 
s.146). Bu çalışmada da ağırlıklı olarak Aaker'in modeli başta olmak üzere bu iki model 
temel alınmıştır. 

2.2. Müşteri Temelli Marka Değeri Boyutları Arasındaki İlişkiler  

Aaker (2013, s.21) müşteri temelli marka değerinin boyutlarını; marka 
farkındalığı, algılanan kalite, marka çağrışımları ve marka sadakati olarak ayırmıştır. Bu 
boyutlar arasındaki ilişkiler aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.  
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Yazında marka bilinirliği olarak da ifade edilebilen marka farkındalığı (Aaker, 
2013, s.24; Toksarı ve İnal, 2011, s.75; Taşkın ve Akat, 2010, s.4), markanın müşterinin 
zihninde rakip markalarla kıyaslanması sonucu aldığı yer olarak ifade edilebilmektedir 
(Toksarı ve İnal, 2011, s.75). Yıldız’a (2013, s.136) göre ise Keller (1993) marka 
farkındalığını, müşterilerin değişik koşullar altında markayı tanımlama ve hatırlamasını 
sağlayan hafızadaki marka izinin veya işaretinin gücü olarak görmektedir.Diğer bir 
deyişle marka farkındalığı; müşteri tarafından tanınmayı, müşteri zihninde en üst 
seviyede farkında olmayı, bilgi hakimiyetini ve markanın anımsanma performansını 
içerir (Aktepe ve Şahbaz, 2010, s.72). Bu niteliğiyle marka farkındalığı,  tanınırlık ve 
hatırlanırlık bileşenleri ile birlikte marka tercihini yönlendirmektedir (Marangoz, 2007, 
s.464; Shabbir ve Rehman, 2013, s.349). Moisescu'ya (2005, s.214) göre;tanıdık bir 
marka uygun bir kalite taşımaktadır ve muhtemelen güvenilirdir. Hatırlama düzeyinde 
farkındalık ise müşterilerin seçimini etkiler. Böylece bir markanın kabul edilebilirliği 
artmakta ve müşterilerin satın alma listesinde ilk sırada yer alabilmektedir.Müşteriler 
nezdinde marka değeri oluşturmanın ilk aşaması marka farkındalığıdır. Ayrıca, Keller 
(2001) müşteri temelli marka değerinin müşterilerin marka farkındalığının ve marka 
yatkınlığının yüksek olması ve hafızada güçlü, olumlu ve eşsiz marka algısı olması 
durumunda ortaya çıktığını vurgulamaktadır (Kakati ve Choudhury, 2013, s.26; 
Musekiwa, Chiguvi ve Hogo, 2013, s.47). Aynı şekilde Aydın ve Ar (2009, s.357) 
çalışmalarında, marka farkındalığının marka değeri yaratmakta yol gösterici olduğunu 
ve marka yaratmanın temelini oluşturduğunu ifade etmektedirler.  

Marka sadakati; müşterinin, rakiplerin tüm pazarlama faaliyetlerine rağmen aynı 
markayı satın almaya devam etmesi, (Chaudhuri ve Halbrook, 2001, s.82), markaya 
karşı olumlu hisler duyması, bağlı olduğu markayı diğer markalardan daha sık satın 
alması ve markayı daha uzun süreli kullanma niyetinde olmasıdır (Yılmaz ve Erciş, 
2012, s.32).Marka sadakati, yazında genellikle müşterinin markaya olan inancının gücü 
olarak tanımlanmaktadır (Uztuğ, 2003; Doğanlı, 2006; Selvi ve Temeloğlu, 2008; 
Avcıkurt, 2010). Marka sadakatine ilişkin davranışsal yaklaşıma dayalı tanımlar, 
müşterinin satın alma tercihlerindeki bağlılığını vurgularken, tutumsal bakışa dayalı 
tanımlar ise müşteri isteklerinin markaya bağlı olmasını vurgulamaktadır (Taşkın ve 
Akat, 2012, s.136). Turizm sektöründe marka sadakati üzerine gerçekleştirilen 
araştırmalarda marka sadakatini belirleyen en önemli faktörler tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Tayfun ve Yayla (2013) tarafından gerçekleştirilen araştırmada otel 
müşterilerinin marka sadakatini etkileyen faktörler; destinasyon imajı, ulaşımın 
kolaylığı, işletmenin güvenilir olması, şahısa sunulan özel hizmetler, yiyecek içecek 
kalitesi, personel niteliği, otelin sunduğu promosyonlar ve ürün çeşitliliği, marka 
bilinirliliği ve marka imajı olarak belirlenmiştir. Otengei ve Diğ., (2014) tarafından 
hizmet restoranlarında gerçekleştirilen araştırmada ise marka sadakatinin anahtar 
öğeleri; müşterilerin daha önceki yemek deneyimleri ve restoran imajı olarak 
belirlenmiştir.  

İlgili yazında gerçekleştirilen araştırmaların çoğunda, müşterilerin farkında 
oldukları markalara karşı sadakatlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Torlak, Doğan 
ve Özkara (2014, s.147) marka farkındalığının marka sadakati üzerinde pozitif yönde 
anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Adı geçen yazarlara göre; marka 
farkındalığının tüm marka değeri bileşenleri için bir öncül niteliğe sahip olduğunu 
söylemek mümkündür. Ayrıca marka farkındalığı ile marka değeri arasında pozitif ilişki 
olduğu yönünde bulgular da yazında yer almaktadır (Huang ve Sarıgöllü, 2012). Ural ve 
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Perk (2012) marka farkındalığının marka sadakati üzerinde doğrudan etkin olduğunu 
savunmaktadırlar. Shabbir ve Rehman (2013) cep telefonu pazarına yönelik yaptıkları 
araştırmalarında marka farkındalığının marka sadakatine etkisini pozitif bulmuşlardır. 
Benzer şekilde Aktepe ve Baş (2008), Aktepe ve Şahbaz (2010, s.69), Balaji (2011, 
s.18), Ishaq ve Diğ., (2014), Krystallis ve Chrysochou (2014, s.145) araştırmalarında 
müşterilerin farkında oldukları markalara karşı sadakatlerinin daha yüksek olduğu 
yönündeki bulgulara ulaşmışlardır.  

Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda araştırmanın birinci hipotezi şu şekilde 
oluşturulmuştur:  

H1: Marka farkındalığı boyutunun marka sadakati boyutu üzerinde olumlu etkisi 
vardır.  

Müşteri temelli marka değerinin diğer bir boyutu olan marka çağrışımlarını; 
pazarlamacılar markayı farklılaştırmak, konumlandırmak, genişletmek, ayrıca markaya 
karşı olumlu his ve tutumlar geliştirmek ve markayı satın almanın ve kullanmanın 
kazanımlarını göstermek için kullanmaktadırlar (Low ve Lamb Jr. C.W., 2000, s.351). 
Müşteriler ise marka çağrışımlarını, sürece ve organize olmaya yardım etmesi, zihindeki 
bilginin yeniden edinilmesi ve onlara satın alma kararlarında destek olması için 
kullanmaktadırlar (Erdil ve Başarır, 2009, s.219). Marka çağrışımları ile marka imajı 
arasında paralel bir ilişki vardır. Hatta bazı yazarlar bu iki kavramın birbiriyle özdeş 
olduğunu ileri sürmektedir (Marangoz, 2007, s.463). Keller'in marka bilgisi modelinde 
marka çağrışımı, marka imajı başlığı altında değerlendirilirken, Aaker bu iki kavramı 
birbirinden ayrı olarak değerlendirmektedir (Yener, 2013, s.90). Erdil ve Uzun'a (2010, 
s.244) göre marka çağrışımı, markaya ilişkin zihinde bağlantı kurmaktır. Marka imajı 
ise çağrışımların bütünüdür. Yoo ve Donthu (2001) ise yaptıkları çalışmada, müşteri 
temelli marka değerinin bileşenlerini oluşturan bilinirlik (farkındalık) ve çağrışım 
boyutunu birleştirerek tek bir boyutta ifade etmişlerdir.  

İlgili yazın incelendiğinde Yapraklı ve Can'ın (2009, s.273) çalışmalarında marka 
çağrışımlarının marka sadakatini etkilediğine ilişkin hipotez reddedilmiş olmasına 
rağmen pek çok araştırmacı tarafından marka çağrışımlarının marka sadakatini 
etkilediği sonucuna ulaşıldığı görülmektedir. Nitekim Torlak, Doğan ve Özkara (2014) 
marka çağrışımlarının marka sadakati üzerinde pozitif yönde anlamlı etkileri olduğunu 
bulmuşlardır. Toksarı (2010) da aynı şekilde marka çağrışımlarının marka sadakatini 
etkilediğini savunmaktadır. Taşkın ve Akat (2010) ise marka çağrışımları boyutunun, 
doğrudan marka sadakati üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ileri 
sürmektedirler. Atılgan, Aksoy ve Akıncı (2005), Gil, Andres ve Salinas (2007, s.188-
199) marka çağrışımlarının marka sadakatini etkilediğini savunan diğer 
araştırmacılardır. Ural ve Perk (2012, s.14) marka çağrışımlarının marka sadakatini 
olumlu etkilediğini savunmaktadırlar. Çalışmalarında marka çağrışımlarının marka 
sadakatini etkileyen en önemli faktör olduğu yönünde bir bulguya ulaşmışlardır. 

Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda araştırmanın ikinci hipotezi şu şekilde 
oluşturulmuştur:  

H2: Marka çağrışımları boyutunun marka sadakati boyutu üzerinde olumlu etkisi 
vardır.  

Algılanan marka kalitesi, marka değerinin anahtar boyutlarından birisidir (Aaker, 
1996, s.109) ve güçlü bir markanın önemli bir yapı taşı olarak görülmektedir (Taşkın ve 
Akat, 2010, s.5). Marka hakkında soyut, genel bir duygudur (Aaker, 2007, s.107). Fakat 
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sadece bir markaya ait soyut ve genel duyguları içermemekte, ayrıca ürün ve hizmete ait 
özellikleri de yansıtmaktadır (Gil, Andres ve Salinas, 2007, s.189). Markanın 
ilişkilendirildiği güvenilirlik ve performans gibi ürün özelliklerini içeren temeldeki 
boyutlara dayanmakta ve müşterilerin subjektif değerlendirmeleri sonucunda ortaya 
çıkan algısı olarak tanımlanmaktadır (Aaker, 2007, s.107). Başka bir deyişle, algılanan 
kalite ürün veya hizmetin gerçek kalitesi değildir. Müşterinin ürünü değerlendirdikten 
sonra oluşan ürün performansı hakkındaki subjektif yargılarıdır (İpar, 2010, s.98). 
Taşkın ve Akat’a (2010, s.6) göre ise algılanan kalitenin yüksek olması, ürün veya 
hizmetten beklenen işlevlerin gerçekleşeceğine dair belirsizlik riskini azaltmaktadır. 
Diğer tüm etkenler aynı olmak üzere, daha yüksek kaliteye sahip olduğuna inanılan 
marka, diğer markalara kıyasla daha başarılı olmakta ve müşterilerin marka kalitesine 
ilişkin algıları, satışları belirleyen en önemli faktörlerden birisi olmaktadır.Benzer 
şekilde Netemeyer ve Diğ., (2004, s.210) de, algılanan kalitenin markayı satın alma 
niyetini belirleyen temel boyutlardan biri olduğunu ileri sürmektedirler. 

Taşkın ve Akat'ın (2010) çalışmasında algılanan kalitenin marka sadakatini 
etkilediğine ilişkin hipotez reddedilmiş olmasına rağmen pek çok araştırmacı algılanan 
kalitenin marka sadakatine etkisi olduğu yönünde sonuçlara ulaşmışlardır. Erdil ve 
Uzun (2009, s.254) çalışmalarında algılanan kalitenin yüksek olmasının marka 
sadakatini doğrudan ve olumlu bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Shabbir ve 
Rehman (2013, s.356) cep telefonu pazarına yönelik yapmış oldukları araştırmalarında 
algılanan kalite ve marka sadakati arasında pozitif yönde ve güçlü bir ilişki tespit 
etmişlerdir. Aynı şekilde; Gil, Andres ve Salinas (2007), Marangoz (2007), Yapraklı ve 
Can (2009), Ural ve Perk (2012), Yıldız (2013) ve Saydan (2013) yaptıkları 
araştırmalarda algılanan kalitenin marka sadakatini doğrudan etkilediği yönünde 
bulgulara ulaşmışlardır. Ayrıca Balaji (2011) marka değeri boyutları arasındaki ilişkiler 
içerisinde, algılanan kalite ile marka sadakati arasındaki ilişkinin önem sırasına göre 
ikinci güçlü ilişki olduğunu belirlemiştir. 

Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda araştırmanın üçüncü hipotezi şu şekilde 
oluşturulmuştur:  

H3: Algılanan kalite boyutunun marka sadakati boyutu üzerinde olumlu etkisi 
vardır. 

İlgili yazında Aaker (1991), Pitta ve Katsanis (1995), Balaji (2011), Yıldız, Ay ve 
Özbey (2012) marka farkındalığının marka çağrışımlarının temelinde yer aldığını ve 
farkındalığın çağrışımları desteklediğini savunmaktadır. Ayrıca Kumar, Dash ve 
Purwar'ın (2013) hastanelerde müşteri temelli marka değeri boyutları arasındaki ilişkiyi 
belirlemeye yönelik yaptıkları araştırmada marka farkındalığı ile marka çağrışımları 
arasında ilişki bulunmuştur.  

Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda araştırmanın dördüncü hipotezi şu 
şekilde oluşturulmuştur:  

H4: Marka farkındalığı boyutunun marka çağrışımları boyutu üzerinde olumlu 
etkisi vardır.  

Kotler'e (2011, s.92) göre marka çağrışımları; görsellik, ürün özellikleri, kullanım 
şekilleri, marka kişiliği ve logolar dahil olmak üzere genel olarak müşteri ile markayı 
bağlayan her şeydir. Bu nedenle Marangoz'a (2007, s.463) göre tüketici tarafından 
algılanan kalitenin yüksek olması, güçlü ve üstün marka çağrışımlarının oluşmasında 
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önemli bir faktördür. Aynı şekilde Taşkın ve Akat'ın (2010, s.9) çalışmalarında da 
algılanan kalitenin marka çağrışımlarını etkilediğine ilişkin hipotez kabul edilmiş, 
algılanan kalitenin marka çağrışımları üzerinde güçlü bir olumlu etkisi tespit edilmiştir. 
Kumar, Dash ve Purwar (2013) da algılanan kalite ile marka çağrışımları arasında ilişki 
tespit etmişlerdir.Balaji'nin (2011) çalışmasında ise marka değeri boyutları arasındaki 
en güçlü ilişki algılanan kalite ile marka çağrışımları arasında tespit edilmiştir. 

Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda araştırmanın beşinci hipotezi şu şekilde 
oluşturulmuştur:  

H5: Algılanan kalite boyutunun marka çağrışımları boyutu üzerinde olumlu etkisi 
vardır.  

Erdil ve Uzun'a (2010, s.221) göre, marka farkındalığı belirli bir ürün grubuna 
sahip olan markayı potansiyel bir satın alıcının tanıma veya hatırlama becerisidir. 
Moisescu'ya (2005, s.214) göre ise; tanıdık bir marka uygun bir kalite taşımaktadır ve 
muhtemelen güvenilirdir. Dolayısıyla farkındalık düzeyi yüksek olduğunda algılanan 
kalitenin de yüksek olacağı öngörülmektedir. Shabbir ve Rehman (2013, s.356) cep 
telefonu pazarına yönelik yapmış oldukları araştırmalarında marka farkındalığının 
algılanan kaliteye etkisini pozitif yönde ve güçlü olarak tespit etmişlerdir. Aynı şekilde 
Saydan (2013, s.6) da marka farkındalığının algılanan kaliteyi etkilediğini 
savunmaktadır. Balaji'nin (2011) çalışmasında ise marka farkındalığı ile algılanan kalite 
arasındaki ilişki üçüncü güçlü ilişki olarak tespit edilmiştir. 

Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda araştırmanın altıncı hipotezi şu şekilde 
oluşturulmuştur:  

H6: Marka farkındalığı boyutunun algılanan kalite boyutu üzerinde olumlu etkisi 
vardır.  

3. Yöntem  
3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli  

Bu araştırmanın amacı, termal turizm tesislerinde konaklayan turistlerin 
konakladıkları tesis hakkındaki marka değeri algılarının ölçülmesi ve marka değeri 
boyutlarının kendi aralarındaki ilişkinin belirlenmesi, başka bir deyişle her bir boyutun 
diğer bir boyutla olan ilişkisinin ölçülmesidir. Bu bağlamda, araştırmanın modeli Şekil 
1'deki gibi oluşturulmuştur.  

 

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 



 
 

M. Gül – D. Bozok 7/3 (2015) 432-456 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

439 

 

3.2. Evren ve Örneklem  
Araştırmanın evrenini İzmir ili Balçova destinasyonunda yer alan Balçova Termal 

Tesisleri'nde konaklayan Türk ve yabancı turistler oluşturmaktadır. Araştırmanın 
örneklemi ise ana kütlenin tamamı yerine (zaman ve maliyet kısıtından dolayı) 
araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden turistlerden oluşmaktadır. Türkçe ve 
İngilizce olarak hazırlanan anket formları, bizzat araştırmacı tarafından turistlerle yüz 
yüze görüşme tekniği uygulanarak doldurulmuştur. Veriler Mayıs 2014-Ekim 2014 
tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışmada toplam 450 turiste anket uygulanmış, ancak 
400 geçerli anket değerlendirmeye alınmıştır. Bunların 216'sını yerli, 184'ünü yabancı 
turistler oluşturmaktadır. Araştırmada evren olarak Balçova Termal Tesislerinin 
seçilmesinin nedeni, ağırladığı yerli ve yabancı turist sayısının fazlalığı ve tarihi 
geçmişi ile termal turizm markalaşmasında öncü bir tesis olmasıdır. Veri toplamada bu 
dönemin seçilmesinin nedeni ise yabancı turistlerin söz konusu tesisi özellikle yaz 
aylarında ziyaret etmeleridir.  

3.3. Veri Toplama Aracı ve Analizler  
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket, 

iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, katılımcıların demografik özellikleri ile 
ilgili sorular bulunmaktadır. İkinci kısımda, müşteri temelli marka değeri ile ilgili olarak 
21 önermeden oluşan bir ölçek yer almaktadır. Müşteri temelli marka değeri ölçeği; 
marka farkındalığı, marka çağrışımları, algılanan kalite ve marka sadakati olmak üzere 
dört alt ölçekten oluşmaktadır. Marka farkındalığı ölçeğindeki önermeler; Aaker (1996), 
Berry (2000), Yoo ve Donthu (2001), Kim, Sun ve Kim (2008), Kocaman ve Güngör'ün  
(2012) çalışmalarından alınarak uyarlanmıştır. Marka çağrışımları ölçeğindeki 
önermeler ise; Aaker (1996), Yoo, Donthu ve Lee (2000), Kim ve Kim (2005), Bilgili 
ve Diğ. (2008), Kocaman ve Güngör (2012), Çetinsöz ve Artuğer (2013), Han ve 
Hyun'ın (2014) çalışmalarından alınarak uyarlanmıştır. Algılanan kalite ölçeğindeki 
önermeler de; Aaker (1991, 1996), Yoo, Donthu ve Lee (2000), Yoo ve Donthu (2001), 
Kim ve Kim (2005), Kim, Sun ve Kim (2008), Avcılar (2008), Kocaman ve Güngör 
(2012) ve Han Hyun'ın (2014) çalışmalarından alınarak uyarlanmıştır. Son olarak marka 
sadakati ölçeğindeki önermeler ise; Yoo ve Donthu (2001), Ailawadi, Lehmann ve 
Neslin (2003), Kim ve Kim (2005), Marangoz (2007), Kim, Sun ve Kim (2008), Avcılar 
(2008), Im ve Diğ. (2012), Kocaman ve Güngör (2012), Kakati ve Choudhury (2013), 
Çetinsöz ve Artuğer (2013) ve Choudhury ve Kakati'nin (2014) çalışmalarından 
alınarak uyarlanmıştır. Müşteri temelli marka değeri ölçeğine ilişkin değerlendirmeler; 
"1=kesinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=biraz katılıyorum, 4=katılıyorum, 
5=kesinlikle katılıyorum", şeklinde belirlenmiştir.  

Araştırma verileri, SPSS 19.0for Windows paket programı yardımıyla analiz 
edilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerini belirleyebilmek için betimleyici 
istatistiklerden faydalanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerini test 
etmek için Cronbach's Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Araştırmada geçerlilik, uzman 
görüşü alınarak uygulanan kapsam geçerliliği ve faktör analizi ile uygulanan yapı 
geçerliliği olmak üzere iki şekilde test edilmiştir. Müşteri temelli marka değeri boyutları 
arasındaki korelâsyonun hesaplanarak, aynı boyutu ölçen değişkenlerin 
gruplandırılması, tek bileşenli yapının uygun olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla 
açımlayıcı (keşfedici) faktör analizinden faydalanılmıştır.Araştırmada müşteri temelli 
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marka değeri boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla, yol analizi (pathanalysis) 
kullanılmıştır.Araştırmada kullanılan yol analizi tekniği Lisrel programı 8.80 versiyonu 
ile gerçekleştirilmiştir. 

3.4. Güvenilirlik Analizi  
Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesinde 

Cronbach’s Alpha testinden yararlanılmıştır (Tablo 1). Kalaycı (2006: s.405) 
güvenilirlik analizinde 0 ile 1 arasında değer alan alfa katsayısının şu şekilde 
yorumlanabileceğini belirtmektedir: 0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir; 0,40 ≤ 
α < 0,60 ise ölçeğin güvenilirliği düşük; 0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilir ve 
0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.  

Tablo 1: Güvenilirlik Değerleri  

Boyutlar  Boyutların Madde Sayısı  Cronbach α Katsayısı  

Marka farkındalığı  4 0.80 

Marka çağrışımları  7 0.84 

Algılanan kalite  5 0.81 

Marka sadakati  5 0.87 

Ölçek Bütünü (α) 21 0.95 

Tablo 1’de görüldüğü gibi faktörleri oluşturan boyutların tamamının Cronbach α 
katsayıları 0.80 değerinden yüksek çıkmıştır. Bu değerler müşteri temelli marka 
değerini ölçmede kullanılan ölçeğin yüksek güvenilirliğe sahip olduğuna işaret 
etmektedir. Bu nedenle ölçekleri oluşturan herhangi bir maddenin çıkarılmasına gerek 
kalmamıştır.  

3.5. Geçerlilik Analizleri  

Araştırmanın anket formunda yer alan ölçeklerin geçerliliklerini sağlamak için 
kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliği olmak üzere iki temel analiz yapılmıştır. Kapsam 
geçerliliğinde ölçüm aracının ölçmek istediği yapıyı ölçüp ölçmediği, uzman kanısına 
dayanmaktadır. Bu kişiler konunun uzmanı olup, konuyu yakından bildikleri için daha 
objektif bir değerlendirme yapabilmektedirler (Şencan, 2005, s.745- 746). Bu çalışmada 
uzman kanısına dayalı kapsam geçerliliğinden yararlanılmış olup, ölçek maddeleri 
uygulamaya geçilmeden önce turizm alanında uzman üç öğretim üyesinin görüşlerine 
sunulmuştur. Onlardan gelen görüşler doğrultusunda anket yeniden düzenlenerek son 
hali kazandırılmıştır. Ayrıca,  uygulama öncesinde gerçekleştirilen pilot çalışma 
sonuçları da, kullanılan ölçeklerin kapsam geçerliliğini kanıtlamıştır.  

Araştırmada kullanılan bir diğer geçerlilik analizi ise yapı geçerliliğidir. Yapı 
geçerliliği; somut bir ölçüm yerine, belirli bir davranış alanına ve kavramsal yapıya 
ilişkin inceleme yapıldığı zaman uygulanır. Değişkenlerin bir faktör üzerindeki faktör 
ağırlıkları yüksekse bu değişkenlerin yapısal geçerliliğe sahip oldukları söylenir. Ancak 
bu yeterli değildir, faktör sayısının ve faktörler arasındaki ilişkilerin de kuramla uyumlu 
olması gerekir (Çakmur, 2012, s.342). Çalışmada ölçeğin yapı geçerliliğini 
belirleyebilmek için elde edilen veriler üzerinde açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu 
süreçte; Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett Küresellik testi sonuçları, maddelerin 
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ortak faktör varyans değerleri ve özdeğerleri temel bileşenler yöntemi kullanılarak 
incelenmiştir.Açımlayıcı faktör analizi öncesi, örneklem büyüklüğünün faktörleştirmeye 
uygunluğunu test etmek amacıyla uygulanan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) veBarlett 
Küresellik testi sonuçları Tablo 2’de görülmektedir.  

Tablo 2: KMO ve Bartlett Testi  

Ölçekler KMO Değerleri Bartlett Testi Sonuçları 

Marka Farkındalığı  0.77 χ2=497.23, df=6, p=0.001 

Marka Çağrışımları  0.87 χ2=1003.84, df=21, p=0.001 

Algılanan Kalite  0.80 χ2=662.05, df=10, p=0.001 

Marka Sadakati  0.83 χ2=1024.64, df=10, p=0.001 

Ölçek Toplamı 0.86 χ2=1489.36, df=10, p=0.001 

Tablo 2’de görüldüğü gibi analiz öncesinde marka farkındalığı alt ölçeğinin;KMO 
değerinin (0.77) ve Bartlett Küresellik Testi sonuçlarının (χ2=497.23, df=6, p=0.001) 
olması, ölçeğin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde marka 
çağrışımları ölçeğinin, KMO değeri (0.87) ve Bartlett Küresellik Testi'nin (χ2=1003.84, 
df=21, p=0.001) olması da ilgili alt ölçeğin faktör analizine uygun olduğunu 
göstermektedir. Algılanan kalite ölçeğinin KMO değeri (0.80) ve Bartlett Küresellik 
Testi (χ2=662.05,df=10, p=0.001)'dir. İlgili alt ölçek de faktör analizine uygundur. 
KMO değeri (0.83) ve Bartlett Küresellik Testi (χ2=1024.64,df=10, p=0.001) olan 
marka sadakati ölçeğinin de faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir.  

3.6. Açımlayıcı (Keşifsel) Faktör Analizi  

Sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda sıklıkla kullanılan açımlayıcı (keşifsel)  
faktör analizi, değişken azaltma ve ortaya çıkan faktörleri isimlendirmeye yaramakta, 
faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktörlerin, davranışın anlaşılmasına yardımcı 
olan kuramın yapıları ile benzer olup olmadığını ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle 
açımlayıcı faktör analizi sonucunda, belli bir faktör altında toplanan göstergelerin, 
kuramsal yapının göstergeleri olup olmadığına ilişkin bir sorgulama yapılmaktadır 
(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012, s.177). Araştırmada anket formunda 
bulunan marka farkındalığı, marka çağrışımları, algılanan kalite ve marka sadakati 
ölçekleri açımlayıcı faktör analizine tabii tutulmuştur. Bu analizin sonuçları Tablo 3’de 
görülmektedir.  

