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KUŞAKLARIN SATIN ALMA KARARI VERMELERİNDE
ETKİLİ OLAN NEDENLER VE DUYGULAR
CAUSES AND EMOTİONS WHICH ARE EFFECTIVE IN THE
DECISION OF PURCHASING GENERATİONS
Aytekin FIRAT1 Fatma KÖMÜRCÜOĞLU2

ÖZET
Kuşakların kendilerine özgü beklentileri, deneyimler, yaşam biçimleri ve
yaşadıkları dönemin koşullarına göre davranış şekilleri vardır. Kuşakların iyi
analiz edilmesi pazarlama araştırmaları açısından önemlidir. Çünkü pazarlama
araştırmalarında demografik özellikler değişkenlerin değerlendirilmesinde büyük
öneme sahiptir. Bu bağlamda değişkenlerin analizinde kullanılacak demografik
özelliklerden yaşın kuşaklara ayrılarak incelenmesi yapılacak yorumların daha
nitelikli ve çok yönlü olmasını sağlamaktadır. Çalışmada kuşakların satın alma
kararı vermelerinde etkili olan nedenler ve duyguların analiz edilmesi amaçlanmış
ve kuşaklar arasında farklılık olup olmadığı analiz edilmiştir.
Anahtar Kelime: Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı, Z Kuşağı, Satın
Alma

ABSTRACT
Generations have unique expectations, experiences, lifestyles, and behavior
according to the conditions of the time they lived. Good analysis of generations is
important in terms of marketing research. Because the evaluation of demographic
variables in marketing research is of great importance. In this context, the variables
used in the analysis to be done to examine the demographic characteristics of
age divided into generation provides the interpretation of a more qualified and
versatile. In the study, it was aimed to analyze the reasons and emotions that were
effective in making purchasing decisions, and whether there were any differences
between the generations.
Keyword: Baby Boomer Generation, X Generation, Y Generation, Z
Generation, Purchasing

1 Dr. Öğr. Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aytekinfırat@mu.edu.tr
2 Doktora Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, fkomurcuoglu@gmail.com
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1.GİRİŞ
Tarihte olaylar birbirini nasıl etkilemekteyse pazarlama teorisinin ortaya çıkmasından bugüne toplumsal olayların kuşakları kuşaklarında pazarlamayı etkilediği görülmektedir. Kuşaklar kendi döneminin özelliklerine
göre bir önceki dönemden ve kuşaktan farklı satın alma eğilimleri sergilemektedir. Bu noktada her geçen gün tüketici profilleri teknolojideki gelişmelerle sosyal ve politik olaylarla değişmekte ve bu durumda da tüketicilerin satın alma davranışlarını kuşakları iyi analiz etmeden anlamlandırmak
zorlaşmaktadır. Pazarlamanın tarihsel sürecine bakıldığında üretim odaklılıktan satış odaklı pazarlamaya oradan da tüketiciyi odağına alan pazarlamaya gelinmiştir. Bu yaşanan değişimler yaşanılan dönemin koşullarıyla
gerçekleşmiştir. Aynı şekilde tüketicileri kuşaklar bazında ayırma sebebi de
bu tarihsel dönemleri yaşayan bireyleri gruplandırmak olmuştur. Tüketicinin “düşün-hisset-yap” olan satın alma davranışının Braun’un 1999 yılında
Journal of Consumer Research’te yayınlanan makalesinde durumun değişerek “Hisset-yap-düşün” (Özel, 2013:9) olduğu görüşü ile pazarlamada
geleneksel yaklaşımların sorgulanmasına neden olmuş ve duyguların satın
almadaki önemi anlaşılmıştır. Artık bir ürünü satın alınması ile ilgili planlamalar yapılırken, hangi kuşağa hitap edilmesinin planlandığı ve bu kuşağın duygusal eğilimlerine göre ürünün pazarlama sürecinin geliştirilmesi
gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu çalışma ile kuşaklar bazında bireyler gruplandırılarak bu kuşakların satın alma kararı vermeden önce bilgi edindiği kaynaklar, satın alma
nedenleri ve satın alma kararı verebilmesi için bu kuşaklarda nasıl bir duygu uyandırması gerektiği sorularak kuşaklar bazında satın alma eğilimleri
profili oluşturulmak amaçlanmıştır. Muğla ili menteşe ilçesinde bulunan
Muğla Outlette basit tesadüfi örnekleme ile 408 kişiye yüz yüze anket yöntemi uygulanarak çalışmanın verileri elde edilmiştir.

2. PAZARLAMADA KUŞAK KAVRAMI
Türk Dil Kurumu sözlüğünde kuşak kavramı; “yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları,
kaderleri paylaymış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler topluluğu”
şeklinde tanımlanmıştır (www.tdk.gov.tr).Bir başka tanıma göre ise yıllar
boyunca aynı zaman içinde ortak sosyal ve tarihsel olaylara maruz kalma
sonucu benzer dünya görüşünü paylaşan bireylerin oluşturduğu gruplar
olarak da tanımlamaktadır (Sarıtaş & Barutçu, 2016:3). Geçmişten günümüze kadar kuşaklar beş grup altında toplanmıştır. Bunlar 1930-1945 yılları arası Sessiz (geleneksel) kuşak, 1946-1964 yılları arası Bebek Patlaması
(baby boomer) kuşağı, 1965-1976 yılları arası X Kuşağı, 1977-1994 yılları
arası Y Kuşağı ve son olarak 1994 ve sonrası Z Kuşağıdır. Her kuşağın
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aynı dönemde yaşamış olmaları ve dönemin özelliklerinden etkilenmeleri
sonucu kendine özgü özellikleri, değer yargıları, tutumları, güçlü ve zayıf
yönleri bulunmaktadır (Albayrak & Özkul, 2013:17). Kuşakların sınıflandırılmasında küresel anlamda etki yaratan savaşlar, internetin icadı gibi olayların önemli olduğu görülmektedir. Türkiye’de kendi kuşak tanımlaması
günümüze kadar yapılmamış olup kuşak tanımlamaları Amerika Birleşik
Devletleri kökenli oluşturulmuş sınıflandırılmaya dayandırılmaktadır. Bu
hususta ise Shewe & Meredith (2004) Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan kuşak sınıflandırmasının genel kuşak sınıflandırılması olarak genelleştirilerek kabul gördüğü ifade etmişlerdir (Sarıtaş & Barutçu, 2016:4).

2.1. Sessiz Kuşak
Savaş kuşağı olarak da anılan 1925-1945 yılları arasında ikinci dünya
savaşı arasında doğan Sessiz (Geleneksel) kuşağın döneminde en önemli
olay II. Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan ekonomik zorluklardır (Yüzbaşıoğlu, 2012). Bu kuşağın bireyleri, büyük buhran ya da İkinci Dünya
Savaşı sırasında çocukluklarını geçirmiş kişilerdir. Alışverişin karne ile
yapıldığı, tasarruf dönemi olup ahlak ve etik değerlere önem verilen bir
dönemdir. Bu kuşakta büyüyen kişiler çok vatanseverdiler ve Amerika’nın
bir süper güç olarak ortaya çıkmasına tanık olmuşlardır. Sosyal huzur ve
aile birlikteliği bu kuşak için önemli olmuştur. Karakteristik yapıları, yaşam
biçimleri ve tutumları bakımından, doğru ve test edilmiş şeylere güvenirler.
Yeni bir şeyi kucaklamak yavaştır ve değişikliğe kolay güvenip alışamazlar.
Kısacası bu kuşak için temel olan yurtseverlik, aile ve güven duyguları olup
pazarlamada atılacak adımlarda bu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır (Williams & Page, 2013:1-2).

2.2. Bebek Patlaması Kuşağı
Baby boomer yani bebek patlaması kuşağı 1946-1964yılları arasında yaşamış kuşaktır. Savaş yıllarından sonraya denk gelen ve “nüfus patlaması”
yıllarında doğan 1 milyar bebeği ifade etmekte olup refah politikalarının uygulanmasıyla yüksek refah düzeyinde büyüyen bir nesildir. Türkiye’de ise bu
kuşak ihtilal ve çok partili döneme geçişin yaşandığı yıllarda büyümüştür. Bu
kuşakta doğanların sadakat duyguları yüksektir (Başgöze & Bayar, 2015:123).
Bu kuşak önemli teknolojik ve ekonomik gelişmelere şahit olmuş ve savaşın
yıkıcı etkilerinden, kemer sıkma politikalarından kurtulmak için, kendilerine yönelerek kişisel mutluluklar inşa etmeye ve bu amaçla tüketmeye başlamışlardır (Altuntuğ, 2012:205). Kariyerlerine önem veren ve çoğu işkolik
olan bir kuşaktır. Emeklilikte bile çalışmaya devam etmeyi planlamaktadırlar.
Aile sorumlulukları bu kuşak için önemlidir. Bu nesil, önceki kuşaklara kıyasla çok daha bilgilidirler. Sağlık, enerji ve sağlıklı yaşam onlar için büyük hedefler olmuştur. Nesil olarak, daha fazla ben merkezli ve otoritenin
şüpheli olduğu düşünülmektedirler. Bebek patlaması kuşağı bürokrasiyi
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sevmemektedir. Bu kuşak için pazarlama stratejisi, değer yaratmaya odaklanarak olmalıdır. Çünkü üstün bir ürüne iyi bir değere sahip olduklarına inanıyorsa, fiyatlara daha az duyarlı olacaklardır. Sağlık, bu nesil için
büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Bu kuşak yaşlanmayı kabul etmeyen
bu gerçeği anımsamak istemeyen bir kuşaktır. Doğal, organik gıdalarla ve
kilo alımını yavaşlatarak sağlıklı ve genç kalabilmek bu kuşak için giderek
önem kazanmaktadır. Onların odak noktası “Ben” ve iyi bir yaşam hakkına sahip olduklarını hissetmeleridir. Eğlencelidirler, herkese farklı şekilde
davranmak ve değişen değerleri anlamak bu nesil için önemlidir (Williams
& Page, 2013:5).

2.3. X Kuşağı
X Kuşağı 1965-1977 yılları arasında doğmuş nesildir. Ekonomik olarak
zor dönemlerde yetişmişlerdir (Williams ve Page, 2013:6). Bebek patlaması
kuşağının yaşadığı refah döneminden sonra 70’li yıllarda yaşanan petrol
krizi ile büyük şirketlerin dar boğaza girmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik sorunlar, döneminde büyüyen ve mücadele eden x kuşağı “kayıp
kuşak” olarak adlandırılmakta olup böyle bir dönemde yetişmiş olmanın
verdiği gelecek korkusu bu kuşağın çok çalışıp kariyer yaparak çok para kazanmak istemelerine neden olmuştur (Altuntuğ, 2012:206). Türkiye’de ise
siyasi çatışmaların olduğu dönemdir (Başgöze & Bayar, 2015:123). Aileye
değer verirler. Kendilerini yetiştirme konusuna daha fazla önem vermişlerdir ve diğer nesillerden daha az geleneksel olma eğilimindedirler. Geleneksel olmayan X kuşağı için hiçbir şey kalıcı değildir. X kuşağında çok
kültürlülük ve düşünceleriyle dünyada norm haline gelmiştir. Kişisel bilgisayarların gittikçe artan etkisini yaşamışlardır. X kuşağının yaşam biçimleri
ve tutumları, aileyi, yaşamı ve işi dengede tutmayı içermektedir. Bir grup
içerisinde çalışmaktan ziyade kendi işlerinde çalışma eğilimindedirler. Bu
kuşak yüksek eğitimlerine rağmen kötümser ve şüphecidirler (Williams &
Page, 2013:6-7). ABD tarihindeki üniversite kayıtlarına dayalı en iyi eğitimli nesil olmuşlardır. X kuşağı teknolojiyi anlayarak her şeyi kişiselleştirmek
ve insancıl hale getirmek için kullanmışladır (Reısenwıtz & Iyer, 2009: 93).

2.4. Y Kuşağı
Y Kuşağı, 1977-1994 yılları arasında doğmuş nesildir. Kadınlarında çalıştığı, standart olarak çift gelirli hane halklarının ortaya çıkmaya başladığı
dönemdir. Sosyal farkındalıkların arttığı, etnik ve kültürel çeşitliliklere saygı gibi hızla değişen bir dönemde yaşamışlardır. Bu kuşak evde ve okulda
bilgisayarların girmeye başladığı bir dönemdir. Küresel sınırları daha şeffaf
hale getiren teknolojik, elektronik ve kablosuz bir toplumda doğmuşlardır.
Güçlü bir bağımsızlık ve özerklik duygusu sahip ve kendine güvenen bir
kuşaktır. Kişisel imaj ve görüntü odaklıdırlar. Arkadaşları arasında kabul
görme, bağlantı kurma, uyma ve sosyal ağ oluşturma konuları önemlidir. Y
Kuşağı bireyleri açık görüşlü, iyimser, hedefe yönelik ve başarı algılamala-
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rına motive olmuşlardır. Y kuşağı için sekiz önemli değer tanımlanmıştır.
Bunlar; seçim, özelleştirme, inceleme, bütünlük, iş birliği, hız, eğlence ve
Yeniliktir (Williams & Page, 2013:8). Y kuşağı ile ilgili uluslararası araştırma şirketi İpsos’un 2013 yılında gerçekleştirdiği bir çalışmasında bu
kuşağın özelliklerini; farklı olan şeyleri istedikleri, esneklik aradıkları, deneyim paylaşımı sevdikleri, geleneksel aile yapısını benimsedikleri, dünya
ile ilişkilerde daha kolay entegre olabildikleri, markalar ile duygusal ilişki
kurdukları, hızı sevdikleri, sadakat, hedonism, teknoloji, çok yönlülük ve
tanınırlık değişkenleriyle açıklamışlardır (Kuyucu, 2014:61-62). İnternetin
kullanılmaya başlanması ile insanların hayatlarını ve ilişkilerini bu sanal
dünyada yaşama ve göstermeleri üretime dayalı toplum yapısı değişim
göstererek tüketim toplumunun kapısını aralayan ilk kuşaktır (Altuntuğ,
2012 :206). Bu kuşak diğer kuşaklara göre daha çevreci bir kuşaktır. Bunun
sebebi ise çocukluklarından beri doğal çevrenin korunması, ozon tabakasının delinmesi ve doğal kaynakların giderek azalması gibi işletme ve hükümetlerin bu konuda çalışmalar yaparak sürekli bilgilendirmelere maruz
kalmalarıdır. Sonuç olarak Y kuşağı doğanın korunması önemini bilerek
büyümüşlerdir (Başgöze & Bayar, 2015: 124). Y kuşağının marka tutkusu
diğer kuşaklara göre yüksektir. Taleplerinin her geçen gün artması işletmeler tarafından fark edilmiş ve onlar için büyük bir pazar bölümü olarak
görülmektedirler (Albayrak & Özkul, 2013:18).

2.5. Z Kuşağı
Z Kuşağı, 1994’den sonra doğan nesildir. Bu kuşakta evlilikler daha geç
yaşlarda yapılmakta ve boşanma olasılığı da daha düşük olacaktır. 11 Eylül’ün sonrasında Küresel terörizm, okulda şiddet, ekonomik belirsizlik,
durgunluk ve ipotek krizi ile karşı karşıya kalmışlardır. Karakterler, yaşam
biçimleri ve tutumlar açısından, Z Kuşağı bireyleri, geleneksel inançları
benimseyen, aile birimini değerlendirecek, kontrollü ve sorumluluk sahibi
olan yeni muhafazakarlardır. Yüksek teknolojili ve çoklu bilgi kaynaklarına
küçüklükten beri maruz kaldıkları için alışkın olup her gün binlerce mesaja maruz kalmaktadırlar. İnternet olmadan hiç yaşamamış olan bu nesil
için arkadaşları arasında kabul görme çok önemlidir. Farklı tecrübeler ve
fikirlerle daha geniş geçmişlerden oluşan küresel ve farklı bir nesildir. Güvenliğe önem veren bir nesildir. Kendilerinden emin ve Çok iyimserdirler.
Dünyayı etkileyebileceklerine inanan bu kuşak muhtemelen en yaratıcı nesildir (Williams & Page, 2013:10).
18. Ulusal Pazarlama Kongresinde Kaplan (2013:368) Z kuşağı ile iç içe
olan bir kuşak olarak C kuşağı adı verilen ve 2020 yılında Amerika, Avrupa
ve gelişmiş ülkelerin nüfusunun 40% ını ve dünya çapında tüketicilerin en
büyük bölümünü oluşturacak yeni bir kuşak olduğundan söz etmiştir.
C Kuşağının diğer kuşaklardan en önemli farkı “Kişiselleştirmeye” yani
her türlü ürün ve hizmettin kişisel olmasını beklemektir. Bu kuşaktaki
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bireyler sürekli iletişim, sosyalleşme, şüphecilik ve bilgi ile öne çıkmaktadırlar. Ayrıca bu kuşak büyük bir tüketim gücüne sahip görülmektedirler.
Arkadaşlarıyla ve çevreleriyle sürekli iletişim halinde olabilmek istemekte
ve internet üzerinden sosyalleşmeyi tercih etmektedirler.

3. SATIN ALMA DAVRANIŞI
Tüketici davranışı, bireylerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için bir
ürün veya hizmeti seçerken, satın alırken, mal veya hizmetleri kullanırken
gösterdikleri davranışlardır (Durmaz vd., 2011:117). Tüketici satın alma kararları veya tüketici davranışlarını açıklamada davranış bilimleri gibi disiplinlerden yararlanılmaktadır (Mucuk, 2012:76). İnsan davranışlarının birçoğunu anlamlandırmada ise sosyal antropolojiden yararlanılarak insanların
nasıl evrimleştiğini anlamanın yararlı olacağı düşünülmüştür (Koç, 2013:47).
Satın alma davranışları birçok farklı boyutuyla pazarlama teorisyenleri tarafından ele alınmıştır. Bunun sebebi insanların birbirinden farklı istek, ihtiyaç, Kültür ve alışkanlıkları sonucu farklı deneyimlerine göre satın alma
davranışı göstermiş olmalarıdır. Bu istek, ihtiyaç ve alışkanlıklar gibi değişkenleri değerlendirilirken bunları insanların yaşına göre kuşaklara ayırarak
analiz etmişlerdir (Yaşa & Bozyiğit, 2012:33). İnsanın herhangi bir davranışı
onun birey olarak kendisi ve çevresiyle olan etkileşiminin bir sonucudur. Bu
nedenle tüketici satın alma davranışının anlaşılmasın da tüketicinin kişisel özellikleri ve çevresi arasındaki etkileşim iyi incelenmesi gerekmektedir
(Koç, 2013:449). Bu bağlamda da kuşaklara göre incelemek dönemin şartlarına ve yaş grubuna göre değerlendirmek satın alma davranışını gerçekleştirecek olan tüketiciyi anlamaya yardımcı olacaktır. Tüketici satın alma kararlarında sosyo-kültürel, psikolojik ve kişisel nitelikte çeşitli faktörlerin etkileri
görülmektedir (Mucuk, 2012:76). Bu faktörler; ilk olarak kişisel etkenler yani
yaş, aile durumu, meslek ve öğrenim düzeyidir. İkinci olarak gelir, fiyat gibi
ekonomik etkenlerdir. Üçüncü olarak öğrenme, güdüleme, kişilik, algılama,
tutum ve inançlar gibi psikolojik etkenlerdir. Son olarak da kültür, sosyal sınıflar, küçük sosyal gruplar sosyolojik etkenlerdir (Fırat & Azmak, 2007:253).
Bunlar pazarlamacıların kontrol edemediği fakat satın alma kararlarında etkisini göz önünde bulundurması gereken faktörlerdir (Mucuk, 2012:76). Bireylerin yaşamları boyunca ihtiyaçlarını karşılamada yaş ve yaşam dönemi
aşamaları büyük rol oynamıştır. Her yaş gurubunun ihtiyaç ve ilgi duyduğu
ürün ve hizmetlerin ayrılabilir karakteristikleri vardır. Yaşlı tüketiciler bir
markayla ilgili deneyimlerinden dolayı o markaya sadık kalabilirken, genç
tüketiciler bunun tersine tüketici bilinçlenmesini gerektirecek bir yaşam
döngüsü sürecinde olmuşlardır. Pazar bölümlemede pazarlamacılar sıklıkla
yaş gruplarını kullanmışlardır. Yaş gruplarına göre pazar bölümleme yapılmasının ana sebebi, benzer yaş gruplarında ve aynı yıllarda dünyaya gelen
tüketicilerin benzer tüketim ve satın alma modeli göstereceğinin düşünülmesidir (Durmaz vd., 2011:118-119).
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4. ARAŞTIRMA METODOLOJISI
4.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Çalışmanın amacı, kuşaklar bazında tüketicileri gruplandırarak bu
grupların satın alma kararı vermeden önce bilgi edindiği kaynaklar, satın
alma nedenleri ve satın alma kararı verebilmesi için bu gruplarda nasıl bir
duygu uyandırması gerektiği sorularak kuşaklar bazında satın alma eğilimleri profili oluşturulmak amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında oluşturulan
hipotezler aşağıdaki gibidir;
H1: Satın alma kararı vermeden önce ürün veya hizmetlerle ilgili bilgi
edinmek için kullanılan kaynaklarla ilgili değişkenler kuşaklara göre
farklılık göstermektedir.
H2: Bir ürün veya hizmeti satın almada etkili olan nedenlerle ilgili
değişkenler kuşaklara göre farklılık göstermektedir.
H3: Bir ürün veya hizmeti satın alabilmek için uyandırması gereken
duygularla ilgili değişkenler kuşaklara göre farklılık göstermektedir.
Kuşaklar bazında satın alma davranışının incelenmesi ve hipotezlerin
test edilebilmesi için gerekli olan verilerin toplanmasında anket tekniği
kullanılmıştır. Anket soruları için Taşyürek (2010) “Reklam ve reklamın
tüketici satın alma davranışları üzerine etkisi: Bir alan araştırması” adlı çalışmadaki ölçekten yararlanılarak sorular geliştirilmiştir. Satın alma kararı
vermeden önce ürün veya hizmetlerle ilgili bilgi edinmek için kullanılan
kaynaklar sorusunda üç, Bir ürün veya hizmeti satın almada etkili olan nedenler sorunda dokuz ve Bir ürün veya hizmeti satın alabilmek için uyandırması gereken duygular sorusunda dört adet değişken bulunmaktadır.
Kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum şeklindeki 5’li likert ölçek kullanılarak ölçümleme yapılmıştır. Muğla ili menteşe ilçesinde bulunan Muğla Outlette basit tesadüfi
örnekleme ile 408 kişiye yüz yüze anket yöntemi uygulanarak çalışmanın
verileri elde edilmiştir. Toplanan verilere ilişkin demografik özelliklerin
analizinde Frekans analizleri kullanılmıştır. Tüm değişkenlerin ortalama
ve standart sapmaları alınmıştır. Tek örnek testi uygulanarak verilerin
dağılımının normal olup olmadığı test edilmiş ve verilerin anlam düzeyi
P<0.05’ten küçük olması sebebiyle parametrik olmayan testler uygulanmıştır. Elde edilen veriler kuşaklara (yaş aralıkları) göre satın alma kararı
vermeden önce ürün veya hizmetle ilgili bilgi edinmek için kullanılan kaynaklar, bir ürünü satın almada etkili olan nedenler ve bir ürün veya hizmeti
satın almak için nasıl bir duygu uyandırmalı soru gruplarına göre Kruskal
Wallis H testi uygulanmıştır.
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4.2. Araştırma Verilerinin Analizi ve Bulgular
Çalışmanın güvenirliği test edildiğinde Cronbach’s Alpha değeri 0,823
bulunmuş olup 0,70’ den büyük çıkmıştır. Bu sonuç testin tutarlı olduğunu
göstermiştir. Tablo 1’de katılımcıların demografik özellikleri verilmiştir.
Tabloya göre katılımcı erkeklerin sayısı 178, kadınların sayısı ise 230 olup
erkeklerin yüzde değeri %43,6 iken kadınların yüzde değeri %56,4’tür. Katılımcıların kuşaklara göre dağılımı ise 1946-1964 yılları arası doğan Baby
Boomer kuşağı 41 kişi olup katılımcıların %10’unu, 1965-1976 yılları arası
doğan X kuşağı 111 kişi olup katılımcıların %27,2’sini, 1977-1994 yılları arası doğan Y kuşağı 216 kişi olup katılımcıların %52,9’unu ve son olarak 1994
sonrası doğan Z Kuşağı 40 kişi katılımcıların %9,8’ini oluşturmaktadır. Katılımcıların eğitim durumu ilköğretim mezunu 73 kişi %17,9’unu, lise mezunu 91 kişi %22,3’ünü, ön lisans mezunu 88 kişi %21,6’sını, lisans mezunu
112 kişi %27,5’ini ve Lisansüstü ise 44 kişi ile katılımcıların %10,8’ini oluşturmaktadır. Katılımcıların medeni durumları ise evli katılımcılar 223 kişi
%54,7 ve bekâr katılımcılar 185 kişi 45,3’ünü oluşturmaktadır. Son olarak
katılımcıların gelir durumları ise 500-999 arası 56 kişi %13,7’ünü, 10001499 arası 109 kişi %26,7’sini, 1500- 1999 arası 75 kişi 18,4’ünü, 2000-2999
arası 68 kişi % 16,7’sini ve 3000 üzeri 100 kişi %24,5 ‘ini oluşturmaktadır.
Gelir durumu değişkenleri belirlenirken 500-999 arası öğrencileri, 10001499 arası asgari ücret alan kesimi, 1500-1999 belirli bir ücret üstü almaya
başlayan, 2000-2999 arası iyi ücret alan 3000 ve üzeri yüksek gelire sahip
katılımcıları ortaya çıkarma amacıyla belirlenmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
yaş

Sayı

%

1946-1964
1965-1976
1977-1994
1994 ve
Sonrası

41
111
216
40

10
27,2
52,9
9,8

Medeni
Durum

Sayı

%

Evli
Bekar

223
185

54,7
45,3

Cinsiyet

Sayı

%

Kadın
Erkek

230
178

56,4
43,6

Eğitim

Sayı

%

İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Lisans Üstü

73
91
88
112
44

17,9
22,3
21,6
27,5
10,8

Gelir

Sayı

%

500-999
1000-1499
1500-1999
2000-2999
3000+

56
109
75
68
100

13,7
26,7
18,4
16,7
24,5
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Tablo 2’de Tek Örnek Testi uygulanarak verilerin dağılımının normal
olup olmadığı test edilmiştir. Tablonun sonucuna göre verilerin anlam
düzeyi P<0.05’ten küçük olması nedeniyle verilerinin dağılımı normal
değildir.
Tablo 2. Tek Örnek Testi
İfadeler

N

Cinsiyet

408 3,1299

Standart Anlam
Sapma Düzeyi
1,24821 0.000*

Yaş

408 6,3750

0,79560

0.000*

Eğitim Durumu
Gelir Durumu
Medeni Durum
TV, Radyo, İnternet vb Kitle İletişim
Araçlarındaki Reklamlar Yoluyla
Haberdar Olurum.
Aile, Akraba ve Yakın Çevre Yoluyla
Haberdar Olurum.
Satış Alanında Görerek Haberdar
Olurum.
Ürünün Üzerinde İndirimde
Olduğunu Belirten Etiketlerin Olması
Satın Almada Etkili Olur.
TV, Radyo ya da İnternet gibi Kitle
İletişim Araçlarındaki Reklamlar
Ürünleri Satın Almada Etkili Olur.
Bir Ürünü Satın Alırken Aile, Akraba
veya Çevre Tavsiyesi Satın Almada
Etkili Olur.
Bir Ürünü Satın Alırken Daha Önceki
Deneyimler Satın Almada Etkili Olur.
Bir Ürünü Satın Alırken Ürünün
Markası Satın Almada Etkili Olur.
Bir Ürünü Satın Alırken Ürünü Satın
Aldığımda Hissettiğim Haz Satın
Almada Etkili Olur.
Bir Ürünü Satın Alırken Ürünün
Kişiliğime ve Tutumlarıma Uygun
Olması Satın Almada Etkili Olur.
Bir Ürünü Satın Alırken Ürünün
Rengi, Ambalajı Gibi Dış Özellikleri
Satın Almada Etkili Olur.
Bir Ürünü Satın Alırken Satış Alanında
Raflarda Görmek Satın Almada Etkili
Olur.

408 3,5882
408 3,1152
408 1,4534

1,24299
1,39813
,49844

0.000*
0.000*
0.000*

408 3,5956

1,27754

0.000*

408 3,4289

1,22619

0.000*

408 3,4485

1,27432

0.000*

408 3,7034

1,31249

0.000*

408 3,2794

1,23239

0.000*

408 3,5931

1,09775

0.000*

408 4,1765

1,12738

0.000*

408 3,6838

1,26395

0.000*

408 3,3578

1,37166

0.000*

408 3,7377

1,25491

0.000*

408 3,1544

1,33859

0.000*

408 3,1299

1,24821

0.000*

Ortalama
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Benzer Ürünlerden Daha Kaliteli ve
Daha Üstün Olduğunu Hissettirmesi
Gerekir.
Beni Korkutması; Onu Almazsam
Daha Sağlıksız veya Daha Mutsuz
Olacağımı Hissettirmesi Gerekir.
O Ürünü Aldığımda Belirli Bir Toplum
Sınıfına Ait Olacağımı Hissettirmesi
Gerekir.
O Ürünü Aldığımda Daha Sağlıklı
ya da Daha Mutlu Olacağımı
Hissettirmesi Gerekir.