Bir ölçeğin tek boyut geçerliliğinin ispatı için ölçek veya varsa alt boyutları ayrı 
ayrı faktör analizine tabi tutulmalı ve analiz sonucunda birinci faktörün açıkladığı 
varyans en az %40 olmalıdır (Giritlioğlu, 2012, s.231). Tablo 3’de görüldüğü gibi 
ölçeğin tüm boyutları %40 değerinin üzerindedir. Bu bulgular, ölçeğin tek boyut 
geçerliliğini sağladığını göstermektedir.Bütün ölçekler tek bileşenli çıktığından dolayı 
rotasyon yapılmamıştır.  
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Tablo 3: Müşteri Temelli Marka Değeri Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları  

Faktör Madde 
Yükü 

Öz 
Değer 

Varyans 
(%) 

İç 
Tutarlılık 
Katsayısı 

(α) 
1. Marka Farkındalığı (4 Madde)     
Türkiye’deki termal tesisler arasında Balçova, bilinen bir tesistir. 0.774 

2.52 63 0.838 
 

Termal turizm denildiğinde aklıma ilk gelen tesis Balçova’dır. 0.805 
Balçova'daki termal su kaynaklarının özelliklerinin farkındayım.  0.788 
Balçova termal tesislerinin hizmetleri ve kalitesi hakkında bilgi 
sahibiyim.  0.805 

2. Marka Çağrışımları (7 madde)     

 Balçova termal tesislerinin sağlıkla ilgili hizmetleri yeterli düzeydedir.  0.682 

3.66 52 0.870 
 

Balçova termal tesislerinin termal turizmi destekleyen olanakları yeterli 
düzeydedir.  0.770 

Balçova termal tesislerinin fiziki olanakları yeterli düzeydedir.  0.759 
Balçova termal tesislerinin hizmet kalitesi yüksektir.  0.822 
Balçova termal tesislerindeki temizlik ve hijyen standartları yüksektir.  0.746 
Balçova termal tesislerini rakip tesislerden kolaylıkla ayırabilirim.  0.756 
Balçova termal tesisleri hakkında yapılan reklamlar yeterince dikkat 
çekmektedir.  0.473 

3. Algılanan Kalite (5 Madde)     

Balçova termal tesislerinde verilen termal hizmetlerin kalitesi benzer 
diğer tesislerin kalitesinden yüksektir.  0.729 

2.86 57 0.903 
 

Balçova termal tesislerinde verilen tamamlayıcı hizmetlerin kalitesi 
benzer diğer tesislerin kalitesinden yüksektir.  0.797 

Balçova termal tesisleri termal suyunun sağlığıma iyi geleceğini 
düşünüyorum.  0.619 

Balçova termal tesislerinde müşteri şikayetlerine yeterince özen 
gösterilmektedir.  0.756 

Balçova termal tesislerinde verilen tüm hizmetler beklentilerimi 
karşılamaktadır.  0.857 

4. Marka Sadakati (5 Madde)     

Termal turizmde ilk tercihim Balçova termal tesisleridir.  0.860 

3.30 66 0.900 
 

Önümüzdeki yıllarda Balçova termal tesislerine tekrar geleceğim.  0.838 
Balçova termal tesislerini herkese tavsiye ederim.  0.843 
Balçova termal tesislerindeki fiyatlar artsa bile yine de tercih ederim.  0.679 
Diğer tesislerle karşılaştırdığımda hep Balçova termal tesislerini tercih 
ediyorum.  0.830 

TOPLAM  3.79 76  

4. Bulgular  
4.1. Demografik Bulgular  
Katılımcıların demografik özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Ankete katılan 

turistlerin %54’ü yerli, %46’sı ise yabancı turistlerden oluşmaktadır. Ankete katılanların 
%48,3’ü bay, %51,7’si bayandır. Ankete katılan turistlerin %25,8’i 51-60 yaş 
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aralığında, %24’ü 41-50 yaş aralığında, %20,8’i 31-40 yaş aralığında bulunmaktadır. 61 
ve üzeri yaş aralığında bulunan turistlerin oranı ise %19,8’dir. Ankete katılanların 
%35,4’ü lise mezunu, %19,5’i lisans mezunu, %15,6’sı ise yüksek lisans/doktora 
mezunudur. Termal tesiste konaklayan turistlerin meslek dağılımlarına bakıldığında 
%23,5’inin emekli, %22,2’sinin işçi, %17’sinin memur, %16’sının ise serbest meslek 
sahibi olduğu görülmektedir. Ankete katılan turistlerin gelir düzeyleri incelendiğinde 
yerli turistlerin %25,9’unun 1001-2000 TL, %24,4’ünün 2001-3000 TL gelire sahip 
olduğu görülmektedir. 5001 TL ve üzeri gelire sahip olan yerli turistlerin oranı ise 
%19,3’tür. Yabancı turistlerin ise %51,8’i 4001 Euro ve üzeri gelire sahipken, %21,3’ü 
3001-4000 Euro, %17,7’si 2001-3000 Euro gelire sahip bulunmaktadır.  

4.2. Yol Analizi ve Hipotez Testleri  
Araştırmanın modelinde ortaya konan ilişkileri test etmek amacıyla yol analizi 

(path analysis) yapılmıştır. Analizler neticesinde Ki-kare (χ2 ) iyilik uyumu sonucu,  χ2 
= 1.1, df = 2, p = 0.58 olarak belirlenmiştir. χ2 değerine ilişkin olasılık değerinin (p) 
0.05’den büyük olması önerilen modelle toplanan verilerin ima ettiği model arasında 
büyük bir fark olmadığını göstermektedir. Başka bir deyişle, istatistiksel olarak 
anlamsız bir sonuç elde edilmesi önerilen modelin kabul edilebilir bir model olduğuna 
işaret etmektedir. RMSEA (Root-Square-Mean Error of Approximation) değeri ise  
RMSEA= 0.0, %90 GA= 0.0-0.08 olarak tespit edilmiştir. RMSEA'nın .05'ten küçük 
olması mükemmel ve .08'den küçük olması iyi uyuma işaret etmektedir (Çokluk, 
Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012, 324). Çalışmadaki değerin 0.0 olarak tespit edilmiş 
olması, modelin kabul edilebilir uyuma sahip olduğunun bir diğer göstergesidir. Uyum 
indeksleri incelenmeye devam edildiğinde AGFI'nın (Adjusted Goodness of Fit Index) 
0.99 olduğu görülmektedir. AGFI indeksinin .95'in üzerinde olması mükemmel uyuma, 
.90'ın üzerinde olması ise iyi uyuma karşılık gelmektedir (Hooper, Coughlan ve Mullen, 
2008, s.53-60). Bu çerçevede çalışmanın AGFI değeri modelin mükemmel derecede 
uyumlu olduğunu göstermektedir. Son olarak NNFI (Non-Normed Fit Index) ve CFI 
(Comparative Goodness of Fit Index) uyum indeksleri incelendiğinde NNFI'nın 1.0 ve 
CFI'nın 1.0 olduğu görülmektedir. NNFI ve CFI indekslerinin .95'in üzerinde olması 
mükemmel uyuma, .90'ın üzerinde olması ise iyi uyuma karşılık gelmektedir  (Çokluk, 
Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012, s.324). Bu çerçevede, elde edilen NNFI ve CFI 
değerleri modelin mükemmel derecede uyumlu olduğunu kanıtlayan diğer 
göstergelerdir.  

Araştırmada oluşturulan modele ilişkin yol analizi sonuçları ve yol katsayıları 
aşağıdaki Şekil 2'de görülmektedir. 

  
Şekil 2: Yol Analizi Sonuçları ve Yol Katsayıları 
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Suhr'a (2006) göre; 0.10'dan daha küçük yol katsayısı değeri zayıf etki, 0.30 
civarındaki değerler orta etki ve 0.50'den büyük değerler güçlü etki olarak kabul 
edilmektedir.  

Araştırmada ilk olarak şekil 2'de görüldüğü gibi marka farkındalığının marka 
sadakatini (β=0.32, t=7.12, p<0.05) düzeyinde etkilediği ve dolayısıyla iki boyut 
arasındaki doğrusal ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ortaya çıkartılmıştır. 
Marka farkındalığının marka sadakatine etkisi istatistiksel olarak anlamlı olmakla 
birlikte orta derecede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (β=0.32>β =0.10). Araştırmada 
elde edilen bu sonuç neticesinde hipotez 1 kabul edilmiştir.  

İkinci olarak marka çağrışımlarının marka sadakatini (β=0.12, t=2.27, p<0.05) 
düzeyinde etkilediği ve dolayısıyla iki boyut arasındaki doğrusal ilişkinin istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu ortaya çıkartılmıştır. Marka çağrışımlarının marka sadakatine 
etkisi istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte orta derecede etkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (β=0.12>β =0.10). Araştırmada elde edilen bu bulgular neticesinde hipotez 
2 kabul edilmiştir.  

Araştırmada üçüncü olarak algılanan kalitenin marka sadakatini (β=0.43, t=7.91, 
p<0.05) düzeyinde etkilediği ve dolayısıyla iki boyut arasındaki doğrusal ilişkinin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu ortaya çıkartılmıştır. Algılanan kalitenin marka 
sadakatine etkisi istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte orta derecede etkili olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır (β=0.43>β =0.10). Araştırmada elde edilen bu bulgular 
neticesinde hipotez 3 kabul edilmiştir.  

Araştırmadan dördüncü olarak marka farkındalığının marka çağrışımlarını 
(β=0.25, t=6.26, p<0.05) düzeyinde etkilediği ve dolayısıyla iki boyut arasındaki 
doğrusal ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ortaya çıkartılmıştır. Marka 
farkındalığının marka çağrışımlarına etkisi istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte 
orta derecede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (β=0.25>β =0.10). Şekil 2'den de 
görülebileceği gibi marka farkındalığının etkilediği boyutlar arasında en düşük yol 
katsayısı marka farkındalığı ile marka çağrışımları arasında gerçekleşmiştir. 
Dolayısıyla, termal tesiste konaklayan turistlerin farkında oldukları markalara karşı 
geliştirdikleri çağrışım daha yüksektir fakat marka farkındalığı algılanan kalite ve marka 
sadakatine oranla marka çağrışımlarını daha düşük düzeyde etkilemektedir.Araştırmada 
elde edilen bu bulgular neticesinde hipotez 4 kabul edilmiştir.  

Araştırmada ayrıca algılanan kalitenin marka çağrışımlarını (β=0.63, t=15.78, 
p<0.05) düzeyinde etkilediği ve dolayısıyla iki boyut arasındaki doğrusal ilişkinin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu ortaya çıkartılmıştır. Algılanan kalitenin marka 
çağrışımlarına etkisi istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü derecede etkili olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır (β=0.63>β =0.50). Araştırmada elde edilen bu bulgular 
neticesinde hipotez 5 kabul edilmiştir.  

Son olarak araştırmada marka farkındalığının algılanan kaliteyi (β=0.69, t=19.13, 
p<0.05) düzeyinde etkilediği ve dolayısıyla iki boyut arasındaki doğrusal ilişkinin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu ortaya çıkartılmıştır. Marka farkındalığının algılanan 
kaliteye etkisi istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü derecede etkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (β=0.69>β =0.50). Araştırmada elde edilen bu bulgular neticesinde de 
hipotez 6 kabul edilmiştir.  
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5. Sonuç ve Tartışma   

İlgili yazında; markalaşma ve müşteri temelli marka değeri ile ilgili çok sayıda ve 
termal turizmle ilgili yeterli sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen, termal turizm 
amaçlı seyahat eden turistlerin müşteri temelli marka değeri algılarını ölçen herhangi bir 
araştırma bulunmamaktadır. Yapılan bu araştırmada ise öncelikli olarak yukarıda 
değinilen açığın giderilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, İzmir ili Balçova ilçesinde yer 
alan Balçova Termal Tesisleri'nde konaklayan Türk ve yabancı turistlerin müşteri 
temelli marka değeri algıları ölçülmüş ve müşteri temelli marka değerinin dört boyutu 
(marka farkındalığı, marka çağrışımları, algılanan kalite ve marka sadakati) arasındaki 
ilişki araştırılmıştır. 

Araştırma sonucunda, turistlerin marka farkındalığı ile marka sadakati algıları 
arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç 
yazında Aktepe ve Baş, (2008), Aktepe ve Şahbaz (2010), Balaji (2011), Ural ve Perk 
(2012), Shabbir ve Rehman (2013), Torlak, Doğan ve Özkara (2014), Ishaq ve Diğ., 
(2014), Krystallis ve Chrysochou (2014) müşterilerin farkında oldukları markalara karşı 
sadakatlerinin daha yüksek olduğu yönündeki araştırma bulguları ile örtüşmektedir. 

Araştırma sonucunda ulaşılan bir diğer bulgu ise marka çağrışımları ile marka 
sadakati arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte, marka 
çağrışımlarının marka sadakatine etkisinin güçsüz olduğudur. Elde edilen bu bulgu, 
yazında diğer araştırmalarda elde edilen marka çağrışımlarının marka sadakati üzerinde 
olumlu bir etkisi olduğu yönündeki bulgular ile kısmen örtüşmektedir (Kotler, 1996; 
Atılgan, Aksoy ve Akıncı, 2005; Gil, Andres ve Salinas, 2007; Toksarı, 2010; Taşkın ve 
Akat, 2010; Torlak, Doğan ve Özkara, 2014). Oysa Yapraklı ve Can’ın (2009) marka 
çağrışımlarının marka sadakatine etkisinin reddedildiği çalışması ile ise 
örtüşmemektedir. Ural ve Perk’in (2012) çalışmalarında elde ettiği, marka 
çağrışımlarının marka sadakatini etkileyen en önemli faktör olduğu yönündeki bulgular 
ile de örtüşmemektedir.  

Araştırmada oluşturulan modeldeki boyutlar arası ilişkiyi gösteren yol katsayıları 
arasında en düşük katsayı marka çağrışımları ve marka sadakati arasında ortaya 
çıkmıştır. Dolayısıyla marka çağrışımları marka sadakatini en az etkileyen boyuttur. 
Bunun nedeninin katılımcıların tesis kendilerine tam anlamıyla bir marka ismi 
çağrıştırmaması veya tesisin bazı konularda eksik olduğuna düşünmelerine rağmen, 
yılların vermiş olduğu alışkanlıktan dolayı tesise gelmeyi sürdürmeleri ve tesisten 
vazgeçememeleri ile ilgili olduğu ileri sürülebilir. Turistlerle birebir yapılan sohbetler 
neticesinde böyle bir gözlem elde edilmiştir. Nitekim bu gözlemler Vieceli'nin (2011) 
hızlı tüketilen mallar, hizmetler ve dayanıklı mallar üzerine yaptığı kıyaslamalı 
araştırmada, hizmetlerin dayanıklı ve hızlı tüketilen mallara kıyasla daha az olumlu 
marka çağrışımına sahip olduğu sonucu ile uyumluluk göstermektedir. Ayrıca adı geçen 
araştırmacı marka çağrışımlarının gücünün, müşteri hafızasında marka ile ilgili 
bilgilerin çokluğu ile ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Bilgili ve Diğ.'ne (2008) göre 
ise bir hizmet markasının çağrışımının olumlu algılanabilmesi için geniş bir 
değerlendirme sürecine ihtiyaç vardır. Bir termal tesisin iyi bir hizmet markası olarak 
algılanması; tedavi hizmetlerinin çeşitliliği, çalışanların uzmanlığı, ortamın temizliği, 
odaların dekorunun güzelliği, yemeklerin lezzeti gibi birçok unsurun birlikte 
değerlendirilmesiyle gerçekleşmektedir. Marka çağrışımları ve marka sadakati arasında 
olumlu ilişki olduğu sonucuna ulaşan yukarıda adı geçen araştırmalar, genellikle fiziksel 
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mal üreten sektörlerde gerçekleşmiştir. Yapılan bu araştırmanın hizmet sektöründe 
uygulanmış olmasının böylesi farklı bir sonucun ortaya çıkmasına neden olduğu 
düşünülmektedir.  

Araştırmada, algılanan kalite ile marka sadakati arasındaki ilişkinin istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca algılanan kalitenin, marka 
sadakatini en fazla etkileyen boyut olduğu da tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgu, 
ilgili yazındaki (Gil, Andres ve Salinas, 2007; Marangoz, 2007; Yapraklı ve Can, 2009; 
Erdil ve Uzun, 2009; Balaji, 2011; Ural ve Perk, 2012; Shabbir ve Rehman, 2013; 
Yıldız, 2013; Saydan, 2013) algılanan kalitenin yüksek olmasının marka sadakatini 
doğrudan ve olumlu etkilediğini savunan araştırma bulguları ile örtüşmektedir. Taşkın 
ve Akat’ın (2010) çalışmasında ise algılanan kalitenin marka sadakatini etkilediğine 
ilişkin hipotez reddedilmiştir.  

Araştırma sonucunda ulaşılan bir diğer bulgu ise turistlerin marka farkındalığı ile 
marka çağrışımları algıları arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğudur. 
Elde edilen bu bulgu, ilgili yazındaki (Pitta ve Katsanis, 1995;  Aaker,  1991; Yıldız, Ay 
ve Özbey, 2012) marka farkındalığının marka çağrışımlarının temelinde yer aldığı ve 
farkındalığın çağrışımları desteklediği yönündeki ifadelerle de örtüşmektedir.  

Araştırmada, algılanan kalite ile marka çağrışımları arasındaki ilişkinin de 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve algılanan kalitenin marka çağrışımları üzerindeki 
etkisinin çok güçlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu bulgu da, ilgili 
yazındaki (Marangoz, 2007; Taşkın ve Akat, 2010; Kumar, Dash ve Purwar, 2013) 
araştırma bulgularıyla paralellik göstermektedir. 

Araştırma sonucunda ulaşılan bir diğer bulgu da, marka farkındalığı ile algılanan 
kalite arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğudur. Elde edilen bu bulgu 
da, ilgili yazındaki (Moisescu, 2005; Balaji, 2011; Shabbir ve Rehman, 2013; Saydan, 
2013) araştırma bulgularıyla paralellik göstermektedir. Ayrıca, araştırma sonucunda 
boyutlar arası ilişkide en güçlü etkinin marka farkındalığı ve algılanan kalite arasında 
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç da, marka farkındalığının en fazla etkilediği boyutun 
algılanan kalite olduğunu göstermektedir.  

Sonuç olarak, termal turizm amaçlı seyahat eden turistlerin marka değeri algıları 
dikkate alındığında; marka farkındalığının marka sadakatini orta derecede, marka 
çağrışımlarının marka sadakatini zayıf derecede, algılanan kalitenin marka sadakatini 
orta derecede, marka farkındalığının marka çağrışımlarını orta derecede, algılanan 
kalitenin marka çağrışımlarını güçlü derecede ve marka farkındalığının algılanan 
kaliteyi güçlü derecede etkilediği görülmektedir. Bu bağlamda; araştırma kapsamına 
alınan tesisin termal turizm içerisindeki mevcut durumu da göz önüne alınarak, önce 
mikro düzeyde termal tesislere yönelik olarak ve daha sonra da, makro düzeyde termal 
turizm sektörüne ve ilgili kamu kurumlarına yönelik olarak, ayrıca akademik anlamda 
gelecekteki araştırmacılara yönelik olarak bazı öneriler geliştirilmiştir.  

Çalışmada mikro düzeyde termal tesislere yönelik öneriler geliştirilmiştir. 
Balçova Termal Tesisleri'nin müşteri temelli marka değeri yaratmayı başarabilmesinde 
en önemli faktör, sadece tedavi amaçlı hizmet veriyor olması, bir başka deyişle hedefini 
daraltmış olmasıdır. Ries ve Ries (2011, s.23)'e göre, bir marka hedefini daralttığında 
daha güçlü olmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye'de termal turizmde müşteri temelli marka 
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değeri yaratmak isteyen tesislerin, hedeflerini daraltmaları ve tek bir hizmet üzerine 
odaklanmaları önerilmektedir. 

Chen, Prebensen ve Huan (2008),  Aymankuy, Akgül ve Akgül, (2012) termal 
tesislerde konaklamaların uzun sürmesinin, müşterilerin kendileri ve çocukları için 
rekreasyon ve animasyon hizmeti beklentilerini arttırdığını ve bu durumun da, eğlence 
ve boş zaman imkan ve aktivitelerini termal müşteriler için önemli hale getirdiğini ileri 
sürmektedir. Araştırma kapsamına alınan tesis müşterileri ile yapılan görüşmelerden de 
anlaşıldığı gibi termal tesislerde konaklayan müşterilerin genellikle hareket kısıtı 
bulunmaktadır. Bu nedenle, termal tesislerin eğlence faaliyetlerinden ziyade, dinlence 
ve yavaş hareket gerektiren rekreasyon faaliyetlerine odaklanmaları gerekmektedir. 

Termal tesislerde konaklayan müşteriler, genellikle sağlık sorunları yaşayan 
kişiler olduğu için sunulan yiyecek-içecek hizmetlerinde bazı özel düzenlemeler 
yapılması yerinde olacaktır. Her şeyden önce tesiste konaklayan turistlerin 
rahatsızlıkları tespit edilerek onların durumuna uygun özel diyet menüler sunulması, 
yiyecek ve içeceklerin besin ve kalori değerlerini hesaplayabilen diyet uzmanlarının 
tesiste istihdam edilmesi gerekmektedir. Yiyecek ve içeceklerin sunulduğu ortamın 
temizlik-hijyen koşullarının sağlanması ve yiyecek-içecek bölümünde görev alacak 
personelin de hijyen kurallarına uygun davranması ve bakımlı bir dış görünüşe sahip 
olması, termal tesislerin dikkat etmesi gereken hususlar arasındadır. 

Termal tesislerde konaklayan müşteriler, genellikle elli yaş ve üzeri kişilerden 
oluşmakta ve tesiste konakladıkları süre boyunca çeşitli tedavi hizmetleri almaktadırlar. 
Bu nedenle kendilerini çoğu zaman yorgun hissetmekte, odalarından dışarı çıkmak 
istememektedirler. Bu noktadan hareketle, termal turizme yönelik faaliyet gösteren 
tesislerin mutlaka “oda hizmeti” sunmaları ve müşterilerin gün içerisinde yardıma 
ihtiyaç duyabilecekleri her türlü konuda onlarla birebir ilgilenecek personeli 
bünyelerinde bulundurmaları yerinde olacaktır. 

Termal amaçlı seyahat eden turistler, sağlık sorunlarının giderilmesine ve 
yaşadıkları rahatsızlıkların nedenini bilmeye çok önem vermektedirler. Bir uzman 
gözüyle incelenip bilimsel olarak rahatsızlıklarına uygun tanının konması onları 
rahatlatmakta ve böylece, tedavilerine gönül rahatlığı ile devam etmeleri 
sağlanmaktadır. Araştırma kapsamına alınan tesiste görüşülen turistler, bugüne kadar 
gitmiş oldukları termal tesislerde uygun tanının konulamamış olmasından ve bu tanıyı 
koyacak uzman bir hekimin bulunmayışından oldukça şikayetçi olduklarını 
belirtmişlerdir. Bu tesisi tercih etmelerindeki en önemli faktörün uzman hekimlerin 
bulunması ve gerekli tanı konulduktan sonra tedavi sürecinin başlatılması olduğunu da 
eklemişlerdir. Doğanlı’ya (2006) göre marka geliştirmede en önemli husus, müşterinin 
isteği ve beklentisi öğrenilip buna uygun markanın geliştirilmesidir. Bu noktadan 
hareketle, termal tesislere turistlerin beklenti ve taleplerini dikkate almaları, gerekli 
tanıyı koyabilecek uzman hekimleri bulundurmaları, turistlerin tedavi süresince hangi 
tedavileri alacağını belirlemeleri ve buna uygun tedavi sürecini gerçekleştirmeleri 
önerilmektedir. 

Turistlerin marka farkındalık düzeylerini yükseltmek için termal tesislerin tanıtım 
ve promosyon faaliyetlerinin yanında her türlü web ve iletişim aracı reklamlarına, 
farkındalık yaratıcı hayırseverlik ve sponsorluk faaliyetlerine yoğunlaşmaları yararlı 
olacaktır. Etkili bir marka değeri yaratmak için, sunulan termal hizmetler hakkında, 
deneyim sahibi müşterilere yönelik hatırlatıcı, deneyim sahibi olmayan müşterilere 
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yönelik ise bilgilendirici faaliyetlerin yürütülmesi yararlı olacaktır.Termal tesislerde 
algılanan kalitenin iyileştirilebilmesi için ise; konaklama esnasında turistlerin her türlü 
ihtiyaçları ile yakından ilgilenilmesi, şikayetlerin giderilmesi ve sunulan termal 
hizmetlerin benzer diğer tesislerin hizmetlerinden daha kaliteli sunulması önemlidir. 
Bunların yanı sıra, müşteri beklentileri doğrultusunda konaklama, yeme-içme, sosyal 
aktivite gibi destek hizmetlerinin de geliştirilmesi önerilmektedir. Termal tesislere 
marka çağrışımlarını arttırabilmeleri için; kür ve spa, fizik tedavi, fitness gibi sağlıkla 
ilgili hizmetlerini, konaklama, yeme-içme ve rekreasyon gibi termal turizmi destekleyen 
olanaklarını ve alt yapı, ek tesisler, çevre düzenlemesi gibi fiziki olanaklarını 
geliştirmeleri önerilmektedir.Müşteri temelli marka değeri yaratılmasında en zor 
süreçlerden birisi, marka sadakati oluşturmaktır. Fakat marka sadakati bir defa 
sağlandığında, bu alışkanlığın değişmesi de zordur. Diğer taraftan Nysveen ve Diğ.  
(2013, s.416) hizmetler sektörüne yönelik yaptıkları araştırmada marka sadakatini 
doğrudan etkileyen tek hizmet deneyimi boyutunun ilişkisel deneyimin olduğu 
bulgusuna ulaşmışlardır. Bu bulgudan hareketle, hizmetlerde marka sadakatinin 
ürünlere kıyasla daha fazla müşteri ilişkilerine, onların karmaşık kişiliklerine ve 
müşterilerin değer yaratmada yardımcı bir unsur olarak kullanılabilmelerine bağlı 
olduğu ileri sürülebilir. Bu nedenle, termal tesisler, sektördeki diğer tesislere göre 
farklılık yaratabilmek için, davranışsal sadakatin yanı sıra, turistlerin tutumsal sadakat 
geliştirmelerine de olanak sağlamalıdırlar. Bu noktadan hareketle her bir müşteri 
beklentilerine göre farklı değerlendirilerek, müşteri memnuniyeti ve güveni 
sağlayabilmenin yolları aranmalıdır. 

Çalışmada makro düzeyde termal turizm sektörüne ve ilgili kamu kurumlarına 
yönelik sunulan öneriler ise şunlardır. Termal merkezler için standartlar oluşturmalı ve 
bu standartlar doğrultusunda belgelendirme yapılmalıdır. Bu doğrultuda Avrupa Birliği 
ülkelerindeki ilgili kuruluşlarla işbirliğine gidilmeli, AB ülkelerinden daha fazla turist 
çekilebilmesi için her ülkedeki sağlık sisteminin işleyişini dikkate alan pazarlama 
stratejileri uygulanmalıdır. Özel sigorta kapsamının daha yaygın olduğu ülkelere 
yönelik yüksek gelirli kesim için az sayıda ancak lüks tesisler, orta ve düşük gelirli 
kesime yönelik ise sosyal tesisler teşvik edilmelidir. Termal merkezlerde hastanelerde 
yapılan tanılar doğrultusunda hastaya yönelik kür programları uygulanabilmelidir. Bu 
doğrultuda konusunda uzman yeterli nicelik ve nitelikte personel istihdamı için gerekli 
özendirici tedbirler alınmalıdır. Uluslararası bürokrasiyi ve yazışmaları yapabilen 
personel yetiştirilmeli, yurt dışından gelen termal turistlerden elde edilen döviz 
kazançlarına vergi indirimi veya muafiyetleri sağlanmalıdır. Üniversitelerde önlisans 
veya fakülte düzeyinde termal turizm işletmeciliği bölümlerin açılması teknik bilgi 
gerekliliği açısından doğru bir yaklaşım olacaktır.  

Çalışmada gelecekte yapılacak yeni araştırmalara yönelik akademik öneriler de 
geliştirilmiştir. İleride yapılacak olan çalışmalarda, araştırmada kullanılan analizlerin 
diğer termal tesislerde de kullanılabilmesi mümkündür. Bunun yanı sıra ilgili yazında 
turizm destinasyonlarında markalaşma ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Ancak bu destinasyonlarda faaliyet gösteren turizm işletmelerinin markalaşması ile 
ilgili çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle ileride yapılacak çalışmalarda bu 
destinasyonlardaki işletmelerin destinasyon markalaşması üzerindeki etkisinin de 
incelenmesi yararlı olacaktır. Öte yandan turizm destinasyonlarında faaliyet gösteren 
daha fazla sayıdaki tesislerden elde edilecek verilerin kullanılması daha sağlıklı 
sonuçlara ulaşılabilmesini mümkün kılabilecektir. Ayrıca bu çalışmada daha çok 
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müşteri temelli marka değeri boyutları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Gelecekteki 
çalışmalarda ise tesislerde sunulan hizmetlerin ve tesis olanaklarının müşteri temelli 
marka değeri üzerindeki etkisinin de incelenmesi yararlı olacaktır. Öte yandan 
araştırmacılara önerilebilecek diğer çalışma konuları ise termal turizmin destinasyon ve 
ülke markalaşması üzerindeki ekonomik etkilerinin ölçülmesidir.  
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Extensive Summary 
 1. Introduction 

 Today, since the competition increases between firms and information technology 
changes rapidly, the successfull businesses focuse on product development and 
diversification. In order to obtain and keep competitive advantage, firms should build 
effective branding for their products and consistently create higher values for their 
customers.  

There are many definitions related to brand concept in the literature. When these 
definations is examined, it can be understood that brand; (1) allows to distinguish a 
product from the others, (2) generating and emerging based on business activities and 
customer perception, (3) evokes the desire to have a product in customers mind and 
consists of their perception, (4) it can be expressed in symbols, shapes, numbers and 
letters, ( 5) reveals the mission, goals, values and commitments of the creaters, and (6) 
add value to the products (Kotler, 1997; Suzer, 2002; Keller, 2003;  Ilguner, 2006;  
Ertugrul and Demirkol, 2007; Taskin and Akat, 2012; Jones and Bonevac, 2013).  

Brand is a promise (Doganli, 2006: p.71). The features of tourism product such as 
perishablity, intangiblity, unstored, labor intensive and heterogeneous (Icoz, 1996; 
Hacioglu, 1997; Usal and Oral, 2001), makes it necessary for branding and promising to 
customers. Moreover, buying tourism product without pre-test, increase the buying risk 
of the customers.  Terefore, in order to give confidence to the customers, branding is 
becoming more important. Thus, branding is one of the best marketing tools for the 
tourism product.  

Today, the extension of the human life in the worldwide, rapidly aging population 
and rising medical care costs increase for searching alternative treatments among the 
people. Thermal tourism is one of the most famous alternative treatments that meet 
these needs.  

Thermal infrastructure capacity and facilities has been increasing in Turkey in 
recent years. Diversification of today's customer expectations and the need to ensure 
customer satisfaction increase the importance of branding in the thermal tourism in this 
period. In this regard, it is important to meet the expectations of the thermal tourists in 
the thermal tourism destination within the country and also inside in the accommodation 
facilities  with quality services and effective promotional strategies. Thus, Turkey may 
have a chance to be a brand in the worldwide by using rich thermal springs and 
converting thermal resources into economic value.  
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In the study, it is aimed to measure customer-based brand equity perception of 
domestic and foreign tourists staying in the thermal accommodation facilities. For this 
purpose, Balcova Thermal Facilities in Izmir were selected as a research area. In the 
literature, there are many customer-based brand equity studies that applied for different 
sectors. Similarly, there are also a number of studies related to customer based brand 
equity for a variety of service sectors and tourism. But there are no study encountered in 
the literature that  discussed the relationship between customer-based brand equity 
dimensions of the thermal tourism facilities. The study is expected to provide a 
significant contribution to the related literature in this regard. 

2. Methodology 
The aim of the study is to measure brand equity perception of tourists who staying 

in the Balcova Termal Facilities and determine the relationships between customer-
based brand equity dimensions. The research is applied on Turkish and foreign tourists 
who staying in Balcova Thermal Facilities located in Balcova Thermal Destination in 
Izmir in Turkey. 216 of the respondents is Turkish and 184 respondents is foreign 
tourists. Data were collected between May 2014 and October 2014.  

Descriptive analysis is applied in order to determine the demographic 
characteristics of the participants. Cronbach's alpha coefficients were calculated for 
testing the reliability of the scale used in this study, The validity of the study was tested 
in two ways. First, construct validity applied depending on expert opinion. Secondly, 
exploratory factor analysis was used. Finally, path analysis were used in order to 
determine the relationship between the customer-based brand equity dimensions. 

Cronbach α coefficient of the scale used in this study is 0,95. KMO value of  the 
scale is 0,86 and the result of Bartlett test of sphericity is χ2 = 1489.36, df = 10, p = 
0.001. Eigen value of the scale is 3.79, which explains 76% of the total variance. 

3. Finding and Discussion 

The result of path analysis Chi-square is (χ2) = 1.1, df = 2, p = 0.58; RMSEA= 
0.0, %90 CI= 0.0-0.08; AGFI= 0.99; NNFI=1.0 and  CFI= 1.0. The results of path 
analysis of the research model are shown in the Figure 1. 

 
Figure 1. Research Model and The Result of Path Analysis 

The affect of brand awareness on brand loyalty is (β = 0.32, t = 7.12, p <0.05). 
Thus, the relationship between two dimensions are statistically significant. This result is 
consistent with the research findings that mentioned in the literature (Aktepe and Bas, 
2008; Aktepe and Sahbaz, 2010; Balaji, 2011; Ural and Perk, 2012; Shabbir and 
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Rehman, 2013; Torlak, Dogan and  Ozkara, 2014; Ishaq et al., 2014; Krystallis and 
Chrysochou, 2014). 

The affect of brand association on brand loyalty is (β=0.12, t=2.27, p<0.05) and 
the relationship between these two dimensions are statistically significant. This result is 
consistent with the research findings that mentioned in the literature (Kotler, 1996; 
Atılgan, Aksoy and Akinci, 2005; Gil, Andres and Salinas, 2007; Toksari, 2010; Taskin 
and Akat, 2010; Torlak, Dogan ve Ozkara, 2014). But it is not consistent with the 
research findings (Yaprakli and Can, 2009; Ural and Perk, 2012).  

The lowest path coefficients have emerged between brand associations and brand 
loyalty in the model used in the study. These results are consistent with research 
findings of Vieceli (2011) about services have less positive brand associations 
compared with durable goods. According to Bilgili et al. (2008) there should be long 
time for an extensive evaluation process of a service brand. Thus, thermal facilities need 
long time to be perceived as good brand for possitive evaluation by comparing variety 
of treatments, the expertise of the staff, the cleanliness of the rooms, the taste of foods, 
environment quality and quality of the other services.   

The affect of perceived quality on brand loyalty is (β=0.43, t=7.91, p<0.05) and 
the relationship between these two dimensions are statistically significant too. This 
result is consistent with the research findings that mentioned in the literature (Gil, 
Andres and Salinas, 2007; Marangoz, 2007; Yaprakli and Can, 2009; Erdil and Uzun, 
2009; Balaji, 2011; Ural and Perk, 2012; Shabbir and Rehman, 2013; Yıldız, 2013; 
Saydan, 2013). But Taskin and Akat (2010) was rejected the hypothesis that affect of 
perceived quality on brand loyalty in their study.  

The affect of brand awareness on brand association is (β=0.25, t=6.26, p<0.05) 
and the relationship between these two dimensions are statistically significant. This 
result is also consistent with the research findings that mentioned in the literature (Pitta 
and Katsanis, 1995;  Aaker,  1991; Yildiz, Ay and Ozbey, 2012). 

In addition, the affect of perceived quality on brand association is (β=0.63, 
t=15.78, p<0.05) and the relationship between these two dimensions are statistically 
significant. This result is also consistent with the research findings that mentioned in the 
literature (Marangoz, 2007;Taskin and Akat, 2010;  Kumar, Dash and Purwar, 2013). 

Finally, the affect of brand awareness on perceived quality is (β=0.69, t=19.13, 
p<0.05) and the relationship between these two dimensions are statistically significant 
too. This result is consistent with the research findings that mentioned in the literature 
(Moisescu, 2005; Balaji, 2011; Shabbir and Rehman, 2013; Saydan, 2013). This result 
shows that the most powerfull affect of the brand awareness is on perceived quality.  

As a result, the research findings show that the brand awareness has moderate 
influence on brand loyalty, brand associations has weak degree of influence on brand 
loyalty, perceived quality has moderate degree of influence on brand loyalty, 
moderately connotations between brand awareness and brand association, perceived 
quality has a strong affect on brand awareness and brand awareness has the most 
influence on perceived quality.  
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Özet 
Bu çalışmada; termal turizmin Türkiye ve dünyadaki durumuna, Türkiye’nin 

jeotermal potansiyeli ve termal turizmdeki kullanım oranlarına, termal suların özellikleri 
ve sağlık açısından faydalarına, Turizm Bakanlığı’nın konuyla ilgili faaliyetlerine, 
termal turizm işletmelerinde pazarlama karması unsurlarına, Kırşehir’deki termal 
tesislerin durumuna değinilmiş ve Kırşehir’de termal turizm hizmeti veren işletmelerde 
konaklayan turistik tüketicilerin tatmin düzeylerine etki eden faktörlerin belirlenmesi 
üzerine bir araştırmaya yer verilmiştir. Araştırma, termal tesislerde konaklayan turistik 
tüketicilere anket uygulanarak yapılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik faktör analizi 
ve MANOVA analizi yapılarak, katılımcıların tatmin düzeylerine etki eden faktörler 
ortaya konulmuş ve demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği tespit 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre termal tesislerde konaklayan turistik tüketicilerin 
tatmin düzeylerinde, “süreç yönetimi”, “tesis çalışanlarının niteliği”, “tesisin nitelikleri” 
ve “yeniden satın alma ve önerme davranışları” faktörlerinin etkisi olduğu ve bu 
faktörlerin tüketicilerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterdiği ortaya 
çıkmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Termal turizm, pazarlama, jeotermal, tatmin. 

Abstract 
In this study, it was mentioned the situation of thermal tourism in Turkey and in 

the world, Turkey’s geothermal potential and utilization of the thermal tourism, the 
characteristics of the thermal waters and benefits in terms of health, activities related to 
the subject of the tourism ministry, elements of the marketing mix in the thermal plant, 
the status of the thermal plant in Kırşehir, a research about determining the level of 
satisfaction of the consumer who staying in thermal plants. Research was conducted by 
applying the survey methods to the tourist consumer accommodate in thermal plants. It 
has been demonstrated the factors affecting the level of satisfaction of participants by 
the agency of factor analysis and MANOVA analysis were made for the purpose of 
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research and were determined whether if they show changes according to demographic 
characteristics. According to results, it has appeared as the impact of factors “process 
management”, qualifications of the facility employees”, “qualifications of the facility”, 
“repurchase and recommend behaviors” on satisfaction of the consumer and these 
factors vary according to their demographic characteristics.  
Key words: Thermal tourism, marketing, geothermal, satisfaction. 

1. Giriş 
Turizm faaliyetlerinin 1980’lerden sonra hız kazandığı Türkiye’de, pek çok 

alternatif turizm olanağı mevcuttur. Termal turizm uygulamaları da bunlar arasında en 
yaygın olanlarındandır. Geleneksel Türk hayatının da bu faaliyetlerin yaygın olarak 
uygulanmasında katkılarının olduğunu söylemek mümkündür. Termal tesis ve kaplıcalar 
bu kadar yaygın olmasına karşın, uluslararası tanıtımların yetersizliği nedeniyle genelde 
yerli turistlere hizmet vermektedir. Ayrıca jeotermal kaynak bakımından zengin 
olunmasına rağmen bu alanlardaki profesyonel yatırımların çok fazla olmadığı 
gözlemlenmektedir. Termal tesis işletmeciliğinde, tedavi amacıyla uzun süreli 
konaklamaların olabileceği göz önünde bulundurularak, tesise gelmiş olan turistik 
tüketicileri tatmin eden faaliyetlerin uygulanmasının faydalı olacağı öngörülmektedir. 
Bunun için öncelikle, tüketicilerin tatmin düzeylerine etki eden faktörlerin doğru olarak 
tespit edilmesinin, bu tespitten sonra da etkili faktörleri içeren uygulamaların tesis 
içerisinde planlanmasının hem tesis başarısı hem de termal turizmin başarısı açısından 
önemli olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple bu çalışmada, termal tesislerin ve sektörün 
genel yapısı ortaya konulmaya, bu sektörde yer alan turistik tüketicilerin tatminini 
etkileyen faktörleri tespit etmeye ve bu faktörlerin, tüketicilerin demografik özelliklerine 
göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır.  

2. Termal Turizmin Tanımı, Türkiye ve Dünyadaki Durumu 
Termal turizm, termomineral su ve çamurların, hastalıkların tedavisinde veya 

sağlığın geliştirilmesinde kullanıldığı, termal tesisler aracılığıyla yürütülen turizm 
faaliyetleridir. Bir su numunesinin termomineral olarak nitelendirilebilmesi için, 20 
C˚’nin üzerinde sıcaklığa sahip olması ve litresinde en az 1 gram çözünmüş mineral 
içermesi gereklidir. Bu sulardan soluma, içme ve banyo şeklinde yararlanılabilmektedir 
(Türkiye’de Termal Turizm, 2014). 

Sağlık Bakanlığı uygulamalarında da termal turizmden söz edildiği görülmektedir. 
Ancak bu uygulamalar termal tesislerdeki uygulamalardan farklıdır. Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, uzman hekim, fizyoterapist ve 
hemşirelerden oluşan ekipler, termal sularla fizik tedavi ve tıbbi tedavi uygulamaları 
yapmaktadırlar. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki termal turizm faaliyetleri, 
daha çok tıbbi tedavileri kapsamaktadır. Sağlık Bakanlığı ve termal tesislerdeki 
uygulamaların ortak paydasının, sağlığın geliştirilmesi olduğu söylemek mümkündür. 

Türkiye, Alpin-Orojenik Kuşağı olarak adlandırılan bir jeotermal kuşak üzerinde 
bulunmaktadır ve 1500’ün üzerinde jeotermal kaynaktan elde edilen bu sular, sıcaklıkları, 
debileri ve kimyasal özellikleri bakımından üstün nitelikler taşımaktadır. Bu bağlamda 
Türkiye, jeotermal alan zenginliği açısından dünyada yedinci, kaplıca uygulamaları 
konusunda ise Avrupa’da üçüncü sıradadır (Erdoğan, 2005, s. 83). Türkiye’nin hemen her 
ilinde bir termal tesise rastlamak mümkündür.  

Alvarez (2012, s. 15), sağlık ve zindelik turizmi olarak da adlandırılan termal 
turizmi, kaplıca, termal tesis ve SPA işletmeleri olmak üzere üç temele 
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dayandırmaktadır. Bu alandaki faaliyetler, Avrupa’da son 10 yılda hız kazanmıştır ve 
Almanya, 265 termal tesisi ile bu sektöre liderlik etmektedir. Toplam yatak sayısı 750 
bin kişidir. Stuttgart’daki Das Leuse termal tesislerinin, yaz döneminde günlük 8000, 
yıllık ortalamada ise günde 3000 ziyaretçisi bulunmaktadır. Avrupalı hastalar yurt 
dışında tedavi görme eğilimindedirler. Bunun sonucunda çok fazla sayıda spa ve 
talasoterapi merkezleri ortaya çıkmıştır (Ikkos, 2002, s. 2).Bu merkezler, sağlığı ve tatili 
bir arada sunmaktadırlar. Son yıllarda Avusturya, 550 termal otel, 80 wellness ve 750 
SPA merkezi ile termal turizmde Avrupa pazarının %10’unu elde eder hale gelmiştir. 
Ayrıca Fransa (104), İspanya (128), İtalya (200), Macaristan ve Çek Cumhuriyeti de 
termal turizm pazarında yer alan önemli ülkelerdendir. Macaristan’da 120, Çek 
Cumhuriyeti’nde ise 60 spa tesisi bulunmaktadır (Lund, 2000, s. 35; 
www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr [2012 verileri]).  

3. Türkiye’nin Jeotermal Potansiyeli ve Termal Turizmde Kullanım Oranı 
Jeotermal enerji, yer kabuğunun alt katmanlarında biriken ısının akışkanlarca 

taşınıp boşluklara dolması ile oluşan yüksek ısıda su, buhar ve kızgın kayalardan 
sağlanan enerjidir. Türkiye önemli bir jeotermal potansiyele sahip olup, elektrik dışı 
kullanımda dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. Türkiye’de jeotermal kaynaklar, 
elektrik üretimi, ısıtma (konut, sera, kurutma), endüstriyel kullanım (CO2, kuru buz), 
kaplıca ve termal turizm amaçlı, balık yetiştirme ve bunların entegre uygulamalarında 
kullanılmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2013 verilerine göre, ülkemizde 
jeotermal enerji ile 2.924 dönüm sera, 89.443 konut ısıtılmaktadır ve termal tesis 
sayımız 350 kadardır. Türkiye’deki jeotermal kaynakların dağılımları genel olarak Şekil 
1’deki gibidir.  

Türkiye’de jeotermal şehir ısıtma sistemi, ilk olarak 1991 yılında Gönen, daha 
sonra da Simav ve Kırşehir’de kurulmuştur. 2007 yılında yürürlüğe giren 5686 sayılı 
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, sektördeki uygulamalara 
bilimsel, teknik, ekonomik, idari ve hukuki açıdan yeni uygulamalar getirmiş, 
faaliyetlerin ruhsatlandırılması, devlet adına takip ve denetlenmesi konusunda İl Özel 
İdareleri yetkili kılınmıştır (Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri, 2013). 
Günümüze Türkiye’de 190 jeotermal alan tespit edilmiş, bu alanların % 79’u Ege’de, % 
8,5’i İç Anadolu’da, % 7,5’i Marmara Bölgesinde, % 4,5’i Doğu Anadolu’da yer 
almaktadır (Türkiye Jeotermal Enerji Potansiyeli, 2012).  

 
Şekil 1: Türkiye’de Jeotermal Kaynakların Dağılımı Kaynak: www.mta.gov.tr 
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4. Termal Suların Özellikleri ve Sağlık Açısından Faydaları 

Cilt hastalıkları, Balneoterapi (kaplıca banyosu), pelloid (çamur) uygulamaları, gaz 
banyosu, içme kürleri, solunum kürleri,  termal tesislerde uygulanan tedavi şekillerinden 
bazılarıdır. Termal tesisin bulunduğu bölgeye göre tedavi şekilleri değişmektedir. 
Örneğin, radon elementi bulunan suların hücre yenileme ve gençleştirme özelliği vardır. 
Kükürt, magnezyum, kalsiyum ve flor içeren kaplıcalar da kemik erimesi, kas 
hastalıklarının tedavisinde faydalı olmaktadır (Türkiye’de Termal Turizm, 2014). 

Termal tesislerde uygulanan kürler, romatizma, kas nörolojik hasara bağlı problemler, 
kadın hastalıkları, böbrek taşları, safra kesesi hastalıkları, bel ve boyun fıtıkları, siyatik ve 
kireçlenme gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Sodyum bikarbonat içeren 
termal suların safra kesesi rahatsızlıklarında, demir içeren suların kansızlıkta, radon gazının 
ise pankreasın insülin salınımının arttırılmasına etkisiyle diyabet hastalığında faydalı olduğu 
belirtilmektedir. Kükürtlü sular veya balıklı kaplıcalar da, sedef, egzama, akne gibi cilt 
hastalıklarında tercih edilmektedir. Kaplıcaların, sadece fiziksel rahatsızlıklarda değil, 
yorgunluk, stres gibi ruhsal problemlerde de faydaları bulunmaktadır (Sağlık Turizmi 
Yöneticiliği Eğitimi Ders Notları, 2013).  

5. Termal Turizmde Turizm Bakanlığı’nın Faaliyetleri 

Yalova kaplıcalarının, 1930’lu yıllarda Atatürk’ün görüşleri doğrultusunda 
geliştirilmesi, ülkemizde termal turizm alanındaki ilk faaliyet olarak gösterilmektedir. 
Yine aynı dönemde İstanbul Üniversitesi bünyesinde kaplıca hekimliği ihtisas alanı 
açılması da bu alandaki çalışmalardandır. Termal turizme yönelik yatırımları teşvik 
etmek amacıyla, 1993’te termomineral suların kullanımıyla ilgili bir yönetmelik 
değişikliğine gidilmiş, gereksinim fazlası termal suların turizm yatırımlarında 
kullanılması mümkün hale gelmiştir. Bu değişiklikten sonra çok fazla termal işletme 
açılmış, fakat termal turizm açısından yeterli olmadıkları görülmüştür. Uluslararası SPA 
Derneği’nin termal tesis kriterlerine göre bir termal tesisin yerine getirmesi geren 
standartlardan bazıları şunlardır (Yükselen Trend “Spa & Wellness”, 2012): 

• Kaplıca suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri uygun olmalıdır. 
• Tesiste, hidro-terapi, diyet-tedavi, thermo- terapi, inhalasyon-tedavisi ve açık 

hava tedavi imkânları olmalıdır. 
• Hareket tedavisi ve değişik şekilde jimnastik ve sağlık kazandırıcı spor 

imkânları bulunmalıdır. 
• Parafin ve çamur banyosu bulunmalı, aletli, aletsiz masaj imkânları bulunmalıdır. 
• Röntgen ve laboratuar gibi tanı imkânları olmalıdır. 
• Uzman hekim, fizyoterapist ve hastabakıcı bulunmalıdır. 
• Otel etrafında, kür parkı olmalı, ağaçlandırma ve çiçeklendirme ile bir park yapılmalıdır. 
• Açık hava (tenis, golf vb.) spor imkânları bulunmalıdır. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB)’na göre, termal turizm alanındaki işletme türleri; 

termal otel, kür merkezi, kaplıca, talasoterapi merkezleri (deniz kürü), çamur banyoları, 
Fizik Tedavi Hastaneleri şeklinde sıralanmaktadır (Termal Turizm Bölgeleri, 2014). 

Termal turizmin desteklenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 
“Termal Turizm Kentleri Projesi” kapsamında, Türkiye’de yeni jeotermal alanlar 
bulunmuştur. Bu çalışmada yürütülen faaliyetler (jeotermal kaynak potansiyelini tespit 
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etmek ve belirlenen bölgelerde mülkiyet incelemesi yapmak, altyapı olanaklarını tespit 
ederek, alternatif turizm türleriyle ilişkilendirmek ve termal turizm gelişim 
stratejilerinin belirlendiği inceleme raporunu hazırlamak ve şehir-bölge termal master 
planını oluşturmak), MTA Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Kalkınma 
Bankası aracılığıyla hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır (Termal Turizm Bölgeleri). 

Türkiye Termal Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2007–2013 kararları 
kapsamında, Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Termal Turizm Master Planı 
(2007-2023)’nın birinci etabı çerçevesinde, dört bölge oluşturulmuştur. Bu bölgelerdeki 
deneyimlerle, turizm merkezleri ilan edilerek, bu alanların çevre düzeni planları 
yapılmakta ve ülke çapındaki termal turizm potansiyeli değerlendirilmektedir (Türkiye 
Turizm Stratejisi 2023, Eylem Planı 2007-2013).  

Termal turizm master planında yer alan kısa vadeli hedefler; jeotermal kaynakların 
değerlendirilmesi, bu bölgelerde yürütülecek çevre düzenlemeleri ile 250 bin yatak 
kapasitesinin oluşturulması, belirlenen şehirlerde mahalli idareler birliği ve dağıtım 
şirketleri kurmak için yapılan faaliyetler şeklinde özetlenebilir. Orta vadede, pilot 
bölgelerde edinilen tecrübelerin tüm yurtta uygulanması ile bir milyon yatak kapasitesine 
ulaşılması; uzun vadede ise, Avrupa kıtasında termal turizmde zirve ülke olunması, termal 
turizm için gelen turist sayısının 15 milyona ulaştırılması ve 500 bin termal tesisin 
işletmeye açılması hedeflenmektedir (Türkiye'de Sağlık ve Termal Turizm, 2012). 

6. Termal Turizmde Pazarlama Karması Unsurları 
Turizm sektöründe olsun ya da olmasın tüm işletmelerde olduğu gibi, termal turizm 

işletmelerinde de hedef kitleyi oluşturan tüketicilerin, istek ve ihtiyaçlarına uygun faaliyet 
gösterebilmek amacıyla pazarlama faaliyetlerine önem verilmesi gerekir. Termal turizm 
işletmelerindeki pazarlama faaliyetlerinin aşamalarından biri olan pazarlama karması 
oluşturulurken, ilk önce talebe uygun turistik ürünlerin saptanması, saptanan turistik ürünlerin 
(hizmetlerin) fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılması gerekmektedir. Turistik 
işletmelerde, hizmet pazarlamasının karma unsurlarından olan “katılımcılar, fiziksel kanıt ve 
süreç” de pazarlama faaliyetlerine dahil edilebilmektedir. Pazarlama sürecinde, tüketici 
gereksinimleri doğru olarak belirlenebilmişse, doğru veriler üzerine inşa edilen pazarlama 
karması planlarının başarıyla faaliyete geçirilmesi ihtimali de yüksek olacaktır. 

6.1. Termal Turizmde Turistik Ürün 
Turistik ürün, turistik işletmelerin üretmiş olduğu mal ve hizmetlerin yanında, 

destinasyona ait doğal güzelliklerin, tarihi değerlerin ve diğer müşteri çekiciliklerinin de 
bir toplamıdır. Termal turizm ürününün önemli bir kısmını, yöredeki termal imkânlar ve 
termal suyun özellikleri oluşturmaktadır. Termomineral suların sıcaklığı, içeriği ve 
miktarı bölgelere göre farklılık göstermektedir ve bunun sonucunda farklı özellikte sular, 
farklı tedavilerde kullanılmaktadır. Örneğin, Kırşehir termal bölgesindeki sular, klorürlü, 
flüorürlü, sodyum bikarbonatlı, iyodürlü, kalsiyumlu termal su sınıfında olup, daha çok 
romatizma, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, ameliyat sonrası hareket kısıtlılıkları, sekel 
bırakan hastalıklar ve yaygın kas ağrıları gibi kas-iskelet sistemini ilgilendiren 
hastalıkların rehabilitasyonunda faydalı olmaktadır.  

6.2. Termal Turizmde Fiyatlandırma 
Fiyat, alıcıyla satıcının üzerinde görüş birliğine vararak, ürün ya da hizmet için 

belirledikleri değerdir. Genel anlamda her tür turistik işletme için farklı zaman ve 
şartlarda kullanılabilen, bununla birlikte termal turizm işletmeleri içinde geçerli olabilen 
üç temel faktöre dayalı olarak, fiyat belirlenebilmektedir. Bunlar; maliyete yönelik 
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(maliyet artı, hedef gelir), talebe yönelik (tüketici, ürün, yer ve zaman esasına göre) ve 
rekabete yönelik fiyatlandırma (cari pazar) yöntemleridir. Yeni işletme ve pazarlarda; 
pazara girme, pazara nüfus etme ve pazarın kaymağını alma gibi stratejiler de 
uygulanabilmektedir (Yükselen, 2003, s. 240). 

Turizm sektöründe en fazla kullanılan fiyatlama yöntemlerinden biri de esnek 
fiyatlama yöntemidir. Dolayısıyla, termal turizm tesisleri için de en uygun fiyatlandırma 
yöntemlerinden birinin esnek fiyatlandırma yöntemi olduğunu söylemek mümkündür. 
Esnek fiyatlandırma yönteminde, piyasadaki talep koşulları göz önüne alınır. Konuklara 
(şirketle gelen, rezervasyonsuz gelen, acenteyle gelen vb.), zamana (yoğun veya düşük 
sezona göre, özel günlere göre vb.), yere (güzel bir manzaraya bakan oda ile inşaata bakan 
odanın farklı fiyatlandırılması gibi) ve hizmete göre (jakuzili bir oda ile standart odanın 
farklı fiyatlandırılması gibi) farklı fiyatların belirlenmesi söz konusudur. 