408 3,8995

1,14853

0.000*

408 2,6471

1,29370

0.000*

408 2,4510

1,28402

0.000*

408 3,6397

1,23029

0.000*

*P<0.05

Tablo 3’de Satın alma kararını vermeden önce ürün veya hizmetle ilgili
bilgi edinmek için kullanılan kaynakların derecelendirilmesinde kullanılan
tüm ifadelere katılımcılar katıldıklarını belirtmektedirler.
Tablo 3. Satın Alma Kararını Vermeden Önce Ürün Veya Hizmetle İlgili Bilgi
Edinmek İçin Kullanılan Kaynakları Derecelendiriniz.
TV, Radyo, İnternet vb Kitle İletişim Araçlarındaki Reklamlar Yoluyla Haberdar Olurum.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Frekans 33

68

46

145

116

Yüzde

16,7

11,3

35,5

28,4

8,1

Aile, Akraba ve Yakın Çevre Yoluyla Haberdar Olurum.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Frekans 37

66

69

157

79

Yüzde

16,2

16,9

38,5

19,4

9,1

Satış Alanında Görerek Haberdar Olurum.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Frekans 40

66

67

141

94

Yüzde

16,2

16,4

34,6

23

9,8

Tablo 4’te Bir ürünü satın almada etkili olan nedenlerin sorulduğu
değişkenlerin tümü için katılımcılar katıldıklarını belirtmişlerdir.
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Tablo 4. Bir Ürünü Satın Almada Etkili Olan Nedenlerin Frekans Analizi
Ürünün Üzerinde İndirimde Olduğunu Belirten Etiketlerin Olması Satın Almada Etkili
Olur.
Kesinlikle
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum
Frekans 39
47
54
124
144
Yüzde 9,6
11,5
13,2
30,4
35,3
TV, Radyo ya da İnternet gibi Kitle İletişim Araçlarındaki Reklamlar Ürünleri Satın
Almada Etkili Olur.
Kesinlikle
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum
Frekans 37
89
73
141
68
Yüzde 9,1
21,8
17,9
34,6
16,7
Bir Ürünü Satın Alırken Aile, Akraba veya Çevre Tavsiyesi Satın Almada Etkili Olur.
Kesinlikle
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum
Frekans 23
49
77
181
78
Yüzde 5,6
12
18,9
44,4
19,1
Bir Ürünü Satın Alırken Daha Önceki Deneyimler Satın Almada Etkili Olur.
Kesinlikle
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum
Frekans 27
14
25
136
206
Yüzde 6,6
3,4
6,1
33,3
50,5
Bir Ürünü Satın Alırken Ürünün Markası Satın Almada Etkili Olur.
Kesinlikle
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum
Frekans 33
51
59
134
131
Yüzde 8,1
12,5
14,5
32,8
32,1
Bir Ürünü Satın Alırken Ürünü Satın Aldığımda Hissettiğim Haz Satın Almada Etkili
Olur.
Kesinlikle
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum
Frekans 56
60
82
102
108
Yüzde 13,7
14,7
20,1
25
26,5
Bir Ürünü Satın Alırken Ürünün Kişiliğime ve Tutumlarıma Uygun Olması Satın
Almada Etkili Olur.
Kesinlikle
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum
Frekans 37
40
46
155
130
Yüzde 9,1
9,8
11,3
38
31,9
Bir Ürünü Satın Alırken Ürünün Rengi, Ambalajı Gibi Dış Özellikleri Satın Almada
Etkili Olur.
Kesinlikle
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum
Frekans 59
90
59
129
71
Yüzde 14,5
22,1
14,5
31,6
17,4
Bir Ürünü Satın Alırken Satış Alanında Raflarda Görmek Satın Almada Etkili Olur.

20

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

Kesinlikle
Katılmıyorum
Frekans 56
Yüzde 13,7

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
77
18,9

82
20,1

144
35,3

Kesinlikle
Katılıyorum
49
12

Tablo 5’te Bir ürün veya hizmeti satın alınması için bireylerde nasıl
bir duygu uyandırmalı sorusunun değişkenleri için katılımcılar; “Benzer
Ürünlerden Daha Kaliteli ve Daha Üstün Olduğunu Hissettirmesi Gerekir”
ifadesine katıldıklarını, “Beni Korkutması; Onu Almazsam Daha Sağlıksız
veya Daha Mutsuz Olacağımı Hissettirmesi Gerekir” ifadesine katılmadıklarını, “O Ürünü Aldığımda Belirli Bir Toplum Sınıfına Ait Olacağımı
Hissettirmesi Gerekir” ifadesine katılmadıklarını ve “O Ürünü Aldığımda
Daha Sağlıklı ya da Daha Mutlu Olacağımı Hissettirmesi Gerekir” ifadesine katıldıklarını belirtmişlerdir.
Tablo 5. Bir Ürün Veya Hizmeti Satın Almanız İçin Sizde Nasıl Bir Duygu
Uyandırmalı ifadesinin Frekans Analizleri
Benzer Ürünlerden Daha Kaliteli ve Daha Üstün Olduğunu Hissettirmesi Gerekir.
Kesinlikle
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum
Frekans
23
35
48
156
146
Yüzde
5,6
8,6
11,8
38,2
35,8
Beni Korkutması; Onu Almazsam Daha Sağlıksız veya Daha Mutsuz Olacağımı
Hissettirmesi Gerekir.
Kesinlikle
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum
Frekans
87
133
69
75
44
Yüzde
21,3
32,6
16,9
18,4
10,8
O Ürünü Aldığımda Belirli Bir Toplum Sınıfına Ait Olacağımı Hissettirmesi Gerekir.
Kesinlikle
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum
Frekans
117
122
73
60
36
Yüzde
28,7
29,9
17,9
14,7
8,8
O Ürünü Aldığımda Daha Sağlıklı ya da Daha Mutlu Olacağımı Hissettirmesi Gerekir.
Kesinlikle
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum
Frekans
41
32
66
163
106
Yüzde
10
7,8
16,2
40
26

Tablo 2’deki Tek Örnek Testinin sonucuna göre verilerin normal dağılmadığı görülmüş ve verilerin analizinde parametrik olmayan analiz yöntemlerinden Tablo 6’da Yaşa göre Kruskal Wallis H Testi uygulanmıştır.
Araştırmanın hipotezlerinin test edilmesi sonucunda (P<0.05) aşağıdaki
bulgular elde edilmiştir;
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H1: Satın alma kararı vermeden önce ürün veya hizmetlerle ilgili bilgi edinmek için kullanılan kaynaklarla ilgili “TV, Radyo, İnternet vb Kitle
İletişim Araçlarındaki Reklamlar Yoluyla Haberdar Olurum” ve “Satış Alanında Görerek Haberdar Olurum” İfadeleri kuşaklara göre farklılık göstermektedir. “TV, Radyo, İnternet vb Kitle İletişim Araçlarındaki Reklamlar
Yoluyla Haberdar Olurum” ifadesinde fark sıra ortalamalarına göre 22-39
yaş aralığında bulunan Y Kuşağından kaynaklanmaktadır. “Satış Alanında
Görerek Haberdar Olurum” ifadesinde fark sıra ortalamalarına göre 52-70
yaş aralığında bulunan Baby Boomer Kuşağından kaynaklanmaktadır.
H2: Bir ürün veya hizmeti satın almada etkili olan nedenlerle ilgili “TV,
Radyo ya da İnternet gibi Kitle İletişim Araçlarındaki Reklamlar Ürünleri Satın Almada Etkili Olur”, “Bir Ürünü Satın Alırken Aile, Akraba veya Çevre Tavsiyesi Satın Almada Etkili Olur”, Bir Ürünü Satın Alırken Ürünün
Markası Satın Almada Etkili Olur” ve “Bir Ürünü Satın Alırken Ürünün
Rengi, Ambalajı Gibi Dış Özellikleri Satın Almada Etkili Olur” ifadeleri
kuşaklara göre farklılık göstermektedir. H2 hipotezindeki ifadeler için fark
sıra ortalamalarına göre 22-39 yaş aralığında bulunan Y Kuşağından kaynaklanmaktadır.
H3: Bir ürün veya hizmeti satın alabilmek için uyandırması gereken
duygularla ilgili “O Ürünü Aldığımda Daha Sağlıklı ya da Daha Mutlu Olacağımı Hissettirmesi Gerekir” ifadesi kuşaklara göre farklılık göstermektedir. Fark sıra ortalamalarına göre 52-70 yaş aralığında bulunan Baby Boomer Kuşağından kaynaklanmaktadır.
Tablo 6. Yaşa Göre Kruskal Wallis H Testi
İfadeler

Ki-Kare df

Anlam
Düzeyi

TV, Radyo, İnternet vb Kitle İletişim Araçlarındaki
Reklamlar Yoluyla Haberdar Olurum.

26,859

3

0,000*

Aile, Akraba ve Yakın Çevre Yoluyla Haberdar Olurum.

3,119

3

0,374

Satış Alanında Görerek Haberdar Olurum.

12,244

3

0.007*

4,485

3

0,214

33,617

3

0,000*

8,364

3

0,039*

6,506

3

0,089

14,554

3

0,002*

Ürünün Üzerinde İndirimde Olduğunu Belirten Etiketlerin
Olması Satın Almada Etkili Olur.
TV, Radyo ya da İnternet gibi Kitle İletişim Araçlarındaki
Reklamlar Ürünleri Satın Almada Etkili Olur.
Bir Ürünü Satın Alırken Aile, Akraba veya Çevre Tavsiyesi
Satın Almada Etkili Olur.
Bir Ürünü Satın Alırken Daha Önceki Deneyimler Satın
Almada Etkili Olur.
Bir Ürünü Satın Alırken Ürünün Markası Satın Almada
Etkili Olur.
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Bir Ürünü Satın Alırken Ürünü Satın Aldığımda
Hissettiğim Haz Satın Almada Etkili Olur.

4,195

3

0,241

Bir Ürünü Satın Alırken Ürünün Kişiliğime ve
Tutumlarıma Uygun Olması Satın Almada Etkili Olur.

5,182

3

0,159

35,509

3

0,000*

5,683

3

0,128

5,426

3

0,143

2,164

3

0,539

O Ürünü Aldığımda Belirli Bir Toplum Sınıfına Ait
Olacağımı Hissettirmesi Gerekir.

6,370

3

0,095

O Ürünü Aldığımda Daha Sağlıklı ya da Daha Mutlu
Olacağımı Hissettirmesi Gerekir.

10,648

3

0,014*

Bir Ürünü Satın Alırken Ürünün Rengi, Ambalajı Gibi Dış
Özellikleri Satın Almada Etkili Olur.
Bir Ürünü Satın Alırken Satış Alanında Raflarda Görmek
Satın Almada Etkili Olur.
Benzer Ürünlerden Daha Kaliteli ve Daha Üstün Olduğunu
Hissettirmesi Gerekir.
Beni Korkutması; Onu Almazsam Daha Sağlıksız veya
Daha Mutsuz Olacağımı Hissettirmesi Gerekir.

*P<0.05

5.SONUÇLAR
Pazarlama araştırmalarında konu ne olursa olsun veriler toplanırken
mutlaka demografik özelliklerle başlanır. Bunun sebebi anket ya da görüşmeyi uyguladığınız kişileri tanımak ve buna göre yorumlamaktır. Kısacası
katılımcıların yaşını, cinsiyetini veya konuya göre gelirini bilmek konu hakkında yorum yaparken gereklidir. Bu çalışmada ise demografik özelliklerden
yaş üzerinde durulmuştur. Katılımcıların yaşı kuşaklar bazında ele alınmış ve
buna göre yorumlanmıştır. Çünkü kuşak kavramı TDK’ sözlüğündeki “yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarında yaşamış, dolayısıyla
birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaymış, benzer ödevlerle yükümlü
olmuş kişiler topluluğu” ifadesinden de anlaşıldığı gibi yaş grubunu anlamamızı ve değişkenler üzerinde yorum yaparken yaş grubunun kuşaklara ayırarak yorumlanmamız önemlidir. Bir kuşağın yapısı ne kadar iyi anlaşılırsa o
kuşağa yönelik yapılacak pazarlama çalışmaları da o kadar başarılı olacaktır.
Çalışmadaki sonuçlara göre kuşakların satın alma davranışlarını değerlendirdiğimizde katılımcılara yöneltilmiş olan satın alma kararı vermeden önce
bilgi edinmek için kullandıkları kaynaklarda; Y kuşağı (22-39 yaş arası) katılımcılarından kaynaklı farklılık gözlenmiş olup bu farklılık “TV, Radyo, İnternet vb Kitle İletişim Araçlarındaki Reklamlar Yoluyla Haberdar Olurum”
ifadesinde diğer kuşaklara göre cevapların ağırlıklı kısmını oluşturmaktadır.
Bunu kuşak olarak değerlendirdiğimizde Y kuşağının internetle büyümüş bir
kuşak olması ve genç bir kesimi oluşturması internet, TV gibi kitle iletişim
araçlarında sürekli reklamlara maruz kalmaları bakımından sonuç normaldir. “Aile, Akraba ve Yakın Çevre Yoluyla Haberdar Olurum” ifadesinde ise
farklılık gözlenmemiş olup tüm kuşaklar ifadeye katıldıklarını belirtmişler-
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dir. Aile, akraba, arkadaş ve yakın çevre güçlü bir satın alma kararı vermeye
etki eden faktördür. Günlük hayatımızda farkında olmadan kullandığımız
ya da kullanılan birçok ürün veya marka hakkında konuşarak birbirimize
tavsiyelerde bulunuruz. Bu tavsiyeler bizim bilinç altımızda birikerek satış
alanına gittiğimizde farkında olmasak da oradaki satın alma kararımızı etkilemektedir. Bu konuda Bozkurt (2013:186) günümüzde tüketici birçok uyarana maruz kalmakta ve bu uyarıcıları algılamasa bile her biri bilinçaltında
daha sonra geri çağrılacak biçimde saklanmakta ve bilinçaltımız tarafından
da ileriki davranışlarımızı etkilemekte olduğunu ifade etmektedir. “Satış Alanında Görerek Haberdar Olurum” ifadesi ise Baby Boomer kuşağı (52-70 yaş
aralığı) tarafından farklılık göstermiştir. Baby Boomer kuşağının yaş aralığı
ve gençlik dönemlerinden sonra televizyonla tanışan interneti ise çok daha
sonralarda gören bir nesil olarak satış alanında görerek tercih etmeleri ve savaş yıllarından sonraki kuşak olmaları ile gençlik dönemlerinde ekonomik
refah döneminde büyümeleri onların bu cevabın ağırlıklı ortalamasının nedeni olabilir. Çalışmanın ikinci sorusu bir ürünü satın almanızda etkili olan
nedenlerde “TV, Radyo ya da İnternet gibi Kitle İletişim Araçlarındaki Reklamlar Ürünleri Satın Almada Etkili Olur” ifadesi ile “Bir Ürünü Satın Alırken Aile, Akraba veya Çevre Tavsiyesi Satın Almada Etkili Olur” ifadeleri Y
kuşağı (22-39) tarafından farklılık göstermiştir. Yukarıda satın alma kararı
vermeden önce ürün veya hizmet hakkında bilgi edinmek için kullanılan ifadelerde de Y kuşağı bilgi edinmek için kullandıklarını belirtmişler ve aynı
şekilde satın almalarında da etkili olduğu verilen cevaplarda görülmektedir.
“Bir Ürünü Satın Alırken Ürünün Markası Satın Almada Etkili Olur” ifadesi Y kuşağı (22-39) tarafından farklılık göstermektedir. Albayrak ve Özkul
(2013:18) çalışmalarında belirttikleri gibi Y kuşağı marka tutkusu yüksek bir
kuşak olmuştur. Kişisel imaj ve görüntü odaklı olmaları ve arkadaşları arasında kabul görme (Williams ve Page, 2013:8) ihtiyaçları bu kuşağın marka
tutkunu olmasının nedeni olabilir. “Bir Ürünü Satın Alırken Ürünün Rengi,
Ambalajı Gibi Dış Özellikleri Satın Almada Etkili Olur” bu ifade de Y kuşağı (22-39) tarafından farklılık göstermiştir. Yukarıda da bahsedildiği gibi
bu kuşağın özelliği tüketim toplumuna geçiş kuşağı olmaları internetin ve
sosyal mecralarda kullandıkları ürünlerin satın aldıkları yiyeceklerin vb. şeyleri paylaşmaları ve çevrelerine bunları sosyal mecralarda paylaşarak beğeni
beklemelerinin nedeni ile bu ifadeye katılmalarının nedeni olabilmektedir.
Çalışmanın üçüncü son sorusu olan Bir ürün veya hizmeti satın almanız için
sizde nasıl bir duygu uyandırmalı? Sorusuyla ilgili ifadelerden “O Ürünü Aldığımda Daha Sağlıklı ya da Daha Mutlu Olacağımı Hissettirmesi Gerekir”
ifadesi kuşaklar arası farklılık göstermiştir. Farklılık Baby Bommer kuşağından (52-70) kaynaklanmaktadır. Sağlık, bu nesil için büyük bir endişe kaynağı olmuştur (Williams ve Page, 2013:5). Yaşları itibari ile bu kuşak için sağlık
ve mutluluk değişkenlerinin satın alma davranışlarında önem teşkil etmesi
gayet normaldir.
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PAZARLAMADAKİ SESSİZ SATICI: RENKLER
SILENT SELLER ON MARKETING: THE COLOURS
F. Hülya DİKİCİ1
ÖZET
Günümüzde oldukça yoğun bir rekabet ortamı bulunmakta ve bu rekabet ortamı müşteri sadakatini azaltmaktadır. Bu nedenle de ürünler kendi satışlarını gerçekleştirmek zorunda kalmaktadır. Ürünlerin kendi satışlarını gerçekleştirirken de
en önemli unsurlardan bir tanesinin ‘renk’ olduğu vurgulanmaktadır. Çünkü yapılan araştırmalarda bir ürünü satın alırken karar anı 9 saniye olarak belirlenmiştir.
Bu 9 saniyelik süreç ise, bir tüketicinin ürünü % 78 oranında algılayarak seçim
yaptığı anlamına gelmektedir. İşte bu nedenle renkler, algıyı oluşturan önemli faktörden biri olarak kabul edilir.
Renklerin insan psikolojisi üzerinde etkili olduğu yapılan çalışmalarla ortaya
konmuştur. Psikolojik ve sosyolojik etkiye neden olabilen renk, kişilerin beğeni ve
kararlarında etkin bir faktör olduğundan tüketicileri satın alma konusunda yönlendirmektedir.
Bu çerçevede çalışmamızda; pazarlamada renklerin önemi, renklerin insan
psikolojisi üzerindeki etkisi ve müşteri iletişimindeki rolü kavramsal olarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Renk, Renklerin Psikolojik Etkisi, Müşteri İletişiminde
Renkler.

ABSTRACT
Today there is a very intence competition environment which reduces costumer
loyalty. For this reason products have to make their own sales. It is emphasized that
the most important factor is the color when doing its own sales. As the time of
purchising decision is declared only 9 seconds, In this 9 seconds the consumer
makes the selection with a 78 % perception. Thats why is accepted one of the most
important factors in perception of a product.
Studies have shown that color are effective on human psychology. The color
that causes psycholigical and sociological influences is also an effective factor in
people’s taste and decisions, directs consumers in terms of purchasing.
In this the study, the importance of color in marketing in the effect of colors on
human psychology and its role in costumer communication are studied theoretically.
Keywords: Color, Psychological Effect of Colors, Colors in Customer
Communication.
1
Öğretim Görevlisi Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu
Pazarlama Programı hulyadikici@sdu.edu.tr
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GIRIŞ
Renklerin bilinçaltına etkisi yapılan araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır.
Renkler aslında algımıza ve dolayısıyla da satın alma başta olmak üzere
hayatımızda birçok kararı almamıza yardımcı olur. Canlıların, renklere
verdiği tepkilerin belirgin bir kısmı doğuştan gelmekle birlikte zaman içinde de gelişmekte; bir kısmı da yaşanan deneyimler ve öğrenmeler sonucu
şekillenmektedir.
Renklerin ilkçağlardan beri insan yaşamında önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Renkler, toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi pazarlama ve satışta da etkin rol oynamaktadır. Dolayısıyla, renkler; belli bir
algı ve duygu yaratmak, bir anlam ve bir çağrışımı sembolize etmek, dikkat
çekmek, akılda kalmak, etkilemek ve yön vermek, farklılaşmak, tutum ve
davranışları yönlendirmek ve müşterilerle iletişim kurabilmek için rahatlıkla kullanılabilir.
Çalışmanın amacı, pazarlamada renklerin kullanımı, müşterilerin renkleri algılama şekli ve satışta renklerin rolünü incelemektir. Çalışma ikinci
derecedeki verilerden yararlanılarak oluşturulmuş bir literatür taraması
olarak düzenlenmiştir.

Renkler ve Yüklendikleri Anlamlar
Renk, ışığın değişik dalga boylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. Bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve
kısmen soğurulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar
renk tonu veya renk olarak adlandırılır (Ahbap, 2014: 38).
Renkleri canlı, cansız, pastel ve mücevher renkleri olmak üzere dört
gruba ayırmak mümkündür. Bunlar: (Demirci, 2000: 31);
Canlı renkler
				

: Kırmızı, turuncu ve sarı (sıcak renkler)
Mavi, yeşil ve mor (soğuk renkler)

Cansız renkler

: Beyaz, kirli beyaz, bej, krem, açık kahve, gri, siyah

Pastel renkler

: Pembe, şeftali rengi (sıcak)

				

: Lavanta, açık mavi, açık yeşil (soğuk)

Mücevher renkleri

: Yakut rengi, zümrüt yeşili ve turkuaz

Renklerin algılanma biçimleri ülkelere göre farklılıklar gösterse de
genellikle yüklenmiş oldukları bazı anlamlar mevcuttur. Tablo 1’de canlı
renklerin yüklendikleri anlamlar gösterilmiştir.
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Tablo1: Canlı Renklerin Yüklendikleri Anlamlar
SICAK RENKLER
Kırmızı
Sarı
Aşk
Romantizm
Cesaret
Tehlike
Ateşli
Günahkâr
Samimiyet
Heyecan
Enerji
Neşeli, Coşkulu
Hayranlık
uyandırıcı
Duraksatıcı

Aydınlık
Samimiyet
Cılız
Dostluk
Özgürlük
Zafer
Işıltılı
Ölçülü

Turuncu

Aydınlık
Samimiyet
Gösteriş
Dostluk
Özgürlük
Zafer

SOĞUK RENKLER
Mavi
Yeşil

Serinletici
Mağrur
Sadık
Tutucu
Erkeksi
Güven
Hüzün

Serinletici
Rahatlatıcı
Huzur verici
Ferahlatıcı
Sevecen
Cömert
Davetkar
Dindar
Doğa

Mor

Serinletici
Utangaç
Ağırbaşlı
İtibar
Zenginlik

Kaynak: Dale M.Lewison ve M.Wayne DeLozier’den altıntılayan Demirci,
2000:31

Renklerin Özellikleri ve İnsan Psikolojisi Üzerine Etkileri
Araştırmacılar tarafından renk, genellikle kolay algılanan ve kolay değerlendirilen bir şifre olarak nitelendirilmektedir. Renk bilimciler uzun
süredir renklerin insan psikolojisi üzerine etkilerini araştırmaktadır. Yapılan bütün araştırmalar genellikle renklerin özelliklerini ve insan psikolojisi
üzerindeki etkilerini şu şekilde belirlemiştir:
Kırmızı; gözün retina tabakasının hemen arkasında oluşur; bu nedenle rengi algılarken, sanki üstünüze doğru geldiğini hissedersiniz. Heyecan
ve yüksek enerjiyi çağrıştıran ve pazarlamada en fazla kullanılan renk olarak değerlendirilir. (https://pazarlamaturkiye.com). Kuvvet, canlılık, enerji
ve dinamizm anlamına gelir. Vahşi, canlandırıcı hatta sinir bozucudur ve
kendisini zorla kabul ettirir. Bakışlarımızı istesek de istemesek de üzerine
çeker. Oldukça sıcak bir renktir. Kırmızının her tonu ayrı bir psikolojik karaktere sahiptir. Koyu kırmızı; ciddi, geleneksel, ağır, güç dolu ve asalet işaretidir. Orta kırmızı; güç, aktivite, hareket ve tutkulu bir özlemi ifade eder.
Hatta her tür kırmızı gölgelendirmeler güç veya bir ürünün bu özellikleri
gösterilmek istendiğinde kullanılır (Nuhoğlu, 2006: 78). Kırmızının iştah
açıcı özelliği olması dolayısıyla da gıda sektöründe daha çok kullanıldığı
gözlenmektedir.
Turuncu; cana yakın, dışa dönük, iyimser ve mutlu bir karakter algısı
vermesi nedeniyle genellikle çocuklar ve gençlerin hedeflendiği iş kollarında kullanılmaktadır (http://blog.avansas.com). Turuncu olumlu bir izlenimle sıcaklığı
yansıtmaktadır. Bu özelliğinden dolayı reklamlarda daha çok kullanılmaktadır (Sahilli,
2005: 57).
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Mavi; gözün retina tabakasının hemen önünde oluşur, bu nedenle baktığınızda sizden uzaklaşıyormuş, derinleşiyormuş gibi hissedersiniz. Mavi
güveni temsil eder, bilinçaltında sağlam ve kendinden emin duygu yaratır
(https://umitunker.wordpress.com). Modernlik ve hoşnutluk gibi pozitif anlamları iletmek amacıyla kullanıldığı da gözlenmektedir. Mavi rengin ilk çağrışımı barıştır; Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi kurumların görsel
kimliklerinin mavi olması rastlantı değildir. Öte yandan mavi rengin, birçok
ulusun en sevdiği renk olduğu saptanmıştır (Ahbap, 2014: 46). Mavi renk
güveni temsil ettiğinden bankalar logolarında sıklıkla bu rengi kullanırlar. İş
Bankası, Yapı Kredi, Denizbank örneklerinde olduğu gibi.
Sarı; sıcaklık, canlılık, neşe, parlaklık çağrıştıran, ayrıca altının ve güneşin rengi olarak da dikkat çeken bir renktir. Mağaza tasarımlarında sıcaklık
ve samimiyet yaratmak için tercih edilir. Çünkü, renklerin en sıcak olanıdır;
görünebilirlik niteliği, sarının bir dikkat rengi olarak kullanılmasında yardımcı olmuştur; ayrıca ambalaj tasarımlarında da neşeli ve keyifli bir etki
sağlamak için kullanılmaktadır (Uçar, 2004: 52-53). Sarı geçiciliğin ve dikkat
çekiciliğin de rengidir. Dikkat çekmesi ve geçici olduğunun anlaşılması için
tüm dünyada taksiler sarı renklidir, benzer şekilde araba kiralama firmaları
logolarında sarı rengi kullanarak ürünün geçici olduğunu, geri getirilmesi gerektiğini anlatmak istemektedir (İçli & Çopur, 2008: 30).
Yeşil; güveni temsil eden bir renktir. Bu açıdan bakıldığında, aynı mavi
renkte olduğu gibi, bankaların logolarında en çok tercih ettikleri iki renkten birisi olmaktadır. Ayrıca yeşil, büyümeyi, yeniden doğuşu, yenilenmeyi,
doğayı, doğurganlığı, gençliği, şansı cömertliği, sağlığı, bolluğu, istikrar ve
yaratıcılığı ifade eden bir renk olarak nitelendirilmektedir (Sing & Srivastava, 2011:202).
Beyaz; tüm renklerin tam yansıması olmakla birlikte samimiyet, saflık,
temizlik, basitlik, hijyen, berraklık ve barışı ifade eder (Labrecque & Milne,
2012: 714). Beyaz; bütün renkleri içinde barındırdığından birliğin ve saflığın sembolü olmuştur (Uzuner, 2014: 31). Temizlik, saflık, kış ve dinginliğin
sembolü olarak kabul edilmesi nedeniyle; iletişime kapalılığın, yansızlığın ve
aşırı titizliğin ifade şeklidir. İnsanların yaratıcılık duygularını ortaya çıkartan
ve geliştiren bir renktir. Beyaz ışık, ana ışık renklerinin bir araya gelmesiyle
meydana geldiğinden, beyaz renk diğer renklerle bir arada kullanıldığında
renklerin algı üzerindeki etkilerini artırır (Yolcu, 2002: 657, 658).
Siyah; diğer renklerle kıyaslandığı zaman, en gizemli, en korkutucu
olandır. Bunun nedeni siyahın gecenin rengi olmasındandır. Kötülükle ilişkilendirilen bu renk Batı kültüründe, keder ve ölüm töreni rengi olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca iktidar kavramına vurgu yapan renk, sağlamlığın,
gücün, güvenilir olmanın, istikrarın ve bilgeliğin de sembolüdür. Moda
dünyasında klasik bir renk olarak görülen siyah; cesaret, ciddiyet, gurur,
zarafet, gelişmişlik, farklılık, zenginlik ve lüks kavramlarına çağrışım yapmaktadır. Ayrıca gücü ve soyluluğu çağrıştırmasından dolayı makam araç-
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larında en çok tercih edilen renktir. Siyah rengin, birçok ürün tasarımında yakın zamana kadar kullanılmasının nedeni, ciddi ve güvenilir olduğu
mesajını vermesinden kaynaklıdır. Ayrıca derinlik duygusu yaratarak diğer
renkleri daha belirgin kılmak istenildiğinde; örneğin ambalaj tasarımında
yaygın olarak kullanılmaktadır (Durmaz, 2009: 71).
Mor; kırmızı ve mavi renklerin karışımından oluşmakta ve gizem, lüks,
asalet, zenginlik, soyluluk ve özgürlük algılarını oluşturmaktadır (Çağan,
2005: 52). Satış tekniklerindeki kullanımında ise mistik bir karakteristiğe
sahiptir. Çünkü, çekici ve duyarlı bir renk olması nedeniyle, ürün kalitesini
niteleyen bir özelliğe sahiptir (Ceylan, 2015: 325).
Pembe; sıcak, heyecan verici, eğlenceli ve kadınsı bir renktir. Kuvvetli biçimde aşk ve romansla aynı zamanda sağlıklı olmakla bağdaştırılan bir renktir. Pembedeki kırmızı miktarı arttıkça daha canlı ve genç olurken kırmızı
miktarı azaldıkça daha narin ve olgun olur (Ambrose & Haris, 2013: 110).
Kahverengi; dayanıklılığı, tarafsızlığı, ve düzlüğü temsil etmektedir (Sahilli, 2005: 58). Toprak ana ve ağaçların rengi olan kahverengi, yeşil gibi
yaşamın yeşermesini değil, olgunluğu temsil eden yatıştırıcı bir renktir.
Ayağı yere basan, kararlı, ketum bir davranışa yönelticidir ve ciddiyet simgeler (Uzuner, 2014: 30). Kahverengi, insanların hareketini hızlandırır, bu
yüzden de bu renkle tasarlanmış mağaza ve iş yerlerinde insanlar çok fazla
kalmak istememektedir. İşte tam bu gerekçeyle fast-food restoranlarının
sandalye, masa ve duvarları kahverengidir. ‘Çabuk tüketin!’ ‘Çabuk gidin!’
anlamına gelmektedir (Arıt, 2017: 144).
Altın rengi; insanlarda heyecan uyandırabilir. Altın rengi altını çağrıştırdığından insanlara lüksü, zenginliği hatırlatmaktadır. Gücü, yüksek idealleri simgelemektedir (Yazıcı, 2009: 55).
Gümüş rengi, kişilerin yaratıcılığını arttırır ve hayal gücünü geliştirir.
Kişideki sezgi gücünün etkin biçimde ortaya çıkmasını sağlar. Utangaç,
hırslı, gururlu, kendine güvenen özellikleri vardır (Yazıcı, 2009: 55).