6.3. Termal Turizmde Tutundurma Faaliyetleri 
Tutundurma, ürün veya hizmetlerin tüketicilere ve alıcılara tanıtılması, onların ikna 

edilmesi ve en sonunda, ürün ve hizmetlerin satılması için programlanmış eşgüdümlü 
etkinliklerden oluşan bir iletişim sürecidir (Tekin, 2006, s. 190). Turistik ürünlerin fiyata 
karşı talep esnekliği yüksek olduğu için, işletmelerin tutundurma çabalarına ağırlık 
vermeleri rekabette önem arz etmektedir. Termal turizm işletmelerinde de tutundurma 
çabaları; reklam, kişisel satış, satış geliştirme, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama 
faaliyetlerinden oluşmaktadır. Termal turistik ürünlerin tanıtımında broşürler, gazete, 
dergi, televizyon ve özellikle internet reklamları ile sosyal medyadaki yorumlar da geniş 
kitlelere ulaşılabilmek açısından önemli rol oynayabilmektedir.  

6.4. Termal Turizmde Dağıtım Faaliyetleri 
Turizm pazarlamasında dağıtım, hizmetin üretilmesinden, tüketicinin bu 

hizmetleri kullanımını sağlamak için üretim yerine getirilmesine kadar yapılan tüm 
faaliyetleri içine alır. Tur operatörleri, seyahat acenteleri, kongre organizatörleri, hava 
yolu firmaları, şirketlerin seyahat yöneticileri, rezervasyon şirketleri, otel temsilcileri, 
turizm enformasyon büroları, elektronik rezervasyon sistemleri, teşvik seyahati 
planlamacıları vb. dağıtım kanalı üyelerindendir.  

Bazı termal tesis işletmelerinin, dikey bütünleşme ile dağıtım kanalı üyelerinin 
görevini de üstlendiği görülebilmektedir. Ancak tur operatörleri veya diğer aracı 
konumundaki işletmelerin, rakiplerin durumlarını daha iyi bilme ihtimalleri ve söz 
konusu alanda uzmanlaşmış olmaları bakımından, dağıtım kanalı faaliyetlerini daha 
etkin yürüteceği söylenebilmektedir. 

6.5. Katılımcılar  
Hizmetin ulaştırılması esnasında yer alan ve böylece müşterilerin algılamalarını 

etkileyen tüm bireyler, genişletilmiş pazarlama karmasının insan/katılımcı unsurunu 
oluşturmaktadır. İşletmenin personeli, müşteriler ve hizmet çevresindeki diğer müşteriler 
buna örnek olarak verilebilir. Hizmetin ulaştırılması sürecine katılan tüm insanlar 
müşteriye, hizmetin yapısına dair ipuçları vermektedir. Bu insanların giyim ve kişisel 
görünümlerinin yanı sıra, tutum ve davranışları da müşterinin hizmet algılayışını 
etkilemektedir. Örneğin; bir otel işletmesinin müşteri profili, otel hakkında çeşitli 
fikirlerin oluşmasına neden olabilmektedir. Hizmeti sunan ya da müşteriyle ilişkide 
bulunan personel, çok önemli olabilmektedir. Aslında danışmanlık, eğitim gibi 
profesyonel ilişkiye dayalı hizmetlerde hizmeti sunan, hizmetin kendisidir. Hizmetin 
ulaştırılması sırasında yer alan diğer müşteriler (bir restorandaki diğer müşteriler, bir 
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uçaktaki diğer yolcular, banka şubesinde kuyruktaki müşteriler) de müşterilerin hizmet 
deneyiminde önemli rol oynamaktadır (Öztürk, 2003, s. 26).  

6.6. Fiziksel Kanıt 
Hizmet performansını veya iletişimini destekleyen somut unsurlarla, hizmetin sunulduğu 

ve işletme-müşteri etkileşiminin yaşandığı ortam, fiziksel kanıtı oluşturmaktadır (Selvi, 2009, s. 
219). Hizmet sektöründe sunulan ürünler çoğunlukla soyut özellik taşıdığından, hizmetin 
pazarlanmasında bazı somut verilerden yararlanmak gerekmektedir. Termal turizm işletmeleri 
de hizmetlerini daha etkin bir şekilde pazarlayabilmek için tesis içindeki fiziksel ortamını, iç ve 
dış mekân özelliklerini, dekorasyonunu, tesisin logosunu, bina, mobilya, kullanılan yemek 
takımları, personeli, müşterileri gibi çeşitli özelliklerine ait fotoğraflarını vb. gibi fiziksel 
kanıtlarını kullanarak, hizmetlerini somutlaştırmaya ve rakiplerinden farklı kılmaya, hedef 
kitlesinin ilgisini çekip, güvenini kazanmaya, sonuç olarak satışı sağlamaya çalışmaktadır. 
Tesise ait olumlu bir fiziksel çevre, tüketiciler üzerinde, mutluluk, rahatlama ve heyecanlanma 
gibi duygulara neden olabilmektedir. Ayrıca işletmenin kuruluş yeri de fiziksel çevre konuları 
arasındadır. Büyük şehirlere veya şehir merkezlerine, alışveriş mağazalarına ve ATM’lere olan 
yakınlık müşteri beklentileri arasındadır.  

6.7. Süreç 
Süreç, girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler 

takımıdır. Pazarlama alanında süreç ise, müşteri için bir değer oluşturmak amacıyla bir 
grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktı elde etmeyi amaçlayan eylemler ve işlemler 
dizisidir. Süreç yönetimi ise, süreçlerin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve 
geliştirilmesini garanti altına almak için yapılan faaliyetler dizisidir (Bozkurt, 2002, 
s.7). Bu faaliyetler hizmet pazarlamasında karma elemanları içerisine girmekle beraber, 
aynı zamanda pazarlama süreci aşamalarından biri olan “pazarlama çabalarının 
yönetimi” konusu içerisinde de ele alınmaktadır.  

Süreç yönetiminin en temel amacı, bir sürecin en yüksek performansı sağlaması 
için gerekli planlama ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmek; kaliteyi, performansı ve 
müşteri memnuniyetini artırmak için yapılması gerekenleri tespit etmektir (Evans ve 
Lindsay, 2002, s. 360). Dolayısıyla işletme, süreç yönetimini başarıyla gerçekleştirdiği 
taktirde, müşterilerinin memnuniyetini, yeniden satın almalarını ve çevrelerine de 
tavsiye etmelerini sağlama imkanına sahip olacaktır. Pazarlama içerisindeki süreç 
yönetiminde en önemli nokta, işletme önceliklerin belirlenmesi ve faaliyetlerin sürekli 
gözden geçirilerek, istikrarlı yönetimin sağlanmasıdır. Müşteri memnuniyetinin birincil 
hedef olduğu günümüz pazarlama dünyasında müşterilerin ihtiyaç duyduğu anda uygun 
fiyata kaliteli hizmet beklentilerini gerçekleştirebilmek süreç yönetimi faaliyetlerinin 
etkin bir şekilde uygulanmasıyla mümkün olabilecektir.  

7. Kırşehir’deki Termal Tesislerin Durumu 
Kırşehir ili genelindeki 7 jeotermal alan; Terme, Bulamaçlı, Mahmutlu, Karakurt, 

Savcılı, Mucur, Akpınar şeklinde sıralanabilir. Bu alanlardan bazılarında termal tesis 
bulunmakta, bazılarından ise sadece ısıtma, seracılık ve sebze/meyve kurutmacılığında 
faydalanılmaktadır. Terme jeotermal alanında 12 kuyu bulunmaktadır. Bu kuyulardan 
beş tanesi üç otel işletmesine, iki tanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi ve 
jeotermal ısıtma sistemine, bir tanesi de seracılığa hizmet etmektedir. Bulamaçlı 
sahasındaki kaynaklardan, mevcut olan termal tesiste (20 yatak kapasitesi) kaplıca 
olarak faydalanılmaktadır. Karakurt jeotermal alanında ise termal tesis (50 yataklı) ve 
hamam bulunmaktadır(Koçak ve Diğerleri, 2006, s. 11, s. 13, s. 21). 
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8. Termal Turizm Hizmeti Veren İşletmelerde, Turistik Tüketicilerin Tatmin 
Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Kırşehir Üzerine Bir Uygulama 

8.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Türkiye’de termal tesisler yaygın olmakla beraber, tanıtımların yetersizliği nedeniyle 

hak ettiği etkinlik ve yaygınlık seviyesine ulaşamadığı, ayrıca jeotermal kaynak 
zenginliğine rağmen, bu alanlardaki profesyonel yatırımların yetersiz olduğu 
gözlemlenmektedir. Termal tesis işletmeciliğinde, özellikle tedavi amaçlı uzun süreli 
konaklamaların olabileceği göz önünde bulundurularak ve termal turizmin dört mevsim 
uygulanabilen bir turizm türü olduğu düşünülerek, turistik tüketicilerin tedavi esnasında 
aileleriyle ve yakınlarıyla beraber hoşça vakit geçirmesini de sağlayacak uygulamalara yer 
verilmesinin, şehirdeki doğal ve kültürel mekânlara gezi programlarının düzenlenmesinin 
ve çocuklara yönelik aktivitelerin planlanmasının, müşteri tatmininde etkili olacağı 
düşünülmektedir. Bu çalışmada, termal turizm hizmeti veren işletmelere turistik tüketici 
olarak gelen müşterilerin tatmin düzeylerine etki eden faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu sayede tüketicilerin tatmin düzeylerine etki eden faktörler ve tüketicilerin 
demografik özelliklerine göre tatmin düzeyleri arasındaki farklılıklar belirlenerek, bu 
verilerin termal tesis yöneticilerine yol gösterici olacağı düşünülmüştür.  

Konuyla ilgili yapılan literatür taramasında, Lund (2000)’un “Geothermal Spas in 
The Czech Republic and Slovakia” adlı makalesi, Ikkos (2002)’un “Health Tourism: a New 
Challenge In Tourism” isimli çalışması, Kırkbir (2007)’in “Türkiye’de Termal Turizm 
Pazarlamasında Müşteri Sadakatine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi” adlı doktora tezi, 
Eleren ve Kılıç (2007)’ın “Turizm Sektöründe Servqual Analizi ile Hizmet Kalitesinin 
Ölçülmesi ve Bir Termal Otelde Uygulama” isimli çalışmaları, Hayata (2008)’nın “Turizm 
Pazarlamasında Tüketici Satın Alma Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar” adlı makalesi, Bağana 
(2009)’nın “Termal Turizm İşletmelerinde Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Uygulamaları” 
adlı yüksek lisans tezi, Eleren (2009)’in “Müşteri Beklentilerine Dayalı Bir Hizmet Kalitesi 
Ölçüm Modeli: Termal Otel İşletmeciliğinde Bir Uygulama” isimli çalışması, Çelik 
(2009)’in “Afyonkarahisar’da Uluslararası Termal Turizm Destinasyonu Oluşturma 
Potansiyelinin Analizi” adlı doktora tezi, Ersun ve Arslan (2011)’ın “Turizmde Destinasyon 
Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar ve Pazarlama Stratejileri” adlı makalesi, Alvarez 
(2012)’in “The Value of Water: The Origins and Expansion of Thermal Tourism in Spain” 
adlı makalesi, Markovıc (2012)’in “Service Quality Measurement in Croatian Wellness 
Tourism” adlı makalesi, Kılıç ve Kılıç (2013)’ın “Jeotermal Enerji ve Türkiye” adlı 
makalesi, Akkılıç, Koç, İlban, Dinç ve Çetintaş (2014)’ın “Hizmetin Önemi ile Davranışsal 
Niyetler Arasındaki İlişkide Otel Niteliklerinin Aracı Etkisinin Tespiti” isimli çalışmaları, 
Dinler (2014)’in “Hizmet Sektöründe Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Tüketici Algısına 
Etkisi: Termal Turizm Sektöründe Bir Araştırma” adlı yüksek lisans tezi, Çetintaş (2014)’ın 
“Termal Turizm İşletmelerinde Hedonik ve Faydacı Tüketim Eğiliminin Davranışsal 
Niyetler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi” adlı yüksek lisans tezi, Aşık (2014)’ın “Termal 
Otel Müşterilerinin Memnuniyet Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Araştırma” adlı makalesi 
incelenmiştir.  

Literatür incelemeleri sonucunda, termal turizm faaliyetlerinde tüketici tatmine 
etki eden faktörlerin belirlenmesine ve tatmini arttırmak amacıyla yapılabilecek 
uygulamalara yönelik yeterli çalışmaya rastlanmamıştır. Termal turizmin Türkiye’de ve 
özellikle de çalışmanın gerçekleştirildiği Kırşehir ilinde etkili turizm türlerinden biri 
haline gelmesini sağlamak amacıyla, termal tesis müşterilerinin görüş ve önerilerinden 
yola çıkılarak bu çalışmanın yapılmasının fayda sağlayacağı düşünülmüştür.  
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8.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni, Kırşehir ilindeki termal turizm müşterileri olup, örneklemi 
ise 1 Aralık 2014 - 31 Ocak 2015 tarihleri arasında, Kırşehir’ deki termal tesislerde 
konaklayan turistik tüketiciler içinden rastgele seçilerek oluşturulmuştur. 

8.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalışmada termal tesislerde hizmet alan tüm turistik tüketicilere ulaşılmak 
istenmiş, ancak zaman ve maliyet kısıtları sebebiyle iki aylık bir zaman dilimi içerisinde 
ulaşılabilen turistik tüketicilerle sınırlı kalınmış, Kırşehir merkezindeki profesyonel 
anlamda faaliyet gösteren üç tesisin yatak sayılarının %72,3 (toplam 408 müşterinin 
295’ine)’üne ulaşılabilmiştir.  

8.4. Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada veri toplama tekniği olarak anket yönteminden faydalanılmıştır. 
Araştırmalar sonucunda Kırşehir merkezi ve ilçelerinde toplam yatak sayısının 478 
olduğu, ancak merkezdeki üç tesis dışında diğer tesislerin, termal tesis işletme belgesi 
olmadığı ve aile işletmesi olarak faaliyet gösteren kaplıca işletmeleri olduğu tespit 
edilmiştir. Bu sebeple araştırma, merkezdeki profesyonel anlamda faaliyet gösteren üç 
tesiste gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplam yatak sayısı 408’dir. Buna göre anket 
yapılacak kişi sayısı; %5 güvenilirlik düzeyine göre ana kütlenin 1000 kişilik olması 
durumunda kabul edilen 244 (Kurtuluş, 2006, 192) sayısı baz alınarak belirlenmiştir. Bu 
sayıya ulaşabilmek için 500 anket formu termal tesislere bırakılmış, 325 tane 
toplanmıştır. İnceleme sonucunda 295 tanesi analize uygun görülmüştür. 

Turistik tüketicilere yönelik anket formunda; demografik değişkenler yanında, 
turistik tüketicilerin tatmin düzeylerine etki eden faktörlerin tespitine yönelik likert 
ölçekli 29 soru ve Kırşehir’deki termal turizm imkânlarının değerlendirilmesine dair 8 
soruya yer verilmiş, turistlerin daha çok nerelerden yöreye geldiklerini ve kaç gün 
kaldıklarını tespit etmek amaçlı da 2 soru sorulmuştur. Verilerin analizi SPSS 22 
programında değerlendirilmiş olup, anketin güvenilirliği (Cronbach’s Alfa) 0,951 olarak 
belirlenmiştir. Çalışmada yer alan anket soruları, Ali Eleren’in “Müşteri Beklentilerine 
Dayalı Bir Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli: Termal Otel İşletmeciliğinde Bir 
Uygulama”, Susana Markovic’in “Service Quality Measurement In Croatian Wellness 
Tourism: An Application of the Servquale” ve Mehmet Emin Akkılıç’ın “Hizmetin 
Önemi ile Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkide Otel Nitelilerinin Aracı Etkisinin 
Tespiti” isimli eserlerde faydalanılan, geçerli ve güvenilir olarak kabul görmüş 
ölçeklerden yola çıkılarak belirlenmiştir. Anketin içeriğine dair geçerlilik, hem termal 
turizm sektöründe 5 yıldan fazla süredir yönetici olarak çalışan, hem de turizm ve 
pazarlama alanlarında akademisyen olarak görev yapan kişilerden alınan görüş ve 
öneriler çerçevesinde belirlenmeye çalışılmıştır. 4 faktör altında faktör analizi 
uygulanmış, ayrıca demografik değişkenlerle, belirlenmiş faktörler arasında anlamlı 
farklılıkların tespitine yönelik MANOVA analizi ile demografik değişkenler ve bahsi 
geçen 10 soru için frekans analizleri yapılmıştır. 
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Şekil 2: Termal Turizmde Turistik Tüketicilerin Tatmin Düzeylerine Etki Eden 
Faktörler Modeli 

Araştırmanın Şekil 2’de gösterilen modeline göre hipotezleri şunlardır: 
H1:Turistik tüketicilerin tatmin düzeylerinde, süreç yönetiminin etkisi vardır. 

H2:Turistik tüketicilerin tatmin düzeylerinde, termal tesis çalışanlarının niteliklerinin etkisi vardır. 
H3: Turistik tüketicilerin tatmin düzeylerinde, tesisin niteliklerinin etkisi vardır. 

H4:Turistik tüketicilerin tatmin düzeylerinde, turistlerin yeniden satın alma ve önerme 
davranışlarının etkisi vardır 

H5: Turistik tüketicilerin demografik özelliklerine göre, “termal turizm işletmelerinden 
tatmin olmalarına etki eden faktörler” farklılık gösterir. 

8.5. Araştırmanın Bulguları 
295 kişiye uygulanan ankette, katılımcıların demografik özelliklerinin 

belirlenmesine yönelik frekans analizi yapılmış ve değerler Tablo 1’de gösterilmiştir.  
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Frekans Yüzde Yaş Frekans Yüzde 
Bayan 138 46,8 18-25 30 10,2 

Erkek 157 53,2 26-35 69 23,3 

Eğitim Frekans Yüzde 36-45 79 26,8 

İlkokul 98 33,2 46-55 77 26,1 

Lise 98 33,2 56 üstü 40 13,6 

Üniversite 59 20 Meslek Frekans Yüzde 

Lisans Üstü 10 3,4 İşçi 39 13,2 

Diğer 30 10,2 Memur 49 16,6 

Gelir Frekans Yüzde Emekli 70 23,8 

1000-2000TL 39 13,2 Ev hanımı 49 16,6 

2001-3000TL 108 36,6 Serbest Meslek 59 20 

3001-4000TL 88 29,8 Diğer 29 9,8 

4001TL üstü 60 20,4 TOPLAM 295 100 

Katılımcıların, %53,2’sinin erkek, %53,9’unun 36-55 yaş grubunda, %33,2’sinin 
lise, %33,2’sinin ilkokul mezunu, %23,8’inin emekli, %20’sinin serbest meslek sahibi 

TURİSTİK TÜKETİCİLERİN 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 
• Yaş 
• Meslek 
• Eğitim Düzeyi 
• Gelir Düzeyi 

TATMİN DÜZEYİNE ETKİ EDEN 
FAKTÖRLER 

• Faktör 1: Süreç Yönetimi 
• Faktör 2: Tesis Çalışanlarının Nitelikleri 
• Faktör 3: Tesisin Nitelikleri 
• Faktör 4:Yeniden Satın Alma ve Önerme 
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ve %36,6’sının 2001-3000TL, %29,8’inin 3001-4000TL gelir seviyesinde olduğu tespit 
edilmiştir.  

8.5.1. Termal Turizmde Turistik Tüketicilerin Tatmin Düzeylerine Etki Eden 
Faktörler 

Termal tesislerdeki turistik tüketicilerin tatmin düzeylerine etki eden faktörleri 
belirlemek amacıyla Likert ölçekli 29 değişkene uygulanan faktör analizi sonucunda, 
faktör yükü düşük olan, 1, 4, 10, 25 ve 26.sorular çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucu 
Tablo 2’de yer almaktadır.  

Tablo 2: Termal Turizmde Turistik Tüketicilerin Tatmin Düzeylerine Etki Eden 
Faktörler 

FAKTÖRLER Cronbach's 
Alpha (778) 

Özdeğer Varyans 
Yüzdesi 

Faktör 
Yükleri 

FAKTÖR 1:  SÜREÇ YÖNETİMİ  ,542 11,780 49,085  
Bu tesis, sağlık ve kür merkezi olarak, donanım 
ve personel açısından yeterlidir.    ,908 

Bu tesis, tüketicilerine verdiği taahhütleri (odanın 
zamanında hazır olması, oda tahsisinde müşteri 
isteklerinin dikkate alınması vb.) yerine 
getirmektedir. 

   ,906 

Bu tesiste, branşında profesyonel eğitim almış 
personel hizmet vermektedir. 

   ,901 

Bu tesiste, problemler anında çözülmektedir.    ,896 
Bu tesiste, yiyecek-içecek olanakları lezzet, 
nitelik ve çeşitlilik bakımından yeterlidir.    ,880 

Bu tesisin, yönlendirme işaret ve tabelaları 
yeterli sayıdadır ve uygun şekilde 
yerleştirilmiştir. 

   ,841 

Bu tesisin, eğlence (bilardo, bowling, oyun salonu, 
aqua-park, fitness-centre vb.) ve spor imkânları 
yeterlidir. 

   ,822 

Bu tesiste, modern mobilya ve dekorasyon 
tarzları kullanılmıştır.    ,621 

Bu tesis, tutulan hesap ve kayıtlar açısından 
güvenilirdir. 

   ,533 

FAKTÖR 2: ÇALIŞANLARIN 
NİTELİKLERİ ,526 4,058 16,908  

Bu tesisteki, personellerin temizlik anlayışları 
yeterli, giyimleri iyi ve diksiyonları düzgündür.    ,928 

Bu tesiste, personeller, müşterilere canı 
gönülden yardım etmektedir.    ,913 

Bu tesisteki personeller, müşterilerin sorularını 
kısa sürede cevaplamaktadır. 

   ,897 

Bu tesisteki personeller, müşteri tarafından talep 
edildiğinde, onlarla birebir ilgilenmektedir. 

   ,880 

Bu tesisteki personeller, kibar ve naziktir.    ,857 
Bu tesisteki personeller, müşterilerin özel 
ihtiyaçlarını anlayıp, giderebilmektedir. 

   ,794 

Bu tesisin, civarındaki alışveriş imkânları 
yeterlidir.    ,752 

FAKTÖR 3: TESİSİN NİTELİKLERİ ,712 2,673 11,138  
Bu tesise, ulaşım kolaydır.    ,855 
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Bu tesiste, engellilere yönelik uygulamalar 
bulunmaktadır (Örneğin: havuzda engellilere 
yönelik kolaylaştırıcı uygulamaların olması vb. 
gibi). 

   ,789 

Bu tesisin, çocuklara yönelik aktivite imkânları 
zengindir 

   ,727 
Bu tesiste kendimi her açıdan (eşyalarım ve can 
güvenliği) güvende hissediyorum    ,610 

Bu tesisin, genel temizlik (oda, havuz, ortak 
alanlar) hizmetleri yeterlidir.    ,603 

FAKTÖR 4: YENİDEN HİZMET ALMA  VE  
ÖNERME ,575 1,223 5,094  

Kırşehir’de gittiğim termal tesisler hakkında, 
çevremdekilere olumlu şeyler söylerim.    ,893 

Kırşehir’deki termal tesisleri, çevremde tavsiye 
isteyen kişilere öneririm.    ,887 

Kırşehir’deki tesislere önümüzdeki yıllarda 
tekrar gelmeyi düşünüyorum.    ,848 

KMO (Kaiser-Meyer - Olkin): ,805 
Barlett testi: 1,235      df: 276         p: ,000 

Analiz sonucunda öz değerleri 1’den büyük 4 faktör belirlenmiştir. Faktörlerin 
Cronbach’s Alfa değeri 0,778 olarak belirlenmiş olup, her bir faktöre ait güvenilirlik 
katsayıları Tablo 7’de gösterilmiştir. Bu faktörler toplam varyansın % 82,225’ini 
açıklamaktadır. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) testi sonucu 
0,805’dir ve 0,80>0,50 olduğu için veri setinin faktör analizine uygun olduğu söylenebilir 
(Kalaycı, 2008, s. 322) Barlett testi sonuçları (x²=1,235, p= 0,000) faktör analizinin anlamlı 
olduğunu göstermektedir.  

İçerdiği değişkenlerden dolayı Süreç Yönetimi olarak adlandırılan 1. Faktör, diğer 
faktörler arasında en yüksek varyansa (49,085) sahiptir. Faktör 1 (Süreç Yönetimi); “Bu 
tesis, sağlık ve kür merkezi olarak, donanım ve personel açısından yeterlidir”, “Bu tesis, 
tüketicilerine verdiği taahhütleri (odanın zamanında hazır olması, oda tahsisinde müşteri 
isteklerinin dikkate alınması vb.) yerine getirmektedir”, “Bu tesiste, branşında 
profesyonel eğitim almış personel hizmet vermektedir”, “Bu tesiste, problemler anında 
çözülmektedir”, “Bu tesiste, yiyecek-içecek olanakları lezzet, nitelik ve çeşitlilik 
bakımından yeterlidir”, “Bu tesisin, yönlendirme işaret ve tabelaları yeterli sayıdadır ve 
uygun şekilde yerleştirilmiştir”, “Bu tesisin, eğlence (bilardo, bowling, oyun salonu, 
aqua-park, fitness-centre vb.) ve spor imkânları yeterlidir”, “Bu tesiste, modern mobilya 
ve dekorasyon tarzları kullanılmıştır”, “Bu tesis, tutulan hesap ve kayıtlar açısından 
güvenilirdir” şeklinde 9 değişkenden oluşmaktadır.  

Çalışanların Niteliği olarak adlandırılan 2. Faktör toplam varyansın %16,908’ini 
açıklamaktadır. Faktör 2 (Çalışanların Niteliği); “Bu tesisteki, personellerin temizlik 
anlayışları yeterli, giyimleri iyi ve diksiyonları düzgündür”, “Bu tesiste, personeller, 
müşterilere canı gönülden yardım etmektedir”, “Bu tesisteki personeller, müşterilerin 
sorularını kısa sürede cevaplamaktadır”, “Bu tesisteki personeller, müşteri tarafından talep 
edildiğinde, onlarla birebir ilgilenmektedir”, “Bu tesisteki personeller, kibar ve naziktir”, 
“Bu tesisteki personeller, müşterilerin özel ihtiyaçlarını anlayıp, giderebilmektedir”, “Bu 
tesisin, civarındaki alışveriş imkânları yeterlidir” şeklinde 7 değişkenden oluşmaktadır.  

İçerdiği değişkenler nedeniyle Tesisin Nitelikleri olarak adlandırılan 3. Faktör, 
“Bu tesise, ulaşım kolaydır”, “Bu tesiste, engellilere yönelik uygulamalar 
bulunmaktadır (Örneğin: havuzda engellilere yönelik kolaylaştırıcı uygulamaların 
olması vb. gibi)”, “Bu tesisin, çocuklara yönelik aktivite imkânları zengindir”, “Bu 
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tesiste kendimi her açıdan (eşyalarım ve can güvenliği) güvende hissediyorum”, “Bu 
tesisin, genel temizlik (oda, havuz, ortak alanlar) hizmetleri yeterlidir” şeklinde 5 
değişkenden oluşmaktadır. Bu faktör toplam varyansın %11,138’ini açıklamaktadır. 

 Yeniden hizmet alma ve önerme olarak adlandırılan 4. Faktör toplam varyansın 
%5,094’ünü açıklamaktadır. Bu faktör, “Kırşehir’de gittiğim termal tesisler hakkında, 
çevremdekilere olumlu şeyler söylerim”, “Kırşehir’deki termal tesisleri, çevremde 
tavsiye isteyen kişilere öneririm”, “Kırşehir’deki tesislere önümüzdeki yıllarda tekrar 
gelmeyi düşünüyorum” şeklinde 3 değişkenden oluşmaktadır.  

Buna göre (p= 0,000 → p < 0,05), H1 (Turistik tüketicilerin tatmin düzeylerinde, 
süreç yönetiminin etkisi vardır), H2 (Turistik tüketicilerin tatmin düzeylerinde, 
çalışanların niteliklerinin etkisi vardır), H3 (Turistik tüketicilerin tatmin düzeylerinde, 
tesisin niteliklerinin etkisi vardır), H4 (Turistik tüketicilerin tatmin düzeylerinde, 
turistlerin yeniden satın alma ve önerme davranışlarının etkisi vardır), H5 Turistik 
tüketicilerin demografik özelliklerine göre, “termal turizm işletmelerinden tatmin 
olmalarına etki eden faktörler” farklılık gösterir, hipotezleri kabul edilmiştir.  

8.5.2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre, Termal Turizm 
İşletmelerinden Tatmin Olmalarına Etki Eden Faktörlerdeki Farklılıklar 

Katılımcıların demografik özelliklerine göre, “termal turizm işletmelerinden tatmin 
olmalarına etki eden faktörler”le ilgili farklılıkları belirlemek amacıyla MANOVA analizi 
yapılmıştır. MANOVA analizi sonuçlarına göre demografik özelliklerine göre katılımcıların 
termal turizm işletmelerinden tatmin olmasına etki eden faktörlerle ilgili farklılık 
bulunmaktadır. Bu farklılıklar yaşa göre, (Hotelling's Trace Değeri: ,808  F: 14,416  p: 
,000), eğitim durumlarına göre (Hotelling's Trace Değeri: ,577  F: 10,291  p: ,000), 
mesleklerine göre (Hotelling's Trace Değeri: 1,341  F: 19,080   p: ,000), gelir düzeylerine 
göre (Hotelling's Trace Değeri: ,408  F: 9,749   p: ,000) tespit edilmiştir. Buna göre, H5 
hipotezi (turistik tüketicilerin demografik özelliklerine göre, termal turizm işletmelerinden 
tatmin olmalarına etki eden faktörler farklılık gösterir) kabul edilmiştir. 

8.5.2.1 Katılımcıların Yaşlarına Göre, Termal Turizm İşletmelerinden 
Tatmin Olmalarına Etki Eden Faktörlerdeki Farklılıklar 

Katılımcıların yaşlarına göre, termal turizm işletmelerinden tatmin olmalarına etki 
eden faktörler arasında farklılıklar görülmektedir. Tablo 3 incelendiğinde, 18-55 yaş 
grubundaki katılımcıların işletmeden tatmin olmada, “süreç yönetimi” (faktör 1) 
faktöründen daha fazla etkilendiği görülmektedir. 56 yaş ve üstü katılımcıların ise 
“tesisin niteliklerinden” (faktör 3) daha fazla etkilendiğini söylemek mümkündür. 
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Tablo 3: Katılımcıların Yaşlarına Göre, Termal Turizm İşletmelerinden Tatmin 
Olmalarına Etki Eden Faktörlerdeki Farklılıkları Gösteren Varyans Analizi 

Değişkenler Ortalamalar F p 18-25 26-35 36-45 46-55 56+ 
Faktör 1:  
Süreç Yönetimi 4,704 4,267 4,017 3,846 4,239 10,467 0,000 

Faktör 2: 
Çalışanların 
Nitelikleri 

4,524 3,168 3,740 3,776 3,375 19,547 0,000 

Faktör 3:  
Tesisin 
Nitelikleri 

4,000 3,814 3,795 3,758 4,490 7,670 0,000 

Faktör 4:  
Yeniden Hizmet 
Alma ve Önerme 

4,222 3,454 3,764 3,628 3,875 4,345 0,002 

Hotelling'sTrace Değeri: ,808              F: 14,416               p: ,000 

8.5.2.2. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre, Termal Turizm 
İşletmelerinden Tatmin Olmalarına Etki Eden Faktörlerdeki Farklılıklar  

Katılımcıların eğitim düzeylerine göre, termal turizm işletmelerinden tatmin 
olmalarına etki eden faktörler arasında farklılıklar görülmektedir. Tablo 4 
incelendiğinde, faktör 3 haricinde tüm faktörlerde üniversite mezunlarının 
ortalamalarının yüksek olduğu; ilkokul mezunlarında ise faktör 3’ün ortalamasının 
yüksek olduğu görülmektedir.  

Tablo 4: Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre, Termal Turizm İşletmelerinden 
Tatmin Olmalarına Etki Eden Faktörlerdeki Farklılıkları Gösteren Varyans 

Analizi 

Değişkenler 
Ortalamalar 

F p İlkokul Lise Üniversite Lisans 
Üstü Diğer 

Faktör 1:  
Süreç yönetimi 
 

4,172 3,985 4,475 3,744 3,922 6,326 0,000 

Faktör 2:  
Çalışanların Niteliği 3,942 3,379 4,150 3,000 2,771 28,118 0,000 

Faktör 3:  
Tesisin Niteliği 4,059 3,918 4,034 3,040 3,393 8,434 0,000 

Faktör 4:  
Yeniden Hizmet  
Alma ve Önerme 

3,680 3,871 3,932 3,100 3,122 6,132 0,000 

Hotelling'sTrace Değeri: ,577       F: 10,291        p: ,000 

8.5.2.3. Katılımcıların Mesleklerine Göre, Termal Turizm İşletmelerinden 
Tatmin Olmalarına Etki Eden Faktörlerdeki Farklılıklar 

Katılımcıların mesleklerine göre, termal turizm işletmelerinden tatmin olmalarına etki 
eden faktörler arasında farklılıklar görülmektedir. Tablo 5’e göre tesisten tatmin olmada 
işçilerin “süreç yönetimi” (faktör1) ve “çalışanların niteliği” (faktör 2), memurların 
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“yeniden hizmet alma ve önerme davranışı” (faktör 4), serbest meslek sahiplerinin ise 
“tesisin niteliği” (faktör 2) faktöründen daha fazla etkilendiği görülmüştür. 
Tablo 5: Katılımcıların Mesleklerine Göre, Termal Turizm İşletmelerinden Tatmin 

Olmalarına Etki Eden Faktörlerdeki Farklılıkları Gösteren Varyans Analizi 

Değişkenler 
Ortalamalar 

F P İşçi Memur Emekli Ev 
hanımı 

Serbest 
meslek Diğer 

Faktör 1:  
Süreç Yönetimi 
 

4,652 3,644 4,078 4,179 4,407 3,736 15,437 0,000 

Faktör 2:  
Çalışanların 
Niteliği 

4,238 3,612 3,245 4,204 3,320 3,591 16,871 0,000 

Faktör 3:  
Tesisin Niteliği 4,123 3,710 3,480 4,008 4,241 4,110 9,268 0,000 

Faktör 4:  
Yeniden Hizmet  
Alma ve Önerme 

3,453 4,313 3,205 3,680 3,921 3,954 11,807 0,000 

Hotelling's Trace Değeri: , 1,341          F: 19,080                   p: ,000 

8.5.2.4. Katılımcıların Gelir Düzeylerine Göre, Termal Turizm 
İşletmelerinden Tatmin Olmalarına Etki Eden Faktörlerdeki Farklılıklar 

Katılımcıların gelir düzeylerine göre, termal turizm işletmelerinden tatmin 
olmalarına etki eden faktörler arasında farklılıklar görülmektedir. Tablo 6 
incelendiğinde, “2001-3000TL” gelir grubuna mensup kişilerin en fazla “süreç 
yönetiminden”, 4001TL + gelir grubuna mensup kişilerin ise “süreç yönetimi” (faktör 
1) haricinde tüm faktörlerden etkilendiği tespit edilmiştir. 

Tablo 6: Katılımcıların Gelir Düzeylerine Göre, Termal Turizm İşletmelerinden 
Tatmin Olmalarına Etki Eden Faktörlerdeki Farklılıkları Gösteren Varyans Analizi 
Değişkenler Ortalamalar F P 1000-2000 2001-3000 3001-4000 4001+ 
Faktör 1: Süreç 
Yönetimi 3,809 4,372 3,867 4,291 13,240 ,000 

Faktör 2: Çalışanların 
Niteliği 3,201 3,481 3,696 4,155 14,220 ,000 

Faktör 3: Tesisin 
Niteliği 3,492 4,141 3,616 4,173 15,240 ,000 

Faktör 4:  
Yeniden Hizmet  
Alma ve Önerme 

3,282 3,688 3,678 4,111 7,001 ,000 

Hotelling's Trace Değeri: ,408                    F: 9,749                   p: ,000 

8.5.3. Katılımcıların Kırşehir’in Termal Tesis İmkânlarına Yönelik 
Değerlendirmeleri 

Termal tesislerde konaklayan turistik tüketicilerin, tesisi tercih etmelerinde 
etkilendikleri bilgi kaynakları önem derecesine göre sıralandığında, katılımcıların 
%60’ının“dost-arkadaş tavsiyesi” ni ilk sırada, %59,3’ünün“internet”i ikinci sırada, 
%64,4’ünün “seyahat acentesi” ni üçüncü sırada değerlendirdiği görülmektedir (Tablo 7 
ve Şekil 3). 
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Tablo 7: Tesisi Tercih Etmede Etkilenilen Bilgi Kaynağı 
Sıralama 
dereceleri 

Dost Arkadaş 
Tavsiyesi İnternet Seyahat 

Acentesi TV Tesisin 
Broşürü 

Diğer Bilgi 
Kaynakları 

 F % F % F % F % F % F % 
1 177 60 8 2,7 18 6,1 100 33,9 106 35,9 0 0 
2 118 40 175 59,3 87 29,5 108 36,6 102 34,6 18 6,1 
3 0 0 112 38,0 190 64,4 87 29,5 1 ,3 159 53,9 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 86 29,2 118 40 

Toplam 295 295 295 295 295 295 
 

 
Şekil 3: Tesisi Tercih Etmede Etkilenilen Bilgi Kaynağı 

Termal tesislerde konaklayan turistik tüketicilerin, tesisi tercih etme sebeplerin 
incelendiği analiz sonuçlarına göre;  %93,9’unun uygun fiyatı ilk sırada, %93,6’sının 
kalite seçeneğini ikinci sırada, %64,1’inin tıbbi tedavi seçeneğini üçüncü sırada 
(tüketicilere sorulan “daha çok hangi hastalıklarda termal tesisleri tercih ediyorsunuz” 
sorusuna göre, %60 oranla romatizmal hastalıklar nedeniyle geldikleri görülmektedir) 
değerlendirdiği görülmektedir (Tablo 8 ve Şekil 4).  

Tablo 8: Tesisi Tercih Etme Sebepleri 
Sıralama 
Derecesi 

Uygun 
fiyat Kalite Tıbbi 

tedavi 

Alternatif 
Bir 

Seyahat 
Dinlenme Yakınlık 

 F % F % F % F % F % F % 
1 277 93,9 19 6,4 1 ,3 106 35,9 100 33,9 91 30,8 
2 18 6,1 276 93,6 105 35,6 90 30,5 105 35,6 117 39,7 
3 0 0 0 0 189 64,1 0 0 0 0 87 29,5 
4 0 0 0 0 0 0 99 33,6 90 30,5 0 0 

 

 
Şekil 4: Tesisi Tercih Etme Sebepleri 
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Termal tesislerde konaklayan turistik tüketicilerin “o anda veya daha önce 
konakladıkları termal tesislerden tatmin olup olmadıkları incelendiğinde, %64,1’inin 
“bazılarından memnun kaldım” seçeneğini işaretledikleri, “tesisin yetersiz olduğunu 
düşündükleri alanlar” incelendiğinde ise  % 60’ının “personelin yeterince nazik ve çalışmaya 
gönüllü olmadığını” düşündükleri tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların %47,8’inin mevcut 
tesislerin iyileştirilmesi ve kalitenin arttırılması gerektiği düşüncesini taşıdıkları görülmüştür. 
Termal tesis müşterilerinin destinasyona nereden geldiklerinin incelendiği frekans analizi 
sonuçlarına göre, %50,2 oranında yurt dışından (daha çok Almanya ve Avusturya), %16,7 
oranında Kırşehir içinden geldikleri görülmektedir. Gelen turistlerin yöredeki kalış süreleri 
incelendiğinde ise; %60’ının 2-3 gün, %39,7’sinin de 4-7gün konakladığı görülmüştür. 

Tablo 9: Termal Turizm İmkânlarının, Gelinen Yerin ve Kalış Sürelerinin 
Değerlendirilmesi 

Kırşehir’de Şu An/Daha Önce 
Kalınan Tesislerden 
Memnuniyet  

F % 
Tesisin, Yetersiz Görülen 
Yanları  F % 

Hepsinden Memnun Kaldım 88 29,8 Temizlik 100 33,9 

Bazılarından Memnun Kaldım 189 64,1 Personel Yeterince Nazik ve 
Çalışmaya Gönüllü Değil 177 60 

Hiçbirinden Memnun Kalmadım 18 6,1 Tüm Yönleri ile Tatmin Edici  18 6,1 
Tesis Fiyatlarından 
Memnuniyet F % Kırşehir’deki Termal 

Tesislere Nereden Geldiniz? F % 

Fiyatlar Uygun 136 46,1 Yurtdışı 148 50,2 
Fiyatlar Yüksek 58 19,6 Kırşehir İçi 50 16,7 
Beklentinin Çok Altında 89 30,2 Ankara 10 3,4 
Sağlık Harcamalarında Fiyat 
Düzeyini Düşünmem 12 4,1 Yozgat 10 3,4 

Kırşehir’in Termal Turizm 
İmkânlarının 
Değerlendirilmesi 

F % Niğde (Ortaköy) 10 3,4 

Termal Turizm İmkânlarını Çekici 
Bulmuyorum 6 2 Kırıkkale 10 3,4 

Yeterli Buluyorum 53 18 İstanbul 10 3,4 
Mevcut Tesisler İyileştirilmeli ve 
Kalite Arttırılmalı 141 47,8 Kocaeli 10 3,4 

Termal Turizm Yatırımları 
Çoğaltılmalı 95 32,2 Gümüşhane 10 3,4 

Termal Tesisteki Ortalama 
Kalış Süresi F % Mersin 9 3,1 

Bir Gün 1 0,3 İzmir 9 3,1 
2-3 Gün  177 60 Manisa 9 3,1 
4-7 Gün 117 39,7 Toplam 295 100 

9. Sonuç 
Türkiye’de ve dünyada yaşlı nüfusun artması, yoğun çalışma temposunun ve 

şehirleşmenin yarattığı stres ve sorunlar sebebiyle termal turizme olan ilgilerinin arttığı 
görülmektedir. Ayrıca günümüzde, tıbbi tedavinin zaman zaman yetersiz kaldığı, 
alternatif tıp yöntemleri ile desteklenmesi gereken bazı hastalıkların baş gösterdiği 
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bilinen bir gerçektir. Kaplıcalarda uygulanan çamur banyoları, balıklarla ve Radon gazı 
ile yapılan tedaviler bunlardan bazılarıdır. Türkiye’nin jeotermal kaynaklar açısından 
zenginliği, bu alandaki güçlü yönlerindendir. Ancak termal tesis işletmelerinin söz 
konusu bu zenginliği fırsata dönüştürebilmek için tesis ve çalışanların niteliğini, turistik 
tüketicilerin görüş ve önerilerine uygun olarak arttırmaları ve süreç yönetimini başarıyla 
gerçekleştirmeleri gerekmektedir.  

Bu araştırmada, Kırşehir’e termal turizm amacıyla gelen turistik tüketicilerin 
demografik özelliklerinin belirlenmesi için yapılan frekans analizi sonuçlarına göre; 
katılımcıların %53,2’sinin erkek, %52,9’unun 36-55 yaş grubunda, %33,2’sinin lise, 
%33,2’sinin ilkokul mezunu, %36,6’sının 2001-3000TL, %29,8’inin 3001-4000TL gelir 
seviyesinde ve %23,8’inin emekli, %20’sinin serbest meslek çalışanlarından oluştuğu 
tespit edilmiştir. Dolayısıyla hedef kitlenin yoğun olarak bu özelliklere sahip turistik 
tüketicilerden oluştuğu, gerek ürün geliştirme, gerek fiyatlandırma, gerekse tutundurma 
faaliyetleri planlanırken, bu özellikteki tüketicilerin tatmin olabileceği düzenlemelerin 
yapılması gerektiği söylenebilir. Özellikle bu kesimin görüş ve önerilerinin dikkate 
alınması, diğer özelliklere sahip turistik tüketicilerin de bölgeye çekilebilmesi için gerekli 
çalışmaların gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmada faydalanılan “faktör analizi” sonuçlarına göre, turistik tüketicilerin 
termal tesisten tatmin olma düzeylerine; "süreç yönetimi", "çalışanların nitelikleri", “tesisin 
nitelikleri" ve "yeniden satın alma ve önerme" davranışlarının etki ettiği tespit edilmiştir. 
Yapılan MANOVA analizi sonucunda tatmin düzeyine etki eden bu faktörlerin demografik 
özelliklere göre farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Katılımcıların yaşlarına göre, 
termal turizm işletmelerinden tatmin olmalarına etki eden faktörler arasında farklılık 
olduğu, 18-55 yaş grubundaki katılımcıların işletmeden tatmin olmada, “süreç yönetimi” 
(faktör 1) faktöründen daha fazla etkilendiği, 56 yaş ve üstü katılımcıların ise “tesisin 
niteliklerinden” (faktör 3) daha fazla etkilendiği görülmüştür. Genç yaştaki insanların, 
genellikle daha aktif ve sosyal bir yapıda oldukları düşünüldüğünde; tesiste görev yapan 
personelle daha sık ilişki kurduklarını, personelin profesyonel eğitim alıp almadığıyla 
ilgilendiklerini, tesisin donanımıyla, vaat ettikleri faaliyetleri yerine getirip 
getirmedikleriyle, problemlerin hızlı çözümüyle, yiyecek ve içeceklerin lezzet ve 
çeşitliliğiyle, işaret ve levhaların yeterliliğiyle, sosyal aktivite çeşitliliğiyle, modern 
dekorasyonla ilgilenme ve önem verme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu söylemek 
mümkündür. Yaş ilerledikçe ise, özellikle ulaşım kolaylığına, hareket zorluğu yaşayan 
kişilere yönelik kolaylaştırıcı önlemlerin alınmasına ve güvenlik konularına ağırlık 
verdikleri görülmektedir. İşletmeler başarıya ulaşmak bakımından, farklı yaş gruplarının 
tesisten tatmin olmada etkilendikleri bu değişkenleri göz önünde bulundurmalıdırlar. 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre, termal turizm işletmelerindeki tatmin 
düzeyleri arasında da farklılık tespit edilmiştir. Üniversite mezunu katılımcıların, 
genelde tatmin düzeyini etkileyen tüm faktörlerden (faktör 3 hariç) etkilendikleri, en 
fazla önem verdikleri hususların ise; branşında profesyonel eğitim almış, giyim ve 
diksiyonu düzgün, kibar ve nazik personelin yeterliliği, odanın zamanında hazır olması, 
oda tahsisinde müşteri isteklerinin dikkate alınması vb. taahhütlerin yerine getirilmesi, 
yönlendirme işaret ve tabelalarının yeterliliği, eğlence ve spor imkânlarının yeterliliği, 
modern donanım, mobilya ve dekorasyon tarzlarının kullanımı, tesiste tutulan hesap ve 
kayıtların güvenilirliği, müşteri sorularına kısa sürede cevap verilmesi, müşteriyle 
birebir ilgilenilmesi gibi birçok ayrıntı ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. İlkokul 
mezunlarının ise; tesise ulaşımın kolaylığı, engellilere ve hareket zorluğu çeken kişilere 
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yönelik kolaylaştırıcı uygulamaların olması, çocuklara yönelik aktivitelerin zenginliği, 
eşya ve can güvenliği, temizlik hizmetlerinin yeterliliği gibi daha genel konulara önem 
verdiği görülmüştür. Bu bağlamda, tesisin, hedef kitlesinin özelliklerine uygun düzeyde 
hizmet vermesinin, başarı için etkili olacağı düşünülmektedir.  

Katılımcıların mesleklerine ve gelir durumlarına göre, termal turizm işletmelerinden 
tatmin olmalarına etki eden faktörler arasında da farklılıklar görülmüştür. Termal tesisten 
tatmin olmada, işçilerin “süreç yönetimi” (faktör1) ve “çalışanların niteliği” (faktör 2), 
memurların “yeniden hizmet alma ve önerme davranışı” (faktör 4), serbest meslek 
sahiplerinin ise “tesisin niteliği” (faktör 2) faktöründen daha fazla etkilendiği görülmüştür. 
Dolayısıyla bu meslek gruplarına hitap eden tutundurma mesajları oluştururken, söz konusu 
faktörleri vurgulayan mesajlar kullanılması etkili olacaktır. Ayrıca, “2001-3000TL” gelir 
grubuna mensup kişilerin en fazla “süreç yönetiminden”, 4001TL + gelir grubuna mensup 
kişilerin ise “süreç yönetimi” (faktör 1) haricindeki tüm faktörlerden etkilendiği tespit 
edilmiştir. Bu sonuçlara göre, gelir düzeyi arttıkça, tüketicilerin tesisten tatmin olarak 
ayrılmak için bekledikleri hizmetlerin arttığını; orta gelir seviyesine sahip tüketicilerde de 
beklenti düzeyinin çok yüksek olmadığını söylemek mümkündür.  

Turistik tüketicilerin, tesisi tercih etmelerinde etkilendikleri bilgi kaynaklarının önem 
derecesine göre incelenmesiyle, katılımcıların %60’ının “dost-arkadaş tavsiyesi”ni ilk 
sırada, %59,3’ünün “internet”i ikinci sırada, %64,4’ünün “seyahat acentesi”ni üçüncü 
sırada değerlendirdiği görülmüştür. Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, tesise 
gelen turistlerin tatmin edilmiş bir şekilde tesisten ayrılmasının ne kadar önem taşıdığı 
anlaşılmaktadır. Tesisten tatmin olarak ayrılan tüketicilerin, bu tatmin ve memnuniyeti 
çevresiyle paylaşma ihtimali son derece yüksektir. Bu da tesislerin potansiyel müşterilerinin 
sayısını arttırmaktadır. İnternet ise günümüzün en yaygın iletişim araçlarından biri olarak 
dikkati çekmektedir. Özellikle reklam faaliyetlerinin bu iletişim ortamı aracılığıyla 
gerçekleştirilmesi, hedef kitleye ulaşabilme oranını arttıracaktır. Kırşehir’de faaliyet 
gösteren seyahat acentelerinin de bu sonuçları göz önünde bulundurarak çalışmalarını 
planlamaları etki derecelerini yükseltecektir. Kırşehir, 12 jeotermal kuyusu ve değerli 
mineraller içeren suları ile termal turizm faaliyetleri için uygun şehirlerden birisidir. Termal 
kaynaklarının yanı sıra, Dulkadirli İnli Murat köyünde bulunan yer altı şehri, Kaman ilçesi 
Çağırkan kasabasında bulunan Kale Höyük ve Japon Bahçesi gibi tarihi ve kültürel 
değerlere, uluslararası öneme sahip Seyfe Gölü Kuş Cenneti ve Kızılırmak üzerindeki sığ 
kıyı kesimlerindeki kumsallarıyla Hirfanlı Barajı gibi doğal değerlere de sahiptir. Bu 
değerlerin tanıtılması için, yerel idarecilerin ve termal tesis işletmelerinin tutundurma 
faaliyetlerine önem vermeleri, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve diğer turizm 
aracılarıyla işbirliği halinde bulunmaları faydalı olacaktır. 

Termal tesislerde konaklayan turistik tüketicilerin, tesisi tercih etme sebepleri 
incelendiğinde, %93,9’unun uygun fiyatı ilk sırada, %93,6’sının kalite seçeneğini ikinci 
sırada, %64,1’inin tıbbi tedavi seçeneğini üçüncü sırada (tüketicilere sorulan “daha çok 
hangi hastalıklarda termal tesisleri tercih ediyorsunuz” sorusuna göre, %60 oranla 
romatizmal hastalıklar nedeniyle geldikleri görülmektedir) değerlendirdiği 
görülmektedir. Termal tesislerin, turistik ürünlerini (konaklama, yeme-içme, tıbbi tedavi 
hizmetleri, ulaşımın kolaylaştırılması gibi) ve fiyat düzeylerini planlarken, kaliteli 
hizmeti uygun fiyatla sunmalarının, tercih edilmelerinde son derece etkili olacağı 
düşülmektedir.  



 
 

B. G. Belber – A. Turan  7/3 (2015) 457-481 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

476 

Termal tesislerde konaklayan turistik tüketicilerin “o anda veya daha önce 
konakladıkları termal tesislerden tatmin olup olmadıkları incelendiğinde, %64,1’inin 
“bazılarından memnun kaldım” seçeneğini işaretledikleri görülmüştür. Bir 
destinasyonun başarısı için destinasyonu tercih eden tüm misafirleri memnun etmesi 
önemlidir. Hem gelen turistlerin tercihlerini tekrarlamaları hem de çevrelerine 
yapacakları yorumlar sebebiyle potansiyel tüketici sayısını etkilemeleri açısından 
memnuniyetleri son derece önem arz etmektedir. Ayrıca anket formlarından birinde, 
engelli bir katılımcının, termal tesislerden birinde bulunan engellilere özel odanın, 
engellilerin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olduğunu ve sadece bir tesiste değil tüm 
tesislerde arttırılması gerektiğini belirttiği görülmüştür. Yetkililer tarafından bu notun 
da dikkate alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Misafirlerin “tesisin yetersiz olduğunu düşündükleri alanlar” incelendiğinde ise % 
60’ının “personelin yeterince nazik ve çalışmaya gönüllü olmadığını” düşündükleri 
tespit edilmiştir. Bu sonuç termal tesislerin, gerek personel seçerken eğitimli ve 
çalışmaya istekli adayları tercih etmelerinin, gerekse hâlihazırdaki çalışanları hizmet içi 
eğitimden geçirmelerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Ayrıca, katılımcıların %47,8’inin mevcut tesislerin iyileştirilmesi ve kalitenin 
arttırılması gerektiği düşüncesini taşıdıkları görülmüştür. Tüketicilerin taşıdığı bu 
görüşün ayrıntılı olarak inceleneceği (hangi yönlerden iyileştirme ve kalite artışı 
beklentisinde olduklarının) çalışmaların yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Termal tesis müşterilerinin destinasyona nereden geldiklerinin incelendiği analiz 
sonuçlarına göre ise %50,2’sinin yurt dışından, %16,7’sinin Kırşehir içinden geldikleri 
görülmüştür. Bu sonuçtan da termal tesis müşterilerinin büyükçe bir kısmının gurbetçilerden 
oluştuğu söylenebilir. Tutundurma faaliyetleri gerçekleştirilirken, hem yurt içi hem de yurt dışına 
yönelik faaliyet gösterilmesinin, yabancı turistler tarafından da tercih edilme oranlarını arttıracağı 
yorumunu yapmak mümkündür. Gelen turistlerin %60’ının 2-3 gün, %39,7’sinin de 4-7gün 
konakladığı görülmüştür. Türkiye’deki diğer yörelerde kalış sürelerinin ortalama 2 haftadan fazla 
bile olabildiği göz önünde bulundurulduğunda, Kırşehir’deki ortalama kalış sürelerinin çok kısa 
olduğu görülmektedir. Turistik tüketicilerin tedavi esnasında aileleriyle ve yakınlarıyla beraber 
hoşça vakit geçirmesini de sağlayacak uygulamalara yer verilmesi, şehirdeki doğal ve kültürel 
mekânlara gezi programlarının düzenlenmesi ve çocuklara yönelik eğlence aktivitelerinin 
planlanmasının kalış sürelerinin uzamasında etkili olacağı düşünülmektedir. 