Renklerin Kültürler Üzerindeki Etkileri
İlkçağlardan günümüze kadar renkler, farklı milletlerde farklı anlamlar
taşımışlardır. Örneğin, Afrika’da yaşayan zenciler için siyah renk iyilik ruhunun temsilcisi iken, beyaz renk kötülük manasını taşımaktadır. Avrupa’ya
bakıldığında ise siyah rengin bela, felaket, yas tutma anlamında kullanıldığı
görülmektedir. Japonya, Çin ve bunlara benzer aynı coğrafik alanda yaşayan
insanlar için ise beyaz renk matemi ve belayı anlatmaktadır. Türk kültüründe
ise siyah rengin kimi zaman büyüklük, hükümranlık anlamında sancaklarda
kullanıldığı, kimi zaman matemi, kötüyü ve üzüntülü gün ve durumları ifade
de kullanıldığı, beyaz renge ise saflık, temizlik, adalet ve güçlülük anlamları
yüklendiği görülmektedir(Yağbasan & Aşkın, 2006: 127).
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Çin’de beyaz; dürüstlük ve erdemi, sarı ise güveni temsil eder; Hint kültüründe siyah, sıkıntı ve kasveti, kırmızı hırs ve arzuyu çağrıştırır. Batı’da yeşil
umudu, beyaz saflığı, siyah matemi, kırmızı aşkı ve devrimi, sarı ise nefreti
simgeler. Mavi, zenginlik ve güven; gri, kuvvet, ayrıcalık ve başarı; turuncu,
ucuzluk; mor asil ve ağırbaşlı; sarı, neşeli; siyah, kuvvetli ve hükmeden anlamlarına gelmektedir (İçli & Çopur, 2008: 30).
Beyaz, islam geleneğinde ışığın, parlaklığın, Hıristiyan sanatında inancın,
Kara Afrika inançlarında ise ölümün simgesi kabul edilmektedir. Batı kültüründe bir kadının beyaz giymesi saflığı temsil ederken, Çin ve Japonya’da
ölümü, hastalığı ve cenazeyi, Avusturalya, Yeni Zelanda ve ABD’de mutluluk ve saflığı temsil etmektedir. Mavi, Doğu Asya ve İsveç’te soğuk ve kötü,
İran’da ölüm, Hindistan’da saflık, Hollanda’da sıcaklık olarak algılanmaktadır. Ayrıca mavi, Belçika ve Hollanda’da kadınlık, İsveç ve ABD’de erkekliği
göstermektedir. Yeşil, Malezya’da hastalık ve tehlike, Belçika’da kıskançlık,
Japonya’da mutluluk, sevgi, güven ve samimiyeti temsil etmektedir. Kırmızı,
Nijerya ve Almanya’da şanssız anlamına, Çin, Danimarka ve Arjantin’de şans
anlamına gelmektedir. Çin, Kore ve Japonya’da aşk, Hindistan’da arzu ve hırsı
yansıtmaktadır. Sarı, ABD’de sıcaklık; ancak Fransa’da sadakatsizliği temsil
etmektedir. Rusya’da kıskançlıkla ilişkiliyken, Çin’de keyifli, mutlu, lezzet ve
hükümdarlıkla ilişkilidir. Brezilya’da mor ve sarı üzüntü ve umutsuzluk sembolü olarak algılanmaktadır. Mor, Çin ve Güney Kore’de sevginin rengidir.
Meksika’da öfke ve kıskançlık, Japonya’da günah ve korkuyu temsil etmektedir. Mor, Çin’de pahalı olarak da kabul edilmektedir (Özer, 212: 75).

Müşterilerle İletişimde Renkler
Soyut kavramları ve düşünceleri simgeleştiren, hayal dünyasını, istekleri
ve arzuları, dışa vuran; zaman ve mekanı hatırlatan; duygusal ve görsel yanıtlar üreten renk; aynı zamanda, kurumsal kimliklerin ve markaların ana
yapısal öğesi olarak işlev gösterirken; ikna etmede, iletişim kurmada ve bir
ürüne insanların ilgisini çekmede önemli bir rol oynar (Öztuna, 2007: 91).
Renk “dikkat çekme, ilgiyi arttırma, prestij kazandırma” özellikleri ile satışı
arttıran en önemli tasarım öğesidir (Mehmeti, 2003: 120). Müşteriler, hayatları boyunca çoğu kez ürünlerde, ambalajlarında, mağaza dizaynlarında, reklamlarda renklerle yüz yüze gelmekte ve algılama sürecinde bu uyaranlardan
etkilenmektedir. Sonuç itibariyle renk uyaranı tüketicinin algısında önemli
bir yere sahiptir (İçli & Çopur, 2004: 25).
Yapılan bir araştırmada, bir ürün satın alırken karar anı dokuz saniye olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde karar almayı etkileyen en önemli unsurun
renk olduğu ifade edilmektedir. Bunun nedeni, nesneleri % 3 dokunarak, %3
koklayarak, % 3 tadarak, % 13 işiterek, % 78 algılayarak seçim yapmamızdır. Beynimiz görsel olarak bize hitap eden renkleri seçmekte ve bu renklerin
doğrultusunda karar vermemizi sağlamaktadır (Marketing Türkiye, 2004:28).
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Renkler sayesinde mağazada sergilenen ürünlere farklı bir boyut verilebilir. Ancak renkler, müşteriyi bir departmandan diğerine itici biçimde olmamalıdır (Yüksel ve diğerleri, 2003: 36). Departmanlar arasındaki renk farklılıkları
veya diğer bir ifadeyle renk geçişleri oldukça yumuşak olmalıdır (Demirci,
2000: 32). Yapılan araştırmalar, renk geçişlerinin yumuşak olması durumunda müşterilerin mağaza içinde kalma sürelerinin arttığını ortaya koymaktadır
Renkler, müşterileri mağazaya çekme ve satışları artırma gücüne sahiptirler. Ancak önemli olan bu renklerin hangi departmanlarda ne yoğunlukla kullanıldığıdır. Örneğin gençlere hitap eden bir giyim mağazasında parlak, canlı
renkler kullanılmalıdır. Yapılan bir araştırmada yeşil ve mavi dış mekanlara ait
renkler olarak algılandığı ve bu renklerin spor mağazaları için uygun olduğu,
kırmızının ise birçok uyarıcı etkisi olmasına rağmen mağaza atmosferine uygun görülmediği saptanmıştır (Gürcan, 2008: 55-56). Tablo 2’de mağazalarda
hangi renklerin hangi departmanlarda kullanılması gerektiği göstermek amacıyla düzenlenmiştir.
Tablo2: Ürün Çeşitlerine Göre Mağazalarda Kullanılması Gereken Renkler
Ürün Çeşidi
Renk
Nedeni
Erkek kıyafetleri genellikle kahverengi,
siyah, lacivert gibi koyu renklerden oluştuğu
Erkek giyimi
Soğuk renkler
için erkeksi ve ağırbaşlı olarak nitelendirilen
soğuk renkler kullanılır.
Kadın modasında çok parlak ve sürekli
değişen renkler olduğu için, mağaza
Kadın giyimi
Natürel renkler içindeki arka plan rengi giysilerle zıtlık
yaratmamalıdır. Şeftali rengini de içine alan
ılık renkler bu konuda öncelik kazanırlar.
Heyecan verici bir ortam yaratmak için
Çocuk giyimi Sıcak renkler
kullanılır.
Oyuncak
Sıcak renkler
Eğlenceli bir ortam yaratmak için kullanılır.
Kuyumculuk
Pastel renkler
Ortama ışıltı katmak için kullanılır.
Kırtasiye malzemelerinin renkleri ile
Kırtasiye
İstenilen renk
uyumlu renk kullanmak yararlı olur.
Çok çeşitli ve karışık renkte olduğu için
Hediyelik eşya Natürel renkler
natürel renkler kullanılır.
Ürünlerin daha iyi sergilenmesini
Ayakkabı
Açık renkler
sağladığından açık renkler kullanılır.
Kumaşların renkleri ile rekabet etmemesi
Kumaş
Natürel renkler
için natürel renkler kullanılır.
Endüstriyel renklerle savaşması için dikkat
Elektronik eşya Sıcak renkler
çekici renkler kullanılır.
Temizliği simgelediği için natürel renkler
Gıda
Natürel renkler
kullanılır.
Kaynak:Vilma Barr ve Charles E.Brody altıntılayan Demirci, 2000:33: Yüksel ve
Diğ.2003:42
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Tablo 2, her iş sahasının ya da sektörün, kendi içsel özelliklerine bağlı
olarak farklı renklerle düzenlenmesi gerektiğini göstermektedir. Fakat aynı
sektör içerisinde farklı tüketici kalıplarına yönelik ürünlerin yer alması, bu
aşamada da renklerin iyi kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu
amaçla Tablo 3, gıda sektöründe farklı ürünlerin tüketicilere sunumunda
renklerin nasıl kullanılabileceğini göstermek amacıyla düzenlenmiştir.
Tablo3 Renklerin gıda ürünleri ambalajında kullanımları
GIDA ÜRÜNLERİ AMBALAJINDA KULLANIMLARI
RENKLER
Mavi
Bebek yiyecekleri, deniz ürünleri, süt ürünlerinde
Yeşil
Sebzelerde, yerel ürünlerde, bebek yiyeceklerinde
Sarı
Yağ, peynir, mısır ambalajlarında
Turuncu
Unlu mamullerde, ekmekte, tahıllarda ve et ambalajında
Kahverengi
Fındık, kahve, unlu mamuller, çikolata ambalajlarında
Kırmızı
Et ürünleri, vişne, pancar, bebek yiyecekleri ambalajlarında
Pembe
Şekerleme, meyveler ve deniz ürünleri ambalajlarında
Beyaz
Çoğu ürün ambalajında (süt ürünleri v.b.)
Siyah
Çay, çikolata ambalajlarında kullanılabilir.
Kaynak: Danger, E.P, The Colour Handbook, altıntılayan Yazıcı 2009:59.

Tablo 3’e dikkat edilirse, renkler, ürünün doğal özelliklerini ortaya koymak ve tüketici de hızlı ve güçlü bir algı uyandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin, deniz ve deniz ürünlerini çağrıştırmak için mavinin
kullanılması gibi.
Perakende restoran zincirlerinde en çok tercih edilen renklerden biri
kırmızıdır; bunun nedeni kırmızının iştah açıcı özelliğidir. Ayrıca müşterilerin ilgisini çekmek ve yemelerini teşvik etmek için sarı renkte kullanılabilir. Buna ilaveten daha resmi (formal) restoranlarda müşterilerin kendilerini rahat hissetmesi bu sayede daha uzun kalması, daha fazla içki, tatlı,
kahve tüketmeleri için mavi renk de seçilebilir (Singh, 206: 783).
Renk; satış yapabilirlik, fark edilebilirlik gibi özelliklerin yanısıra her
markanın ‘raf etkisi’ üzerinde de doğrudan bir etki yapmaktadır. Fark edilirlik açısından PRS Göz İzleme (PRS Eye-Tracking) çalışmaları, rengin,
sürekli ve belirli kullanımı yoluyla ‘marka bloklama’nın (brandblocking)
raf etkisini iyileştirdiğini ortaya koymaktadır. Bu durum hem görülebilirlik
hem de görülme hızı için aynı ölçüde geçerlidir. Başka deyişle ürünün aktif şekilde fark edilebilmesi ve raftaki görsel rekabet olasılığını artırıcı etki
yaratmaktadır. Öte yandan genel görüşün aksine tek tek hiçbir renk, yapısı
gereği rafta diğer renklerden daha fark edilebilir özellik taşımaz. Bu durum
fark edilebilmenin bir renk kontrast işlevi olmasından ileri gelir. Başka deyişle raf etkisi açısından ‘doğru’ seçilen renk, aynı zamanda farklı durumlara göre farklı algılar taşır. Süreçleri daha da karmaşıklaştıracak olursak;

Pazarlama Çalışmaları

35

bir markanın raf algısını artırabilen renk uyumu, o ürünün farklılaşması ve
satın alınabilirliğini azaltıcı etkiler de doğurabilir (Durmaz, 2009: 49)
Ambalaj tasarımında kullanılan renklerin bireyler üzerindeki etkilerini
şu şekilde özetleyebiliriz (Knopff ’dan alıntılayan Durmaz, 2009: 95-96):
•

Renk, bir ürünü ve ambalajı diğerinden ayıran en önemli araçtır,

•

Renk, tanımayı, tanımlamayı kolaylaştırır,

•

Renk yardımıyla ürünün sunuluşu daha gerçekci ve etkili olur.

•

Renk, tüketicinin ilgisini çeker,

•

Hemen her insanın belirli bir renge ihtiyacı vardır (Örneğin, çok sayıda
insanın ilgisinin toplandığı – favori – renk bulunabilmektedir),

•

Renk, yanılmaları önler.

Renk, alıcının dikkatini ve düşüncesini üzerinde toplamaktadır. Bu nedenle renk konusunda dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Bunlar,
çeşitli pazarların renk konusundaki tercihleri, çeşitli pazarlarda kaçınılması
gereken renkler, moda renkler, ürün tipiyle renk arasındaki uyum, tüketici
tipiyle renk arasındaki uyum, bütünlük, simgeleştirme, göze hoş görünme,
yazıların kolay okunabilmesi, büyüklük gibi unsurular, doğru renk seçimiyle ürün satışını artırabilecek değerlerdir. Renkli bir ambalajın başarısı, ambalaj renginin içindeki malı olumlu etkileyecek şekilde seçilmesine
bağlıdır. Bu nedenle kullanılan renkler mala uygun olmalı, onu daha cazip
göstermeli ve tüketicinin sempatisini kazanabilmelidir (Yazıcı, 2009: 57).
Renkler teşhirde kullanıldığında aşağıdaki noktalara özellikle dikkat
edilmesi önerilmektedir (Mills,Paul & Moorman’dan alıntılayan. Bayçu &
Arslan, 2012: 70).
•

Vitrinlerde, girişlerde ve anlık satın almanın gerçekleştiği bölgelerde
turuncu, sarı, kırmızı gibi sıcak renkler kullanılarak müşteri içeriye çekilmeli ve çabuk karar vermesi sağlanmalıdır.

•

Teşhirde vurgulanmak istenen ürün parlak renkte olmalıdır.

•

Sarı ve kırmızı çabuk ilgi çeken renkler olduğundan indirim etiketlerinde bu renkler tercih edilmelidir.

•

Tüketicinin zaman geçirmesi istenen ortamlarda mavi gibi soğuk renkler kullanılmalıdır.

•

Siyah ve beyaz nötr renklerdir ve teşhirdeki parlak renklerin yumuşatılması için kahverengi ile birlikte kullanılabilir.

•

Teşhirde tek renk kullanımı tercih edilmelidir. (Örneğin sadece mor
rengi ve tonlarını içeren giysiler aksesuarlar vb).
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•

Teşhirde hangi rengin tercih edileceğine karar verilirken ürünün veya
ambalajının rengi dikkate alınabilir.

•

Renk tercihi yapılırken parlak renkler yerine yumuşak renkler seçilmelidir.

•

Düşük fiyatlı ürünler genellikle parlak renkler kullanılarak teşhir edilir.
Diğer taraftan pahalı ve özellikli ürünler, zarif veya moda olan renkler
kullanılarak sergilenir.

•

Parlak ve zıt renkler dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Çok fazla miktarda parlak rengin kullanılması ilgi çekse bile, tüketiciyi yorar ve onun
üründen mekandan uzaklaşmasına sebep olabilir.

•

Renk ne kadar parlaksa o oranda az yer kaplamalıdır.

•

Renk ne kadar parlaksa onunla birlikte kullanılan diğer renkler o oranda yumuşak olmalıdır. İki veya üç parlak renk bir arada kullanılmamalıdır.

•

Büyük alanlara sahip yerler çok parlak renklerle boyanmamalıdır.

•

Renkler dengelenmeye çalışılmalıdır.

•

Renkli bir ürünün çevresine yeterli bir geçiş alanı ayrılmalıdır. Diğer
bir ifadeyle parlak bir ürünün odak noktası olması isteniyorsa, ürünün
ortaya çıkabilmesi için etrafı koyu renklerle kuşatılmalıdır.

•

Açık tonlar gözleri yormaz. Ayrıca teşhir alanını daha derin ve geniş
gösterir. Bu sebeple teşhirde tercih edilmelidir.

•

Koyu renkler fonu daha yakına getirir. Bu sebeple teşhir alanını olduğundan dana küçük gösterir.

•

Ürün vurgulanmak isteniyorsa fon ile zıtlık oluşturması sağlanmalıdır.
Renklerle yaratılan zıtlık, teşhiri ilginç kılar. Ancak zıtlık oluşturulurken kullanılan renkler uyumsuzluk yaratmamalıdır. Ürün ile fon arasındaki zıtlık ışık ile sağlanmalıdır.

•

Küçük aksesuarların teşhirinde fon ile ürün arasında zıtlık oluşturulması tavsiye edilir.

•

Teşhirde aynı anda iki temel renk kullanılacaksa bunların uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

•

Pastel renklerin çoğu birbiri ile uyumludur.
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SONUÇ
Günümüzün yoğun rekabet ortamında firmaların faaliyetlerini sürdürülebilir kılmaları önem arzetmektedir. Bu faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde ise, örgütlerin kuruluş aşamasından, hatta kuruluş fikrinin doğmasından itibaren doğru kararlar almaları gereklilik olmaktadır. Hangi sektörde
çalışırsa çalışsın, üretim faktörlerini bir araya getirmek için harcanmış bir
zaman ve katlanılmış bir maliyet olacaktır. Bu maliyetler maddi ve manevi unsurları mutlaka içine alacaktır. Uzun bir sürecin sonucunda büyük
hayallerle oluşturulan bir girişimin çok kısa süre içerisinde bir hezimete
dönüşmesi, hem ekonomik hem sosyo-ekonomik problemlerin kaynağını
teşkil edecektir. Bu sonuç aynı zamanda sadece örgüt sahip ve çalışanlarını
değil, ülke ekonomisini de olumsuz etkileyecektir.
Bir işletmenin sürdürülebilirliğini sağlayacak pek çok unsurun varlığından bahsedilebilir. Fakat bu noktada örgütün her bir işlevini ayrı ayrı gözetmek gerekir. Bu açıdan “satış” işlevi, diğer tüm işlevler gibi, kendi içerisinde
değerlendirilmek zorundadır.
Satış, örgütler için yaşamsal öneme sahiptir. Çünkü örgütün diğer işlevlerinin başarısı satışlardan elde edeceği gelirlere bağlıdır. Örgütler satışlarını artırabilmek için değişik araçlardan (reklam, kişisel satış, satış geliştirme ve halkla ilişkiler gibi) yararlanır. Bu araçlardan biri de görselliğe hitap
eden renklerdir. Renkler, örgütlerin satışlarını ciddi oranda etkileyebilmektedir. Örneğin discount (indirim) marketler öz markalarını (private label)
oluştururken tanınmış markaların renklerini baz alarak tüketicilerde renk
algısı oluşturup satışlarını artırmayı hedeflemektedirler.
Örgütler doğru renk tercihleri ile tüketiciler üzerinde istedikleri algıyı
oluşturabileceklerinin bilincindedirler. Bunun farkında olan pazardaki tüm
markalar renkleri ile tanınırlar. Örneğin Coca Cola”nın kırmızısı, Pepsi’nin
mavisi, Pınar’ın yeşili, Milka’nın moru gibi.
Renkler, örgütlerin rakiplerinden ayrılıp fark edilmesini sağlar çünkü her
rengin ayrı bir anlamı ve tüketiciler üzerinde de ayrı bir etkisi bulunmaktadır. Örneğin, kırmızı rengin iştah açıcı, canlandırıcı, heyecanlandırıcı ve dikkat çekici olması, mavinin umut, uyum ve güveni temsil etmesi, turkuazın,
temizliği simgelemesi, yeşilin tazeliği ve güveni temsil etmesi gibi.
Sonuç olarak, örgütler, pazarlamadaki sessiz satıcı olarak nitelendirilen
renkleri doğru ve etkili bir şekilde kullanarak rekabette fark yaratıp müşteri
sadakati oluşturabilirler. Bu sayede satışların sürdürülebilirliğinin yanı sıra,
örgütlerinin sürdürülebilirliğini de sağlamış olacaklardır. Ayrıca kurumsal
rekabet gücü artışı ile de, ulusal ve uluslararası rekabet gücü artışını da finanse edebileceklerdir.
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MARKA YÖNETIMI VE ARKETIPLER
BRAND MANAGEMENT AND ARCHETYPES
Bülent ÖZSAÇMACI1
ÖZET
Günümüzde işletmelerin kontrolündeki tüm iletişim faaliyetlerinin birbiriyle
koordineli olarak tüketiciye farklı mecralardan aynı mesajı verebilmesi yüksek
marka denkliği ve başarısı için oldukça hayati bir önem taşımaktadır. Odak
noktasına tüketici istek ve ihtiyaçlarının eksiksiz tatminini koyan bir işletme
ya da marka için tüketiciyle kurulacak uzun süreli iletişimde tutarlı marka
mesajlarının oluşturulması ve bunun sürdürülmesi önemlidir. İşletmeler bu
doğrultuda markalarına sürekli yatırım yaparak; marka kimliği, marka kişiliği ve
marka çağrışımları gibi marka denkliği kavramlarını geliştirmeye çalışmaktadırlar.
Çağdaş pazarlama iletişiminde arketipler, markanın oluşturmaya çalıştığı kişiliği
destekleyen önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Arketipler; çeşitli
tüketicileri davranış modellerinde ve tüketicilerin markalarla kurdukları ilişki
türlerine göre gruplamasının yanı sıra, herkesin kolayca anlayabileceği ortak
kişilik özellikleri ve ortak değer yargılarını sembolize eden evrensel karakterler
olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Çalışmada öncelikle marka yönetimi ve marka
denkliği kavramlarının açıklanmasıyla genel bir çerçeve çizilmiş, bunu takiben
marka kimliği ve marka kişiliği kavramlarının irdelenmesiyle arketip literatürünün
gözden geçirilmesi ve kuramsal çerçevenin netleştirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Marka Kimliği, Marka Kişiliği, Marka Arketipleri, Marka
Yönetimi

ABSTRACT
In today’s brand creation, the ability of all marketing communication activities
has to give the same message to consumers which has great importance for high
brand equity and brand success. It is important to create and maintain consistent
brand messages in a long-term interaction with the consumer for a business who
puts the complete satisfaction of consumer needs and needs at the focus point.
By continuously investing in brand equity, businesses are trying to improve the
concepts of brand identity, brand personality, and brand associations. Archetypes
in contemporary marketing communication, emerges as an important tool
to support an establishing brand personality. Archetypes are confronted as a
universal character that symbolizes the characteristics of common personality
and values that everyone can easily understand. They also grouping according
1
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to various consumer behavior models and types of relationship that consumers
establish with the specific brands. In this study, firstly, a general framework was
drawn by explaining the concepts of brand management and brand equity, and
that followed by reviewing the concepts of brand identity and brand personality
and finally examining the archetype literature for the clarification of the theoretical
framework.
Keywords: Brand Identity, Brand Personality, Brand Archetypes, Brand
Management

Marka Yönetimi ve Marka Denkliği
Literatürde birçok araştırmacı (Aaker, Keller, Kapferrer, Kotler, Godin…
vb.) marka kavramına ilişkin olarak pek çok tanımlama yapmışlardır. Bu tanımları sadeleştirdiğimizde markanın özünün, hedef kitleye verilen bir taahhüt olduğunu görürüz. Yani, müşteri, bu marka adı altında satın aldığı
tüm mamul, hizmet ya da fikir ürünlerinde aynı kalite ve performansı almayı
bekleyecektir. Çünkü kendisine marka tarafından verilen böyle bir söz vardır
ve marka-müşteri ilişkisinin uzun vadeli olarak sürebilmesi, bu vaadin ne
kadar süreyle karşılanabileceğine bağlıdır.
Bir işletme hitap ettiği pazar bölümünde marka sadakatini oluşturmak
istiyorsa öncelikle marka denkliğini başarıyla kuracak ve sürdürecek etkili bir marka yönetimi stratejisi geliştirmelidir. Marka denkliği, tüketicinin
markayla nasıl ilgili olduğunu etkileyen birkaç farklı faktörden oluşur. Marka denkliği oluşturmak için, tüketicinin, markayla yüksek seviyede bir farkındalığa sahip olması ve güçlü, olumlu ve benzersiz marka çağrışımlarını
içermesi gerekir. (Keller, 1998: 42). Marka denkliği kavramı, semboller ve
görseller gibi markanın betimsel özellikleri ya da markanın tüketicide oluşan
algısının bir yansımasıdır (Wood, 2000: 662). Tüketici zihninde markayla
ilgili olarak şekillenen her türlü soyut olgu bu kapsam içerisine alınabilir.
Marka denkliği yüksek olan markalar daha az gelişmiş ve yatırım yapılmış markalara göre daha fazla piyasa gücüne sahip olacakları söylenebilir.
Bir marka yüksek bir marka denkliği elde ettiğinde, başarı için pazarlama
potansiyeli ve faaliyetlerinde bir esneklik kazanacaktır. Bu çok kârlı ve başarılı markalar, temsil ettikleri ürünlerle sadece bir sembol olmaktan öte; pazar diliminde kendilerine özgü bir kimlik geliştirirler ve sadık tüketicilerinin
kimlikleri ile bütünleşme yollarını ararlar. Holt (2004: 20) bu ifadeyi destekler şekilde en başarılı markaların ikonik markalar haline gelen markalar
olduğunu ifade etmektedir.

Marka Kimliği Oluşturma
Marka kimliği, markanın bütüncül yapılandırılmasında/yönetilmesinde temel bir kavram olarak değerlendirilmelidir. Buna göre marka kimliği,
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marka için anlamı, yönelimi ve amacı belirlemeye yardımcı bir çerçevedir
(Aaker, 1996: 114-115). Bu olaya bir kimliklendirme olarak bakılacak olursa; yapılan iş ne olursa olsun, onu anlatan ve ona imaj oluşumunu sağlayan en temel yapılanmadır. Bir başka deyişle, markanın en genel tanınma
ve anlaşılma vaatlerinin yapı taşıdır (Elitok, 2003:45). Buradan hareketle,
marka kimliği rekabetçi ortamda, markanın gelişimini sürdürmesi ve kârlı
bir büyüme sağlamasında temel bir kavram olarak değerlendirilebilir.
Aaker (1996: 68), marka kimliğini “biricik/benzersiz” marka çağrışımları
seti olarak tanımlar. Bu çağrışımlar, marka kavramını, inançları ya da kaliteyi temsil eder ve işletme üyelerinin tüketicilere yönelik vaadini içerir. Marka
kimliği, bu özellikleri ile işlevsel, duygusal ya da kendini ifade etme yararlarını kapsayan değer önerisini geliştirerek, marka ve müşteriler arasındaki
ilişkinin kurulmasını sağlamaktadır.
Markanın özüne baktığımızda; farklılaşmanın olduğunu ve markalaşma
sürecinin bu aşamada başladığını görürüz. Markayı oluşturan temel unsurlardan birisi ya da en önemlisi ana farklılık sağlayacak bir kimlik yaratmaktır. Güçlü bir marka yaratmak doğru ve etkin bir marka kimliği tasarımı ve
yürütülmesi ile ilgilidir.
Marka kimliği yaratma, müşterilerin ne istediklerini ya da algıladıklarını söylemelerinden daha boyutlu bir çerçeveyi içermektedir. Marka kimliği
markanın vizyonunu ve ne başarmayı umduğunu yansıtmaktadır. Bu yönüyle marka kimliği, taktik bir anlayıştan çok, stratejik bir yapı içinde yer
almaktadır (Aaker, 1996: 68). Bir başka deyişle, marka kimliğinin dayanıklılığı ve sürekliliğinden söz edilebilir. Buna göre marka kimliği imaj gibi değişen eğilimlerden ve rakiplerin fırsatçı yaklaşımlarından etkilenmeyen bir
tasarımın ve çerçevenin, stratejik olarak ortaya konulduğu bütüncül bir sistem önermektedir. Günümüzde marka kimliği kavramı marka yapılandırma ve yönetim modellerinde stratejik önemi artan bir kavramdır (Kapferer,
2008:77).