Söz konusu bu sonuçlar göz önüne alındığında; işletmelerin kendilerini sürekli 
değerlendirmeleri, zayıf yönlerini geliştirmeleri, müşteri görüş ve önerilerini dikkate almaları 
halinde, pazardaki yerlerini korumaları, geliştirmeleri ve rekabet edebilmeleri daha kolay olacaktır.  
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Extensive Summary 

Introduction 
Turkey where tourism activities 1980s then accelerated has got many alternative 

tourism opportunities. Thermal tourism application is among these one of the most 
common. Although Turkey a rich country in terms of geothermal resources, thermal and 
spa facilities, it can usually provide services to domestic tourists because of the lack of 
international promotion. It is also observed that there is an insufficient investment 
professional in these areas.  

In the thermal plant management, taking into there may be long-term 
accommodation for treatment; it is to predicted to be useful to touristic consumers who 
have come to the facility satisfaction with the implementation of activities. For this 
purpose, first, it is thought to be important that the right to be identified as the factors 
affecting the level of consumer satisfaction, then, planning in facility the applications 
involving influential factors. This reason, it has been try to determine introducing the 
general structure of the thermal plant and industries, to identify factors affecting the 
satisfaction of the tourist consumers in this sector and determined whether if they show 
changes according to demographic characteristics in this study. Whereby, it is thought 
that will guide the thermal plant manager both in Turkey and in Kırşehir.  

Methods  

The study populations are customers of thermal tourism in Kırşehir, the sample of 
this research was formed, it has generated randomly selected from consumers tourist 
staying in thermal plants in Kırşehir, between 1 December 2014 and January 31, 2015. 
Survey methods were utilized as data collection techniques, the surveys were carried out 
three professional services facility in Kırşehir. It is given to place that demographic 
variables and Likert scale questions, 5 questions regarding the evaluation of thermal 
tourism opportunities in Kırşehir, 2 questions for identify where tourists often came in 
this region and detected that they had how many days in survey form. Reliability rate of 
the survey (Cronbach’s Alfa) is 0,951. Factor analysis was implemented under the four 
factors, MANOVA analysis was implemented to detect the differences between 
demographic variables and determined factors, frequency analysis was implement to 
demographic variable and referred to 7 questions. 

Hypothesis of this study;  
H1: There is the influence of process management to satisfaction level. 
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H2: There is the influence of the characteristics of the thermal plant staff tourist 
consumer’s satisfaction level. 

H3: There is the influence of characteristics of the facility. 

H4: There is the influence of characteristics of repurchase and recommend behaviors. 
H5: These factors affecting satisfied with the thermal tourism business vary 

according to their demographic characteristics. It is determined in this way 
Findings and Comments  

It was determined %53,2 of participants were male, %52,9 of participants were 36-
55 age group, %33,2 of participants were high school graduate, %33,2 of participants 
were primary school graduate, %29,8 of participants were 3001-4000TL income level and 
%20 of participants were self-employment in this study. Thereby, it could be said the 
target audience consists of intensive tourist that consumers have these features, it is 
necessary arrangements may satisfy consumers while planning both of product 
development, pricing and promotion. It will be useful especially taking into account the 
recommendations of this group for making the necessary work to taking tourist 
consumers into area.  

According to results, it has appeared as the impact of factors “process 
management”, “qualifications of the facility employees”, “qualifications of the facility” 
and “repurchase and recommend behaviors” on satisfaction of the consumer and these 
factors vary according to their demographic characteristics. Businesses should consider 
variables consumer different age and gender groups with different level education, 
profession and income the satisfaction of the plant are affected by variable. In this 
context, while messages are created about thermal plant’s promotion activities, businesses 
will be effective to use these messages which are at the forefront of work, “factors 
affecting their dissatisfaction”.  

When is classed according to severity information sources that consumers affected 
about how to choose plants, it was observed that 60 percent of participants, “friend pal 
advice” was evaluated in first, 59,3 percent of participants “internet” was evaluated in 
second, 64,4 percent of participants, “travel agents” was evaluated in third. When these 
results are considered, it is understood the tourists leave satisfied from plant was very 
important. It was attention internet is one of the most common media in nowadays. It 
would increase the rate to reach the target population the execution of advertising 
activities via the Internet. Travel agencies operating in Kırşehir considering these results 
in planning their work would increase the effectiveness. Kırşehir is one of the 
appropriate cities for thermal tourism activities owing to 12 geothermal wells and water 
containing valuable minerals. In addition to the thermal source, Kırşehir has historical, 
cultural and natural values, also. It will be useful, the local authorities and the thermal 
plant operations should give importance to promotion activities, should be in 
cooperation with travel agents, tour operators and other tourism agents for the 
introduction of these values.  

When is examined consumers staying in thermal plants why prefer plant, it was 
observed that 93,9 percent of participants, “reasonable price” was evaluated in first, 93,6 
percent of participants “quality” was evaluated in second, 64,1 percent of participants, 
“medical treatment” was evaluated in third. While thermal plant managers plan to price 
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levels of the tourism product, it would be effective to prefer if the quality of service at an 
affordable price.  

When is examined the matter whether if consumers staying in thermal plants (now 
and before) were satisfied, it was observed 64,1 percent of participants selected the option 
of “I was pleased with some”. The destination please all guests who prefer are important 
for success of the destination. It affects the number of potential consumers the tourists 
repeated the preferences and recommended peripherals.  

When is examined guests responses to “areas where the facility is inadequate 
question”, it was observed 64,1 percent of participants selected the option of “staff were 
not courteous enough were not willing to work”. These results demonstrated the necessity 
both of prefer to candidates educated and willing to work in employee selection and at 
present employees spend in-service training.  

It was observed 47,8 percent of participants have been thinking to necessity 
improvement of existing facilities and improving quality. It is believed to be useful 
examined in detail this view of the consumer.  

The results of the analysis where did thermal plant customers come from to 
destination were examined, it was observed 50,2 percent of participants had come from 
overseas and 16,7 percent of participants had come within the city. According to this 
result, It is possible to say most of the customers were comprised the expatriates. It was 
determined 60 percent of tourists coming to business stayed in the hotel 2-3 days and 39,7 
percent of tourists stayed in the hotel 4-7 days. It seems to be too short average residence 
time in Kırşehir than other regions so residence time is more than 2 weeks. It is believed 
to be effective in extending the duration, giving place to practice consumers spend great 
time with their families and close during treatment, facility managers were trips to natural 
and cultural sites in the city and organized fun activities for children.  

Considering said these results; it will be possible businesses can maintain their 
place in the market, improvement and compete, if business assessment themselves 
continuous, improvement weaknesses, considering customer feedback and suggestions. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, Hatay’daki üç, dört, beş yıldızlı ve butik otellerde çalışan 

işgörenlerin tükenmişlik düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerinde ne düzeyde bir 
etkisi olduğunu saptamaktır. Duygusal tükenme, kişisel başarı ve duyarsızlaşma gibi 
tükenmişliğin alt boyutlarının bağımsız değişken, işten ayrılma niyetinin ise bağımlı 
değişken olduğu bu modelde, değişkenleri ölçmek için daha önce geliştirilen ölçekler 
kullanılmıştır. Bunun için yargısal örnekleme yöntemi kullanılmış ve alan araştırmasına 
Hatay İli’ndeki üç, dört, beş yıldızlı ve butik otel işletmelerinin işgörenleri dâhil 
edilmiştir. Araştırma sonucunda, işgörenlerin tükenmişlik düzeylerinin düşük olduğu 
belirlenmiştir. Tükenmişlik alt boyutları ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin ise 
istatistiki olarak anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, duygusal tükenme ve 
duyarsızlaşma artarken işten ayrılma niyetinin de arttığı; kişisel başarı artarken işten 
ayrılma niyetinin azaldığı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla araştırmada, işgörenlerin 
tükenmişlik düzeylerinin işten ayrılma niyetini etkilediği ortaya konmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik Sendromu, İşten Ayrılma Niyeti, Turizm Sektörü, 
Otel İşletmeleri. 

Abstract 

The purpose of this study is to determine the impact of burnout level of employees 
on intention to leave in three, four, five-star and boutique hotels in Hatay. The scales 
developed previously were used to measure the independent variable; emotional 
exhaustion, personal accomplishment, depersonalization and the dependent variable; 
intention to leave. In this study, judgmental sampling method was used and the 
employees in three, four, five star and boutique hotels in Hatay were included in the 
field research. The result of this studying dedicated that employees had lower levels of 
burnout. The results also showed that sub-dimensions of burnout, emotional exhaustion, 
depersonalization and personal accomplishment significantly associated with intention 
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to leave. The results also showed that intention to leave increased when emotional 
exhaustion and depersonalization increased, but reduced when personal 
accomplishment increased. Consequently, this study pointed out that the burnout level 
of employees had an effect on intention to leave. 
KeyWords: Burnout Syndrome, Intention to Leave, Tourism Industry, Hotel 
Establishments. 

1. Giriş 

Yaşamın her alanında görülebilecek bir durum olan tükenmişlik sendromu, tüm 
işletme çalışanlarında görülebileceği gibi özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerde çalışan işgörenler açısından önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 
Tükenmişlik, turizm sektöründe çalışanlar açısından önemli bir inceleme alanıdır. 
Özellikle otel işletmeleri; yoğun çalışma temposu, karmaşık yapıları, sistemin her 
adımında yoğun insan ilişkileri ile dinamik ve yorucu bir yapıya sahiptir. Uzun ve 
yorucu çalışma saatleri, aralıksız çalışma gerekliliği otel çalışanlarının yaşamak zorunda 
oldukları iş yaşamının özelliklerindendir (Birdir ve Tepeci, 2003, s. 93). Bu zorluklara 
ek olarak otel çalışanları; ücret yetersizliği, fazla ve düzensiz çalışma, sürekli çalışma, 
işlerin emek yoğun olması, dinlenme sürelerinin yetersizliği gibi sorunlarla da baş 
etmek zorundadır. Bu durum otel çalışanlarını zaman zaman duygusal tükenme, 
duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı durumlarıyla karşı karşıya bırakabilmektedir 
(Altay, 2009, s. 2). 

Tükenmişlik düzeyinin artması ise işgörenlerin fiziksel, duygusal ve iş yaşamını 
etkileyen bazı olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Yorgunluk, bitkinlik, uyku 
bozuklukları, baş ağrısı, uyuşukluk, solunum güçlüğü, deri şikâyetleri, sindirim 
güçlükleri vb. tükenmişliğin fiziksel sonuçları; duygusal tükenme, çabuk öfkelenme, içe 
kapanma, negatif duygular, alınganlık vb. tükenmişliğin duygusal sonuçları olarak 
ortaya çıkmaktadır. Hizmet kalitesinde düşme, işe gelmeme isteği, işten ayrılma isteği, 
iş kazaları, performans miktarı ve kalitesinde düşme ise sendromun örgüt ortamında 
yarattığı zararlı sonuçlar arasında sayılmaktadır. Görüldüğü gibi işgörenlerde ortaya 
çıkan tükenmişliğin yarattığı olumsuz sonuçlardan biride işten ayrılma niyetidir ve 
işgörenin, çalıştığı işletmede kalma niyetinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. İşten 
ayrılma niyeti gerçek devamsızlığın bir ön belirtisidir ve işletmelere önemli ölçüde 
maliyetler getirmektedir. İşten ayrılma niyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesiyle 
birlikte araştırmacılar, işten ayrılma davranışlarını önceden tahmin etmekte ve 
açıklamakta, yöneticiler de potansiyel ayrılmaları önlemek için önlemler 
geliştirmektedir. Tükenmişlik ise, araştırmacılar tarafından işten ayrılma niyetini 
etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak gösterilmektedir. Bu nedenle tükenmişliğin 
örgüt ve kişi açısından ciddi sonuçlarının olduğu göz önünde bulundurularak iş yerinde 
tükenmişliğin ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisinin belirlenmesinin önemli olduğu 
düşünülmüştür. 

Gerek Türkçe gerekse yabancı yazın incelendiğinde tükenmişlik konusuyla ilgili 
oldukça fazla araştırmanın yapıldığı dikkat çekmektedir. Ancak otel işletmelerinde 
çalışan işgörenlerin tükenmişlik düzeyleriyle ilgili yapılan araştırmalar, genellikle belirli 
bir departmanın işgörenleri üzerinde yapılarak kısıtlanmıştır. Bu araştırmada ise otel 
işletmelerindeki tüm departmanlarda çalışan işgörenlerin tükenmişlik düzeylerinin işten 
ayrılma niyeti üzerindeki etkisi incelenerek karşılaştırılacaktır. Ayrıca ülkemizde bu 
alandaki yazın incelendiğinde konuyu sunulan tez önerisi şeklinde ele alan ve Hatay 



 
 

Z. Aslan – S. Etyemez 7/3 (2015) 482-507 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

484 

İli‟nde uygulaması gerçekleştirilen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Böyle bir 
araştırmanın ilk defa yapılmış olması dolayısıyla, bu anlamda Türkçe yazında önemli 
bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. 

Otel işletmelerindeki işgörenlerin işten ayrılma eğilimlerinin azaltılması için 
araştırmalar yapmak, işgörenin ayrılma eğilimini azaltmak için çözüm önerileri 
getirmek gerekmektedir. Buradan yola çıkarak bu araştırmanın temel amacını; otel 
işletmelerindeki işgörenlerin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi ve işten ayrılma 
eğilimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla hazırlanan 
araştırmanın teorik kısmında tükenmişlik sendromu ve işten ayrılma niyeti kavramları 
açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın ampirik kısmında ise, Hatay’daki üç, dört, beş 
yıldızlı ve butik otellerdeki işgörenleri kapsayan, ankete dayalı bir araştırmaya yer 
verilmiştir. Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda, otel 
işletmelerindeki işgörenlerin yaşadıkları tükenmişlik sendromunun işten ayrılma 
niyetine etkileri saptanmaya çalışılmış ve sonuçlara ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. 
Bu anlamda Türkçe yazına dakatkı sağlanması amaçlanmıştır. 

2. Tükenmişlik Kavramı 
Son 35 yıldır gerek psikoloji gerekse örgütsel davranış alanlarında sıkça tartışılan 

bir kavram olan tükenmişlik, hem kişi hem de örgütler açısından önemli etki ve 
sonuçlar yaratmaktadır (Arı, Bal ve Bal, 2010). Tükenmişlik olgusu, sosyal bir sorun 
olarak öneminin anlaşılmasıyla birlikte araştırmacılar tarafından ilgi duyulan bir 
araştırma konusu olmuştur. İngilizce’de ‘jobburnout’ ya da ‘staffburnout’ olarak 
tanımlanan kavram Türkçe’de ‘tükenmişlik-tükeniş sendromu–mesleki tükenmişlik’ 
kavramları ile ifade edilmektedir (Arı ve Bal, 2008). 

Tükenmişlik kavramı ilk kez 1974 yılında Herbert Freudenberger’in ‘Journal of 
Social Issues’ dergisinde yayınlanan bir makalesinde kullanılmıştır. Bir psikiyatrist olan 
Freudenberger, yaklaşık bir yıl süren gözlemleri sonucunda, aynı sağlık kurumunda 
birlikte çalıştığı gönüllülerin yavaş yavaş duygusal tükenme yaşadıklarını, motivasyon 
ve bağlılıklarının azaldığını gözlemlemiştir. Bu süreç içerisinde çeşitli ruhsal ve fiziksel 
belirtiler de kendini göstermeye başlamıştır. Bu özel ruhsal durumu açıklamak için 
Freudenberger ‘tükenmişlik’ kavramını kullanmıştır (Maslach ve Schaufeli, 1993). 
Freudenberger tükenmişliği ‘enerji, güç ve kaynaklar üzerindeki aşırı taleplerden dolayı 
kişinin başarısız olması, yıpranması veya tükenmesi’ şeklinde tanımlamıştır 
(Freudenberger, 1974, p. 159). 

Tükenmişlik, ilk tanımlanışından bugüne kadar üzerinde birçok araştırma 
yapılmış ve tanımlar geliştirilmiş bir kavramdır. Ancak günümüzde tükenmişliğin en 
yaygın ve kabul gören tanımının, konuya ilişkin çok sayıda makalesi bulunan ve bu 
konuda geliştirmiş olduğu ölçekle sıkça referans gösterilen Maslach’a ait olduğu 
belirtilmektedir (Arı, Bal ve Bal, 2010; Altay ve Akgül, 2010). Maslach tükenmişliği 
‘işi gereği insanlarla yoğun bir ilişki içerisinde olan kişilerde görülen duygusal 
tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı hissi’ olarak tanımlamıştır (Maslach ve 
Zimbardo, 1982: 3’dan aktaran Budak ve Sürgevil, 2005: s. 96). Bu tanıma göre 
tükenmişlik kavramı, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme hissi 
olarak üç alt boyuttan oluşmaktadır. 

Duygusal tükenme, yorgunluk, enerji eksikliği duygusal yönden kendini 
yıpranmış hissetme, hizmet verilen kişilere geçmişte olduğu kadar verici ve sorumlu 
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davranmama, gerginlik ve engellenmişlik hissetme ile kendini gösterir (Arı, Bal ve Bal, 
2010). Duygusal tükenme dar anlamda, işgörenlerde mesleki idealizmin sonuna gelme 
durumu öne çıkarken; geniş anlamda ise, işgörenin iş performansı, işyerine karşı 
bağlılık/sadakat duyguları ve hizmet götürülen kesimlere yönelik tavırlarda ciddi 
sorunlar ortaya çıkar (Dolgun, 2010). Bu boyut literatürde tükenmişliğin en kritik ve en 
belirleyici boyutu olarak ifade edilmektedir (Arı ve Bal, 2008). Tükenmişliğin ikinci 
boyutu olan duyarsızlaşmada işgören, hem çalışılan örgüte hem de hizmet vermekte 
oldukları kişilere karşı soğuk, ilgisiz ve katı bir davranış sergiler (Dolgun, 2010). 
Küçültücü bir dil kullanma, insanları kategorize etme, katı kurallara göre iş yapma ve 
endişe duyarsızlaşmanın belirtileri arasındadır (Arı ve Bal, 2008). Duygusal tükenme, 
kişi için tükenmişliğin içsel boyutunu ifade ederken, duyarsızlaşma, tükenmişliğin 
kişilerarası boyutunu ifade etmektedir (Budak ve Sürgevil, 2005). Kişinin çevresindeki 
diğer kişilere yönelik olumsuzluk ve saldırganlık içeren düşünce ve davranışları, kişisel 
başarıda düşme boyutunda artık kendisine yönelmeye başlar (Dolgun, 2010). Kişi aşırı 
yıprandığı için kendine olan güvenini kaybetmiştir ve bu nedenle sürekli olumsuzluk ve 
başarısızlık hissi yaşamaktadır (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001’den aktaran 
Berberoğlu ve Sağlam, 2010). Kişisel başarıda düşme hissinin diğer iki tükenmişlik 
boyutunu izlemesinden çok, onlara paralel olarak geliştiği görülmüştür (Çalgan, 
Yeğenoğlu ve Aslan, 2009). 

3. İşten Ayrılma Niyeti Kavramı 
İşgörenlerin işten ayrılma niyeti konusu, hem endüstriyel hemde örgütsel 

psikolojide ilgi çeken, üzerinde çokça araştırma yapılan bir konudur. Rusbelt vd. (1998) 
ise işten ayrılma niyetini, ‘işgörenlerin iş koşullarından tatminsiz olmaları durumunda 
göstermiş oldukları yıkıcı ve aktif bir eylem’ olarak tanımlamaktadır (Ökten, 2008: s. 
35).Hardy’ye (1987) göre işgörenler, kendi başarılarını yeterli gördüklerinde işten 
ayrılma niyeti taşımamakta, yetersiz gördüklerinde ise verimlilikleri ve örgüte 
bağlılıkları azalmakta ve bunun sonucunda örgüt dışında yeni fırsatları aramaya 
başlamaktadır (Biçer, 2005, s. 57). 

İşten ayrılma; gönüllü ya da gönülsüz olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir. 
İşgörenin kendi rızası ile işi terk etmeye karar vermesi gönüllü işten ayrılma, işten 
ayrılmasına işletme tarafından karar verilmesi durumunda ise gönülsüz işten ayrılma 
söz konusu olmaktadır. Gönülsüz işten ayrılma genellikle işgörenin çeşitli 
rahatsızlıklarından dolayı iş göremez hale gelmesinden veya örgütte meydana gelen 
değişiklikler sonucunda işten çıkarılma durumundan kaynaklanmaktadır. Gönüllü işten 
ayrılma ise açık ve net iletişim kurulmaması, esnek olmama gibi örgütsel faktörlerden 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca işgörenler; daha iyi ücretli yeni bir iş olanağı bulma ve 
yeterince gelir sağlayacak alternatif kaynakların bulunması gibi maddi etkenlere de 
bağlı olarak da işten ayrılma davranışı göstermektedir (Cesur, 1998). 

İşgörenlerde işten ayrılma düşüncesinin oluşmasına etki eden faktörleri kişisel, 
örgütsel ve çevresel faktörler olmak üzere üç gruba ayırarak değerlendirmek 
mümkündür; 

İşten ayrılma eğilimini belirleyen kişisel faktörlerin başında kişilik özellikleri 
gelmektedir. Buna göre, düşük düzeyde yumuşak başlılık ve yüksek düzeyde deneyime 
açıklık ve duygusal istikrarsızlığın işten ayrılma niyeti üzerinde olumlu etkisinin olduğu 
belirtilmektedir (Zimmerman, 2008). Ayrıca, yumuşak başlı kişilerin, nazik, kibar, 
fedakâr, ince ruhlu, uzlaşmacı, çözüm odaklı ve diğerleriyle tatmin edici ve olumlu 
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ilişkilerde bulunma eğilimlerinden dolayı işlerinden ayrılma eğilimlerine sahip 
olmadıkları vurgulanmaktadır (Barrick, Stewart ve Piotrowski, 2002; Goldberg, 1990; 
Organ ve Lingl, 1995; Zimmerman, 2008).Kişilik özelliklerinin yanında işgörenin 
demografik özellikleri (cinsiyet, medeni durum, iş tecrübesi, yaş vb.), başka bir işe 
duyulan sempati, evlenme, emeklilik, sağlık durumu, eğitim ihtiyacı, iş ile ilgili 
beklentilerin gerçekleşmemesi gibi faktörler de kişisel faktörler içinde yer almaktadır 
(Ökten, 2008, s. 40). 

İşgörenin işyerinden ayrılma düşünceleri üzerine etki eden örgütsel nedenlerin 
belli başlılarını ise; örgütsel bağlılık, iş tatmini, örgütsel özdeşleşme, iş güvencesi, örgüt 
kültürü, örgüt iklimi, iş arkadaşları ile ilişkiler, yönetici ile ilişkiler, iş/rol talep ve 
beklentileri, kariyer geliştirme olanakları, otonomi, ödüllendirme yapıları, işin kendisi, 
ücret, tükenmişlik, stres kaynakları, çalışma koşulları, örgütsel adalet algısı, örgütsel 
destek algısı ile eğitim faaliyetlerine ilişkin algılamalar, çalışma saatleri, çalışma yerinin 
fiziksel koşuları, iş yükü ile ilerleme ve gelişme olanakları şeklinde sıralamak 
mümkündür (Alıca, 2008; Eren, 2007; Polat ve Meydan, 2010; Poyraz ve Kama, 2008; 
Gül, Oktay ve Gökçe, 2008; Çarıkçı ve Çelikkol, 2009; Kaya, 2010).  

İşyerlerinde herhangi bir sorun yaşamasa bile, ekonomik ve sosyal kaynaklı 
birtakım çevresel faktörler işgörenlerin işten ayrılma niyetlerini etkileyebilmektedir. 
Örneğin; ülkenin ekonomik durumu, dışarıdaki iş olanakları, işe ulaşım olanaklarındaki 
değişiklik, (Alıca, 2008) eşlerin çalışma yerinde meydana gelen değişiklik ve çocukların 
eğitim ihtiyaçları gibi aileden kaynaklanan nedenler işgörenlerin işten ayrılma 
niyetlerini etkiler. Ancak bu nedenlerden dolayı işgücü çıkışlarını engellemek çoğu 
zaman işletmeler için mümkün olmamaktadır. Çünkü söz konusu sorunların boyutları 
işletmeleri aşmaktadır (Kaya, 2010). 

4. Literatür Taraması 
Türkiye’de ve yurt dışında diğer sektörlerde ve turizm sektöründe işten ayrılma 

niyetine etki eden faktörler ve bunlardan biri olarak tükenmişlik konularında yapılmış 
görgül araştırmalar bulunmaktadır. Konu öncelikle turizm sektörü dışındaki sektörler 
açısından incelendiğinde özellikle eğitim, sağlık, bilişim, sigorta, ilaç, kimya, mobilya, 
bankacılık, savunma ve tekstil sektörlerinde birçok araştırmanın olduğu görülmektedir 
(Gupchup vd., 1998; Weisberg ve Sagie, 1999; Shalley, Gilson ve Blum, 2000; Cohen, 
2000; Ceylan ve Demircan, 2002; Uyguç ve Çımrın, 2004; Biçer, 2005; Çekmecelioğlu, 
2007; Sabuncuoğlu, 2007; Parè ve Tremblay, 2007; Poyraz ve Kama, 2008; Gül, Oktay 
ve Gökçe, 2008; Gutknecht, 2008; Ökten, 2008; Karabağ ve Özgen, 2008; Öz ve 
Bulutlar, 2009; Çarıkçı ve Çelikkol, 2009; Arı, Bal ve Bal, 2010; Turunç ve Çelik, 
2010; Polat ve Meydan, 2010; Kaya, 2010; Turunç ve Çel, 2010; Dığın ve Ünsar, 2010; 
Kervancı, 2011; Turunç, 2011; Bute, 2011; Kıdak, 2011; Ünsar, 2011). 

Birdir ve Tepeci (2003) otel genel müdürlerinde tükenmişlik sendromu ve 
tükenmişliğin genel müdürlerin işlerini değiştirme eğilimlerine etkileri konulu bir 
araştırma yapmıştır. Bu araştırma, Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve turizm işletme 
belgeli 3-4-5 yıldızlı otellerin genel müdürlerinden toplanan veriler ile 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre otel genel müdürlerinin tükenmişlik 
sendromunu fazla yaşamadıkları bulunmuştur. Bu sonucun nedenleri arasında ise otel 
genel müdürlerinin ülkenin genel ekonomik şartlarına göre iyi ücret almaları, otel genel 
müdürlüğünün günümüz şartlarında prestijli bir meslek olması ve iş ortamının genel 
müdürlere sağladığı diğer avantajlar gösterilmiştir. 
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Konuyla ilgili olarak, Bahar (2006), otel işletmelerinde önbüro çalışanlarının 
tükenmişlik durumlarını demografik özelliklerine göre incelemiştir. Araştırma 
sonucunda, işgörenlerin medeni durumu, yaş, eğitim durumu, turizm eğitimi alma 
durumu, çalışma süresi, aylık kazanç durumu değişkenleri tükenmişliğin hiçbir 
boyutunda farklılık göstermezken, cinsiyet, çocuk sahibi olup olmama, ön büroda 
çalışılan pozisyon gibi değişkenler ile tükenmişlik arasında anlamlı farklılıklar 
görülmüştür. 