Marka Kimliği Planlama Modeli
Marka kimliği planlama modeli David Aaker’ın ortaya attığı bir modeldir ve bu modelinde marka kimliğini stratejik ve geleceğe yönelik bir
araç olarak tanımlamaktadır. Modelin kalbi marka kimliği sistemidir ve bu
sistem tüketicilere bir değer önerisi sunmaktadır. Bu sistemin nihai hedefi
güçlü bir marka-tüketici ilişkisi kurarak, pazarda bir itibar sağlamaktadır.
Şekil 1’de yer alan modelde, marka kimliği sadece ürün olarak marka boyutu açısından ifade edilmektedir. Buna ilave olarak üç boyut (kurum, kişi
ve sembol olarak marka) daha eklenmiştir ve bu boyutlar markanın daha
iyi anlaşılması ve farklılaştırılması açısından önemli rol üstlenmiştir (Aaker,1996: 76).
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Literatür incelendiğinde marka kimliği ve marka imajı kavramlarının birbiriyle karıştırıldığı ve hatta birbirinin yerine kullanıldığı görülebilir. Marka
kimliği, markanın marka/işletme yöneticileri tarafından nasıl tanımlandığına bağlıdır, marka imajı ise hedef kitlenin markayı nasıl algıladığı ile alakalıdır. Bir başka ifadeyle imaj marka tarafından gönderilen tüm göstergelerin
ve iletişim mesajlarının bir sentezi olarak tüketicinin zihninde çözülür ve
şekillenir. Kimlik ise, pazarlama iletişimcileri tarafından bizzat oluşturulup
şekillendirilir. Burada amaç, bu iki marka kavramının pazarlama iletişimi
unsurlarını kullanarak mümkün olduğunca kesişmesini sağlamaktır.
Aaker’ın (1996) Marka Kimliği Planlama Modeline göz attığımızda (Şekil
1), marka kişiliği kavramının marka kimliğinin içerisindeki önemli yapı taşlarından biri olduğunu görürüz. Marka kişiliği, marka kimliğinin farklılaştırılmasında stratejik bir araç konumundadır.
Marka kimliği bir anlamda markanın ruhunu, vizyonunu ve neyi başarmayı umduğunu yansıtmaktadır. Örneğin Body Shop markası kimliğini
“prensiplere dayalı kazanç” felsefesine dayandırırken, Robert Bosch ise, markasının felsefesini “tüketicilerimin güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim” yaklaşımına dayandırmaktadır.
Her marka kimliği, yukarıda sayılan boyutların tümünü kullanması şart
değildir. Bazı markalar için boyutlardan yalnızca bir tanesi uygun ya da kullanılır olabilmektedir. Bununla birlikte her marka, bütün perspektifleri dikkate almalı ve markanın tüketici zihninde durduğu yeri açıklamaya yardımcı
olan perspektifleri kullanmalıdır. Marka kimliği sistemini oluşturan bu dört
perspektifi açıklamakta yarar vardır (Aaker,1996:78-82);
a. Bir Ürün Olarak Marka: Ürünle ilgili çağrışımlar, her zaman için
marka kimliğinin önemli bir parçasıdır. Bunun sebebi, bu çağrışımların
doğrudan marka seçimi kararları ve ürünün kullanımıyla kazanılan deneyimlerle bağlantılı olmasıdır.
• Ürün Alanı: Marka kimliğinin en önemli elemanlarından bir tanesi
marka dürtüsüdür. Bu durum istenen ve uygulanabilen çağrışım
türlerini doğrudan etkilemektedir. Örneğin Algida’nın dondurmayı,
Visa’nın kredi kartını, IBM’in bilgisayarı ve Nokia’nın cep telefonunu
çağrıştırması gibi.
• Ürün Nitelikleri: Nitelikler genellikle tüketicilerin satın aldıkları
üründen sağladıkları işlevsel ve kimi zamanda duygusal yararlarla
ilişkilidir. Ürün nitelikleri tüketicilere fazladan hizmet ya da özellik
sunarak değer önerisi yaratmaya çalışırlar. Örnek olarak Gillette
ProGlide ürünü tüketiciye daha rahat bir tıraş imkânı sunarken,
Burger King dünyanın her yerinde tutarlı bir damak tadı oluşturmaya
çalışmaktadır.
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• Kalite/Değer: Bazı markalar kaliteyi ana kimlik olarak kullanır ve
benimserler. Örneğin; Gillette, tıraş bıçağı ürününü “Bir erkeğin
edinebileceğinin en iyisi...” şeklinde konumlandırmıştır. Değer
kavramı kalite ile yakından ilgilidir ve fiyat boyutunun eklenmesiyle
kavram açısından genişler ve zenginleşir.
• Kullanım: Bazı markalar, başarılı bir şekilde, birtakım kullanım
ve uygulamaları benimsemişlerdir ve rakiplerini de bu gerçeklik
üzerinde çalışmaya zorlamaktadırlar. Örneğin, sporculara yönelik bir
enerji içeceği olan Gatorade, atletlerin yüksek düzeyde performans
sağlamaları için gereksinim duydukları içeriği çağrışım olarak
kullanabilir.
• Kullanıcı: Markayı konumlandırmanın başka bir yolu da kullanıcı
türüyle ilişkilidir. Columbia, örneğin, dışa dönük ve maceracı yaşam
tarzı olan insanlar için kıyafetler sunmaktadır.
• Kaynak Ülke ya da Bölge: Başka bir stratejik seçenek de bir markanın
ülke ya da bölgeyle çağrıştırılması yoluyla markaya bir güvenilirlik
katmaktadır. Örnek olarak Swatch saatlerinin İsviçre malı olması ya
da Volvo’nun bir İsveç markası olması gibi.
• Kullanım: Bazı markalar, başarılı bir şekilde, birtakım kullanım
ve uygulamaları benimsemişlerdir ve rakiplerini de bu gerçeklik
üzerinde çalışmaya zorlamaktadırlar. Örneğin, sporculara yönelik
bir enerji içeceği, atletlerin yüksek düzeyde performans sağlamaları
için gereksinim duydukları içeriği çağrışım olarak kullanabilir.
• Kullanıcı: Markayı konumlandırmanın başka bir yolu da kullanıcı
türüyle ilişkilidir. Camel, örneğin, dışa dönük ve maceracı yaşam
tarzı olan insanlar için kıyafetler sunmaktadır.
• Kaynak Ülke ya da Bölge: Başka bir stratejik seçenek de bir markanın
ülke ya da bölgeyle çağrıştırılması yoluyla markaya bir güvenilirlik
katmaktadır. Örnek olarak Swatch saatlerinin İsviçre malı olması ya
da Volvo’nun bir İsveç markası olması gibi.
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Kaynak: Aaker, 1996: 79
Şekil.1 Marka Kimliği Planlama Modeli

Pazarlama Çalışmaları

47

b. Bir Kurum olarak Marka: Bir kurum olarak marka boyutu, ürünün
ya da hizmetin niteliklerine odaklanmaktansa, kurumun niteliklerine
yoğunlaşmaktadır. Bu kurumsal nitelikler işletmenin; yenilikçi olması,
kaliteyi benimsemesi ya da çevreyi bir halk, kültür, değerler ve işletmenin bir programı olarak görmesidir. Chrysler bir araba firması olarak
kimlik açısından iyi bir örnek teşkil edebilir: Chrysler değerlerinin birbirine bağlanması (dünya klasında ekonomik bir araba yapmak), programları (perakendeci bir sistem içermesi), ve insanlar (ürünlerle birlikte
değerlerinde satın alınması) kurum özellikleri içerisinde yer almaktadır.
c. Bir Kişi olarak Marka: Kişilik markanın yapı taşlarından birisidir ve
markaya asıl ruhun verildiği çekirdek öğedir. Marka kendisini bu yapıya
göre inşa eder. Marka kişiliği, markanın insan karakterine bağlı olarak
yapılandırılmış özünü ifade eder. Başka önemli özellik ise, marka-tüketici ilişkisinin tanımlanmasıdır. Örnek verecek olursak, Volvo’yu; güvenilir ve sağlam, Porche’yi heyecan verici, Rolex’i seçkin olarak kişileştirebiliriz. Marka kişiliği tüketicilerin çeşitli markaları birbirinden ayırt
edebilmesini sağlayan kişilik özelliklerinin markalara atfedilmesiyle yaratılır. İster bir ürün markası ister bir kuruluş markası olsun, işletmenin
sahip olduğu markanın hangi kişilik özelliklerine sahip olacağına karar
vermesi gerekir (Dursun, 2009:80).
d. Bir Sembol olarak Marka: Semboller insanların algılamaları üzerinde en büyük etkiyi yaratan görsel araçlardır. Marka sembolü markanın gözle görülebilen kısmıdır. Bu kısım bir marka ya da işletmeyi göstermek üzere kullanılan marka ismini yansıtan bir ticari tasarım, şekil
olabileceği gibi marka isminin tamamını ya da bir bölümünden oluşan
yazı karakterlerinin farklı bir tasarımı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bu açıdan marka sembolü, hafızada markayı çağrıştıran ya da markayla ilişkilendirilebilen her türlü özgün geometrik şekil-nesne, insan,
tema, çizgi, karakter, harf ya da sayıların bileşimini içeren bir tasarımdır
(Henderson ve Cote, 1998:15). Bir başka tanımda ise sembol; ikonografik, ritüel ve mitik yinelemeler yoluyla, anlatılamaz ve somut olarak görünmez olanı bir olgunun cisimleştirilerek işaret edilmesi şeklinde ifade
edilmiştir (Durand, 1998: 13). Elitok (2003:15) sembol olgusunu üç ana
başlık altında toplamıştır;
• Görsel İmaj: Markanın görsel olarak tüketiciye yaptığı çağrışımdır.
Biçim, renk, uyum, tasarım... vb. Bir markadan söz edildiğinde, başka insanların zihninde markayla ilgili çağrışımlar anımsanır. Örneğin, Mercedes’in yıldızı
• Mecazlar: Marka ifade edilirken bir takım benzetme ifadeleri kullanılır. Bu durum tüketiciye markanın mesajı konusunda bilgi verir. Mecazlar, markayı daha çarpıcı, daha akılda kalıcı bir biçimde
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anlatma olanağı sağlar. Örneğin Volvo; “tank gibi araba” ifadesiyle
özdeşleşmiştir.
• Marka Mirası: Markanın geçmiş deneyimleri ve yarattığı etkiler zaman içinde bir kimlik kazanır ve ilk akla gelen şeylerden birisi bunlar olur. İşletmenin ve dolayısıyla markanın geçmişte elde etmiş olduğu başarılar ve elde ettiği güç, ilerisi içinde bir yatırım ve kaynak
oluşturacaktır. Bu durumda işletmenin yapması gereken en önemli
şey, aldığı bu marka mirasını en iyi şekilde korumak ve geliştirmek
olacaktır. Örneğin, Coca-Cola markasının oldukça uzun yıllardır
kendini kanıtlamış bir yapısı vardır ve yaptığı atılımlarla marka değerini sürekli olarak arttırmıştır.
Bunun yanında bu modelde marka kimliğini, öz ve genişletilmiş
olmak üzere iki kısımda ele alınmıştır. Burada öz kimlikten kast edilen;
değişmeyen zamana bağlı olmayan seçilmiş bir “özü” içerir. Ancak marka
kimliğinin özü ya da marka ekseni, markanın tüketicilerle kuracağı iletişim
mesajlarını etkiler. Genişletilmiş kimlik ise, ortak bir dokuyu sağlayan
örgütlenmiş ve bütünleştirici marka kimliği öğeleri olarak tanımlanır. Buna
göre, genişletilmiş kimlik tüketicilerle kurulacak iletişimde kullanılacak
marka çağrışımlarını içerir (Uztuğ, 2003: 62).

Marka Kişiliği
McEnally & de Chernatony (1999:1) markanın gelişimine ilişkin yaptıkları araştırmalarında bir harita sunmuşlardır. Bu haritaya göre bir markanın ikonik olabilmesi için, öncelikli olarak bir takım aşamaları geçmesi
gerektiğini ifade etmişler ve bu olgunlaşmanın ilk adımı olarak da iyice
yerleşmiş bir marka kişiliğine dikkat çekmişlerdir.
Marka kişiliği insani karakter özelliklerinin markaya atfedilmesidir
(Keller, 1993:5). Başka bir deyişle “Marka, bir kişi olsaydı, nasıl biri olurdu?” sorusunun yanıtı marka kişiliğidir (Tığlı, 2003:68). Marka kişiliği,
markanın rakiplerinden farklılaşmasını sağlamada çok önemli bir kavram
olarak görülmektedir. Kotler’a göre de bir markanın inşasında zorunlu olan
bir elemandır (Kotler, 2000:233). Marka kişiliği kavramı, temelde markaların da insanlar gibi kişilik özelliklerine, belli duygular ya da izlenimlere
sahip olduğu varsayımına dayanır (Uztuğ, 2003:41).
Aaker (1997), marka kişiliği ve insan kişiliği kavramlarının benzer olduğunu ifade etmiş ve bu iki kavramın karşılaştırmıştır. Araştırmacı, “Büyük Beş” İnsan Kişiliği Ölçeğindeki faktörlerden esinlenerek; samimiyet,
heyecan, ustalık, sofistike ve sağlamlık gibi marka kişiliklerinin paralel boyutlarını keşfetmek için bir model önermektedir. Bu model birtakım insani
özellikler yüklenen marka profilini tanımlamak için kullanılan, anlaşılması
kolay bir modeldir. Marka kişiliği boyutlarına ilişkin olarak geliştirilen bu
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yapının amacı marka kişiliğini beş çekirdek boyut doğrultusunda ölçmek
ve tanımlamaktır (Dursun, 2009:86). Bu boyutların her biri çeşitli tanımlayıcı niteliklerle ilişkilendirilir. Örneğin, samimiyet; “içsel, dürüst, hakiki veya neşeli”, heyecan verici; “kışkırtıcı, canlı, cesur, hayal gücü kuvvetli,
çağdaş”, usta; “güvenilir, zeki, başarılı, ciddi”, sağlamlık; “dışa dönük, güçlü,
maskülen” olarak kategorize edilebilirken, sofistike ise, “cazibeli, iddialı, sevimli ve romantik” terimleri kullanılarak tarif edilmiştir (Aaker, 1997: 351).
Keller (1998: 97), çalışmasında Aaker’ın tanımladığı özelliklerin insan
kişilik özelliklerine benzediğini kabul etmiş ve marka kişiliğini tanımlarken, insanların markanın nasıl bir şey olduğunu düşünmelerinden çok, o
marka hakkında nasıl hissettiklerinin daha önemli olduğunu ifade etmiştir.
Bu durum aynı zamanda, McEnally ve de Chernatony’nin (1999) marka
dönüşüm modelini de desteklemekte ve marka kişiliğinin sadece faydacı
işleviyle bir ürünü tanımlamanın ötesine geçmek için gerekli olmadığına
işaret etmektedir. Bir marka, kişilik aşamasına geçinceye kadar, daha önce
sadece araçsal değeri olan marka denkliğine sembolik bir değer katmaktadır. Sonrasında ise marka üreticisinin oluşturduğu çağrışımlardan sıyrılarak, sadece tek başına fonksiyona dayalı bir markadan farklı bir varlık
haline geldiği ifade edilmiştir (McEnally & de Chernatony, 1999).
Başarılı bir marka kişiliği oluşturulduktan sonra, markanın hayat seyri
boyunca bir sonraki aşamaya geçmek için önünde birtakım olasılıklar bulunmaktadır. Aaker (1997), marka kişiliği gelişiminin, başarılı bir markanın nihai belirleyici özelliklerinden biri olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte, McEnally & de Chernatony (1999) geliştirdikleri modele göre,
rakiplerine göre tüketici gözünde gelişme gösteren bir markanın, daha
sonrasında sembolik marka-tüketici etkileşiminin bir başka aşamasına
geçtiğini belirtmişlerdir. Marka kişiliği geliştirme süreci boyunca, pazarlama yöneticileri, markalarına bir sembolizm katmak için çeşitli teknikler
kullandıkları bilinmektedir. Verimli ve etkin bir reklam kampanyasından
sonra oluşturulan somut marka kişiliği ile marka dönüşümü ikonik bir boyuta geçebilmektedir. İkonik bir marka ise, toplumsal ve kurumsal kültürü
de kapsayacak şekilde, tüketicilerinin günlük dili ve yaşam tarzlarıyla da
etkileşime geçerek paydaşlarıyla iletişimini sürdürecektir (McEnally & de
Chernatony, 1999).
Holt (2004), ikonik bir markayı, temel nitelik ve özelliklerini temsil eden
değerli bir marka olarak tanımlamaktadır. Başka bir tanımda ise ikonik
marka; insanların yaşam deneyim ve anlamlarına sahip olduğu ve bu kültürel değerlerin ve anlamların iletildiği bir araç olarak kullanılan imgeleri
belirler, şeklinde ifade edilmiştir (Bengtsson & Fırat, 2006: 376). Tüketiciler
ikonik markaları kendi hayatlarında içselleştirmekte ve bunu yaparken de
kendi değerlerini ve yaşam tarzlarını marka diline tercüme ettikleri için,
marka üzerindeki tüketici sahipliği herhangi bir ikonik markanın hayatında kaçınılmaz bir gerçeklik haline gelmektedir.
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Bir tüketici grubu kendi çevrelerinde bir marka kültürü geliştirdiklerinde, hem markaya anlam katarlar hem de marka anlamını kendi grubunun
yaşam biçimine uyacak şekilde adapte ederler. İşletmeler, sürekli olarak
markalarına yatırım yapar ve marka potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya çalışırlar, ancak marka bir kez ikonik statüye eriştiğinde, tüketiciler de
farklı bir şekilde markayı sahiplendikleri görülür. Thompson, Rindfleisch
& Arsel (2006), tüketicilerin ikonik marka mitlerini kendi kimlikleri içinde belirli arzuları yok etmek için kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu açıdan
bakıldığında, marka, kişisel bir deneyim olarak kabul edilmesinin yanı sıra,
sosyal bir deneyim olarak da değerlendirilebilir. Bengtsson (2006: 375),
“markaların sosyal etkileşim için önemli kaynaklar haline geldiği ikonik
bir tüketici kültürü ”nü ortaya çıkardığını ifade etmiş yaşıyor ve markaların
sosyal bağlamda nasıl tüketildiğini irdelemiştir.
Tsai (2006) bir çalışmasında, bir markanın ikonik olup olmadığını belirlemek için tüketici hayal teorisini kullanmış ve geliştirilen model içerisinde bazı markalara arketip özellikleri tanımlayarak bu markaların ikonik
marka dönüşümünü gözlemlemiştir. Tsai’nin modelinde dönüşüm, lineer
değil döngüseldir. Bir başka ifadeyle, çalışmada, işletmeler markalara tanımladıkları arketiplerin tüketicilerin hayal gücü içerisinde ikonik markalara dönüşmesine izin vermekte ve daha sonrasında da ikonik markaların tüketicilerin zihninde kendi oluşturdukları arketiplere dönüştüğü
gözlenmektedir. Bu sayede işletmelerin geliştirdiği başarılı marka yönetimi
stratejileriyle; tüketici ve marka arasındaki ilişkinin daha da etkileşimli bir
şekilde verimliliğinin arttırılması hedeflenmekte ve tüketici-marka ilişkisi,
canlı bir performansa benzetilmektedir. Sonuç itibariyle, marka, arketip figürleri ve diğer ikonik mitler aracılığıyla inşa edilen marka anlatımını kullanarak; tüketiciye, marka değerine ve marka anlamına ilişkin tüketicinin
kendi algılarıyla karşılık verdiği özel bir yapı oluşturmaktadır.

Arketipik Markalama Kavramı ve Uygulamaları
Markalama ile ilgili tüm fonksiyonların, teorileri ve aşamaların
birbiriyle olan ilişkisi, temelde marka hikâyesini ve bir noktada da tüketici
hikâyesiyle olan bağlantısını oluşturmaktadır. Esasen, marka, tüketiciyi bir
ürüne bağlayan, bir tüketiciyi çeken veya uzaklaştıran bir hikâyedir. Marka
yapılanmasında kullanılan bu hikayeler, insan yaşamındaki bir takım
metaforlardan faydalanmakta ve bu sayede marka hikayesindeki anlatımı
kuvvetlendirmeye çalışmaktadır. Holt (2004), ikonik markaların, toplumun
kolektif kaygılarını ve arzularını ele aldıkları için “olağanüstü kimlik değeri
sağladığını” ifade etmiştir. Bu tanımlama, Campbell’ın (1949), kültürler
boyunca eşzamanlı olarak gelişen ve bilinçdışı bağları nedeniyle benzerlik
gösteren mitlerde ortaya çıkan arketipler hakkındaki düşünceleriyle
paralellik göstermektedir.
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Arketip kelimesi Yunanca’da ilk anlamına gelen arkhe ile model veya tip
anlamına gelen typos kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Arkhetypos ile
aynı kelime köküne sahip olan archetypum kelimesi de benzer şekilde “kopyalara kaynaklık eden orijinal örüntü”, arkhetypon kelimesi ise “örüntü, model,
damganın üzerindeki işaret” anlamında kullanılmaktadır (Şener, 2015:24).
Aynı zamanda arketip kavramının açıklarken; “mitlerin yapıtaşı ya da çıkış
dayanağı” ifadelerinin de kullanılabileceğini ifade etmek gerekir.
Jung (2014), arketipleri, kültürler ve nesiller boyunca tekrar eden ve insan
deneyimlerini şekillendiren algı içinde içsel görüntüler olarak tanımlamıştır.
Campbell (1949) ise, arketipleri kollektif ve bilinç dışında gelişen, temel ve
yinelenen semboller olarak ifade etmiş. Mark ve Pearson (2001: 8), eserinde,
arketipsel pazarlamanın; etkili pazarlama faaliyetleri için önemli araçlarından
biri olduğunu söylemiştir. Bunun yanı sıra arketiplerin hayata yönelik belirli
bir bakışı, bu bakışı destekleyen düşünce ve davranış biçimlerini içermesi bakımından markaların sembolik anlamlarını yansıtma görevini üstlendiklerini
ifade etmişlerdir. Arketipsel semboller ve imgeler yardımıyla tüketici zihninde
pozisyonlanan marka, zaman içerisinde o arketipin bizzat kendisi haline gelebilmektedir (Mark ve Pearson, 2001). Bir markanın gelişimi ve inşası hakkındaki literatüre baktığımızda, arketiplerin pazarlama çalışmaları içerisine
dahil edilmesi, etkili marka yönetimi stratejileri geliştirebilmek için önemli
bir değişken olduğu belirtmek gerekir.
Caldwell, Henry & Alman (2010), bir arketipin bir pazarlama stratejisinde
kendini gösterebileceği en az üç yol olduğunu öne sürmektedir. Bunlardan ilki
reklamda kullanılan karakterlerdir; bir işletmenin “emocan” (Turkcell) ya da
“çelik” (Arçelik) gibi bir arketip sözcüsü kullanması buna örnek gösterilebilir.
Arketipsel içerik marka logosunda ve diğer somut sembollerde de temsil edilebilir. Mark & Pearson (2001: 122), buna Apple logosunu örnek göstermektedir. Isırılmış Elma ile “orijinal günahı” ve Arketiplerden “Asi (Outlaw)”yi
temsil eden bir çizim sunulmuştur. Son olarak, ürünlerin kendileri veya ürünün satıldığı yer de arketiplerin pazarlama stratejilerinde kendini gösterme
şekillerindendir. Büyük çevrimiçi e-ticaret sitesi Amazon adını aldığı büyük
nehri referans alarak ve “Yaratıcı (Creator)” arketipini kullanarak çağırışım
yapmakta ve markanın tüketiciler için bol seçenek ve fırsatlar sağlama isteğini
ön plana taşımaktadır (Caldwell ve diğ., 2010, s. 87).
Arketipsel pazarlamanın amacı, işletmelerin imajı ve değerleriyle örtüşen
özel arketipleri tanımlamak ve bu değerleri bilinçaltı bir seviyede iletişim kurarak tüketicileri çekmek ve elde tutmak için kullanmaktır. Oluşturulan arketipler tüketicilere aşina olduğu için, görüntüleri bellekte kodlamak ve bunları çözmek için fazladan zaman ve çaba sarf etmeleri gerekmez. Bu nedenle,
pazarlamacıların reklamlarını ve markalarını kolayca tanıma ve anlamalarını
sağlama olasılığı daha yüksek olabilir. Arketip seçimi, işletmenin çekmek istediği tüketicinin türüne, ürün kategorisine ve işletmenin misyonuna uyan
arketipin arkasındaki hikâyeye dayanmaktadır. Belirli ürün tipleri, ürünün
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kullanım ve işlevinin niteliğine bağlı olarak belirli arketipler için daha uygun
olabilir. Örneğin, Harley Davidson markası; kurallar dışında yaşamayı, özgürlük arayışını ve bazı insanlar tarafından biraz tehlikeli olarak görülen bir
ürünü teşvik eden Asi - Outlaw (bir tür kahraman) arketipiyle kendini bağdaştırmakta başarılı olmuştur.
Başarılı bir marka oluşturabilmenin ön koşulu, arketip özellikler nasıl kullanılırsa kullanılsın, güçlü ve tanınabilir bir kimliği desteklemek için arketipsel özellikleri kullanan bir marka olmaktır. Mark & Pearson (2001), güçlü bir
markanın tutarlı bir kimliği sürekli bir şekilde betimlemesinin zor olduğunu,
aynı zamanda kimliği sürekli olarak yeniden yorumlamak, taze ve zorlayıcı
olmasını sağlamak için çalışması gerektiğini ifade etmiştir. İşletmelerin tüketiciyle bağlantıda kalmasını sağlamak için arketiplerin kullanılması büyük
önem taşımaktadır.
Mark & Pearson’a göre (2001: 14), marka hikâyelerinde yer alan karakterler gibi arketipsel imgeler insanın temel arzu ve motivasyonlarının doyuma
ulaşmasına, derinlerde yatan duygu ve özlemlerin ortaya çıkmasına aracı
olmaktadır. Arketipler ve türleriyle ilgili referans kaynakların başında gelen
“Hero and the Outlaw” isimli kitaplarında Mark & Pearson (2001) 12 farklı
arketipsel marka kişiliğinden bahsetmektedir: Sihirbaz, bilge, yaratıcı, kollayıcı, âşık, masum, kahraman, hükümdar, asi, sıradan adam/kadın, kâşif, soytarı. Bu sıralanan arketipleri de tercih edilmelerini sağlayan 4 temel psikolojik
dürtü çerçevesinde gruplamışlardır. Bu dürtü modelinin her bir ucu sırasıyla
istikrar (kontrol), hâkimiyet (risk), aidiyet (toplum) ve bağımsızlık (kendini
gerçekleştirme) dürtülerine karşılık gelmektedir (Tablo 1). Çalışmada açıklanan arketip tanımları aynı zamanda karakterlerin kişisel özelliklerini, belirli
durumlar karşısında nasıl düşündüğünü ve davrandığını da imler niteliktedir
(Şener, 2015: 47).
Tablo 1. Arketipler ve Dürtüler

Psikolojik Bağımsızlık
Aidiyet
(Kendini
Dürtü
Gerçekleştirme) (Topluluk)
Arketip
Tüketici
Korkusu

Hâkimiyet
(Risk)

İstikrar
(Kontrol)

Sıradan
Adam/Kadın Kollayıcı
Yaratıcı
Âşık
Hükümdar
Soytarı
Finansal yıkım, Sahipsiz
Tuzağa
Etkisizlik,
sağlık sorunları, kalmak,
beceriksizlik, düşmek,
kontrol
boşlukta
edilemeyen kaos terkedilmek güçsüzlük
kalmak
Masum
Kâşif
Bilge

Psikolojik Güvende
Destek
hissetmek

Kahraman
Asi
Sihirbaz

Sevilmek,
bağlılık

Başarı

Mutluluğu
bulmak
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Jung (2014) tarafından ortaya atılan ve Mark & Pearson (2001) tarafından
geliştirilen 12 marka arketipinin temel özelliklerine ve önemlerine göre
örnekler verilerek açıklanması yerinde olacaktır (Hwang, 2017:27).
Kâşif: Bu karakter aşırılıklardan hoşlanır ve macera arar. Dünyanın gizli
anlamını araştırılar ve yolculukları kim olduklarını öğrenene kadar devam
eder. Kâşif karakterleri bağımsız bir varlık olarak ele alınmayı isterler. Kendi kendini idare etmeyi severler ve bireyselliğe değer verirler. Bu nedenle,
Kâşif karakterleri kendilerini klişelere çürütmeyi reddederler ve daha özgün ve tatmin edici bir yaşamı keşfetmeyi arzularlar. Özgürlük, Kâşif ’in
gerçekleştirmeye çalıştığı nihai hedeftir. Bu arketipin olumsuz unsuru, fazla yabancılaşma ve bu yabancılaşmayı önleyecek yol bulamamadır. “Jeep,
Ford, Marlboro, MTV, North Face, Columbia, Jack Wolfskin ve Starbucks
kâşif karakterlerinin örnekleridir. Bu markalar, insanların açık hava etkinlikleri yaparak veya kendilerini tehlikeli bir ortamda sergileyerek kendilerini özgür hissetmelerine yardımcı olur.
Bilge: Bu karakter tavsiye veren bilge kişidir. Onlar düşünürler, filozoflar ve danışmanlardır. Bilge, dünyayı sezgisel gözleriyle görür ve dünyayı
yorumlamak için analitik dil kullanır. Bilge, dünyaya doğru bilgiyi yönlendirmeyi tercih ettiğinden; kendine güvenli ve kontrollüdür. Bilge, gerçeğin
herkesi özgür bırakacağına inanır; bu nedenle bilgenin ana amacı, gerçeğe
ulaşmak ve bilge tavsiyelerde bulunarak, iyi bir karar verebilmeleri için insanları destekler ve çevresindekilere yardımcı olur. Bu arketipin olumsuz
özellikleri, dogmatiklik, kendini yaşamdan soyutlama ve gerçekle bağını
koparma şeklinde kendini gösterir. Bilge karakteri ile özdeşleşen markalar,
AC Nielsen Danışmanlık, Google, NTV, CNN Türk ve Adobe ‘dir. Bu markalar, insanlara yeterli ve etkili araçlar önererek daha akılcı davranmalarını
desteklemektedir. Örneğin, Adobe System müşterinin dijital içerik oluşturmasına ve sunmasına yardımcı olmak için dijital araçlar sunar.
Masum: Bu karakter, inanç ve iyimserliği koruyarak mutlu bir hayata
sahip olmayı amaçlamaktadır. Kendisine tamamen dürüst olmayı, genç ve
özgür kalmayı ister. Ana itici güç cennete gitme arzusudur. Masum karakteri hayatının sonuna kadar dolu dolu yaşar ve basit yaşam tarzını tercih
eder. Bu kişiliklerinden dolayı Masum karakteri ütopik, naif, romantik ve
hayalperest olarak da bilinir. Bu arketipin olumsuz unsuru, bazı gerçekleri
inkar etme ve engellemedir. Masum arketipli markalar, saflığı, güveni, keyfi, affetmeyi, dürüstlüğü vb. özellikleri simgelemektedir. “Masum” markalarının örnekleri Coca Cola, Sütaş, Pınar, Johnson&Johnson, McDonald’s,
VW Beetle ve Dove’dır. Coca Cola, örneğin meşhur sloganı “Şişedeki Mutluluk” ile dürüstlük ve güven arketipine dayanmaktadır.
Kahraman: “Kahramanlar” meydan okumayı ve sınırlarını zorlamayı severler. Kahraman karakteri, imkânsız diye bir şey olmadığını kanıtlamak için
irade ortaya koyarlar ve kendilerini bu şekilde diğerlerinden ayırt ederler.
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Bazen kahramanlar, hedefe ulaşmak için cesur adımlar atarlar ve insanlara
yardım etmek için fedakârlıkta bulunurlar. Güçlü kalmayı ve zorluğun üstesinden gelmek için diğerlerini güçlü olmaya teşvik etmeyi amaçlarlar. Bu
karakterler, dünyayı daha iyi bir yapmak için bir problemi çözerken, rakiplerin geliştirdiklerin daha farklı ve verimli bir çözüm üretmeye çalışılar. Bu arketipin olumsuz özellikleri, merhametsizlik ve kazanmaya takıntılı olmadır.
“Kahraman” arketiplerini yansıtan markaların bazı örnekleri Vestel, Sony, Intel, Red Bull, Duracell ve Nike’dır. Ünlü Nike sloganı “Sadece yap”, cesaret ve
güç sahibi olmak isteyen sporculara ve insanlara ilham vermektedir.
Bakıcı: Bu arketipin temelinde insanlara iyilik yapmaktan mutluluk
duymak yatar İnsanlara sevgi ve bakım sağlayarak yardımcı olurlar. Bakıcının özelliği özverili, şefkatli ve duyarlı olarak tanımlanır. Bu arketip ayrıca
aziz, fedakar, ebeveyn ve destekçi olarak da bilinir. Bu arketipin olumsuz
unsurları, kendini aşırı adama ve suistimale açık olma gelmektedir. Sağlık
hizmeti, telekomünikasyon ve eğitim alanı dahil olmak üzere birçok kamu
sektöründe bakıcı arketipine sahip markalar bulunur. Güvenliği birinci sırada tutan Volvo’yu da bu kategoride incelenebilir. “Bütün kadınlar çiçektir
ve çiçekler su ister” diyen Arko, Activia, Vodafone, Turkcell, Heinz, Sana,
Yataş, Protex gibi markalar bu açıdan örnek sayılabilir. Bu markalar müşterilere güven ve sevgi duygusu sağlamaktadırlar.
Kral: Bu arketip, iktidar ve yetki sahibidir. Temel arzusu, dünyayı yönetmek ve insanları güçlendirerek iktidarı sürdürmek için bir kontrol sağlamaktır. Kral arketipi, lider konumda olmaktan ve kontrol grubunu daha
organize hale getirmekten hoşlanır. Ayrıca patron, aristokrat, yönetici ve
idareci olarak da bilinir. Bu arketipin olumsuz özelliği, gücü kötüye kullanmadır. Bu arketipi yansıtan markalar; THY, Mercedes, Hilton, Rolex, Microsoft ve General Electric (GE). Bu markalar, dünyayı kaostan koruyacak
ve ömür boyu garanti verecek karizmatik bir liderlik sergilemektedirler.
Örneğin GE, ekonomik istikrarı ve gelişmiş altyapıyı güvence altına alarak
markalarını desteklemektedir.
Sihirbaz: Bu karakter, insanları hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı
olmaya teşvik ederler. Onlar, evrenin temel yasalarını takip eder ve bunların dünyayı etkileyen itici güç olduğuna inanırlar. Dünyayı daha iyi için
iyileştiren ve dönüştüren vizyonlar geliştirirler. Bu arketip, çözümün merkezinde olmak ister; bu nedenle de manipüle edilmekten korkarlar. Sihirbazların karakteristik yapılarını ortaya çıkaran kelimeleri; karizmatik, bütünsel, vizyoner ve gizemli kelimeleridir. Bu arketipin olumsuz özellikleri
ise çıkarcılık ve yanıltıcılıktır. Sihirbaz arketipiyle temsil edilen markalar
Tefal, Honda, Polaroid, Apple, Dyson, Walt Disney ve Master Card’dır. Örneğin, Master Card, tüketime anlam katar, hayatımızda daha otantik ve temel değerler olduğunu vurgular.
Asi: “Kurallar bozulmak içindir” görüşünü destekler. Asi karakteristiğini
yapılandıran temel düşünce, geleneksel sistemden yoksun olmak ve kuralı
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bozmaktır. Sosyal sistemler çalışmazsa tersine çevrilebileceğine inandıkları
için kurallara bağlı kalmayı istemezler. Asinın itici gücü, aksaklık yaratmak
ve gerçek özgürlüğe ulaşmaktır. Asi arketipi isyancı, radikal, tabuları yıkan
ve şok eden olarak bilinir. Bu arketipin olumsuz özellikleri, suçluluk ve şeytani davranışlardır. “Asi” karakteristiğine sahip markalar Diesel, Motorola,
ve Harley Davidson’dır. Asi arketipli markalar, piyasadaki diğer markalardan farklı konumlandırdıklarından dolayı kendilerini, radikal bir çözüm
sunarak, ana akımdan ayırmaktadırlar.
Sıradan: Genel anlamda ortalama bireye karşılık gelen arketiptir. Sessiz çoğunluğu temsil eder. İnsanları (kadın-erkek) eşit kabul ederek ortak
değerlerden yola çıkar. Demokrasi ve insan ilişkilerini ön plana çıkartır.
Ortak bir grubun parçası olmayı ve toplumla ilişki kurmayı sever, bir gruptan dışlanmak ve tek kalmak en büyük korkularıdır. Bu arketipin olumsuz
faktörleri, suiistimale ve kullanılmaya açık olma vardır. Sıradan arketipinin markaları, Fiat, Eti, Ülker, Çaykur, VISA, Dunkin’ Donuts, IKEA ve
VW’dir. Bu markalar günlük işlevselliği desteklemektedir. VISA’nın sloganı, ‘istediğiniz her yerde’, sıradan kullanıcılara odaklanan her gün kullanılabilen ödeme kartının reklamını yapmaktadır.
Aşık: Aşık karakteri duygusal karar verme eğilimindedir ve sevgi ve duygusallık faktörleri ön plana çıkar. İnsanlarla çevrili olmaktan, sevilmekten
ve kendilerini özel hissettiren şeylerden hoşlanırlar. Aşık arketipinin markaları baştan çıkarıcı, tutkulu ve duygusal açıdan zevkine düşkün yönleri
de vurgulamaktadır. Bu karakter aynı zamanda, romantik, uyumlaştırıcı,
kibar ve çekici olarak tanımlanırlar. Bu arketipin olumsuz özellikleri, takıntılı olma, kıskançlık ve çekememezliktir. Aşık arketipinin markaları, Algida
Magnum, Estee Lauder, Akbank, Axe, Alfa Romeo ve Chanel’dir. Estee Lauder, marka imajını ayırt etmek için kadının zarif ve romantik görüntüsünü
çizmektedir.
Soytarı: Bu karakterin sloganı “dünyaya yanlızca bir kez geliyorsunuz”
sloganıdır. Soytarı arketipi anı yaşamayı seven ve hayatı sonuna kadar bağlı
bir yapıdadır. Soytarı karakterinin arkasındaki ana motivasyonu neşeli olmaktır. Soytarı karakteristiğini tanımlamak için kullanılan başka kelime de
“şakacı”dır. Bu arketipin olumsuz özellikleri, kendisine müsamahalı olmak,
sorumsuzluk ve çevresindekileri rahatsız etmek vardır. Soytarı arketipli
markaları, Mentos, Pringles, Fanta, Burger King ve Pepsi şeklinde sıralayabiliriz. McDonald’s ve Burger King arasındaki rekabette yaşanan slogan
savaşları (“Bir Palyaçoya Asla Güvenme!”) maceracı ve eğlenceli olmayı
yansıtarak “şakacı” arketipini ön plana çıkarmaktadır.
Yaratıcı: Bu karakterin kalıpların dışında düşünen ve yeni fikirler ortaya
atabilen kişidir. Bu karakter bireyin hayal ettiği her şeyin gerçekte inşa edilebileceğine inanırlar. Kalıcı değerler üreten ve kendi kültürlerini oluşturan
bir vizyonu takip ederler. Bu arketipin temel özellikleri arasında yenilikçi,
buluşcu, hayal gücü zengin, ve iddialı gelmektedir. Özellikle risk almaktan

56

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

ve yeni çalışma şekillerini denemekten zevk alırlar. Bu arketipin olumsuz
unsurları arasında kendi yaşamını aşırı dramatize etme durumu vardır. Bu
arketipi yansıtan markalar, kendilerini; hiç bir yeniliği barındırmayan ve
geniş ürün çeşitliliğine sahip geleneksel markalardan farklılaştırma gayretindedirler. Bu arketipin markaları, Lego, Swatch ve 3M’dir. Bu arketipe sahip Lego, markanın kendini ifade etme özelliğine atıfta bulunarak, bireyin
fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için araçlar sağlayarak kullanıcıları daha
yaratıcı olmaya teşvik eder.
Mark & Pearson (2001) tarafından geliştirilen 12 marka arketipi yapısal
olarak evrensel ve çok yönlüdür. Bir markanın bu arketiplere nasıl yaklaştığına bağlı olarak markalar farklı şekillerde yorumlanmaya açıktır. Bu nedenle markalar, ana marka değerini yansıtan kendi ve benzersiz marka arketiplerini geliştirmelidir. Bu sürece marka prototip denir (Siraj ve Kumari
2011). Markalar, bu prototipleme sürecini takip ederek benzersiz marka
kimliği oluşturabilir, markanın temel değerini koruyabilir ve tüketicinin
ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Hızla değişen pazar koşullarında, markanın
temel değerini korumak, markaların pazardaki mevcut paylarını korumak
açısından önemlidir. Markanın özünü temsil eden marka arketiplerini başarılı bir şekilde oluşturan markalar, kendilerini kolayca pazar koşullarına
uyarlayabilirler.
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REKLAMLARDA SUBLİMİNAL MESAJLARIN
ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK DENEYSEL BİR
ÇALIŞMA1
AN EXPERIMENTAL STUDY ON INVESTIGATING
SUBLIMINAL MESSAGES IN ADVERTISING
A. Selçuk KÖYLÜOĞLU2, H. Serhat ÇERÇI3, Ö. Emrah ACAR4

ÖZET
Reklam, sahip olduğu kritik önemle pazarlama alanında kullanılan stratejik
bir tutundurma aracıdır. Bu güçlü tutundurma aracı üç önemli perspektif üzerine
kurgulanmalıdır. Müşterinin ticari bakış açısı, ajansın inovatif bakış açısı ve hedef
kitlenin bakış açısıdır. Burada asıl dikkate alınması gereken bir durum varsa o da,
bu bakış açıları arasındaki dengenin gözetilmesidir. Zira bu dengeler gözetilerek
hazırlanan bir reklam, işletmeler için güçlü bir silahı temsil etmektedir. Öyle
ki, günümüz teknoloji çağında internetin inanılmaz boyutlara ulaşması, akıllı
telefonlar ve para ve benzeri ödeme araçlarının sağladığı kolaylık insanların
neredeyse her türlü ihtiyacını bu ağlardan gidermesinin önünü açmıştır. Tüketici
olarak web’ de milyonlarca farklı satıcıdan alışveriş yapılabilirken, satıcı olarak
da milyarlarca tüketiciye ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla reklam kampanyası ve
markanın başarıya erişmesi için, tüketicilerin reklam algılamaları ve reklamı
nasıl hatırladıkları konusu ciddi önem arz etmektedir. Bu nedenle böyle bir
potansiyele sahip pastadan pay almak isteyen şirketler her türlü çabayı sarf
etmektedir. Zikredilen kaygılarla hazırlanan bugünün reklam anlayışında, çok
farklı teknikler kullanılarak tüketicinin bilinçaltına seslenilmektedir. Subliminal
(bilinçaltı) mesajlar, 25. Kare ve daha pek çok teknik bu türdendir. Bu bilgiler
öncülüğünde 30 denekle özel bir stüdyoda gerçekleştirilen bu deneysel çalışmada
amaç, reklamlarda kullanılan subliminal mesajlar ve bu mesajların tüketici
davranışı üzerindeki etkisini incelemeye yöneliktir. Diğer taraftan çalışma, öneri
ve tavsiyelerde bulunarak bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutması yönüyle
de önem arz etmektedir.
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ABSTRACT
With the critical importance it has, advertising is a strategic promotional tool
used in the field of marketing. This powerful promotional tool should be based
on three important perspectives. These are the client’s commercial point of view,
agency’s innovative viewpoint and the point of view of the target audience The
main thing to focus on, if there is a situation to be taken into consideration here,
it is to establish and sustain the balance among these points of view. Because an
advertisement based on this balance represents a powerful weapon for businesses.
Internet’s reaching incredible dimensions and the convenience provided by smart
phones, money and similar payment tools have opened a way for people to get
almost any need from these networks in today’s technology age. As a consumer you
can buy from millions of different vendors or as a seller you can address billions
of consumers on the web. Therefore, in order for an advertising campaign and
a brand to achieve success, consumers’ perceptions of advertising and how they
remember the advertisement are of great importance. For this reason, companies
that want to get a share from the pie with such a potential are making any effort to
realize this. In today’s advertisement concept prepared considering the mentioned
concerns, subconscious minds of consumers are addressed by using various
techniques. Subliminal messages, 25th frame and many more techniques can serve
for this purpose. The aim of this experimental study carried out in a private studio
with 30 subjects is to examine subliminal messages used in advertisements and to
investigate the effects of these messages on consumer behavior. On the other hand,
this study has considerable importance for it can light the way of future researches
through its experimental results, suggestions and recommendations.
Keywords: Marketing, Advertising, Subliminal Messages

GİRİŞ
Pazarlama deviniminde, geçmişten bugüne değin yaşanan gelişmeler
ve bu gelişmelere erişmek üzere sarf edilen çabalar, işletmeleri çok çeşitli
iletişim kaynaklarından yararlanmaya mecbur kılmıştır. Reklam, tam da
bu noktada işletmelerin yararlandığı iletişim biçimlerinin en önemlilerinden biridir. Gelişimi oldukça uzun yıllara dayanan reklam çabaları, organizasyonel amaçların başarılması ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesi
gibi pek çok rolü üstlenmektedir. Çünkü piyasada kendine yer edinmeye
çalışan ürünlerin rakipler karşısında reklam yapılmaksızın var olabilmesi pek de olanaklı gözükmemektedir. Bu açıdan yaklaşıldığında işletmeler,
reklam yoluyla pazara girme, performans kriterlerini daha etkili kılabilme,
sermayelerini geliştirerek yeni yatırımlara yelken açma vb. imkânları elde
edebilmektedir. Zira refah düzeyi ve yaşam standartlarının artmasını sağlamanın en önemli unsuru olan üretim, istek ve ihtiyaçların karşılanması
adına kişi ya da kurumlara ulaştırılması ile anlamlı olabilmektedir. Bu ise,
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etkin bir pazarlama iletişimi ile mümkündür ve bunu mümkün kılan en
önemli iletişim aracı ise reklamdır. Reklam üç önemli bakış açısını kapsamalıdır. Müşterinin ticari bakış açısı, ajansın yenilikçi bakış açısı ve hedef
kitlenin bakış açısıdır. Burada dikkate alınması gereken bir durum varsa o
da, bu bakış açıları arasındaki dengenin gözetilmesidir. Aksi takdirde reklam kampanyası olumsuz etkilenecektir (Steel, 2000:21). Bu denge, birbirine bağlanmış zincirin halkaları gibidir. Öyle ki, reklam kampanyası ve
markanın başarıya erişmesi için, tüketicilerin reklam algılamaları ve reklamı nasıl hatırladıkları konusu ciddi önem arz etmektedir. Bu bağlamda günümüz satış uzmanları, tüketicilerin hangi reklamlardan etkilendiklerini,
hangi reklamlara tepki verdiklerini veya vermediklerini tespit edebildiklerinden reklamlarda pek çok teknik kullanmaktadır. Tüketicinin bilinçaltına
seslenmek amacıyla kullanılan subliminal (bilinçaltı) mesajlar, 25. kare vb.
teknikler bu türdendir (Tüzel, 2010:169).
Pazarlamadaki yeri itibariyle önemli bir nüfuza sahip olan subliminal
mesajların incelendiği bu çalışmada amaç, reklamlarda kullanılan subliminal mesajların tüketici davranışı üzerindeki etkisini araştırmaya yöneliktir.
Ayrıca öneri ve tavsiyelerde bulunarak bundan sonra yapılacak çalışmalara
ışık tutması yönüyle de önemlidir.

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Subliminal Mesaj
İnsan beyni belli bir seviyenin üstündeki dış uyaranların şiddetini hissetmektedir. Bu, eşik noktasıdır ve limen adı verilmektedir. Bu eşiğe ulaşamayan uyaranlara ise subliminal denilmektedir. 1882 yılında Psikoloji
Araştırmaları Birliği’ nin kurucularından olan Frederic Myers, insan zihnini subliminal ve supraliminal olmak üzere iki bölüme ayırmıştır. Ona
göre, insan bilinci ancak eşiğin üzerinde olan şeyleri algılamaktadır. Ve bu
mesajlar bilince ulaşamayacak kadar hafif uyarımlar olmalarına rağmen
zihne girmeyi başarmaktadır. Yine Johan Friedrich Herbert, subliminal
kelimesini 1984 yılında bilinç eşiğinin altındaki algıyı tanımlamak için
kullanmıştır. Subliminal kelimesi Latince Sub (alt) ve Limen (eşik) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Bu kavram 1900’ lerde literatüre girmiş
ve ilk kez 1938 yılında bir psikoloji dergisi olan Journal of Pschology’ de
kullanılmıştır (Draaisma, 2015:116-118; Bişkin, 2014:92-93). Bilinçaltını
etkilemeyi hedefleyen görüntü, ses, resim, imge ve her türlü mesaj subliminal mesaj olarak adlandırılmaktadır. Subliminal mesajın normal insan
algısı tarafından aynı anda fark edilmesi çok zordur. Zira bu mesaj başka
bir objenin içine gömülü olan bir mesaj ya da bir emaredir. Subliminal mesajlarla yapılmaya çalışılan, durumun kabullenilmesidir. Mesela, bazı ürünlerin ambalajı ile karşılaşıldığında, bu ürünü yıllardır arıyormuş gibi bir
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his uyanabilir. İşte bu noktada bilinçaltı devreye girmektedir (Mlodinow,
2015:36; Ceylan ve Ceylan, 2015:131). Subliminal mesajların üç önemli sac
ayağı vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir (Ceylan ve Ceylan, 2015:131):
• İşitsel mesajlarda ve reklamlarda düşük ses tonuyla hızlandırılmış
konuşma
• Sinema ve reklamlarda gözle görülemeyecek kadar kısa süreli gösterilen uyaran
• Basılı reklam materyallerine sözcük ya da cinsel imajların yerleştirilmesi
Subliminal mesajların yer aldığı reklamlar olan subliminal reklamcılık,
algı eşiğinin altındaki duyuların harekete geçirilmesidir. Bu teknik, satın
alma davranışlarından politik bir düşünceye varıncaya kadar farklı bir
alanda insanların ikna edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Çünkü dünyada isim yapmış dev reklam veren şirketler, artık düz mesajlarla insanları
ikna etmenin mümkün olmadığını savunmaktadır. Dolayısıyla reklamın
temelinde tüketiciler tarafından fark edilmesi güç olan bilinçaltı mesajlar,
gizli resimler, kodlar, sözcükler ve arka plan efektleri vardır. Reklamlarda
önemli bir etkisi olan ikna unsuru, subliminal reklamcılıkta kullanılan en
büyük silahtır. Bilinçaltı ikna, gizli ve algı dışı uyaranların kullanımına yönelik stratejileri içermektedir. İnsanın gördüğü, duyduğu kısacası, o anda
bulunduğu ortamdaki uyaranlar tarafından etki altına alınması ve bu etkinin bilinç düzeyine çıkarak söz konusu ürünü satın aldırmasıdır (Solmaz,
2014:82-83).
Subliminal mesajlardan etkilenme üç faktöre bağlıdır: Reklamın kendisine, mesajı hazırlayanın becerisine ve mesajı alanın hazır olma haline.
Kişi, bilinçli olarak görmeden nasıl oluyor da bu mesajlardan etkileniyor
sorusunun cevabı olarak Heath (2013); markayla, reklamla ilgilenilmese
bile alışverişe çıkıldığında birey farkında olmadan, beyin büyük markalara yönelmekte ve seçimini yapmaktadır şeklinde açıklamaktadır (İzgören,
2015:215). Bu bağlamda arzu, dürtü ve his gibi psikolojik unsurlara sahip
olan tüketici istese de istemese de bu mesajlara maruz kalmaktadır. Vaziyeti
çok iyi analiz etmiş olan reklamcılar da, bilinçaltına hitap eden reklam stratejileri vasıtasıyla kişileri etkilemektedir. Ancak pazarlama bilimi reklam
faaliyetlerinin icrasında sadece bu alanla sınırlı kalmamakta, başta psikoloji olmak üzere diğer bilim dallarıyla da entegre olarak disiplinlerarası bir
metodoloji benimsemektedir. Tüketicileri etkilemeye çalışan reklamcılar,
bilinçaltını belli başlı faktörlerle uyarmaya çalışmaktadır. Cinsellik, korku, çatışma ve bireysel farklılıkların yanı sıra kültürel farklılıklar da bahsi geçen temel faktörlerdendir. Reklamlarda cinsellik teması işlendiğinde,
üreme içgüdüsünü tetiklediği için insanlar bu temalara özellikle dikkat etmektedirler (Solmaz, 2014:92-93). Bilinçaltını etkileyen bir diğer faktör de
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korkudur. Yaşamın sonunun temsili olan ölüm ve yaşlılık gibi ölümü çağrıştıran temalar, reklamlardaki nüfuzunu giderek genişletmektedir. Ölümle
ilişkilendirilen korku, çatışma ve şiddet unsurlarının da ölüm arketipi gibi
fonksiyonları vardır. Mikrop, hastalık ya da gelecek korkusu gibi korkuları pazarlama uzmanları zamanın ruhuna aşılayarak tüketiciyi bu şekilde
ikna etmektedirler. Örneğin sağlık, temizlik ve tazeliği çağrıştırdığı için
her türlü marka, tüketiciyi meyve yağmuruna tutmaktadır. Şampuandan
saç kremine, bebek sabunundan şişe suyuna, nikotin sakızına, dudak nemlendiricisine, çaya, vitaminden kozmetiğe hatta portakal, şeftali, muz kokusuyla cilalanmış mobilyalara varıncaya kadar bir meyve dalgası çığ gibi
büyümektedir. Limonlu dudak parlatıcısı, mango ve papayalı saç kremi,
portakal kokulu yüzey temizleyicisi…vb. Bu ürünlerin diğer normal kokulu ürünlere göre daha fazla temizleyip temizlemediği konusu tartışmaya
açıktır. Zira yapılmak istenen, mikrop fobisi olan tüketiciler için güçlü bir
temizlik çağrışımıdır (Lindstrom, 2012:65).
Bu kadar varyasyonu bir araya getirerek tüketiciler üzerinde istedikleri
etkiyi oluşturabilmek adına yapılan subliminal reklamlarda pek çok teknik kullanılmaktadır. Bu teknikler işitsel subliminal mesajlarda kullanılan
teknikler, video kliplerde kullanılan teknikler ve tahistoskop cihazı başlığı
altında sıralanabilir. İşitsel subliminal mesajlarda kullanılan teknikler; backward masking (arka plan perdeleme), subliminal kişisel gelişim kasetleri,
backmasking (geriye doğru perdeleme), satanik backmasking ve 25. kare
şeklinde sıralanabilir. Video kliplerde kullanılan simgeler ise; Baphomet ve
Pentagram Yıldızı, 666 Sayısı, Her Şeyi Gören Göz ve Damalı Zemin’ dir.
Adı geçen tekniklerin yanı sıra kullanılan diğer bazı tekniklere de değinmek
yerinde olacaktır. Bu teknikler; şekil zemin karşıtlığı, gömme, çift anlamlılık, düşük ışık yoğunluğu, düşük ses seviyesi, ışıklandırma ve arka plan ses
tekniğidir. İnsanlar arasında algılama farklılıklarının olduğunu gösteren ve
Dr. Rubin’in vazosu olarak bilinen şekiller, figür ve zeminin koyu ve açık
renkli olmasına göre değişmekte ve bu sayede algılamanın da farklı olabileceğini göstermektedir. Gömme tekniğinin diğer bir adı görüntü yedirme
tekniğidir. Bu yöntemde, doğal ya da yapay zemin üzerine cinsellik, korku…vb. türden görüntüler ya birleştirilir ya da fark edilemeyecek şekilde
zeminin üzerine gömülür. Alkol ve tanıtım reklamlarında bu tekniğe sıkça
rastlanmaktadır. Simgeler ise ikinci bir anlam içerdiklerinden reklamcılar
tarafından kullanılmaktadır. Bu yönteme çift anlamlılık denilmektedir. İlk
bakışta zararsız gibi görünse de bilinçaltının etkilenmesi sağlanmaktadır.
Örneğin, köklü bir ağaç, portakal ve limon görüntüleri üreme, çoğalma ve
gelişme mesajları verilmek istendiğinde kullanılmaktadır. Düşük yoğunluklu ışık ve ses tekniği’ nde ise, bilinç eşiğinin altı ve algılama eşiğinin üstünde olan ve çok belirgin olmayan bilinçaltı öğeler çizilmektedir (Solmaz,
2014:102-104).
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2. ARAŞTIRMA LİTERATÜRÜ
Subliminal mesajlar sadece profesyonel iş yaşamında dikkatleri üzerine
çekmekle kalmamış aynı zamanda akademik camianın da ilgi odağı olmuştur.
Egermann vd. (2006), yaptıkları çalışmayla müzikteki bilinçaltı metin
mesajlarının seçim davranışına etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada, subliminal mesajların işitsel primerler (birincil, ilk) olarak işlev gördüğü kabul
edilmiştir. Yapılan iki deneyin sonuçları şöyle sunulmuştur: Deney 1’de
yazarlar, iki pop müzik parçasında bilinçaltı olarak sunulan kelimeleri kullanarak yetişkin öğrencilerin (N = 66; age: 19-30 years) seçim davranışlarını değiştirmeye çalışmışlardır. Deneklere gözleri kapalı ve yönlendirilmeden bir sözcük listesinden bir sözcük seçmek ve dört etiketli şişe suyunun
önünde duran bir kutuya plastik bir çip koyarak hangi içeceğin belirtileceğini belirtmek gibi iki dinleme görevi yüklenmiştir. Bu görevde bilinçaltı
mesajsız müziksel örnekler kontrol şartı olarak kullanılmıştır. Ancak deney ve kontrol koşulları arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Deney 2’
de çocuklar (N = 82, yaş: 7-11) görev almışlardır. Ve bu deneyde göreve ve
yaş grubuna bakılmaksızın, seçim davranışında bilinçaltı mesajların hiçbir
etkisi gözlenememiştir. Ve makale, bilinçaltı manipülasyonunun gözlemlenen etkilerini açıklayabilecek teorilerin eksikliği hakkında genel bir tartışma ile sonuçlanmıştır.
Küçükbezirci (2013), bilinçaltı mesajlar ile ilgili yaptığı çalışmada film,
çizgi film, reklam ve bilgisayar oyunlarını araştırmıştır. Çalışma sadece bilinçaltına gönderilen olumsuz mesajlarla sınırlı tutulmuştur. Çalışmanın
amacı, söz konusu olumsuz mesajların hangi kanal ve teknik aracılığıyla
gönderildiğini tespit etmektir. Aynı zamanda bu mesajları bireysel ve kurumsal olarak önleyebilmenin ya da azaltabilmenin yolları aranmıştır.
Özcan vd. (2015), yaptıkları çalışmada subliminal çerçeve eklenmiş video görüntülerini incelemişlerdir. Bu incelemede MPEG sıkıştırma formatı
ile sıkıştırılmış videolar için kullanılabilen bir yöntem geliştirerek subliminal çerçevelerin tespitini amaçlamışlardır.
Vokey ve Read (1985), ilk olarak reklamcılık ve popüler müzikte medyada tartışmalı olarak bahsedilen subliminal mesajların davranışlarımızı etkilediği yönünde bir kanıtın olup olmadığını araştırmışlardır. İkinci
olarak popüler müzikteki mesajların varlığının kendilerinden çok algısal
varlığının daha fazla işleve sahip olduğuyla ilgili kanıt sunmuşlardır. Son
olarak, kamusal medyanın bu konularla ilgilenmesiyle elde edilen deneyimleri anlatmışlardır. Ancak herhangi bir kanıtın olmadığı yönünde güçlü
bulgulara ulaşılmıştır.
Övür (2017), bilinçaltı etkileme yöntemleri ve kitle iletişim araçlarındaki uygulamaları konulu çalışmasında, birçok ülkedeki gibi Türkiye’ de
de bilinçaltı mesajlara yönelik yasaklamaların güçlendirilmesi gerektiğini

Pazarlama Çalışmaları

65

savunmaktadır. Ayrıca Ulusal Algıyı Koruma Kanunu’ nun çıkarılmasını
da desteklemiştir.
Moore (1982), subliminal reklam tekniklerinin etkinliğini destekleyen
gelişmiş kanıt ve argümanları değerlendirmiştir. Bu değerlendirmede bu
tür uygulamaların tüketici davranışlarını bilinçli olarak ürünlere yönelik
tercih veya tutumları değiştirerek etkilediği dile getirilmiştir. Ancak bilinçaltı uyarıcıların duygulanım reaksiyonlarını etkileyebileceğine dair bu gibi
bazı marjinal kanıtlar olsa da, bu bulgunun pazarlama ile ilgisinin belgelenmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Hatta bilinçaltı yönergelerin eylemleri etkileyebileceği fikri araştırma kanıtlarıyla çeliştiği ve teorik algı ve
motivasyon kavramlarıyla uyuşmadığı ifade edilmiştir.
Temizyürek ve Acar (2014), çizgi filmlerdeki subliminal mesajların çocuklar üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Bu amaçla çizgi filmler gösterge
bilimsel çözümlemeler tekniği ile incelenmiştir. Ve subliminal mesaj saldırılarına karşı sorumluluğu olan taraflara öneriler sunulmuştur.