Pelit ve Türkmen (2008), Ankara ve Antalya’da hizmet veren bir yerli ve bir 
yabancı otel zincirine bağlı dört tane 5 yıldızlı otel işletmesinde çalışan işgörenlerin, 
tükenmişlik durumlarını değerlendirmiştir. Araştırma sonucunda işgörenlerin; 
demografik özellikleri açısından, birbirlerine yakın seviyede tükenmişlik yaşadıkları 
tespit edilmiştir. Kıyı ve iç kesimdeki otel işletmelerindeçalışan işgörenlerin 
tükenmişlik yaşadığı ve özellikle iç kesimlerdeki işgörenlerindaha fazla tükenmişlik 
sendromuna maruz kaldıkları saptanırken; iç kesimdeki otellerde çalışanişgörenlerin, 
kıyı kesimdeki işgörenleregörekişisel başarılarını yüksek gördükleri de saptanmıştır. 

Altay (2009), Antakya ve İskenderun’da faaliyette bulunan 2 ve daha fazla yıldızlı 
otel çalışanlarının tükenmişliği ve iş tatminini incelemiştir. Çalışmada araştırmaya 
katılan kadın ve erkeklerin tükenmişliğin alt boyutlarından duygusal tükenme ve 
duyarsızlaşma boyutlarında farklılaştığı; düşük kişisel başarı hissi puanları açısından ise 
farklılaşmadıkları, bununla birlikte iş tatmini değişkenlerinin duygusal tükenme, 
duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı hissinin ortaya çıkmasında açıklayıcı yönlerinin 
olduğu saptanmıştır. 

Üngüren vd., (2010), otel çalışanlarının tükenmişlik ve iş tatmin düzeyleri 
ilişkisini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, iş tatmini ile tükenmişlik arasında 
güçlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. İş tatminiyle duygusal tükenme ve 
duyarsızlaşma arasında negatif yönlü bir ilişkinin, iş tatmini ile kişisel başarı arasında 
ise pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. İşgören başarılı olabileceğine inanıp, 
kendine güvendikçe çalışma arkadaşları ve müşterilerle olumlu ilişkiler kurabilmekte ve 
iş tatmin düzeyi artmaktadır. Duygusal yönden kendini yıpranmış ve yorulmuş hisseden 
işgören, çalışma arkadaşlarına ve işine karşı olumsuz tavır sergileyecek ve iş tatmin 
düzeyleri azalabilecektir. 

Bolat (2011) Side’de faaliyet gösteren bir otel işletmesinin işgörenleri üzerinde 
yaptığı araştırmada, işgörenlerin öz yeterlilik algısı ile tükenmişlik arasında anlamlı ve 
negatif bir ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. Yani öz yeterlilik algısı yüksek olan 
işgörenler, düşük olan işgörenlere göre daha az tükenmişlik yaşamaktadırlar. Çalışmada 
ayrıca, lider-üye etkileşimi ile tükenmişlik arasında da anlamlı ve negatif bir ilişki tespit 
edilmiştir. Değişkenler arasındaki bu ilişkiler dışında, öz-yeterliliğin tükenmişlik 
üzerinde lider-üye etkileşimi aracılığıyla da bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.  

Türkmen ve Artuğer (2011) yaptıkları araştırmada İstanbul ve Ankara illerinde 
faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerindeki işgörenlerin tükenmişlik 
düzeylerini incelemiştir. Araştırma sonucunda, İstanbul’da çalışan işgörenlerin 
Ankara’daki işgörenlere göre, erkek işgörenlerin kadın işgörenlere göre daha fazla 
duygusal tükenme yaşadıkları belirlenmiştir.  Kişisel başarı boyutukapsamında 
İstanbul’da çalışan işgörenlerinAnkara’dakiişgörenlere oranladaha fazla kişisel başarıya 
sahip oldukları tespit edilmiştir. Duyarsızlaşma boyutunda ise, Ankara’daki işgörenlerin 
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İstanbul’daki işgörenlere göre, erkeklerin kadınlara göre ve bekarların evli olanlara göre 
daha fazla duyarsızlık içerisinde oldukları saptanmıştır. 

Pelit ve Bozdoğan’ın (2014) Kemer’deki beş yıldızlı otel işletmelerindeki 
işgörenler üzerinde yaptıkları çalışmada ise, işgörenlerin adalet algılamalarının 
tükenmişlik düzeyleri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İşgörenlerin adalet 
algılamalarının artmasıyla duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeylerinin azalacağı, 
buna karşılık kişisel başarı düzeylerinin artacağı saptanmıştır. 

Araştırmanın diğer değişkeni olan işten ayrılma niyeti ile ilgili de turizm 
sektöründe yapılmış araştırmalar mevcuttur.  

Tükeltürk (2008), Ege ve Akdeniz Bölgesinde bulunan turizm işletme belgesine 
sahip toplam 25 adet 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma gerçekleştirmiştir. 
Aynı konumdaki işgörenlerin kendi aralarında ve ast-üst arasında çatışma yaşadığı 
görülmüştür. İşgörenlerin büyük çoğunluğunun daha önceki işyerinde hiç çatışma 
yaşamadığı, işyerinden kendi isteğiyle ayrıldığı ve çatışma nedeniyle işten ayrılmayı 
düşünmediği belirlenmiştir. İşletmede yaşanan çatışmalar nedeniyle işten ayrılma 
arasında ilişkinin olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Avcı ve Küçükusta (2009), konaklama işletmelerinde örgütsel öğrenmenin, 
örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkilerini analiz etmiştir. Bu 
kapsamda Çeşme’de faaliyet gösteren 5 adet 5 yıldızlı otel çalışanları araştırmaya dahil 
edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, örgütsel öğrenme ile örgütsel bağlılık arasında 
pozitif yönlü, örgütsel öğrenme ile işten ayrılma eğilimi arasında negatif yönlü bir ilişki 
vardır.Demir (2009) ise duygusal zekâ, örgütsel sapma ve iş yaşamı kalitesi ile işten 
ayrılma eğilimi arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla bir araştırma gerçekleştirmiştir. 
Bu araştırma kapsamında Muğla Bölgesinde beş yıldızlı otellerde çalışan işgörenlere 
anket uygulanmıştır. Duygusal zeka, örgütsel sapma ve iş yaşamı kalitesi ile işten 
ayrılma eğilimi arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi yapılmış ve sapma 
değişkenleri ile işten ayrılma eğilimi arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki olduğu 
saptanmıştır. Diğer yandan, iş yaşamı kalitesi ile işte ayrılma eğiliminde olduğu gibi 
duygusal zekâ ile işten ayrılma eğilimi arasında da negatif ve güçlü bir ilişki olduğu 
bulunmuştur.Yazıcıoğlu (2009), tarafından yapılan araştırmada konaklama 
işletmelerinde çalışan işgörenlerin örgütsel güven düzeyleri ile iş tatmini ve işten 
ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve bu ilişkinin cinsiyet, yaş, kıdem 
yılı ve eğitim değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Ankara ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı 
konaklama işletmelerinden tesadüfî olarak seçilmiş 9 konaklama işletmesinde görev 
yapan işgörenler üzerinde örgüte duyulan güven, iş tatmini ile işten ayrılma niyetlerini 
belirlemeye yönelik bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre örgüte duyulan 
güven, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu 
belirlenmiştir. 

Onay ve Kılcı (2011), iş stresi, tükenmişlik duygusu, işten ayrılma niyeti 
değişkenlerinin ve alt boyutlarının birbirleriyle olan ilişkilerini incelemek ve birbirlerini 
nasıl etkilediğini ortaya koymak amacıyla bir araştırma yapmıştır. İzmir-Alsancak 
semtinde 4 ve 5 yıldızlı otellerde garsonlar ve aşçıbaşılar üzerinde yapılan araştırma 
sonuçlarına göre; işe ilişkin stres kaynaklarından en fazla kişisel ve örgütsel nedenli 
stres kaynakları işten ayrılma niyetini etkilemektedir. Araştırmada elde edilen diğer 
önemli bulgu ise, duygusal tükenmişlik duygusunun işten ayrılma niyetini pozitif yönde 
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etkilediğidir. Duyarsızlaşma ile işten ayrılma niyeti arasında ise anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır. Yürür ve Ünlü (2011), Yalova ilinde müşterilere birebir hizmet sunan 
otel çalışanlarının duygusal emek davranışlarının (derin davranış ve yüzeysel davranış) 
duygusal tükenme ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerini ve bu etkiler bakımından 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bir araştırma yapmıştır. 
Sonuçta,duygusal emek davranışlarından yüzeysel davranış ile işten ayrılma niyeti 
arasında anlamlı pozitif bir ilişkinin var olduğu saptanmış; buna karşın derin davranış 
ile işten ayrılma niyeti ve duygusal tükenme arasında anlamlı ilişki olmadığı 
görülmüştür. 

Şahin (2011), tarafından yapılan araştırmanın amacı ise, lider-üye etkileşimi ile 
işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki üzerinde cinsiyetin etkisini belirlemektir. 
Araştırma, Muğla ilinde turizm, gıda ve taşımacılık alanlarında faaliyette bulunan 
işletmelerde çalışanlar üzerinde gerçekleşmiştir. Yapılan analizler sonucunda, lider-üye 
etkileşimi ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki olduğu 
bulunmuştur. Ayrıca, cinsiyetin ve lider-üye etkileşiminin işten ayrılma niyetini önemli 
ölçüde etkilediği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, işten ayrılma niyetinin anlaşılması 
açısından hem cinsiyetin hem de lider-üye etkileşiminin dikkate alınması gereği 
vurgulanmaktadır. 

Erbil(2013), Kuşadası’nda faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde 
çalışanların örgütselsinizm algılarının işten ayrılma niyetine etkisini incelemiş ve 
örgütsel sinizmin, çalışanlarda işten ayrılma niyetini arttırdığını tespit etmiştir. Akyüz 
ve Yılmaz’da (2013), konaklama işletmelerinde örgütsel özdeşleşme ve örgütsel 
iletişimin işgörenlerin işten ayrılma niyetine etkisini incelemiştir. Araştırma sonucunda,  
örgütsel özdeşleşmenin işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilediği, özdeşleşme 
düzeyleri yüksek olan işgörenlerin işten ayrılma niyetlerinin düşük olduğu tespit 
edilmiştir. Benzer şekilde örgütsel iletişimin dikey iletişim boyutunun işten ayrılma 
niyetini negatif yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilediği saptanmıştır. 

Turizm sektöründe, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti kavramları farklı 
değişkenlerle (iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel adalet, örgütsel özdeşleşme vb.) ele 
alınmıştır. Ancak özellikle turizm sektöründe tükenmişliğin işten ayrılma niyeti üzerine 
etkisi üzerinde sınırlı sayıda araştırmanın olduğu görülmektedir. Dolayısıyla çalışma 
literatürdeki önemli bir eksikliği giderecek ve boşluğu dolduracaktır. 

5. Yöntem 
Bu araştırmada Hatay’daki üç, dört, beş yıldızlı ve butik otellerde çalışan 

işgörenlerden bilgi toplanmıştır. Araştırmanın evreni (Hatay’daki konaklama işletmeleri 
çalışanları) geniş olduğundan örnekleme gidilmiş, örneklem yöntemi olarak yargısal 
örnekleme yöntemi tercih edilmiştir.. Bu örnekleme yönteminde ana kütleyi temsil 
ettiğine inanılan bir grup tesadüfi olmayan bir şekilde seçilmektedir (Kuşluvan ve 
Kuşluvan, 2005).Örneklemden elde edilen verilerin anket yoluyla toplanmasının nedeni, 
işgörenlerin uygun oldukları bir zamanda ve sağlıklı bir ortamda anket doldurmalarıdır. 
Elde edilen verilerin analizi için temel belirleyici istatistiklerden ve istatistiksel analiz 
yöntemlerinden (korelasyon ve regresyon) yararlanılmıştır.  
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5.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezi 

Araştırmada, konaklama işletmelerinde işgörenlerin tükenmişlik düzeylerinin 
işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin olup olmadığı test edilmektedir. Buna göre 
araştırmanın modeli şu şekildedir; 
 

 
 

 
 

 
 

 
Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

Şekil 1’de görüldüğü gibi araştırma modeli, neden-sonuç ilişkisini ortaya koyan 
bir modeldir. Modelde araştırmanın bağımsız değişkenleri; duygusal tükenme, kişisel 
başarı ve duyarsızlaşma gibi tükenmişliğin alt boyutlarıdır. Araştırmanın bağımlı 
değişkeni ise işten ayrılma niyetidir. 
Hipotez: Hatay’daki konaklama işletmelerindeki (3, 4, 5 yıldızlı ve butik oteller) 
işgörenlerin tükenmişlik düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerinde bir etkisi vardır. 

5.2. Araştırmanın Örneklemi 
Araştırma modeli, Hatay’daki üç, dört, beş yıldızlı ve butik otellerin (16 adet) tüm 

işgörenlerine uygulanarak test edilmiştir. 16 otelden 1 tanesi anketlere cevap vermemiş, 
anketler toplamda 15 otel işgörenine 2013 yılının Mayıs ayında uygulanmıştır. Dağıtılan 
anket sayıları ise daha önce otel işletmelerinin insan kaynakları yöneticilerinden alınan 
personel sayısına göre belirlenmiştir. Böylece toplam 330 anket otellere bırakılmış ve 
330 anketten 220 tanesi geri dönmüştür. 20 anket eksik veya hatalı doldurulduğu için 
uygulama kapsamından çıkartılmış ve geriye kullanılabilir 200 anket kalmıştır. 
Anketlerin geri dönüş oranı %60’dır. 

5.3. Araştırmanın Ölçekleri 
Veriler iki bölümden oluşan bir anket formu ile toplanmıştır. Anketin birinci 

bölümünde; araştırma modelinde bağımsız değişken olan tükenmişlik alt boyutları ve 
bağımlı değişken olan işten ayrılma niyeti ile ilgili maddeler yer almaktadır. 
Tükenmişlik alt boyutlarını ölçmek için Maslach ve Jackson (1981) tarafından 
geliştirilen Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmaktadır. Ölçek 22 maddeden 
oluşmakta ve tükenmişlik üç boyutta değerlendirilmektedir. Duygusal tükenme 
boyutunda 9 (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20), Kişisel Başarı boyutunda 8 (4, 7, 9, 12, 17, 
18, 19, 21), Duyarsızlaşma boyutunda ise 5 (5, 10, 11, 15, 22) madde yer almaktadır. 
İşten ayrılma niyeti ise Carson ve diğerleri (1999) tarafından geliştirilen 3 maddelik 
‘işten ayrılma niyeti’ ölçeği ile ölçülmektedir. Araştırmada kullanılan her iki ölçek de 
5’li Likert tipi derecelendirmesine göre ölçülmektedir (1-Hiçbir zaman, 2-çok nadir, 3-
bazen, 4-çoğu zaman, 5-her zaman). Anketin ikinci bölümünde ise işgörenlerin ve 
çalıştıkları işletmenin özellikleri (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, turizm 
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eğitimi alınıpalınmadığı, çalıştığı konaklama işletmesinin sınıfı, işletmede çalışma 
süresi, çalıştığı bölüm, yaptığı görev, statüsü, günlük çalışma süresi-saat ve aylık ücreti) 
yer almaktadır. 

6. Bulgular 
Araştırmanın bulguları kısmında; araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri 

ve geçerlilikleri, araştırmaya katılan işgörenlerin demografik özellikleri, işgörenlerin 
tükenmişlik alt boyutları ile işten ayrılma niyeti düzeyleri, tükenmişlik alt boyutları ile 
işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler ile ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir. 

6.1. Ölçeklerin Güvenilirlikleri ve Geçerlilikleri 
Tablo 1’de araştırmada kullanılan ölçeklerle ilgili Cronbach’s Alpha güvenilirlik 

katsayıları verilmiştir. 
Tablo 1: Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Katsayıları 

Değişkenler Madde 
Sayısı 

Cronbach’s 
Alpha 

TÜKENMİŞLİK 
Duygusal Tükenme 9 0,86 
Kişisel Başarı 8 0,71 
Duyarsızlaşma 5 0,73 

İŞTEN AYRILMA NİYETİ 3 0,86 
Altunışık ve diğerlerine (2007) göre, ölçeklerin güvenilir olması için Cronbach’s 

Alpha katsayılarının en az 0,70 olması gerekmektedir. Tablo 1 gözden geçirildiğinde, 
tükenmişlik alt boyutlarının güvenilirlik katsayılarının 0,70’ten büyük olduğu 
görülmektedir. 

Araştırmada tükenmişlik ölçeğinin geçerliliğinin test edilmesi için yapısal 
geçerliliğe bakılmıştır. Yapısal geçerlilik iki aşamadan oluşmaktadır; ayırtedici/uzaksak 
geçerlilik (discriminant/divergentvalidity) ve yakınsak geçerlilik (convergentvalidity) 
(Altunışık ve diğerleri, 2007, s. 113). Uzaksak geçerlilik, ölçeklerin her bir maddesinin 
kendi boyutu ile gösterdiği korelasyonun diğer boyutlara göre daha yüksek olması 
anlamına gelmektedir. Bunun için öncelikle her bir madde ilgili boyuttan çıkartılarak o 
boyutun toplamı alınmaktadır. Daha sonra da ilgili maddeler ile kendi boyutu ve diğer 
boyutlar arasındaki korelasyona bakılmaktadır (Eren, 2007). Tablo 2’de görüldüğü gibi, 
tükenmişlik ölçeğinin alt boyutlarında yer alan tüm maddelerin kendi boyutu ile 
gösterdiği korelasyonun diğer boyutlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 2: Tükenmişlik Alt Boyutlarının Madde Korelasyon Analizi 
Sonuçları 

Madde Duygusal 
Tükenme 

Kişisel 
Başarı 

Duyarsızlaşma 

1. İşimden soğuduğumu hissediyorum 0,99 -0,33 0,66 
2. İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş 
hissediyorum 

0,99 -0,35 0,66 

3. Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi 
kaldıramayacağımı hissediyorum. 

0,99 -0,33 0,65 

6. Bütün gün insanlarla uğraşmak benim 
için gerçekten çok yıpratıcı 

0,99 -0,36 0,65 

8. Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum 0,99 -0,32 0,66 
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13. İşimin beni kısıtladığını hissediyorum 0,99 -0,33 0,66 
14. İşimde çok fazla çalıştığımı 
hissediyorum 

0,98 -0,35 0,63 

16. Doğrudan insanlarla çalışmak bende 
çok fazla stres yaratıyor 

0,99 -0,34 0,65 

20. Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. 0,99 -0,33 0,66 
4. İşim gereği hizmet verdiğim insanların 
ne hissettiğini hemen anlarım 

-0,33 0,98 -0,19 

7. İşim gereği hizmet verdiğim insanların 
sorunlarına ne uygun çözüm yollarını 
bulurum 

-0,33 0,98 -0,19 

9. Yaptığım iş sayesinde insanların 
yaşamına katkıda bulunduğuma 
inanıyorum 

-0,33 0,97 -0,23 

12. Çok şeyler yapabilecek güçteyim -0,34 0,98 -0,23 
17. İşim gereği hizmet verdiğim insanlarla 
aramda rahat bir ortam yaratıyorum 

-0,36 0,97 -0,22 

18. İnsanlarla yakın çalışmadan sonra 
kendimi canlanmış hissederim 

-0,30 0,97 -0,20 

19. Bu işte kayda değer birçok başarı elde 
ettim 

-0,35 0,97 -0,22 

21. İşimdeki duygusal sorunlara 
serinkanlılıkla yaklaşırım. 

-0,33 0,97 -0,20 

5. İşim gereği hizmet verdiğim bazı 
kimselere sanki insan değillermiş gibi 
davrandığımı hissediyorum 

0,66 -0,22 0,97 

10. Bu işte çalışmaya başladığımdan beri 
insanlara karşı sertleştim 

0,63 -0,17 0,97 

11. Bu işin beni giderek katılaştırmasından 
korkuyorum 

0,60 -0,21 0,96 

15. İşim gereği hizmet verdiğim insanlara 
ne olduğu ne olduğu umurumda değil 

0,66 -0,21 0,96 

22. İşim gereği hizmet verdiğim insanların 
bazı problemlerini ben yaratmışım gibi 
davrandıklarını hissediyorum 

0,64 -0,22 0,97 

Yakınsak geçerlilik ise alt ölçeklerin birbirleriyle düşük ancak istatistiksel olarak 
anlamlı (p< 0,01 / p< 0,05) olmasıdır (Judd, Smith, Kidder, 1991, s. 165; Eren, 2007, s. 
79). Tablo 3’de görüldüğü gibi tükenmişlik alt boyutlarının birbirleriyle düşük ve p< 
0,01 düzeyinde anlamlı oldukları sonucuna varılmıştır. 

Tablo 3: Tükenmişlik Ölçeğinin Alt Boyutlarının Kendi Aralarındaki 
Korelasyon Sonuçları 

Tükenmişlik Alt Boyutları Duygusal Tükenme Kişisel Başarı Duyarsızlaşma 
Duygusal Tükenme --   
Kişisel Başarı -0,345 --  
Duyarsızlaşma 0,662 -0,219 -- 

Tüm korelasyonlar P<0,01 (çift yönlü) düzeyinde anlamlıdır. 
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Yakınsak geçerlilikte alt boyutlar arasında olumlu korelasyon beklenmektedir 
(Judd, Smith, Kidder, 1991, s. 165; Eren, 2007, s. 79). Ancak, bu araştırmada kullanılan 
tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları incelendiğinde, kişisel başarı alt boyutunu oluşturan 
ifadelerin olumlu; diğer boyutların ise olumsuz olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 
Tablo 3’e bakıldığında, kişisel başarı boyutu ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma 
arasında olumsuz ilişkinin ortaya çıkması normal ve kabul edilebilir bir sonuçtur. 
Böylece bu araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilikleri ile ilgili 
yapılan analiz sonuçlarına göre, ölçekler güvenilir ve geçerlidir. 

6.2. Araştırmaya Katılan Personelin Demografik Özellikleri 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, araştırmaya katılan personelin büyük çoğunluğu bay 
(%65,5), bekar (%54,5), eğitim seviyesi lise (%42,5), turizm eğitimi almamış (%52,0), 
3 yıldızlı otel işletmelerinde (%29,0), mevcut işletmede 1-5 yıl arası (%67,5), yiyecek-
içecek departmanında (%38,5), garson olarak (%24,0), daimi personel (%89,5) olarak 
ve günde 5-8 saat (%62,0) çalışmaktadır. Ayrıca tabloda, katılımcıların yaş 
ortalamalarının 29, en düşük yaşın18, en yüksek yaşın ise 58 olduğu ve aylık 
ücretlerinin ortalamalarının 809,64 TL, en düşük ücretin 400, en yüksek ücretin ise 
2000 TL olduğu görülmektedir. 

Tablo 4: Araştırmaya Katılan Personelin Demografik Özellikleri 
Değişkenler Frekans Yüzdelik (%) 

Cinsiyet Bay 131 65,5 
Bayan 69 34,5 

Medeni Durum Evli 91 45,5 
Bekar 109 54,5 

Eğitim Durumu İlkokul 24 12,0 
Ortaokul 26 13,0 
Lise 85 42,5 
Ön Lisans 35 17,5 
Lisans 28 14,0 
Yüksek Lisans 2 1,0 

Turizm Eğitimi Evet 96 48,0 
Hayır 104 52,0 

Otelin Yıldız Sayısı 5 yıldızlı 48 24,0 
4 yıldızlı 52 26,0 
3 yıldızlı 58 29,0 
Butik otel 42 21,0 

İşletmede Çalışma Süresi 1 yıldan az 30 15,0 
1-5 yıl 135 67,5 
6-10 yıl 27 13,5 
11-15 yıl 4 2,0 
16 yıl ve üzeri 4 2,0 

Çalıştığı Bölüm Önbüro 67 33,5 
Kat Hizmetleri 32 16,0 
Yiyecek-İçecek 77 38,5 
Diğer 24 12,0 

Görev Resersiyonist 40 20,0 
Bellboy 21 10,0 
Garson 48 24,0 
Kat görevlisi 25 12,5 
Komi 9 4,5 
Teknik personel 5 2,5 
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Muhasebeci 6 3,0 
Aşçı 10 5,0 
Aşçı yardımcısı 5 2,5 

 Diğer 31 16,0 
Statü Daimi Personel 179 89,5 

Geçici Personel 20 10,0 
Extra Personel 1 0,5 

Günlük Çalışma Saati 5-8 saat 124 62,0 
9-12 saat 73 36,5 
13-15 saat 2 1,0 
16 saat ve üzeri 1 0,5 

Yaş Ortalama yaş: 29, En Düşük: 18, En Yüksek: 58 
Aylık Ücret Ortalama Ücret: 809, 64 TL, En Düşük: 400 TL, En Yüksek: 2000 TL 

Tablo 4’deki sonuçlar değerlendirildiğinde; çoğu katılımcının eğitim seviyesinin 
lise olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, bölgedeki turizm ve otelcilik meslek 
liselerinin varlığı olabilir. Dolayısıyla bu okullardan mezun olan bireylerin bölgedeki 
otel işletmelerinin istihdamının büyük çoğunluğunu oluşturduğu ileri sürülebilir. 
Katılımcıların çoğunun mevcut işletmelerde 1-5 yıl arası çalıştıkları görülmektedir. Bu 
da bölgedeki otel işletmelerinde işgören devrinin hızlı olduğunu göstermektedir. Anketi 
cevaplayan işgörenlerin çalıştıkları bölüm ve görevleri bakıldığında ise büyük 
çoğunluğun yiyecek-içecek bölümünde (%38,5) garson olarak (%24) çalıştığı 
görülmektedir. Bunun nedeni olarak, otel işletmelerinde yiyecek-içecek bölümünün otel 
bünyesindeki diğer bölümlerden daha fazla işgörene sahip olması gösterilebilir.  

6.3. İşgörenlerin Tükenmişlik Alt Boyutları ve İşten Ayrılma Niyeti Düzeyleri 

Tablo 5’te araştırmaya katılan işgörenlerin tükenmişlik ve işten ayrılma niyetleri 
düzeyleri ile ilgili bazı tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. 