3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
Çalışmanın bu bölümünde, subliminal mesajların tüketiciler üzerindeki
etkisini incelemek amacıyla yapılan araştırmanın amacı, yöntemi ve örneklemi hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, araştırmada elde edilen sonuçlar
literatür bağlamında tartışılacaktır.

3.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın temel amacı “subliminal mesajları ve subliminal mesajların tüketiciler üzerindeki etkisini” incelemektir.

3.2. Araştırmanın Yöntemi ve Örneklem
Subliminal mesajların tüketiciler üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik
yapılan bu çalışmada, sistematik ve bütünleşik bulgulara ulaşılması amacı
ile iki farklı yöntem bir arada yürütülmüştür. İlk olarak nöropazarlama
tekniklerinden olan göz izleme, ikinci yöntem olarak yüz yüze anket
kullanılmıştır. Göz izleme tekniği, son zamanlarda özellikle pazarlama
alanında yeni bir model olmakla birlikte yurtdışında birçok projede ve
alanda uygulanmaktadır. Görüşmecinin görsele baktığında ya da görseli
izlediğinde göz hareketlerini tarayarak nereye, ne kadar süre ile baktığının
ve odaklandığının tespit edilmesidir. Kısaca, bir görüşmecinin görselin
neresine, hangi sıra ile ve ne kadar uzunlukta baktığını tespit eden bir
yöntemdir. Bilindiği üzere yüz yüze anket tekniği daha çok sayısal değerler
elde edebilmek için kullanılmaktadır. Bu sayısal değerler sonucunda
belirli karşılaştırmalar yapılmasına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla yüz
yüze anket yöntemi göz izleme yöntemi ile bütünleşik bulgulara ulaşma
anlamında fayda sağlamaktadır.
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Tablo 1
Sosyo-Ekonomik Statü Kodlarının Temsil Ettiği Meslek Grupları
B

C1

KENDİSİ İÇİN
ÇALIŞAN

ÜCRETLİ
ÇALIŞAN

Nitelikli Serbest
Meslek Sahibi
(Doktor, Eczacı,
Avukat, Mimar,
Mühendis, Mali
Müşavir)
İmalathane, büyük
işletme sahibi (100+
çalışan)
İmalathane, büyük
işletme sahibi (50-99
çalışan)
İmalathane, büyük
işletme sahibi (10-49
çalışan)
İmalathane, büyük
işletme sahibi (0-9
çalışan)
Büyük toptancı,
beyaz eşya bayii,
kuyumcu, tüccar,
döviz bürosu, araba
galerisi (6+ çalışan)
Büyük toptancı,
beyaz eşya bayii,
kuyumcu, tüccar,
döviz bürosu, araba
galerisi (0-5 çalışan)
Büyük esnaf (10+
çalışan)
Büyük esnaf (1-9
çalışan)
Küçük esnaf
(elemanlı)
Küçük esnaf
(elemansız)
Hizmet sektörü
(100+ çalışan)

C2
SİGORTASIZBAĞIMSIZ
ÇALIŞAN

DE
ÇALIŞMAYAN

Nitelikli Meslek
Sahibi (Doktor,
Eczacı, Avukat,
Mimar, Mühendis,
Mali Müşavir)

Sporcu

Emekli / Emekli
Maaşı ile geçinen

Kamuda üst düzey
yönetici

Sanatçı

Ev Hanımı

Kamuda orta düzey
yönetici

Eğitmen, Öğretmen
(Özel)

Rant Geliri ile
geçinen

Devlet Memuru

Danışman, tercüman

Öğrenci

Özel sektörde üst
düzey yönetici

Grafiker, web
tasarımcı, programcı,
teknisyen

Geçici İşsiz

Özel sektörde üst
düzey yönetici 10+

Hasta bakıcı, özel
hemşire

Özel sektörde orta
düzey yönetici 1-9

Çocuk bakıcısı

Özel sektörde alt
düzey yönetici
Özel sektörde
yönetici olmayan
nitelikli çalışan
(Masa başı)
Özel sektörde
yönetici olmayan
çalışan (Masa başı)
Ofis boy, özel şoför,
güvenlik görevlisi,
sekreter, idari işler
görevlileri
Subay

Araç sahibi olmayan
şoför
El-ev yapımı ürünler
satan
Kapıcı, bahçıvan

Temizlik elemanı
Boyacı

Pazarlama Çalışmaları
Hizmet sektörü (5099 çalışan)
Hizmet sektörü (1049 çalışan)
Hizmet sektörü (1-9
çalışan)

Astsubay
Borsacı, dealer,
tercüman
Grafiker, web
tasarımcı,
programcı,
teknisyen
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Tamirci çalışanı (Oto,
beyaz eşya, elektriklielektronik eşya)
Dönemsel işçi Vasıflı
Dönemsel işçi
Vasıfsız

Grafiker, web
Tamirci (Oto, beyaz
tasarımcı,
Terzi, berber, kuaför,
eşya, elektrikliprogramcı,
zanaatkâr
elektronik eşya)
teknisyen
Terzi, berber, kuaför,
Terzi, berber,
zanaatkâr
kuaför, zanaatkâr
Araç sahibi, araç
Vasıflı (Kalifiye) İşçi
sahibi şoför
Vasıfsız İşçi,
Büyük çiftçi, balıkçı,
Dönemsel İşçi, Ev
pazarcı
Hizmetlileri
Küçük çiftçi, balıkçı,
pazarcı

Araştırma kapsamında düzenli gofret tüketen kişiler seçilmiştir. %29,1’
B, %45,9’ i C1, %25’ i C2 SES (sosyo ekonomik statü) grubundan seçilen
ve %37,5’ i 18-24, %41,7’ sı 25-35, %20,8’ i 36-55 yaş aralığına sahip, %29,2’
i evli, %70,8’ i bekâr 12 kadın ve 12 erkek toplam 24 deneğe, Torku’ nun
No:1 Çikolatalı Gofret ürünü için Babalar Gününe özel reklamı izletilmiştir. Bireysel inceleme sırasında göz bölgesine iliştirilen göz izleme cihazıyla
reklamda bakılan noktaların yoğunluğu ölçümlenmeye çalışılmıştır. Bunun için özel bir reklam şirketinin grup stüdyosu kullanılmıştır ve denekler
ölçüm için stüdyoya teker teker alınmıştır. Göz izleme modülünde katılımcılar video ve görselleri izledikten sonra genel değerlendirmeleri almak için
yüz yüze anket tekniği de uygulanmıştır. Bu sayede katılımcıların izlenen
video ve görsel ile ilgili ne hatırladıkları tespit edilmiştir.

4. ARAŞTIRMA BULGULARI
4.1. Ürün-Logo ve Slogana Yönelik Değerlendirmeler
Göz izleme tekniği ile elde edilen bulgulara göre, ürün görseline yönelik değerlendirmeler açısından “Tüm Babuşlara Nobir Diyoruz” yazısı ilk
odaklanılan bölümdür. Bu bölüm aynı zamanda en uzun süre odaklanılan bölüm olma özelliğini de taşımaktadır. Bu bölüme, ürüne kıyasla daha
uzun süre, toplamda 0,79 saniye bakılmıştır. Ürün bölümüne ise daha kısa
süre bakıldığı ve daha az odaklanıldığı görülmüştür. Logoya yönelik yapılan değerlendirmelere göre, Konya Şeker ilk odaklanılan bölüm olmasına

68

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

rağmen en az dikkat edilen bölümdür. Markanın logosu en fazla göz vuruşu
almıştır ancak en son odaklanılan bölümdür. Göz izleme tekniği ile eşanlı
yürütülen yüz yüze anketle de logonun doğru hatırlandığı teyit edilmiştir.
Slogana yönelik olarak, “Doğal Olarak Bizden” cümlesi en fazla göz vuruşu
alan ve deneklerin en fazla odaklandığı bölgedir. Ancak ankette sloganın,
“Tüm Babuşlara Nobir Diyoruz” cümlesiyle karıştırıldığı tespit edilmiştir.

4.2. Reklama Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan deneysel ölçümle reklam içeriğine yönelik değerlendirmeler
açısından, reklam filminde odaklanılan genel alanların alt yazı bölümleri
olduğu belirlenmiştir. Reklam sırasında katılımcılar, görselden çok alt yazı
bölümlerine daha dikkat kesilmişlerdir. Alt yazıların Türkiye’ de kullanılan ifadelere dikkat edilerek hazırlanması odaklanmaya etki eden faktörler
arasında yer almaktadır. Aşağıdaki şekilde katılımcıların alt yazılara odaklandıkları görülebilmektedir.

Şekil 1. Odaklanılan Alt Yazı Bölümleri

Alt yazıdan bağımsız olarak odaklanılan alanlar arasında kartal
figürlü baston gelmektedir. Kartal figürlü bastonla, Konya Şeker Torku’
nun da bünyesinde olduğu Anadolu Birlik Holding’ e gönderme yapılarak
anımsatılmaya çalışılmıştır.

Şekil 2. Kartal Figürlü Baston Görseli

Araba arkasında yer alan “NOBİİİR” yazısıyla, reklamda daha rahatlatıcı bir etki oluşturulmak istenmiştir. Aynı sahnede yer alan “PASCAL 21
YAŞINDA” yazısı da buna destek amacıyla yerleştirilmiştir. Bu ifadelerin,
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reklam karakteri olan Pascal’ ın gençlik dönemlerine denk getirilmesi(uzun saçlar, o dönemin genç moda giysileri) dikkatlerden kaçmamaktadır.
Bu şekilde gençlerin hedef kitle olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Bunun
için reklamda daha esnek bir atmosfer oluşturulmaya çalışılmış ve bu etkinin ürün algısını pozitif yönde etkilemesi hedeflenmiştir.

Şekil 3. NOBİİİR Yazılı Görsel

Diğer taraftan reklamda dikkat çeken bir başka husus da, Türk motiflerinin işlenmesidir. Pascal’ ın bir Türk gibi giyinmesi, kullanılan dilin Türkiye’ ye özgü olması, el öpme ve menemen yeme sahneleri…vb. bunu açıkça
göstermektedir. Ve bu sahnelerin daha özgü bir dille sunulması katılımcıları daha da etkilemiştir. Menemen yeme sahnesinde yemeği yeme şekli, kullanılan tepsi ve tava, menemenle çay arasında kurulan ilişki bu samimiyeti
artırmıştır. Bu sahnelerde katılımcılar daha çok odaklanmışlardır. Sıcak,
samimi, içten ve kişinin kendi değerlerinden bir şeyler bulduğu bu sahnelerde tüketicinin bilinçaltına bu tür mesajlar kodlanmaya çalışılmaktadır.

Şekil 4. El Öpme ve Menemen Yeme Görseli
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Reklamda Türk aile yapısı ve insanlar arasındaki iletişimde işlenmiştir.
Baba ve oğul arasındaki iletişimle bu anlatılmaya çalışılmıştır. Reklamda
yol tarifi yapılan sahne ve bayan oyuncuların yer aldığı sahnelerde verilmek
istenen mesaj sarih bir şekilde anlaşılmaktadır. Ancak reklamda ilk bakılan
Genç Nouma olmasına rağmen katılımcıların çoğunun Baba Nouma’ ya
odaklandıkları görülmüştür.

SONUÇ
Bilinçaltı kavramı, insanın doğumundan ölümüne kadar ki geçen sürede görüntü, ses, olay…vb. unsurların farkında olma durumu ya da maddi
ve manevi kavramların algılanmasını sağlayan zihni anlama eylemleridir.
Günümüz dünyasında bu eylemler bilinçli olarak şekillendirilmek istenmektedir. Kişiler, gruplar hatta toplumlar gibi büyük kitleler şekillendirilrmek için gelişen teknoloji sayesinde çok çeşitli teknikler kullanılarak söz
konusu durum gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. İşte subliminal mesajlar
kullanılan bu tekniklerin başında gelmektedir. Dünya nüfusuna ulaşabilme potansiyeline sahip bu mesajlar insanlara en yaygın olarak kitle iletişim araçlarıyla ulaştırılmaktadır. Bu çabanın altında yatan temel neden ise,
bu tür mesajların bireyleri istediği yönde etkileme gücünün olmasıdır. Bu
açıdan bireyler bu mesajlara farkında olmadan maruz kalmakta ve mesajı gönderen kaynağın istediği yönde hareket edebilmektedirler. Subliminal
mesajlar bu yönüyle belirli riskler içermektedir. Özellikle çocuklar açısından değerlendirildiğinde bu risk daha da artmaktadır. Böylesi tesire sahip
olan subliminal mesajlardan belki de en çok faydalanan pazarlama alanı olmuştur. Zira reklam, film, çizgi film ve müzik içerisinde kullanılan bu mesajlar bilinçaltını etkilemeyi hedeflemektedir. Acımasız rekabet ortamında
tüketici satın alma sürecini etkileyerek daha fazla satışa ulaşma gayesi açıktır. Vicary’ nin 1957 yılında yaptığı deney bunun en somut göstergesidir.
Bu itibarla gün geçtikçe insanların daha fazlasına sahip olma, tek olma, beğenilme duyguları sürekli tetiklenmektedir. Bu konuda reklamların hatırı
sayılır bir önemi vardır. Reklamlarda gizli yani bilinçaltına hitap eden ya
da açıkça verilen bir uyaran, tüketiciyi zihinsel inanış ve varsayımlardan
yakalayarak kastedilen davranışlara yönlendirmektedir. Çünkü insan, yapısı gereği öngörülebilir bir varlıktır. Dolayısıyla hangi uyaranın neyi hedeflediği veya sonuç olarak neyi doğuracağı pazarlama uzmanlarının yaptığı
çalışmalarla ortaya konulmaktadır.
Bu anlayış doğrultusunda Torku’ nun babalar gününe özel çektiği No:1
çikolatalı gofret reklamında kullanılan subliminal mesajlar göz izleme tekniği yardımıyla incelenmiştir. Buradan hareketle Pascal Nouma’ nın Türk
değerleri ile ilgili verdiği bilinçaltı mesajlar katılımcıların daha fazla odaklanarak olumlu tepkiler vermesini sağlamıştır. Aynı zamanda logonun
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belirgin olması da odaklanmayı artırmıştır. Dolayısıyla bu alanlar güçlü
alanlar olarak adlandırılabilir. Yapılan yüz yüze anketle marka sloganının
reklamda yer alan sloganla karıştırıldığı anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra alt
yazı bölümleriyle verilmek istenen mesaj reklama odaklanmayı azaltmıştır.
Bu bölümler de zayıf alanlar kategorisine dahil edilebilir. Bu perspektiften yaklaşıldığında firmanın daha bütüncül bir reklam politikası izlemesi
gerektiği öne sürülebilir. Reklamda alt yazıdan başka verilen subliminal
mesajlar arasında kartal figürlü baston, el öpme sahnesi, menemen yeme
sahnesi, araba arkasında yer alan “Nobiiir” yazısı, eyfel kulesi, Genç Nouma
ve Baba Nouma’ nın yer aldığı sahneler gösterilebilir. Diğer taraftan gelenekselin devam ettirilmek istendiği, samimi, aile bağlarının vurgulandığı,
duygusal ve güler yüzlü insanların hep birlikte olduğu ve temaya uygun
müzik ve renklerin kullanıldığı sahnelerde verilen mesajlarla katılımcıların
odaklanma süreleri artmıştır. Reklam filmi babalar gününe özel çekildiği için spesifik olarak bu sahnelere erkekler daha fazla odaklanmışlardır.
Fakat aynı ilgi bayanlar için geçerli değildir. Reklamda müziğin bir mesaj aracı olarak kullanılması da ilgilenim düzeyini arttırmıştır. Odaklanma
bakımından reklamın merak uyandırma konusunda zayıf kaldığı eleştirisi
yapılabilir. Diğer bir eleştirisi konusu da, reklamın iç açıcı renklerden yoksunluğudur. Nihayet, reklamlarda kolay anlaşılır mesajların verildiği ve bu
sayede tüketicinin zihinsel maliyetinin minimize edildiği reklamların başarılı olma şansı yüksektir. Bunun yanı sıra insanın kendi değerlerinden izler
bulabildiği mesajlara yer vermek de tüketiciyi etkilemektedir. Fazla bilgi
enflasyonu içeren mesajlar da kolay anlaşılmadığından istediği sonuca ulaşamayacaktır. Son bir tahlil ise, firmanın reklamda vermek istediği mesajla
tüketiciden alınmak istenen tepki arasında sağlanması hedeflenen denge
açısından daha etkili bir reklam planlaması yürütmesi isabet olacaktır.
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FENOMEN PAZARLAMA VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
INFLUENCER MARKETING AND APPLICATION EXAMPLES
Nihan ÖZGÜVEN TAYFUN1
ÖZET

Sosyal medyanın reklam ortamı olarak kullanılması son yıllarda giderek
artmaktadır. İşletmeler ve markalar, sosyal medyayı geleneksel reklam ortamlarına
ek olarak yoğun bir biçimde kullanmaktadır. Çünkü sosyal medyanın etkinliğinin
geleneksel reklam ortamlarına göre çok daha fazla olduğunu fark etmişlerdir.
Sosyal ağlarda kullanıcı sayısı fazladır. Sosyal ağlardan hedef kitleye ulaşmak,
işletmeler ve markalar için çok önemlidir. İşletmeler, diğer işletmelerden farklı
olabilmek için farklı reklam mesajları ve yaratıcı uygulamalarla rakiplerine göre
ön plana çıkmaya çalışmaktadır. Bazı işletmeler, ünlü kişilerden, bazı işletmeler
ise mikro ünlü olarak tanımlanan fenomenlerden yararlanmaktadır. Sosyal ağlar
içinde özellikle youtube, facebook, twitter, ınstagram yoğun bir şekilde reklam
ortamı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu sosyal ağlar, gün geçtikçe daha fazla
işletme tarafından kullanılacaktır. Çalışmada, genel bir girişin ardından, sosyal
medyada kanaat önderleri olarak ifade edilen fenomenlerden bahsedilecek, daha
sonra ise fenomen pazarlama, önemi, uygulama şekli ve uygulamadan örnekler
açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fenomen Pazarlama, Sosyal Medya, Fenomenler, Kanaat
Önderleri

ABSTRACT

The use of social media as an advertising medium has been increasing in
recent years. Businesses and brands use social media extensively in addition to
traditional advertising environments. Because of realizing that social media is
much more effective than traditional advertising media. There are more users
on social networks. Achieving the target audience from social networks is very
important for businesses and brands. To be different from others, businesses try
to outperform their competitors with different advertising messages and creative
applications. Some businesses benefit from celebrities, while other businesses
benefit from influencer that are defined as micro-celebrities. Especially in social
1 Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, nihan.ozguven@
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networks, YouTube, facebook, twitter, ınstagram are being used intensively as
advertising media. These social networks will be used more and more by businesses.
In the study, after a general introduction, we will talk about the influencer that are
expressed as opinion leaders in the social media and then explain the influencer
marketing, precaution, practice and application.
Keywords: Influencer Marketing, Social Media, Opinion Leader

GIRIŞ

Günümüzde, pazarlama faaliyetleri bilgi teknolojileri ve iletişimdeki
gelişmeler ile beraber dijital ortamlara doğru yönelmeye başlamıştır. Dijital
ortamla beraber, işletmeler arası rekabet eskiye göre daha da zorlaşmıştır.
İşletmeler arası rekabette, zaman, hız, iletişim ve müşteri memnuniyeti
kavramları ön plana çıkmıştır. Rakiplerden önce davranabilmek,
müşterinin sorunlarına hemen çözüm bulabilmek, işletmeleri bir adım
önde yapacaktır. Dijital ortamlar sadece işletmeleri değil, tüketicileri de
etkilemiştir. Tüketiciler, satın alma kararlarında sosyal platformları reklam
aracı olarak kullanmaya başlamışlardır. Kişiler, markalar ve işletmeler ile
ilgili bilgileri, sosyal medyada paylaşmakta ve böylece diğer tüketicileri
etkileyebilmektedir. Marka hakkında konuşan kişinin sonuçta o ürünü
kullanan bir tüketici olduğunu bilmek, diğer tüketicilere güven vermektedir.
Bu tüketicilerin, işletmede çalışan bir kişi olmadığını, sadece ürünü satın
alan ve deneyen bir kişi olduğunu bildiklerinden yapılan reklamı da
tarafsız ve güvenilir bulmaktadırlar. Sosyal medyada markalar, üzerinde
yapılan konuşmaların etkisini fark eden işletmeler, sosyal ortamları reklam
aracı olarak kullanmaya başlamış, reklam mesajlarını sosyal ortamlarla
uyumlaştırarak, mesajların yayılmasını, mesajlar hakkında konuşulmasını
ve tüketici ile reklam mesajı arasında etkileşim kurulmasını sağlamaktadır.
Sosyal medyanın tüketiciler üzerindeki etkisi ve anlamı her geçen gün
daha da artmaktadır. Sosyal medya kullanıcıları, sosyal medya da fenomen
haline gelmiş kanaat liderlerini takip ederek, sosyal medya da geçirdikleri
zamanı verimli, eğlenceli ve öğretici hale getirmektedir. Bu durumun
farkına varan işletmeler ise fenomen olan kişilerin sosyal medyadaki
paylaşımlarına markalarını ve ürünlerini yerleştirerek reklam yapmaktadır.
Bu çalışmada, sosyal medya kanaat önderleri olan fenomenler, fenomen
pazarlama kavramı, önemi ve uygulama şekilleri üzerinde durulacak. Daha
sonra fenomen pazarlama ile ilgili uygulama örneklerine yer verilecektir.
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Sosyal Medya’da Kanaat Önderleri: Fenomenler
Sosyal medya sayesinde, sosyal medyayı kullanan kişiler, izleyici
olmaktan çıkıp, üretici konumuna gelmiştir. Sosyal medyayı kullanan
kişiler, paylaşmak istedikleri içerikleri kendileri özgürce üretebilmekte,
içeriği istedikleri kişilerle paylaşabilmekte ve böylece iletilen mesaj
yayılabilmektedir. Sonuçta, kullanıcılar, içerik üretmiş olmaktadır. Bu
bağlamda, sosyal medya sayesinde coğrafi mesafeler ortadan kalkmaya
başlamıştır. Paylaşımda bulunan kişinin paylaşımına yorum yapılması veya
paylaşımın tekrar paylaşılması şeklinde geri bildirim alınması ile etkileşim
gerçekleşmektedir. Kullanıcının paylaştığı fotoğraf, söz, video, yazı ya da
bilgi kısa süre içinde geniş kitlelere yayılıp, paylaşan kişi tarafından yeniden
şekillenmektedir (Uraltaş & Bahadırlı, 2012: 36-37).
Sosyal medyanın geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlanması,
sosyal ağlara üye olan kişilerin sayılarının her gün daha da artması,
teknolojik iletişim araçlarının istenilen her zaman her yerde kolaylıkla
kullanılabilmesi, sosyal ağları, markalar ve işletmeler açısından önemli
hale getirmiştir. Son yıllarda birçok marka ve işletme görünürlüğünü,
bilinirliğini arttırıp, satışlarını yükseltmek için farklı sosyal ağlarda
bulunmakta ve farklı reklam stratejileri kullanmaktadır. Markalar, kendi
oluşturdukları sosyal ağ hesapları üzerinden hedef kitlelerine ulaşmalarının
yanı sıra internetin sağladığı imkanlarla ortaya çıkan yeni bir kavram olan
“celebrity (ünlü) olarak “micro-celebrity” lerin (fenomenler) takipçileri
üzerindeki etkilerinden de yararlanmaktadırlar. Bu kişilerin sosyal ağlarını,
işletmenin tanıtım ve reklam faaliyetleri için birer medya aracı olarak
kullanmaktadırlar (Aslan & Ünlü, 2016: 44).
Sosyal medya ağlarını kullanan kişiler, fenomen olarak tanımlanan
kişilerin paylaşımlarını, yorumlarını, beğenilerini takip ederek, sosyal
medyada eğlenceli zaman geçirmektedir. Durum böyle olunca, işletmelerde,
fenomenlerin paylaşımlarına mallarını ve markalarını yerleştirerek reklam
yapmaktadır.
Güncel bir kavram olan “celebrity” kavramı ünlü olmak anlamına
gelmektir. Bireyin kişisel sosyal ağının dışında da bilinirliğinin olması
olarak ifade edilmektedir (Milnerjr, 2010: 380).
“Celebrity” kavramının dışında “micro-celebrity” kavramı vardır. MicroCelebrity, kavramı, viral internet kanalıyla popüler olan ve çok sayıda
takipçi kazanan kimselerdir (Marwick & Boyd, 2011: 141). Bu bağlamda
fenomenler, micro-celebrity olarak tanımlanan kişilerdir. Fenomenlerin,
internette çok sayıda takipçisi vardır. Beğeni sayıları çoktur. Fenomen
olarak ifade edilen bu kişilerin hesaplarını yöneten asistanları vardır.
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Mikro ünlü olarak nitelendirilen fenomenler, sosyal medya ortamlarında
kendi çabalarıyla meşhur olmuş kişilerdir. Bu kişiler, çeşitli reklam
formatları ile destekçi olarak reklam uygulamalarında yer almaktadır
(Djafarova & Rushworth, 2017: 2).
Ünlüler ya da ününü sosyal medya ortamlarında kazanmış olan kişiler
fenomen olarak tanımlanmaktadır. Sosyal medya ortamında çok sayıda
takipçisi olan fenomenlerin sürekli izlenmesi ve paylaşımlarının anlık olarak
görüntülenmesi, reklamcılık ve markalaşma konusunda yeni tekniklerin
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu güncel teknikleri takip etmeyen markalar
ve işletmeler rekabetin gerisinde kalacaktır.
Sosyal medyada kanaat önderi yani fenomen olarak tanımlanan kişiler,
Facebook, Twitter, Instagram, Vine, Snapchat gibi sosyal ağ sitelerini
kullanıp, oluşturdukları içerik ile diğer sosyal medya kullanıcılarının ilgisini
çeken ve içeriklerin sosyal medyada yayılması sonucunda web üzerinden
popülerliğini arttıran kişilerdir (Marwick & Boyd, 2011: 141).
Fenomenlerin, kendi sayfaları üzerinden işletmelerin mal ve hizmetlerinin
reklamlarını yapmaları ya da başkalarının yaptığı paylaşımların altına yorum
yapmaları, diğer kullanıcıları istenen sayfalara çekmektedir. Bunlarla birlikte,
ünlüler malları kullanırken, resim çekip paylaşmakta ya da bulundukları
yerde yer bildirmekte böylece yine kullanıcı sayısı fazla olan hesaplarda
doğrudan reklamın yayınlanması aracılığıyla reklam yapmaktadır. Markalar
ve işletmeler fenomenlerden yararlanarak hedef kitlesiyle daha iyi iletişim
kurmaktadır. Çünkü fenomenler, iletişim sürecinde mesajı oluşturup, hedef
kitleye gönderen kaynak rolündedir.
Fenomenler, popülerliklerini videoları, blokları ya da bunların dışında
sosyal ağlar gibi web teknolojisini kullanarak arttırmaktadır (Senft, 2008: 25).
Fenomenler, eğlenceli videolar hazırlayan halktan birisi, politik bir fikir
lideri, mal ve hizmetler hakkında inceleme, yorum veya deneyimlerini
paylaşan sosyal medya kullanıcısı olabilmektedir (Cha, vd. 2010: 1).

Fenomen Pazarlama ve Önemi
Fenomen pazarlama kavramı, 2000’lerin başında blogların
yaygınlaşması ile ortaya çıkmıştır. Otomotiv, teknoloji, sağlık ve fitness
gibi çok geniş bir yelpazedeki konuların meraklıları kendi fikirlerini,
bilgilerini blogları ile paylaşmaya başlamıştır. Böylece, kendilerine bir
kitle oluşturmuşlardır. Markalar bu durumu değerlendirip, reklamlarını
yapmaları için blog yazarlarına belli bir bütçe ayırmaya, onlara kendi
mallarından göndermeye başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde fenomen
pazarlama sektörü sosyal medyaya doğru kaymaya başlamıştır. Ünlü isimler
Facebook, twitter, ınstagram ve youtube gibi sosyal medya ağlarından
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pek çok kişiye ulaşmaktadır. Sosyal medya çok fazla popüler olmadan
önce fenomen pazarlama sadece ünlü kişilerin reklamlarda yer alması
şeklinde gerçekleşiyordu. Ünlü kişiler, ilgi çekici, sevilen ve beğenilen
kişiler olsalarda, tüketiciler arkadaşlarının tavsiyelerine daha çok güvenip,
etkilenmektedir. O yüzden fenomen pazarlama, marka elçileri olarak ifade
edilebilecek kişilere yoğunlaşmaktadır (Yüzbaşıoğlu, 2016).
Fenomen pazarlama, kişiler ile takipçileri arasında güvene dayanan,
etkili bir reklam yöntemi olan ağızdan ağıza pazarlamanın dijital dünyaya
yansıması olan sosyal medya fenomenleri, markaları yeni, dinamik bir
iş modelinde birleştirmektedir (Köletavitoğlu, 2017). Bir başka tanıma
göre, fenomen pazarlama kavramı hatırlı pazarlama olarak çevrilmiş
olup, viral, blog, ağızdan ağıza pazarlama ve buzz pazarlama türlerinin
bir başka türü olarak ifade edilmiştir. Bu pazarlama türü, etkili ve
hatırlı kişilerden yararlanarak, geniş bir kitleye ulaşmayı sağlamaktadır.
Fenomen pazarlamada aktivistler ve etkileyiciler bulunmaktadır. Fenomen
pazarlamadaki etkileyiciler, potansiyel müşteriler, tedarik zincirindeki
perakendeciler, imalatçılar, gazeteciler, akademisyenler, sektör analistleri
ya da profesyonel müşavirler olabilmektedir. Fenomen pazarlamadaki
aktivistler ise, sosyal ağlara dahil olan, güvenilir kişi ve isimler, aktif
olarak rol oynayan fikir liderleri ya da alternatif etkileyicilerdir. Keller ve
Berry konu ile ilgili çalışmasında, Amerika’lıların %10’unun kendilerinin
hoşuna giden ya da gitmeyen şeylerden bahsederek, diğer %90’u oluşturan
kişilerin tüketim ve yaşamlarını etkilediklerini öne sürmektedir. Fenomen
pazarlamadaki etkileyicilerin bazı tipik özellikleri bulunmaktadır. Bu
kişiler; seyahati, yemek yapmayı sevmekte, en uygunu bulmak için alışverişe
zaman ayırmakta, kolaylığı sevmekte ve internetten alışveriş yapmaya
diğer kişilere göre daha fazla eğilimlidir. Ayrıca, haber, siyaset, çevre,
sağlık, teknoloji ve bilim alanlarıyla ilgilidir. Öğrenmeyi ve zihinlerini
çalıştırmaya meraklı olup, büyük firmalara yönetici olmaktan çok girişimci
olmayı tercih etmektedir. Birçok yeniliği ilk benimseyen kişilerdir (Kaya,
2009:159).
Sosyal medya araçları üzerinden gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri,
etkileyiciler tarafından yani ünlülerden takipçilerine doğru iletilen mesajlar
ve etkilenenlerin yani takipçilerin kendi aralarında paylaştıkları mesajlarla
oluşan bilgi, deneyim ve paylaşımlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır
(Thackeray & Neiger, 2009: 173).
Fenomen pazarlama gerçekleştiren fenomenler, takipçilerinin
kendilerini takip etmeye devam etmelerini sağlamak ve takipçi sayısını
daha da arttırmak için sosyal medya hesaplarını özenle yönetip, devamlı
güncel paylaşımlarda bulunmalıdır (Marwick & Boyd, 2011: 140).
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Sosyal ağlarda yer alan mikro-ünlüler, tüketicilerin satın alma sürecinde, tüketici üzerinde doğrudan etkileyen kişilerdir. Bu etkileme, mikro-ünlü ile takipçisi arasında ortaya çıkan çift yönlü etkileşimden kaynaklanmaktadır (Brown & Fiorella, 2013: 142).
Fenomen pazarlama, tavsiye temelli bir pazarlama şeklidir. Fenomenlerin paylaşımları, takipçileri tarafından deneyim paylaşımı ve öneri olarak
algılanmaktadır. Bu nedenle, başarılı olmaktadır. Aslında, fenomen pazarlamanın önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Araştırmalar tüketicilerin, Youtube izleyicisi olan gençlerin tavsiyelerine, geleneksel medya
ortamlarında yer alan ünlülere oranla yüzde 70 daha fazla güvendiklerini
ortaya koymaktadır. Fenomen pazarlamada fenomenler, içeriklerini kendileri yaratmakta, yaratıcılıklarını kullanarak takipçilerinin beğenilerine uygun şekilde hareket edip, içerik üretmektedir. Bu durum, içeriği güncel ve
doğal olarak kabul etmekte, hazırlanmış reklam mesajlarına göre markaya
etkisi daha fazladır (https://indigodergisi.com/2017/06/pazarlama-fenomen-unlu-tercihi/ Erişim Tarihi: 12.02.2018).
Fenomen pazarlamanın önemi, fenomenlerin paylaşımlarının, işletmeler tarafından yapılan reklamlara göre daha tarafsız ve özgün olmasından
kaynaklanmaktadır. Fenomenler, takipçilerinin demografik özelliklerini ve
kimlerden oluştuğunu iyi bildikleri için takipçilerine uygun olarak içeriği
şekillendirebilmektedir. Takipçiler, paylaşılan mesajların işletmeden gelmediğini düşünmektedir. Bu bağlamda, takip ettikleri kişilerin, objektif,
kendi düşünceleri ve yorumları olarak değerlendirmektedir.
Ayrıca, fenomen pazarlamanın önemi; özgün ve orijinal bir yapısı
olması, maliyet açısından verimli, faydalı ve marka imajını güçlendirmeye
yardımcı olmasından kaynaklanmaktadır (Akgün, 2017).

Fenomen Pazarlamanın Uygulanma Şekli
Fenomen pazarlama, tüketicilerin satın alma kararı verirken, kullandıkları sosyal ağlara etki etmeye çalışmaktadır. İşletmeler, fenomen pazarlamayı uygularken, ilk düşünmeleri gereken, kişilerin güvendikleri, düşüncelerini ve satın alma kararlarını etkileyen kişilerin kimler olduğudur. Çünkü,
tüketici satın alma karar sürecinde etki unsuru pazarlamanın önemli bir
parçasıdır. Araştırmalara göre, kadınların %84’ü satın alma kararı vermeden önce sosyal ağlara yönelmektedir. Kişiler gerçek anlamda fenomen
pazarlama kampanyası geliştirirken tecrübelerini ve düşüncelerini paylaşmaktadır. Fenomen pazarlama, marka bilincini, etkileşimi arttırmak, topluluğu büyütmek ve markaları geliştirmek için etkili bir yöntemdir. Fenomen pazarlamanın başlangıç noktası, markayı zaten seven veya işletmeyle
uyumlu toplumsal takipçiliği yapan fenomenleri tanımlamaktır. Fenomen
pazarlama, uzun vadeli bir potansiyeldir. Markayı kontrol edebilecek fenomenlerden oluşan güçlü bir pazarlama veritabanı oluşturmaya fırsat tanı-
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maktadır. O yüzden bu pazarlama şeklini işletmeler, varlık ve uzun vadeli
ortaklık olarak görmelidir (http://www.ccmediahouse.com/16590/, 2017).
Google trends’in yaptığı araştırma sonuçlarına göre; son yıllarda pazarlama dünyasının ilgisi, içerik pazarlamasından, fenomen pazarlamasına
doğru kaymaya başlamıştır. 2016 yılında pazarlamacıların %86’sı fenomen
pazarlamasını kullanmış ve %94’ü bu stratejiyi etkili bulmuştur. Pazarlamanın dinamik ve tahminlemenin zor olması, fenomen pazarlamasının
önemini her geçen gün arttırmaktadır. Günümüzde, markaların fenomen
pazarlaması için bütçelerini artırmaları ve giderek büyüyen bu trende ayak
uydurmaları gerekmektedir. Fenomen pazarlama ile ilgili bundan sonraki
yıllarda da bütçeleri giderek artmakta, canlı yayın uygulamaları yaygınlaşmakta, mikro fenomenlerin önemi daha da artmakta, markalar kendi
ağlarını oluşturmakta ve yatırımların geri dönüşü için programlar geliştirilmektedir (http://www.pazarlamasyon.com/pazarlama/fenomen-pazarlamasini-influence-marketing-2017de-neler-bekliyor/ Erişim Tarihi:
22.02.2018).
Son yıllarda içerik pazarlamasından fenomen pazarlamaya doğru kaymalar yaşansa da fenomen pazarlamayı, sosyal medya pazarlaması ve içerik pazarlaması olmak üzere iki farklı pazarlama tekniği desteklemektedir.
Birçok fenomenin, pazarlama kampanyasında sosyal medya bileşeni bulunmaktadır. Etkileyici olarak tanımlanan kişi, kampanyanın kilit noktasını
oluşturmakta, sosyal medya bileşenini kendi kişisel sosyal kanallarından
paylaşarak dağıtma görevini üstlenmektedir. Etkileyici olan kişiler, sosyal
medya üzerinden, medyadan, müzik ve eğlence sektöründen seçilmektedir.
Bununla birlikte, fenomen pazarlama yürütecek kişilerin seçiminde işletme ve işletmenin içinde bulunduğu sektörün önemi büyüktür. Örneğin; bir
spor kulübü, ünlü futbolcular ya da spor adamları ile çalışabileceği gibi bir
e-ticaret firması ünlü bir YouTuber ya da bir Twitter fenomeni ile de anlaşmaya gidebilmektedir. Bununla birlikte, fenomen pazarlaması için içerik de
çok önemli bir noktayı oluşturmaktadır. İçerik pazarlaması kapsamında ya
işletme ya da fenomenin kendisi bir içerik oluşturmaktadır. Bu bağlamda,
fenomen pazarlamanın uygulanması için bazı önemli bileşenlere dikkat etmek gerekmektedir. Bu bileşenler şöyle sıralanabilir (Akgün, 2017);
1. Fenomen pazarlamasına özel platform ve araçlardan yararlanarak
ya da manuel olarak mal fenomenlerini ya da anahtar markaları belirlemek gerekir.
2. Fenomenlere yönelen bir pazarlama kampanyası oluşturulmalıdır. Pazarlama kampanyası bu kişilerle beraber hazırlanmalı ancak
kontrolü tamamen onlara vermek yerine, onların görüşleri alınmalıdır.
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3. Fenomenlerin geniş bir tüketici kitlesine farkındalık yaratabilecek
ikinci bir pazarlama kampanyası yaratılmalıdır.
4. Pazarlama kampanyasının ulaştığı kişileri, gerçekleşen satış rakamları ve genel olarak marka bilinirliğine ait göstergelerle takip ederek ölçümlenilmelidir. Bu ölçümleme sonraki fenomen pazarlama
kampanyası için yol gösterici olmaktadır. Böylece, önceki kampanyada nerede yanlış ve nerede doğru yapıldığı bilinip, ona göre hareket edilebilecektir.

Fenomen Pazarlama Örnekleri
Fenomen pazarlama uygulamaları ile ilgili örnekler her yıl daha da çoğalmaktadır. Fenomen pazarlamanın etkisini ve önemini fark eden işletme
sayısı artmaktadır. Birçok işletme fenomen pazarlama faaliyetlerine yoğunlaşmaya başlamıştır. Çalışmanın bu kısmında, fenomen pazarlamada son
yıllarda en fazla üzerinde durulan firma örneklerinden bahsedilecektir.
Fenomen pazarlama örneklerinden son üç yıldır en fazla konuşulanlardan biri British Airways şirketinin gerçekleştirdiği, uçaklarından birisindeki buluşmadır. Kendi alanlarında uzman ve en iyi olan yüz fenomen British
Airways’a ait yolcu uçaklarından birinde buluşuyor ve uçak Silikon Vadisinden havalanıyor. Uçuşun amacı; alanında uzman kişilerin iyi bir amaç
için güçlerini birleştirdiklerinde, neler olabileceğini herkese göstermektir.
Yolcular, Silicon Valley Bank, Google, Rocket Space vs. ünlü ve büyük şirketleri temsil etmektedir. Uçuş sonunda 22 muhteşem proje 3 saatten daha
az bir uçuş süresinde ortaya çıkmaktadır. Bu projelerin 4’ü G8 ve DNA
zirvelerinde sunulmaktadır. Bireyler üzerinde etki sahibi 100 fenomenin
bir araya gelerek oluşturduğu bu kampanyanın başarılı olması doğaldır. Bu
çalışmanın odağında iyi bir amaca hizmet etmek yer almaktadır. Kesinlikle
bir marka ya da mal yoktur. O yüzden kampanya reklam çağrıştırmamaktadır. Bu uygulama, hem internet dünyasında hem de dünya medyasında
büyük ses getirmiştir. Bu kampanya, British Airways’in insanların gözünde
tamamen olumlu bir imaja sahip olmasını sağlamış, 3 yıl önce yapılmasına
rağmen halen daha yeni müşteriler kazanmasını sağlamaya devam etmektedir. Fenomen pazarlamada başarılı bir diğer projeyi ise Steve Jobs gerçekleştirmiştir. Fenomen pazarlamanın ilklerini oluşturmaktadır. Projede,
Steve Jobs yeni Apple ürününün lansmanında sadece ünlü bloggerları ve
fenomenleri bir araya getirmiş, fenomenlere yapılan bu jest, kendilerini
daha iyi hissetmelerini sağlamıştır. Bunun üzerine organizasyona katılan
bloggerlar ve fenomenler Apple’la ilgili iyi yorumlar ve etkili paylaşımlar
yapmaya başlamışlardır. Paylaşımların ve yorumların daha da üstüne çıkan
şey ise yeni ürünle ve sunumla ilgili detayların geniş kitlelere ulaşmasıdır.
İnsanların, Apple’ın yeni bir modeli çıktığında ilk alan olmak için mağaza
önünde kuyruk oluşturmalarının sebebi budur (Kocatürk, 2017).
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Fenomen pazarlama örnekleri olarak youtuber, ınstagramer ve blogger
olarak ayrı ayrı örnekler de verilebilir. Youtuber olarak pazarlama faaliyeti
gerçekleştiren Danla Biliç vardır. Kendisi makyaj videoları çeken bir
fenomendir. İlk videosu ile son videosu arasında reklamcılık anlamında
çok fazla bir gelişme kaydedilmiştir. Danla Biliç, kendine has kahkahası,
doğal ve içten duruşu ile kısa sürede fenomen haline gelip, ciddi reklam
almaktadır. Yaptığı makyajlara da kendine özgü bir isim vermektedir.
Instagramer olarak “varboyletipler” akla gelen ilk hesaptır. Bu hesapta, aynı
yüzün montajla yerleştirildiği esprili videolarla malların tanıtımına mizah
katılarak güldürülerek malların tanıtımı yapılır. Blogger olarak ise son
yıllarda seyahat blogları en popüler olanıdır. Bu bloggerlar, seyahatle ilgili
deneyimlerini paylaşarak seyahat ile ilgili markaların tanıtımını üstlenmiş
olmaktadır. Bunlardan bir tanesi “Bir Hayalin Peşinde” dir (Balım, 2017).
Youtube kanalında bir başka işletme kendi reklamını “Oha Diyorum”
başlığı ile dolaylı yoldan fenomen pazarlamayı kullanarak yapmıştır.
Spor yapmak veya stres atmak için bir havuz arayan takipçi kitlesi için
doğrudan etkili bir fenomen pazarlama uygulamasıdır. Bununla birlikte
içinde yüzme ve spor isteği olmayan takipçiler içinde bu videodan sonra
istek oluşmaktadır. Fenomen pazarlama örneği olarak bu video etki ve
tepki açısından başarılıdır. Facebook’ta fenomen pazarlama örneği olarak,
SETUR markasının 23 nisan çocuk bayramı için özel olarak hazırlatmış
olduğu video, yaz ayına girmeden önce tüketicilerin zihninde tanıtıcı sevimli
bir algı yaratmaya çalışmıştır. Bu algı hiçbir display (görüntülü) reklamda
elde edilemez. Bu noktada, fenomen pazarlamanın kitleler üzerindeki
algısal etkisi ortaya çıkmaktadır. Instagram’da fenomen pazarlamanın
kullanımına örnek, ünlülerden ve fenomenlerden verilebilir. Takipçi ve
etkileşim sayısı açısından en çok beğenilen ve yorum alan ünlü kişi Hande
Erçel’dir. Takipçileri çoğunlukla bayanlardan oluşmakta ve hesabında
L’Oréal Paris Elseve İkili Bakım Sprey tavsiyesi ile fenomen pazarlama
gerçekleştirmektedir. Diğer bir örnek ise, mikro ünlü bir kişinin (fenomen)
hesabından tüketicilere bir malla ilgili ilgi çekici bir video ile etkileşim
kurmaya çalışmasıdır. Profesyonel olmasa da geniş kitleler tarafından takip
edilmiş, bir fenomen pazarlama çalışmasıdır (Uğurcan, 2017).
Fenomen pazarlama örneklerinin hepsinde görüldüğü gibi fenomenler
sadece ünlüler olmak zorunda değildir. Bazen ünlü olmayan mikro ünlü
olarak ifade edilebilecek kişilerde yarattıkları iyi bir içerik ile kısa sürede çok
sayıda takipçiye sahip olabilmektedir. Takipçilerinin ne istediğini bildikten
sonra takipçilerin beklentilerini karşılayacak bir içerik yaratılmaktadır.
Hesaplarını sürekli güncel tutmaları ve sık sık paylaşım ve yorumlarda
bulunmaları, takipçi sayılarını arttırmalarını ve takip edenlerinde sürekli
ilgisini çekmeyi sağlamaktadır. Fenomenin takipçilerinin kimlerden
oluştuğu işletme için önemli bir noktadır. İşletmenin ürünlerinin hedef
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kitlesine uygun takipçileri olan fenomenleri seçmesi fenomen pazarlamanın
başarısı için önemlidir.

SONUÇ
Sosyal ağların yeni bir reklam ortamı olarak ortaya çıkması ile beraber
işletmeler sosyal ağlarda farklı tekniklerle hedef kitleye ulaşmaya çalışmaktadır. Özellikle yapılan reklamlarda ünlü kullanımı hedef kitleyi etkilemek
açısından iyi bir tekniktir. Tüketiciler, beğendikleri kişinin tavsiyelerine
güvenmekte ve o ürünleri satın almaktadır. Bu gerçeği fark eden işletmeler, reklam uygulamalarında fenomenlere daha fazla yer vermeye başlamışlardır. Tüketiciler, fenomenlerin tavsiyelerini tarafsız olarak görmekte ve
yapılan uygulamaları reklam gibi düşünmemektedir. Aslında, fenomenler
sosyal ağlar aracılığıyla ortaya çıkmıştır. Dijitalleşmenin bir sonucu olarak
ortaya çıkan yeni ünlü olarak tanımlanabilecek bu kişiler, reklamcıların ilgisini çekmeye başlamıştır. Bazı yeni ünlü kişiler, ünlülerden daha popüler olmaya bile başlamıştır. Bu bağlamda, dijital medya kendi ünlülerini
ve kanaat önderlerini yaratmaya başlamıştır. Günümüzde, sosyal medyanın
da etkisiyle, bloggerlar ve fenomenler ön plana çıkmaya başlamıştır. Fenomenler, birkaç saniye içinde geniş kitleleri peşinden sürüklemektedir.
Fenomenler aracılığıyla, işletmelerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmesi olan fenomen pazarlama uygulanırken, seçilecek kişi çok önemlidir. Genellikle, işletmeler takipçi sayısı fazla olan kişileri kanaat önderi
olarak düşünmektedir. Çünkü, takipçi sayısı fazla olduğu için daha fazla
kişiye bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Fenomenler, takipçilerini yakından tanıyıp, onların beklentilerini iyi bilmektedir. Bu nedenle, fenomen
pazarlama geçekleştirmeyi düşünen işletmeler, fenomenlerinin fikirlerine
güvenip, içerik oluştururken, onların fikirlerini de dikkate almalıdır. Hazırlanan içeriği, fenomen adına değil de onun kitlesine odaklanıp, kitleye
göre hazırlamak gerekmektedir. Fenomenin takipçi sayısı az olsa bile etkileşimi fazla olabilir. Fenomen, içeriği sürekli güncel tutmalı, takipçileri ile
sürekli iletişim halinde olmalıdır. Sosyal medyada kişiler kendisine zaman
ayıran fenomenleri sevmektedir. İşletme olarak fenomen seçerken mutlaka
işletmenin hedef kitlesine uygun fenomen seçmek, fenomen pazarlamanın
başarılı olması için önemlidir. İşletmenin markasına ve ürünlerine uygun
içerikler üreten fenomenlerle çalışmak gerekmektedir. Fenomeni doğru
seçmek çalışmanın başarı şansını arttıracaktır.
Fenomen pazarlama geçekleştirilirken, seçilecek sosyal ağ bir diğer
önemli noktadır. Hedef kitlenin yoğun olarak bulunduğu platformları tercih
etmek gerekmektedir. Fenomen pazarlama çalışmalarının işletmeye olumlu
geri dönüşleri zaman alabilir. Uygulamalar hemen sonuç vermeyebilir. O
yüzden uzun vadeli, stratejik bir çalışma olarak düşünmek gerekmektedir.
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Fenomen pazarlamada diğer önemli nokta iletişimdir. Tüketicilerle
doğru ve zamanında kurulan iletişim, işletmelere, rekabette rakiplerinden
öne çıkmayı sağlamakta, işletmenin ekonomik gelişimine olumlu katkı sağlamaktadır. İşte bu noktada, fenomen pazarlama da iletişimin her an gerçekleşmesi, etkisinin yüksek olması bakımından çok önemlidir.
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REKABET STRATEJİLERİNİN PAZAR YÖNLÜLÜK,
ÖĞRENME YÖNLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE ÖRGÜTSEL
PERFORMANS
THE IMPACT OF COMPETITION STRATEGIES ON MARKET
ORIENTATION AND LEARNING ORIENTATION, AND
ORGANIZATIONAL PERFORMANCE
A.Buğra HAMŞIOĞLU1
ÖZET
Çalışmada, strateji uygulama yaklaşımı ve işletmenin kaynak tabanlı görüşü
birleştirilerek rekabet stratejilerinin, reaktif ve proaktif pazar yönlülük ve öğrenme
yönlülük üzerindeki etkileri incelenmektedir. Ayrıca çalışmada reaktif ve proaktif
pazar yönlülük ve öğrenme yönlülüğün örgütsel performans üzerindeki etkileri
de incelenmiştir. Araştırma Antalya ili imalat işletmelerinde gerçekleştirilmiştir.
Çalışmaya katılan 330 imalat işletmelerinden veriler anket yardımı ile elde
edilmiştir. Çalışmadaki hipotezleri test etmek için kısmi en küçük kareler yöntemi
kullanılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre, rekabet stratejilerinin, reaktif ve proaktif pazar
yönlülük ve öğrenme yönlülük üzerinde pozitif ve önemli etkileri olduğu ayrıca
reaktif ve proaktif pazar yönlülük ve öğrenme yönlülüğün örgütsel performans
üzerinde de pozitif ve önemli etkileri olduğu görülmüş ve oluşturulan araştırma
modeli tam olarak doğrulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rekabet Stratejileri, Pazar Yönlülük, Öğrenme Yönlülük,
Örgütsel Performans

ABSTRACT
In the study, by combining the strategy implementation approach and the
resource-based view in the business management science, the effects of competition
strategies on reactive and proactive market orientation and learning orientation
are examined. In addition, the effects of reactive and proactive market orientation
and learning orientation on organizational performance were also examined. The
research was carried out in manufacturing enterprises in Antalya province. The
data obtained from 330 manufacturing enterprises that participated in the study
were obtained with the help of the questionnaire. The partial least squares method
was used in order to test hypotheses in the study.
1 Doktor Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF İşletme,
15030 İstiklal Yerleşkesi Burdur, e-mail: abhamsioglu@mehmetakif.edu.tr
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According to the results, it has been seen that the competition strategies
have positive and significant effects on reactive and proactive market orientation
and learning orientation and that reactive and proactive market orientation
and learning orientation have positive and significant effects on organizational
performance; and the generated research model is fully verified.
Keywords: Competitive Strategy, Market Orientation, Learning Orientation,
Organization Performance

1.GIRIŞ
Pazarlama stratejisi araştırmalarının temel amacı, işletmelerin rekabet
avantajını nasıl geliştirdiklerini ve bunu başarılı bir şekilde nasıl sürdürdüklerini incelemek ve bunun işletmenin performansına nasıl etki ettiğini ortaya koymaktır (McNaughton ve diğ., 2002:990-1002). Vorhies ve Morgan’ın
(2003) yılında yaptıkları çalışmada, rekabet avantajı ve işletme performansı
ile ilgili olarak pazar yönlülüğü anahtar bir konu olarak belirlemişlerdir. Bu
nedenle işletmelerin rekabet avantajını nasıl geliştirdikleri ve sürdürdükleri
noktasında işletmenin bir yeteneği olarak pazar yönlülüğü detaylı bir şekilde
incelemişlerdir (Vorhies & Morgan, 2003:100-115).
Pazar yönlülük ve strateji arasındaki bağlantıyı anlamak, pazar yöneliminin örgütsel performansa katkısını kapsamlı bir şekilde değerlendirmek açısından önemlidir (Vijande ve diğ., 2005:17-42). Homburg ve arkadaşlarının
(2004) yılında yaptıkları çalışmada, pazar yönlülüğün rekabet stratejilerine
uygulanmasının nasıl uygunluk gösterdiğini anlamak için hala bir araştırma
boşluğu olduğunu belirtmişler ve rekabetçi stratejiler ile firma performansı
arasındaki ilişkide pazar yönlülüğün rolünü incelemek önemli olsa da, bir işletmede eş zamanlı olarak farklılaşma ve maliyet liderliği sağlamaya çalıştıklarında pazar yönlülüğün rolünün anlaşılması büyük bir önem taşımaktadır
(Homburg ve diğ.,2004:1331-1340).
Günümüz ekonomisinde işletme çevresi oldukça dinamiktir. Zamana
dayalı rekabetin gücü müşterilere doğru kayarak, ürün ve hizmet seçiminde büyük artış ve yeni rekabet avantajı kaynaklarının ortaya çıkması birçok
işletmenin rekabeti korumak için öğrenme ve pazar yönlü olmalarını sağlamıştır (Kharabsheh ve diğ.,2015:423-435). Yapılan çalışmalarda pazar yönlülüğün işletme yeteneği ve üstün örgütsel performans ve karlılık üzerindeki
önemi vurgulanmıştır (Akimova, 2000:1128-1148;McGuinness & Morgan,
2005:1306-1326).
Pazar yönlülük, modern pazarlamanın tam merkezinde ve sıkça incelenen bir araştırma konusudur. 1990’lı yıllarda işletmelerin müşteri yönlülük
eylemleri ve hareketlerin uygulanması olarak sunulan ve bunları destekleyen
bir davranış ve örgüt kültürü olarak tanımlanmıştır. Pazar yönlülük, işletmelerin yenilik, öğrenme ve girişimci yönlü davranış göstermelerine katkı da
bulunan en güçlü stratejik seçeneklerden biri olarak görülmektedir (Grinstein, 2008:115-134).
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Yapılan çalışmalar, Porter’in iki rekabet stratejisi ile pazar yönlülük arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir (Olson ve diğ., 2005:49-65;Slater
& Narver, 1996:159-174). Day (1990) da, pazar yönlülüğün işletme yeteneği
olarak ağırlıklı olarak birbiriyle ilişkili olan iki bölümden oluşmaktadır; farklılaşma veya odaklanma stratejisi ile temsil edilen müşteri yönlülük ve rakip
yönlülük düşük maliyet stratejisi ile temsil edilmektedir (Day, 1990). Frambach ve arkadaşlarının (2003) yılında yaptıkları çalışmada, farklılaşma ve\
veya maliyet liderliği stratejilerinin bir işletmenin pazar yönlülük düzeyini
etkilediğini belirtmişlerdir (Frambach ve diğ., 2003:377-397). Rekabet stratejileri ve pazar yönlülük arasında olumlu bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
Ayrıca, diğer yetenekler örneğin işletmenin bilgiyi üretme, yayma ve kullanma yetenekleri olan öğrenme yönlülük üzerinde de önemli bir rolü olduğu
belirtilmiştir (Farrell ve diğ.,2008:289-308;Voola & O’Cass, 2010:245-266).
İlgili yazın incelendiğinde çoğunlukla pazar yönlülük ve rekabet stratejilerini inceleyen mevcut yazın pazar yönlülüğün reaktif ve proaktif pazar
yönlülüğü henüz kavramsallaştırmadıkları görülmüştür. Bu durum önemlidir çünkü Narver ve arkadaşlarının (2004) yılında pazar yönlülüğün egemen
kavramsallaştırmalarının (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990)
müşterilerin ifade ettikleri ihtiyaçlara cevap vermeyi dikkate alırken pazar
yönlülüğün proaktif niteliğini veya müşterilerin gizli ihtiyaç ve\veya isteklerini anlamamakta ısrar etmektedirler. Böylesi, bir durum pazar yönlü işletmenin yeni pazar alanlarına ve\veya potansiyel rakiplere karşı yeterli özeni
göstermesine ve önem vermesine imkân vermez (Argyrir, 1994:77-86; Slater
& Narver, 1995:63-74). Yapılan bu çalışmada, yazında daha önce yapılan çalışmaları genişleterek rekabetçi stratejilerin reaktif ve proaktif pazar yönlülük
ve öğrenme yönlülük üzerindeki etkileri ve örgütsel performans ilişkisini test
etmektir.