Tablo 5: İşgörenlerin Tükenmişlik Alt Boyutları ve İşten Ayrılma Niyeti Düzeyleri 
Ölçekler ve Maddeler Ortalama Standart 

Sapma 
TÜKENMİŞLİK 
Duygusal Tükenme 2,31 0,86 
1. İşimden soğuduğumu hissediyorum 2,30 1,17 
2. İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum 2,43 1,17 
3. Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı 

hissediyorum. 
1,99 1,20 

6. Bütün gün insanlarla uğraşmak benim için gerçekten çok yıpratıcı 2,36 1,20 
8. Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum 2,11 1,25 
13. İşimin beni kısıtladığını hissediyorum 2,68 1,37 
14. İşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum 2,81 1,47 
16. Doğrudan insanlarla çalışmak bende çok fazla stres yaratıyor. 2,40 1,25 
20. Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. 1,74 1,11 
Kişisel Başarı 3,94 0,63 
4. İşim gereği hizmet verdiğim insanların ne hissettiğini hemen 

anlarım 
4,08 0,92 

7. İşim gereği hizmet verdiğim insanların sorunlarına ne uygun 
çözüm yollarını bulurum 

4,07 0,92 

9. Yaptığım iş sayesinde insanların yaşamına katkıda bulunduğuma 
inanıyorum 

3,74 1,26 

12. Çok şeyler yapabilecek güçteyim 4,26 0,93 
17. İşim gereği hizmet verdiğim insanlarla aramda rahat bir ortam 

yaratıyorum 
3,87 1.21 
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18. İnsanlarla yakın çalışmadan sonra kendimi canlanmış hissederim 3,79 1.16 
19. Bu işte kayda değer birçok başarı elde ettim 3,89 1,18 
21. İşimdeki duygusal sorunlara serinkanlılıkla yaklaşırım. 3,87 1,27 
Duyarsızlaşma 1,81 0,81 
5. İşim gereği hizmet verdiğim bazı kimselere sanki insan değillermiş 

gibi davrandığımı hissediyorum 
1,53 0,99 

10. Bu işte çalışmaya başladığımdan beri insanlara karşı sertleştim 1,82 1,14 
11. Bu işin beni giderek katılaştırmasından korkuyorum 2,05 1,31 
15. İşim gereği hizmet verdiğim insanlara ne olduğu ne olduğu 

umurumda değil 
1,72 1,21 

22. İşim gereği hizmet verdiğim insanların bazı problemlerini ben 
yaratmışım gibi davrandıklarını hissediyorum 

1,97 1,11 

İŞTEN AYRILMA NİYETİ 2,23 1,17 
1. Çalıştığım işi bırakmayı düşünüyorum 2,15 1,23 
2. Yaptığım işi bırakma niyetim var 2,02 1,21 
3. Başka bir iş bulursam işimden ayrılmayı düşünüyorum 2,53 1,52 

Ölçekler: 1- Hiçbir zaman, 2- Çok nadir, 3- Bazen, 4- Çoğu zaman, 5- Her zaman 

Tablo 5’te tükenmişlik alt boyutlarına verilen cevaplar incelendiğinde, 
katılımcıların duygusal tükenme (2,31) ve duyarsızlaşma (1,81) düzeylerinin kişisel 
başarı düzeylerine nispeten düşük olduğu görülmektedir. Bu da katılımcıların düşük 
düzeyde tükenmişlik yaşadıklarını göstermektedir. Katılımcıların işten ayrılma niyetleri 
(2,23) ise düşük düzeydedir. Düzeyi en yüksek olan boyut kişisel başarı ve en düşük 
olan boyut ise duyarsızlaşma boyutudur. Sonuçlar, katılımcıların duygusal tükenme ve 
duyarsızlaşma düzeylerinin düşük, kişisel başarı düzeylerinin yüksek olduğunu 
göstermiştir. Dolayısıyla katılımcıların genel tükenmişlik düzeyleri düşüktür. 

Tablo 6:İşgörenlerin Tükenmişlik Alt Boyutları ve İşten Ayrılma Niyetleri 
Düzeylerinin Bölümlere Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 
 
 
BÖLÜMLER 

 
 

n 

TÜKENMİŞLİK ALT BOYUTLARI İŞTEN 
AYRILMA 

NİYETİ 
Duygusal 
Tükenme 

Kişisel Başarı Duyarsızlaşma 

Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. 
Önbüro 67 2,07 0,67 4,02 0,57 1,62 0,68 2,12 1,32 
Kat Hizmetleri 32 2,38 1,10 3,99 0,72 1,89 1,00 2,02 1,13 
Yiyecek-İçecek 77 2,42 0,82 3,84 0,64 1,90 0,70 2,54 1,21 
Diğer 24 2,41 0,66 4,14 0,48 1,75 0,66 1,85 0,85 

Tablo 6 incelendiğinde, genel olarak tüm bölümlerde çalışan işgörenlerin 
duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeylerinin düşük, kişisel başarı düzeylerinin 
yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla tüm bölümlerdeki işgörenlerin tükenmişlik 
düzeyleri düşüktür. Duygusal tükenme düzeyi en yüksek olan bölüm Yiyecek-İçecek 
bölümüdür (Ort.= 2,42). Duygusal tükenme düzeyi en düşük olan bölüm ise Önbüro 
bölümüdür (Ort.= 2,07). Kişisel başarı düzeyi en yüksek olan bölüm İnsan Kaynakları, 
Satış-Pazarlama, Muhasebe, Teknik ve Spa gibi bölümlerden oluşan Diğer bölüm (Ort.= 
4,14) iken, en düşük olanbölüm Yiyecek-İçecek (Ort.=3,84) bölümüdür. Duyarsızlaşma 
düzeyi en yüksek olan bölüm Yiyecek-İçecek (Ort.= 1,90) bölümü, en düşük olan 
bölüm ise Önbüro bölümüdür (Ort.=1,62). Sonuçlar ayrıca, işten ayrılma niyeti en 
yüksek olan bölümün Yiyecek-İçecek (Ort.= 2,54), en düşük olan bölümün ise Diğer 
bölüm (Ort.=1,85) olduğunu göstermiştir. 

Yukarıdaki sonuçlar incelendiğinde,duygusal tükenme (Ort. 2,42) ve 
duyarsızlaşma (Ort. 1,90) düzeyleri en yüksek olan Yiyecek-İçecek bölümünün, işten 
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ayrılma niyetinin de (Ort. 2,54) en yüksek bölüm olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 
sonuçların nedeni, Yiyecek-İçecek bölümündeki işgörenlerin uzun çalışma sürelerine 
sahip olmaları, yoğun sezonda sürekli mesai yapmaları, dinlenme ve tatil sürelerinin az 
olmaları ve sürekli müşterilerle iletişim halinde bulunmaları ile açıklanabilir. Aynı 
zamanda bu sonucu destekler nitelikte kişisel başarı boyutuna bakıldığında ise, kişisel 
başarı düzeyi en yüksek olan bölümün İnsan Kaynakları, Satış Pazarlama, Muhasebe, 
Teknik ve Spa gibi bölümlerden oluşan Diğer bölüm olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, 
işten ayrılma niyeti en düşük olan bölüm de, Diğer bölümdür. Bunun nedeni olarak da, 
bu bölümde çalışan işgörenlerin müşterilerle daha az ya da hiç iletişim kurmamaları, 
belirli bir çalışma yeri ve belirli çalışma saatlerine sahip olmaları ve izin günlerinin 
olmaları gibi işlerinin gerektirdiği özellikler gösterilebilir. 

a. Tükenmişlik Alt Boyutları İle İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler 
Tablo 7’de tükenmişliği oluşturan alt boyutlar ile işten ayrılma niyeti arasındaki 

korelasyon analizi sonuçları verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, tükenmişlik alt 
boyutları ile işten ayrılma niyeti arasındaki korelasyonun p<0,01 düzeyinde anlamlı 
olduğu görülmektedir. 

Tablo 7:Değişkenler Arasındaki Korelâsyon Analizi Sonuçları 

TÜKENMİŞLİK ALT BOYUTLARI İŞTEN AYRILMA NİYETİ 
Duygusal Tükenme 0,617 
Kişisel Başarı -0,252 
Duyarsızlaşma 0,440 

Tüm korelâsyonlar p< 0,01 (çift yönlü) düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 7’deki sonuçlara göre, işten ayrılma niyeti ile en yüksek ilişkisi olan boyut 
duygusal tükenme (r = 0,61), en düşük ilişkisi olan boyut ise kişisel başarı (r = -0,25) 
boyutudur. İşten ayrılma niyeti ile orta düzeyde ilişkisi olan boyut ise duyarsızlaşma (r 
= 0,44) boyutudur. İşten ayrılma niyeti ile olumlu ilişkisi olan boyutlar duygusal 
tükenme ve duyarsızlaşma boyutları iken olumsuz ilişkisi bulunan boyut ise kişisel 
başarı boyutudur. Dolayısıyla duygusal tükenme ve duyarsızlaşma artarken işten 
ayrılma niyetinin oluşması artmakta; kişisel başarı artarken işten ayrılma niyetinin 
oluşması azalmaktadır. 

Araştırma modeline göre konaklama işletmelerinde işgörenlerin tükenmişlik alt 
boyutlarının işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle 
araştırmanın neden-sonuç ilişkisini ortaya koymak için tükenmişliğin her bir boyutunun 
işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini testetmek için regresyon analizi yapılmıştır. 
Ancak, regresyon analizine geçmeden önce bağımsız değişkenler arasında çoklu 
bağlantı sorunu (multicollinearity) olup olmadığı test edilmiştir. Çoklu bağlantı, üç veya 
daha fazla bağımsız değişken arasındaki korelasyonu tanımlar. Bağımsız değişkenler 
arasındaki çoklu bağlantı sorunun olup olmadığı anlamak için varyans artış faktörlerine 
ve tolerans değerlerine bakılmıştır. Varyans artış faktörleri 10,0’dan büyük ve tolerans 
değerleri 0.10’dan küçük olması durumunda çoklu bağlantı sorunu ortaya çıkmaktadır 
(Hair, Anderson, Tahtam et Al., 1998, 193; Eren, 2007, s. 89). Araştırmanın bağımsız 
değişkenlerine ait varyans artış faktörleri (varianceinflationfactor - VIF) ve tolerans 
değerleri incelendiğinde, tolerans değerlerinin 1,000, varyans artış faktörlerinin 1,000 
olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla değişkenler arasında çoklu bağlantı sorununun 
olmadığı ortaya konmuştur. 
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Tablo 8: İşgörenlerin Duygusal Tükenme Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyeti 
Üzerindeki Etkisini Açıklayan Regresyon Analizi sonuçları 

Araştırma Modelinin Özet İstatistikleri  
Çoklu R katsayısı = 0,617 
R2 = 0,381 

Uyarlanmış R2= 0,378 
Standart Hata= 0,92745 
 Kareler 

Toplamı 
Serbestlik 
Derecesi 

Ortalama 
Kare 

F Sig. 

Regresyon 104,753 1 104,753 121,782 0,000 
Hata (artık) 170,313 198 0,860   
Toplam 275,066 199    

 B SEβ β T Sig. 
Sabit  0,300 0,187 -- 1,601 0,111 
Duygusal 
Tükenme 

0,836 0,076 0,617 11,035 0,000 

Tablo 8’de tükenmişlik alt boyutlarından duygusal tükenmenin işten ayrılma 
niyeti üzerindeki etkisini açıklayan regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. Tablo 8 
incelendiğinde, duygusal tükenmenin işten ayrılma niyetindeki varyansın %38‟ini 
açıkladığı görülmektedir. Beta (β) değerleri incelendiğinde, duygusal tükenmenin işten 
ayrılma niyetini olumlu etkilediği görülmektedir (β = 0,61, p<0,01). Test sonuçlarından 
anlaşıldığı üzere,konaklama işletmelerinde işten ayrılma niyetinin oluşmasında 
tükenmişlik alt boyutlarından duygusal tükenmenin oldukça önemli olduğu ortaya 
çıkmıştır. 

Tablo 9:İşgörenlerin Kişisel Başarı Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki 
Etkisini Açıklayan Regresyon Analizi sonuçları 

Araştırma Modelinin Özet İstatistikleri  
Çoklu R katsayısı = 0,252 
R2 = 0,064 

Uyarlanmış R2= 0,059 
Standart Hata= 1,14052 
 Kareler 

Toplamı 
Serbestlik 
Derecesi 

Ortalama 
Kare 

F Sig. 

Regresyon 17,511 1 17,511 13,462 0,000 
Hata (artık) 257,555 198 1,301   
Toplam 275,066 199    

 B SEβ β t Sig. 
Sabit  4,076 0,508 -- 8,020 0,000 
Kişisel Başarı -0,467 0,127 -0,252 -3.668 0,000 

Tablo 9’da işgörenlerin tükenmişlik alt boyutlarından kişisel başarı boyutunun 
işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini açıklayan regresyon analizi sonuçları verilmiştir. 
Tablodaki sonuçlara göre kişisel başarı boyutunun işten ayrılma niyetini açıklama oranı 
(varyansı) %06’dır. Standardize edilmiş regresyon katsayıları incelendiğinde, kişisel 
başarı boyutunun işten ayrılma niyetini olumsuz etkilediği görülmektedir (β = -0,25, 
p<0,01). Dolayısıyla konaklama işletmelerinde tükenmişlik alt boyutlarından kişisel 



 
 

Z. Aslan – S. Etyemez 7/3 (2015) 482-507 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

498 

başarının işten ayrılma niyeti üzerinde negatif etkisi bulunduğu, böylece işten ayrılma 
niyetinin oluşmasını engelleyen bir faktör olduğu ortaya çıkmıştır. 

Tablo 10:İşgörenlerin Duyarsızlaşma Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyeti 
Üzerindeki Etkisini Açıklayan Regresyon Analizi Sonuçları 

Araştırma Modelinin Özet İstatistikleri  
Çoklu R katsayısı = 0,440 
R2 = 0,193 

Uyarlanmış R2= 0,189 
Standart Hata= 1,05856 
 Kareler 

Toplamı 
Serbestlik 
Derecesi 

Ortalama 
Kare 

F Sig. 

Regresyon 53,197 1 53,197 47,473 0,000 
Hata (artık) 221,870 198 1,121   
Toplam 275,066 199    

 B SEβ β t Sig. 
Sabit  1,076 0,184 -- 5,847 0,000 
Duyarsızlaşma 0,637 0,092 0,440 6,890 0,000 

Tablo 10’daki sonuçlara göre, konaklama işletmelerinde işgörenlerin 
tükenmişlik alt boyutlarından duyarsızlaşma düzeylerinin işten ayrılma niyetini 
etkilediği bulunmuştur. Sonuçlar, duyarsızlaşma boyutunun işten ayrılma niyetindeki 
varyansın %19’unu açıkladığını ortaya çıkarmıştır. Bu etkinin olumlu veya olumsuz 
olduğunu anlamak için beta değerlerine bakılmıştır. Beta değerlerine göre, 
duyarsızlaşma boyutu işten ayrılma niyetini olumlu etkilemektedir (β = 0,44, p<0,01). 
Bu sonuçlara göre, konaklama işletmelerinde duyarsızlaşma boyutunun işten ayrılma 
niyetinin oluşmasının en önemli nedenlerinden biri olduğunu söylemek mümkündür. 

Sonuç 

Tükenmişlik, ‘enerji, güç ve kaynaklar üzerindeki aşırı taleplerden dolayı kişinin 
başarısız olması, yıpranması veya tükenmesi’ şeklinde tanımlanmaktadır 
(Freudenberger, 1974, p. 159). Bu çalışmada, otel işletmelerindeki işgörenlerin 
tükenmişlik düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu etkiyi 
incelemek için bir model geliştirilmiş ve model Hatay ilindeki üç, dört, beş yıldızlı ve 
butik otel işletmelerinin işgörenleri üzerinde test edilmiştir. 

Çalışmada tükenmişlik alt boyutları ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki 
belirlenmiş, her üç boyutun da işten ayrılma niyetini artırdığı ortaya çıkmıştır. 
Araştırma sonuçları literatür bulguları ile örtüşmektedir (Jackson &Maslach, 1982; 
Lazaro et al.,1984; Jackson et al., 1986, Maslach&Schaufeli, 1993, p. 8; Singh et al., 
1994, p. 563; Weisberg, 1994, p. 4). Bu sonuç,işgörenlerin tükenmişlik düzeylerinin 
işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi olduğunu göstermekte ve kurulan hipotezi 
desteklemektedir. 

Araştırmaya 131’i bay, 69’u bayan olmak üzere toplam 200 kişi katılmıştır. Bu 
kişilerin 109’u (%54,5) bekar, 85’i (%42,5) lise mezunu, 104’ü (%52) turizm eğitimi 
almamış, 58’i (%29) 3 yıldızlı otellerde çalışan, 135’i (%67,5), şu anda çalıştığı 
işletmede 1-5 yıl arası çalışan, 77’si (%38,5) Yiyecek-İçecek bölümünde görev alan, 
48’i (%24) garson olan, 179’u (%89,5) daimi personel olarak istihdam eden ve 124’ü 
(%62) 5-8 saat arası çalışan işgörenlerdir. 
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Yukarıdaki sonuçlar değerlendirildiğinde, çoğu katılımcının lise mezunu olması 
bölgedeki turizm ve otelcilik liselerinin varlığına bağlanabilir. Katılımcıların çoğunun 
mevcut işletmelerde 1-5 yıl arası çalışıyor olmaları da, otel işletmelerindeki işgören 
devir hızının yüksek olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni de, otel işletmelerinin 
emek-yoğun bir yapıya sahip olması, çalışma saatlerinin uzun olması, dinlenme ve tatil 
sürelerinin az olması gibi özellikler gösterilebilir. Katılımcıların çalıştıkları bölüm ve 
görevlerine bakıldığında ise, büyük çoğunluğunun Yiyecek-İçecek bölümünde (%38,5) 
ve garson (%24) olarak çalıştıkları görülmektedir. Bunun nedeni de Yiyecek-İçecek 
bölümünün kısa sürede çok sayıda müşteriye hizmet etme ve müşterilerle sürekli yüz 
yüze iletişimde bulunması gerekliliği, diğer bölümlere oranla bünyesinde daha fazla 
sayıda işgören bulundurmasını gerektiği şeklinde açıklanabilir. 

Tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti ile ilgili sonuçlara bakıldığında ise; 
katılımcılarım duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeylerinin düşük, kişisel başarı 
düzeylerinin ise yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, katılımcıların genel 
tükenmişlik düzeyleri düşüktür. Buna bağlı olarak işten ayrılma niyetlerinin de düşük 
olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırma sonuçları, duygusal tükenme arttıkça işten 
ayrılma niyetinin de arttığını, kişisel başarı düzeyi arttıkça işten ayrılma niyetinin 
azaldığını ortaya koymaktadır. 

Araştırma sonuçları bölümler bazında incelendiğinde, yukarıdaki sonucu 
destekleyici veriler elde edilmektedir. Duygusal tükenme (Ort. 2,42) ve duyarsızlaşma 
(Ort. 1,90) düzeyleri en yüksek olan Yiyecek-İçecek bölümünün, işten ayrılma niyetinin 
de (Ort. 2,54) en yüksek bölüm olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçların nedeni, 
Yiyecek-İçecek bölümündeki işgörenlerin uzun çalışma sürelerine sahip olmaları, 
yoğun sezonda sürekli mesai yapmaları, dinlenme ve tatil sürelerinin az olmaları ve 
sürekli müşterilerle iletişim halinde bulunmaları ile açıklanabilir. Aynı zamanda bu 
sonucu destekler nitelikte kişisel başarı boyutuna bakıldığında ise, kişisel başarı düzeyi 
en yüksek olan bölümün İnsan Kaynakları, Satış Pazarlama, Muhasebe, Teknik ve Spa 
gibi bölümlerden oluşan Diğer bölüm olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, işten ayrılma 
niyeti en düşük olan bölüm de, Diğer bölümdür. Bunun nedeni olarak da, bu bölümde 
çalışan işgörenlerin müşterilerle daha az ya da hiç iletişim kurmamaları, belirli bir 
çalışma yeri ve belirli çalışma saatlerine sahip olmaları ve izin günlerinin olmaları gibi 
işlerinin gerektirdiği özellikler gösterilebilir. 

Otel işletmeleri insan emeğinden büyük ölçüde yararlanan işletmelerdir. Otel 
yöneticileri işgörenlerine değer vererek, çalışma saatlerini kısa tutarak, adil 
ücretlendirme yaparak, yıllık izinleri düzenli vererek, işgören tükenmişliğinin önüne 
geçebilir. Tükenmişliği önlemenin bir diğer yolu da, yöneticilerin işgörenlerini 
dinlemeleri, çalışmalarını ciddiye almaları, gerektiğinde takdir edip ödüllendirmeleri, 
sorunlarını dinleyip onlara yardımcı olmalarıdır. Böylece işgören kendini işletme içinde 
değerli bir birey olarak görecek, motivasyonu artacak ve tükenmişlik yaşama riski 
azalacaktır. Aksi takdirde ise işinden soğuyacak ve tükenmeye başlayacaktır. 

Araştırma sonuçları, dört açıdan önemli ve yararlı görülmektedir: (1) Konu ile 
ilgili uygulamaların oldukça kısıtlı olduğu otel işletmelerine yönelik olarak 
yapıldığından dolayı, ilgili yazındaki boşluğu dolduracağı ve yazına önemli katkı 
sağlayacağı, (2) Türkiye’ de otel işletmelerinde işgörenlerin tükenmişlik düzeylerinin 
işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin ortaya konulması bakımından önemli olacağı,  
(3) Turizm sektöründe yüksek düzeyde görülen işgören devir oranını düşürme, işten 
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ayrılmayı önleme gibi hedefleri olan turizm işletmelerine bu hedeflere ulaşmanın bir 
aracı olarak ışık tutacağı, (4) Ayrıca, konuyla ilgili araştırma yapacak olan 
akademisyenlere yol göstereceği düşünülmektedir. 

Sonuç olarak bu araştırma, Hatay İli’ndeki otellerde (3, 4, 5 yıldızlı ve butik 
oteller) görev yapan işgörenlerin tükenmişlik düzeyleri ve bunun işten ayrılma niyetine 
etkisi hakkında bilgiler sunmaktadır. Araştırmanın sadece Hatay’da yapılmış olması, 
sonuçların diğer illerdeki otel personeline genellenememesi araştırmanın en önemli 
kısıtlılığını oluşturmaktadır. Bu araştırmanın daha geniş katılımcı grupları ile farklı 
illerde tekrar edilmesi mesleki tükenmişlik yazınını zenginleştirecektir. 
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Extensive Summary 
 

As a concept, burnout, which is debated for the last 35 years in both psychology 
and organizational behavior fields, creates important impact and results in point of both 
individual and organizations. (Arı, Bal and Bal, 2010) Burnout fact has become a 
research subject which is given care by researchers with understanding its importance as 
a social problem. The concept defined as “job burnout” or “staff burnout” in English is 
defined as “ tükenmişlik-tükeniş sendromu-mesleki tükenmişlik” concepts in Turkish. 
(Arı and Bal,2008). 

 
Concept of Burnout was first used in Herbert Freudenberger’s an article which 

was published on “Journal of Social Issues” magazine in 1974. Freudenberger defined 
the burnout as “to fail, wear out or become exhausted by making excessive demands on 
energy, strength or resources” (Freudenberger, 1974, p.159). Nowadays, it is stated that 
most common and well accepted definition of burnout belongs to Maslach who has 
many articles related to this subject and whom frequently referenced with the scale she 
developed in this subject. (Arı, Bal and Bal, 2010; Altay and Akgül, 2010). Maslach 
defined burnout as “emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal 
accomplishment sense which are seen in people who has intensive relationship with 
people as a part of their job”. (Maslach and Zimbardo, 1982: 3 transferred by Budak and 
Sürgevil, 2005: p.96) According to this definition burnout concept consists of three sub 
dimensions as emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal 
accomplishment sense. 

 
Emotional exhaustion reveals as tiredness, lack of energy, feeling emotionally 

worn, not behaving giver and responsible to the serviced people as much as in old days, 
strain and feeling hindered (Arı, Bal and Bal, 2010). This dimension is stated as the 
most critical and most determinative dimension of burnout in the literature (Arı and Bal, 
2008) In the second dimension of burnout, depersonalization, employee exhibits cold-
hearted, careless and strict behaviors to the organization worked for and the people 
he/she serves (Dolgun, 2010) While emotional exhaustion is stating the internal 
dimension of burnout, depersonalization is stating interpersonal dimension of burnout. 
(Budak ve Sürgevil,2005). One’s feelings and behaviors involving negativity and 
aggression towards other circumjacent people start tending to him/her in the dimension 
of reduced personal accomplishment (Dolgun,2010). The person lost his/her self 
confidence because of his/her excessive wear and for this reason he/she constantly 
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experiences negativity and failure sense (Maslach, Schaufeli and Leiter, 2001 
transferred by Berberoğlu and Sağlam, 2010). It is seen that sense of reduced personal 
accomplishment is developed in parallel to two burnout dimension more than following 
them (Çalgan, Yeğenoğlu and Aslan, 2009). 

 
The subject of employee’s intention to leave is an intention drawing in both 

industrial and organizational psychology and a good many researched subject. Rusbelt 
vd. (1998) defines the intention to leave as “a destructive and active action showed by 
employees in case of being unsatisfied with the job conditions” (Ökten, 2008: s.35). 

 
It is necessary to make researches for decreasing employees’ intention to leave in 

hotel businesses, and to offer solution for decreasing employees’ intention to leave. 
Starting from this point of view, main goal of this research consisted by specifying 
employees’ burnout level in the hotel businesses and examining their impacts on 
intention to leave.  

 
In this research, information has been collected from the employees working in 

three, four, five star and boutique hotels in Hatay. As the research population 
(employees of accommodation businesses in Hatay) was wide sampling was done, as a 
sampling method from the non-random sampling methods, purpose sampling method 
alias judgment sampling method was preferred. In this sampling method a group which 
is believed to represent the essential mass is selected non-randomly (Kuşluvan and 
Kuşluvan, 2005) 

 
In the study, relationship between the sub-dimensions of burnout and intention to 

leave has been specified; it is revealed that each three dimension increased the intention 
to leave. Research results match up with the literature findings. (Jackson & Maslach, 
1982: Lazaro et al., 1984: Jackson et al., 1986, Maslach&Schaufeli, 1993, p.8: Singh et 
al., 1994, p. 563, Weisberg,1994, p.4). This result shows that employees’ burnout level 
has an impact on intention to leave and supports the hypothesis.  

 
131 men and 69 women totally 200 people joined the research. Of the employees,  

109 (54,5%) people are single, 85 (42,5%) people are high school graduate, 104 (52%)  
people didn’t have tourism training, 58 (29%) people working in three star hotels, 135 
(67,5%) people are working between 1-5 years in the same businesses, 77 (38,5%) 
people assigned in the food and beverage department, 48 (24%) people working as 
waiters, 179 (89,5%) people are permanent staff and 124 (62%) people working 
between 5-8 hours. 

 
When we look at the results related to burnout and intention to leave, participants’ 

emotional exhaust and depersonalization levels are low and their personal 
accomplishment levels are high. Accordingly participants’ general burnout levels are 
low. Correspondingly it is seen that their intention to leave levels are low. Also research 
results show that when the emotional exhaust and depersonalization increase the 
intention to leave increases, when the personal accomplishment level increases intention 
to leave decreases. 
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When the research results are examined in department basis, above result 
supporting data is obtained. Food and Beverage department which has the highest levels 
of emotional exhaust (Average 2,42) and depersonalization (Average 1,90), it is 
understood that this department has the highest intention to leave (Average 2,54). 
Reasons of these results can be explained that Food and Drink department employees 
have long working hours, they work over-time in high season, their rest and holiday 
periods are short and they constantly communicate with the customers. When we look 
at the personal success dimension supporting this result, it is seen that Other department 
consisting of Human Resources, Sales Marketing, Accounting, Technique and Spa etc. 
has the highest personal success level. Accordingly, department which has the lowest 
intention to leave is Other department. This is because employees working in this 
department communicate less or don’t communicate with the customers, they have 
definite working place and definite working hours and they have off day as their jobs 
require. 

 
Hotels are businesses which largely benefit the human labor. Hotel administrators 

can prevent employee burnout by taking short the working hours, making fair wages, 
giving annual leaves regularly. Another way of preventing burnout is that administrators 
should listen their employees, take their works serious, appreciate and prize them if it is 
needed and listen to their problem and help them. Thus employee will see 
himself/herself as a valuable individual in the business, his/her motivation will increase 
and the risk of feeling burnout will decrease. Otherwise he/she will be alienated from 
his/her job and start to burnout. 

 
Research results are seen important and beneficial from the four points of view. 

(1)  As it is applied to the hotel businesses in which are applications are restricted about 
the subject, it will fill the space of relevant literature and contribute to literature, (2) it 
will be important as it will reveal that impact of hotel businesses employees’ burnout 
level on the intention to leave, (3) it will light as an instrument the ways of hotel 
businesses who have the goals like reducing employee turnover, preventing leaving 
which are seen highly in tourism industry, (4) Also, it is thought that it will guide the 
academicians who will make research related to subject. 

 
Consequently this research presents information about burnout levels of 

employees who works in Hotels (3, 4, 5 star and boutique hotels) in Hatay province and 
its impact on intention to leave. The research is applied in only Hatay, and its results are 
not generalizing the hotel staff in other provinces form the most important constraint of 
the research. Repeating of this research with larger participant groups and in other 
provinces will enrich the job burnout literature.  
 
 
 
 
 
 
 