2.Kavramsal\Kuramsal Çerçevenin Açıklanması
2.1 Rekabet Stratejileri, Pazar Yönlülük ve Öğrenme Yönlülük
İlişkisi
1980’lerden beri işletmelerin rekabet avantajı elde etmesi ve sürdürmesi,
strateji yazınında büyük bir ilgi görmüştür. Bu noktada araştırmacılar rekabet
avantajı kaynaklarını araştırdıkça, olağanüstü kazanç kaynakları ile ilgili iki
önemli görüş ortaya çıkmıştır. İlk olarak endüstri yapısı görüşü, olağanüstü
kazançların öncelikle bir işletmenin bir endüstriye uygun yapısal özelliklere
sahip olmasının işlevsel olduğunu ileri sürmektedir. Dolayısıyla birçok araştırmacı, analize ilişkin birim olarak endüstriye odaklanmıştır. İkinci olarak
kaynak tabanlı görüş, işletmenin farklı performansının temelde sanayi yapısından ziyade firmanın heterojenliğinden kaynaklandığını iddia etmektedir.
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Nadir, değerli, ikame edilemeyen ve taklit edilmesi zor olan kaynaklar ve
yetenekler rakip işletmelere kıyasla rekabet avantajı sağlayacaktır. Böylece
mevcut kaynak tabanlı görüş teorisi, işletmeyi birincil analiz birimi olarak
görür (Dyer & Singh, 1998:660-679).
Rekabet, bir işletmenin başarısının veya başarısızlığının temelini oluşturur. Dahası rekabetin doğası müşterilerin ve rakiplerin beklentilerinin
zamanla değişebileceğidir. Bununla birlikte, yenilik rekabet, işletmenin faaliyetlerinin uygunluğunu belirlerken aynı zamanda işletme performansına da katkıda bulunur. Rekabet stratejisi, rekabetin gerçekleştiği temel alan
olan sektörde en uygun rekabet pozisyonunu aramaya yöneliktir. Bununla
birlikte rekabetçi stratejinin amacı sektördeki rekabeti belirleyen güçlere
karşı sürdürülebilir üstünlüğü elde etmeye yönelik olmalıdır. Rekabet stratejisinin seçiminde iki temel soru bulunmaktadır: Birincisi, uzun vadeli
karlılık için sektörün çekiciliği ve onu belirleyen faktörlerdir. Hiçbir sektör sürekli karlılık için eşit fırsat sunmaz. İkincisi, bir sektörün bulunduğu
rekabetin belirlenmesidir. Birçok sektörde sektörün ortalama karlılığı ne
olursa olsun diğer işletmelerden daha karlıdır (Porter, 1998:1-2).Ve ilişkiler
aracılığıyla rekabet avantajına odaklanmak pazar liderliği ve sürdürülebilirlik açısından anlamlıdır (Kandampully & Duddy, 1999:51).
Rekabetçi üstünlük, bir işletmenin pazar konumunu korumasını ve
sürdürebilmesini sağlayan stratejik yeteneklerinin bir sonucudur. Ancak
bunun için, rekabetçi üstünlüğü yaratan etken bileşimlerini anlamak ve
analiz etmek gereklidir. Rekabetçi üstünlük bir işletmenin elverişli pazar
konumunu koruması ve sürdürebilmesi için uygulanan stratejilerin sonucudur (Papatya, 2007:13). Bir işletmenin müşterilerine değer yaratarak
rakipleri karşısında pazarda üstünlük kazanması anlamına gelmektedir.
Bunun içinde rekabetçi stratejinin rakiplerinden farklı bir değer yaratması
ya da rakiplerin yaptığı bir faaliyeti farklı yaparak değer yaratması olarak
ortaya çıkmaktadır (Porter, 1996:61-78). Bu çalışmada dikkate alınan Porter’ın genel rekabet stratejileri aşağıdaki Tablo 1’de açıklanmaktadır.
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Tablo 1: Rekabet Stratejileri
Stratejiler

Açıklama

Maliyet
Liderliği

Maliyet liderliği belki de üç genel stratejinin en anlaşılır olanıdır. Maliyet liderliği, bir işletmenin aynı ürünü rakiplerinden çok daha düşük sunmasıdır. Maliyet üstünlüğünün
kaynakları çeşitli ve sektörün yapısına bağlıdır. Bir işletme
maliyet liderliğini başarabilir ve sürdürebilirse sektör fiyat
ortalamasına yaklaşabilir veya fiyatlara hakim olabilirse o
zaman sektör ortalama performansın üzerinde bir performans sağlayacaktır. Düşük maliyetli bir konuma sahip olmak büyük rekabet güçlerinin varlığına rağmen, işletmeye
sektör ortalamasının üzerinde bir getiri sağlar.

Farklılaşma

İkinci genel strateji farklılaşmadır. Farklılaşma stratejisinde, bir işletme alıcılar tarafından geniş bir şekilde değerlendirilmiş bazı yönlerinin sektörde benzersiz olmasını hedefler. Farklılaştırmanın anlamı, her sektör kendine özgüdür.
İşletmenin sunduğu ürün veya hizmeti farklılaştırarak tüm
sektörde benzersiz olarak kabul edilen bir şey yaratmaktır.
Farklılaşma sayesinde müşteri gözünde benzersiz hale gelen iletme ya da ürüne yönelen müşteri sadakati ve bunun
sonucunda oluşan daha düşük fiyat duyarlılığı kar marjlarını artırır. Müşteri sadakati elde etmek için kendilerini farklılaştıran işletme, kame ürünler karşısında rakiplerinden
daha iyi konuşlanmış olabilir.

Kaynak: Porter, 2000:44-49; Porter, 1998:12-15’den yararlanılarak yazar
tarafından oluşturulmuştur.

İşletmelerin uyguladıkları stratejiler kendilerine özeldir. Genel olarak
rakiplerle mücadele etmek için Porter (1980) de bahsettiği genel stratejileri
başarılı bir şekilde uygulamak için farklı kaynak ve yeteneklere sahip olmak
gerekmektedir. Genel stratejiler aynı zamanda farklı liderlik tarzları, farklı
bir kültürel yapı ve örgütsel yapılarda kontrol ve süreçlerde değişiklik yapmak gerekmektedir (Yamin ve diğ., 1999:507-518).
Narver ve arkadaşlarının (2004) yılında yaptıkları çalışmada pazar yönlülüğü proaktif ve reaktif pazar yönlülük olarak ele almışlardır. Prokaktif
pazar yönlülük kavramını müşterilerin gizli ihtiyaçlarını anlama ve tatmin
etme girişimi olarak tanımlamışlardır. İhtiyaçlar, müşterilerin farkında oldukları ve dolayısıyla ifade edecekleri ihtiyaçlardır. Oysa k gizli ihtiyaçlar,
müşterilerin bilmedikleri ve müşterinin bilinçaltında yaşadığı ihtiyaçlardır.
Reaktif pazar yönlülük ise, müşterilerin ifade ettikleri ihtiyaçların anlama
ve bunları tatmin etme girişimidir. Reaktif pazar yönlülük, bugüne kadarki
hemen hemen tüm ampirik analizlerin odaklandığı pazar yönlülük yapısıdır. (Narver ve diğ., 2004:334-347).
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Öğrenme yönlülük, işletmelerde bilginin geliştirilmesi ile ilgilidir. Bir
işletmenin temel örgütsel norm ve değerlerde bir değişime neden olan öğrenmeyi değerleme eğilimini etkileyen örgütsel bir özellik ve proaktif bir
örgütsel davranışın sonucudur. Bir öğrenme yönlülüğün benimsenmesi
işletmelerin daha ziyade temel işletme felsefesi hakkında uzun süredir devam eden varsayımların sorgulanmasına, işletmenin zihinsel modellerine
dayandığı için üstün örgütsel performansla ilişkilendirilir. Bu da, işletmelerin bilgi ve yetenekleri yaratmasına ve çevrelerine daha iyi cevap vermesine imkân sağlamaktadır (Grinstein, 2008:115-134). Kaynak tabanlı görüşe
göre bir öğrenme yönlülük işletme bilgilerinden maksimum değeri elde
etmek için merkezi bir alandır. Başarılı bir öğrenme yönlülük gerçekleşirse
işletmeler etkili bir rekabet avantajı elde ederler. Yani öğrenme yönlülük
değerlidir çünkü işletmenin çevresindeki fırsatlardan yararlanmayı ve\veya
tehditleri etkisiz hale getirmesini sağlar. Öğrenme yönlülük, sürdürülebilir
rekabet avantajı kaynağıdır, çünkü ikame edilemezdir (Barney, 1991:99120; Sinkula, 1994:35-45).

3.Çalışma Modeli
Örgütsel boyutların rekabet stratejilerini (örneğin, stratejik formülasyonu) etkileyip etkilemediği ya da rekabet stratejilerin örgütsel boyutları etkileyip etkilemediği (örneğin stratejik uygulama) konusunda tartışma yaşanmaktadır (Noble & Mokwa, 1999:57-73). Tarihsel olarak, hem pazarlama
stratejisi akademisyenleri hem de uygulayıcıların temel vurgusu, strateji
uygulamasının strateji olarak sonradan düşünülmesi ile birlikte stratejik
formülasyonu üzerinde olmuştur (Voola & Q”Cass, 2010:245-266).
Strateji formülasyon yaklaşımı, davranış ve bilişsel haritalar üzerine kurulu olduğu yönünde yönetimsel eylem temelinde stratejiye öncülük eden
örgütsel değişkenler sunarken, strateji uygulama yaklaşımı strateji ile örgütsel boyutları etkilediğini veya örgütsel boyutların stratejiye uyarlandığını ve bunun sonucunda yüksek işletme performansının oluştuğu görülmektedir (Foil & Huff, 1992:267-285; Homburg ve diğ., 2004:1331-1340).
Kaynak tabanlı kuramın ortaya çıkışı ile birlikte yapı ve sistemler gibi
geleneksel örgütsel boyutlar üzerinde durulmasına rağmen işletme yetenekleri belirli bir rekabet stratejisinin etkili bir şekilde uygulanması için
geliştirilmesi ve konuşlandırılması gereken örgütsel boyutlar olarak giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Kaynak tabanlı kuramda işletme içi
faktörler performans üzerinde daha fazla etkilidir ve strateji için içten-dışa
doğru bir yaklaşımı benimsemektedir (Barney, 1991:99-120; Day, 1994:3752; O’Cass & Ngo, 2007a:11-20;Wernerfelt, 1984:171-180). Bir yetenek
olarak konumlanan pazar yönlülük işletmelerin hedef pazarlarına daha iyi
hizmet vermesini sağladığı için değerlidir (Barney, 2001:643-650).
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O’Cass ve Ngo (2007a) yılında yaptıkları çalışmada, pazar yönlülüğün,
strateji tarafından yönlendirildiğini belirtmişlerdir. Böylece, pazar yönlülük
ve öğrenme yönlülük bir işletmenini yetenekleriyse işletmenin geliştirdiği
ve takip etmek istediği stratejileri uygulamayı gerektirir. Pazar yönlülük ve
öğrenme yönlülük stratejinin hangi yolla sağlanacağını ve uygun bir şekilde konumlandırıldığı mekanizmaları sağlar (O’Cass & Ngo, 2007:11-20).
Sonuç olarak Slater ve Narver (1996) yılında yaptıkları çalışmada, bir stratejinin başarıyla uygulanmasının pazar yönlülük tarafından kolaylaştırıldığını savunmuşlardır (Slater & Narver,1996:159-174). Franbach ve arkadaşlarının (2003) yılında yaptıkları çalışmada ise, bir işletmenin farklılaşma
stratejisi ve/veya maliyet liderliği stratejisinin pazar yönlülüğün kapsamını
etkilediğini belirtmişlerdir (Franbach ve diğ.,2003:377-397). Tüm bu noktalardan hareketle çalışmanın modeli aşağıdaki Şekil 1’de gösterilmiştir.

3.1 Hipotez Geliştirme
Slater & Narver (1996) yılında yaptıkları çalışmada, farklılaşma stratejisinin temel fikrinin, endüstri genelinde müşteriler tarafından benzersiz olarak
algılanan avantajları ürün ve/veya hizmetlere ekleyerek değerini yükseltmektir. Bunlar; marka adı imajı, teknoloji, hizmetler veya ürün özellikleri ile
gerçekleştirilebilir (Slater ve Narver,1996:159-174). Dolayısıyla, farklılaşma
stratejisi pazarlama gücünün ve müşteri bilgilerinin derinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve analizi içerir ve pazarlama yönlülüğü doğrudan etkilemektedir.
Daha önce yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar görülmüştür (Frambach
ve diğ.,2003:377-397; Homburg ve diğ., 2004:1331-1340; Narver & Slater,
1990:20-34; Slater & Narver, 1996:159-174; Voola & O’Cass, 2010:245-266).
Bu bilgilere dayanarak oluşturulan hipotez şu şekildedir:
H1: Farklılaştırma stratejisi ile reaktif pazar yönlülük arasında pozitif bir
ilişki vardır.
Maliyet liderlik stratejisini benimseyen ve uygulayan işletmeler, maliyet
avantajlarının hedef pazarlara transfer edip edemeyeceklerine karar vermek
için algılanan müşteri değerini anlamaları ve müşterinin pazarlama faaliyetlerini etkilemeden işletmenin pazarlama faaliyetlerinin hangi yönlerinin
azaltılacağını belirlemeleri gerektiği için pazar yönlü olmaları gerekmektedir. Dahası, maliyet liderliği stratejisinin müşteri odaklılık yani (reaktif pazar yönlülük) ile pozitif yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Frambach ve
diğ.,2003:377-397). Oluşturulan hipotez aşağıdaki gibidir:
H2: Maliyet liderliği stratejisi ile reaktif pazar yönlülük arasında pozitif
bir ilişki vardır.
Rekabetçi strateji işletme performans ilişkisi ile ilgili mevcut yazında pazar yönlülük öncelikle proaktif bir yapı olarak kavramsallaştırılmıştır (Slater &
Narver, 1996:159-174). Müşteriler için üstün değer üreten ürün ve hizmetler
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geliştirmek ancak proaktif olmayla mümkündür. Böylece müşterilerin gizli
gereksinimleri ortaya çıkarılır. Proaktif pazar yönlülük aracılığı ile bir farklılaşma stratejisi müşterilerin gizli ihtiyaçlarını anlama ve yeni fırsatlar için
pazarın izlenmesine ve pazardaki gelecek eğilimlerin ortaya çıkmasını sağlar
(Zhang & Duan, 2010:849-867). Oluşturulan hipotez aşağıdaki gibidir:
H3: Farklılaştırma stratejisi ile proaktif pazar yönlülük arasında pozitif
bir ilişki vardır.
Proaktif pazar yönlülük, birbiriyle ilişkili üç kısımdan oluşur; değer yaratma, değişim ve liderlik. Proaktif pazar yönlülük, bir işletmenin sahip olduğu deneyimlerden uzak gelecekteki pazar potansiyellerini araştırıp bulmayı
hedeflemektedir. Bu nedenle pazardaki yeni fırsatları ortaya çıkarmak için
maliyet liderliği stratejisi uygulayan bir işletmenin içsel yeteneklerin etkinlik
ve etkililiğini artırmak için proaktif pazar yönlülük bir gerekliliktir (Bodlaj,
2010:241-261; Consuegra ve diğ., 2007:459468; Hills ve Sarin, 2003:13-24;
Tsai ve diğ., 2008:884-894). Oluşturulan hipotez şu şekildedir:
H4: Maliyet liderliği stratejisi ile proaktif pazar yönlülük arasında pozitif
bir ilişki vardır.
Farklılaşma stratejisi, öğrenme yönlülüğün, öğrenme faaliyetlerinin stratejik seçimlerinden etkilenmektedir (Slater & Olson, 2001:1055-1067). Farklılaşma stratejisi sadece öğrenme yönlülük aracılığı ile öğrenme yeteneklerini
geliştirir. Bunun içinde farklılaşma stratejisi öğrenmeye bağlılığı gerektirir.
Öğrenmeye istekli ve kararlı olmayan işletmeler başarılı olduktan sonra bunu
bırakabilirler. En önemlisi de öğrenmeye bağlılık uzun vadeli bir stratejik
yönlülükle bağlantılıdır. İşletmelerin paylaşılan bir vizyona sahip olmaları
farklılaşma stratejisinin bir yansımasıdır (Kharabsheh ve diğ.,2015:423-435).
Oluşturulan hipotez şu şekildedir:
H5: Farklılaşma stratejisi ile öğrenme yönlülük arasında pozitif bir ilişki
vardır.
Maliyet liderliği stratejisi, işletmenin genel maliyetini çeşitli yollar ile
azaltmayı amaçlamaktadır: daha ucuz yollarla, daha az maliyetle daha fazla değer sağlayacak yeni ürün ve/veya hizmetler bulmaya çalışmaktadırlar.
Bunu başara bilmek için işletmeler rakiplerinden daha iyi ve daha hızlı öğrenmek zorundadırlar. Maliyet liderliği stratejisini benimseyen işletmeler rakiplerini taklit etmeliler ve yanı şeyi daha ucuza yapmalıdırlar. Bu nedenle
burada öğrenme kritik bir role sahiptir (Kharabsheh ve diğ.,2015:423-435).
Böylece oluşturulan hipotez:
H6: Maliyet liderliği stratejisi ile öğrenme yönlülük arasında pozitif bir
ilişki vardır.
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3.2 Reaktif ve Proaktif Pazar Yönlülük, Örgütsel Öğrenme ve
Örgütsel Performans
Kaynak tabanlı teoriye göre işletmelerin sahip olduğu heterojen kaynakların işletmeler açısından rekabet avantajının bir kaynağı olarak görülmesidir (Motgomery & Wernerfelt, 1988:623-632). Ayrıca, kaynak tabanlı
teori işletmenin sahip olduğu yeteneklerin bir örgütün başarısının en önemli kaynağı olduğunu ileri sürmektedir. Bu kaynakların işletme tarafından
çoğaltılması zordur (Day, 1994:37-51;Dierickx & Cool, 1989:1504-1511).
Atuahene-Gima ve arkadaşlarının (2005) yılında yaptıkları çalışmada ise,
reaktif ve proaktif pazar yönlülüğü ve öğrenme yönlülüğü bir işletme yeteneği olarak kavramsallaştırmışlardır (Atuahene-Gima, 2005:464-482).
Önceki tartışmalara bağlı olarak reaktif pazar yönlülük ile örgütsel performans arasında olumlu bir ilişkinin olması beklenmektedir. Böylece oluşturulan hipotez aşağıdaki gibidir:
H7: Reaktif pazar yönlülük ile örgütsel performans arasında pozitif bir
ilişki vardır.
Pazar yönlülük, bir endüstride nadir rekabet avantaj kaynağı olurken bu
durum uzun vadede taklit edilebilir (Barney, 1991:99-120). Narver ve arkadaşlarının (2004) yılında yaptıkları çalışmada işletmelerin rekabet avantajını geliştirmeleri ve sürdürmeleri için işletmelerin proaktif pazar yönlülük ile rekaktif pazar yönlülüğü birlikte bütünleştirmeleri gerekmektedir
(Narver ve diğ., 2004:334-347). Ayrıca, Voola ve O’Cass (2010) yılında
yaptıkları çalışmada müşterilerin gizil ihtiyaçlarını anlamak, keşfetmek
ve yeni çözümler üretmek için proaktif olmaları gerekmektedir. Böylesi bir
durum uzun vadede işletmelerin performanslarını da etkileyecektir. Böylece oluşturulan hipotez:
H8: Proaktif pazar yönlülük ile örgütsel performans arasında pozitif bir
ilişki vardır.
İlgili yazına bakıldığında öğrenme yönlülük ile örgütsel performans
arasında yüksek düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür (Baker ve Sinkula,
1999:295-308; Calantone ve diğ., 2002:515-524;). Day (1994) de yaptığı
çalışmada, öğrenme yönlülüğü bir işletmenin rakiplerinden daha iyi ve başarılı bir şekilde müşterilerin ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olmaktadır (Day, 1994:37-51). Oluşturulan hipotez aşağıdaki gibidir:
H9: Öğrenme yönlülük ile örgütsel performans arasında pozitif bir ilişki vardır

94

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

Şekil 1: Araştırma Modeli

4.Uygulama
4.1 Veri Toplama ve Örnekleme Süreci
Araştırmanın ana kütlesini Ticaret ve Sanayi Bakanlığından elde edilen
Antalya ilinde faaliyet gösteren imalat işletme listesine bağlı olarak ampirik
bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Antalya ilinin farklı semtlerinde ve ilçelerindeki imalat işletmelerinde randevu alınarak yüz yüze görüşme yöntemi
ile anketler yapılmıştır. Elde edilen listedeki toplam imalat işletmesi sayısı
514’dür. İşletmelerin iletişim adresleri ve telefon numaraları aracılığı ile iletişime geçilmiş, görüşmeyi ve çalışmaya katılmayı kabul eden 330 işletme
yöneticileri ile görüşmeler yapılmış ve çalışma anketörler yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma Kasım 2017-Şubat2018 ayları arasında 4 aylık sürede tamamlanmıştır. Aşağıdaki Tablo 2’de ankete katılan işletme sektörleri
gösterilmektedir.
Tablo 2: Araştırmaya Katılan İmalat İşletmeleri Sektörleri
Sektörler
Tekstil Ürünleri Sektörü
Giyim Eşyası Kürk İşleme ve
Boyama
Metal Ürünleri
Gıda Ürünleri
Mobilya İmalatı
Metal Cevherleri Madenciliği
Ağaç ve Mantar Ürünleri
İmalatı

Elektrik Teçhizatı İmalatı
Kimyasal Ürünlerin İmalatı
Fabrikasyon Metal Ürünlerin İmalatı
Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünleri
İmalatı
Kavuçuk ve Plastik Ürünler
Ana Metal Sanayi
Diğer Madencilik ve Taş Ocaklığı
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4.2 Ölçümler
Çalışmadaki yapıları ölçmek için yazında geçerliliği ve güvenirliği ispatlanmış ölçekler kullanılmıştır. Yapılar çoklu ölçekler yardımıyla ve 5’li
likert ölçeği kullanılarak ölçülmüştür.

4.2.1 Rekabet Stratejileri
Rekabet stratejileri farklılaşma ve maliyet strateji olarak ele alınmış ve
Frambach ve arkadaşlarının (2003) yılında yaptıkları çalışmadan yararlanılarak hazırlanmış ve 9 soru ile ölçülmüştür.

4.2.2 Pazar Yönlülük
Çalışmada pazar yönlülük reaktif ve proaktif olarak ele alınmış ve Narver ve arkadaşlarının (2004) yılında çalışmaya bağlı olarak değerlendirilmiş
ve 15 soru ile ölçülmüştür.

4.2.3 Öğrenme Yönlülük
Öğrenme yönlülüğü ölçmek için Calantone ve arkadaşlarının (2002)
yılında yaptıkları çalışmadan yararlanılarak hazırlanmıştır. Çalışmada öğrenme yönlülük; paylaşılan vizyon, öğrenmeye bağlılık ve açık fikirlilik boyutları yardımı ile ölçülmüştür. Toplam 12 soru ile değerlendirilmiştir.

4.2.4 Örgütsel Performans
Örgütsel performansı ölçmek rakiplere göre göreceli olarak pazar payı,
genel performans, satış, karlılık, müşteri memnuniyeti ve yeni ürün başarısı olmak üzere 6 boyutta ölçülmüştür. Örgütsel performans ölçeği, Calantone ve arkadaşlarının (2002), Bodlaj (2010), Homburg ve arkadaşlarının
(2004) yılındaki yaptıkları çalışmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır.

4.3 Analiz Tekniği
Çalışmada, kuramsal çerçevede oluşturulan modeli test etmek için kısmi en küçük kareler (PLS) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. PLS faktör
analizi ile doğrusal regresyon analizlerini birleştiren ve yalnızca minimum
dağılım varsayımları üreten ikinci nesil regresyon modelidir. PLS ikinci
derece yapıları test etmeyi sağlar ve sayısız iç ve dış değişkenleri kullanan
modeller için uygundur. PLS analizi en göze çarpan ikinci nesil veri analiz
tekniğidir (Kaharabsheh ve diğ., 2015:423-435; Hair ve diğ., 2014:30).

4.3.1 Ölçüm Modeli
Oluşturulan modelin ilk önce güvenilirlik ve geçerliliği test edilmiştir.
İlk olarak içsel tutarlılığı belirlemek için modelde yer alan her bir yapının Cronbach Alfa (α) katsayısına bakılarak değerlendirilmiştir. Hair ve
arkadaşlarının (2011) yılında yaptıkları çalışmada içsel tutarlılık değerlerinin 0.70’den yüksek olması gerektiğini belirtmişlerdir (Hair ve diğ.,
2011:139-151). Ancak PLS ve yapısal eşitlik gibi analizlerde alfa katsayısı
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yerine bileşik güvenilirlik katsayısı (Composite Reliability-CR) katsayılarının kullanılması önerilmektedir. Yapılan çalışmalarda ise bileşik güvenilirlik katsayısı (Composite Reliability-CR) 0.70 ve üzerinde olması gerektiği
belirtilmiştir (Bagozzi & Yi, 1988:74-94; Hair ve diğ., 2012:414-433;Wong,
2013:22;). Aşağıdaki Tablo 3’de modeldeki yapıların alfa ve bileşik güvenilirlik katsayıları gösterilmektedir.
Tablo 3: Yapı Güvenilirliği Sonuçları
Yapılar

Cronbachs Alfa (α)

Composite Reliability

Farklılaştırma

0.83

0.83

Maliyet Liderliği
Proaktif Yönlülük
Reaktif Yönlülük

0.90
0.88
0.89

0.90
0.88
0.89

Öğrenme Yönlülük

0.94

0.94

Örgütsel Performans

0.79

0.78

Yukarıdaki Tablo 3’de görüldüğü gibi yapıların tamamında alfa değerleri 0.79 ile 0.94 arasında değerler aldığı görülmektedir. Böylece yüksek
düzeyde güvenilirlik göstermektedir. Ayrıca bileşik güvenilirlik katsayıları
da 0.78 ile 0.94 arasında değerler aldığı görülmektedir. Sonuç olarak oluşturulan ölçüm modeli bütünsel güvenilirliğe (composite reliaibility) ve içsel
tutarlılığa (internal consistancy) sahip olduğu görülmüştür.
Çalışmada daha sonra, yakınsaklık ve ayırma geçerliliğini değerlendirmek için değişkenlere doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör
analizi sonuçları incelendiğinde düşük faktör yüklemeleri gösteren değişkenler analizden çıkarılmıştır. Aşağıdaki Tablo 4’de çıkarılan düşük yüklemeleri faktörler gösterilmektedir.
Tablo 4: Düşük Faktör Yüklemeleri Nedeni ile Çıkarılan Değişkenler
Çıkarılan Değişkenler
Faktör Yükleri
PERF4
0.42
PERF5
0.38
REA1
0.34
REA3
0.35
FST1
0.52
PROA4
0.55
PROA6
0.20
OB1
0.36
OB2
0.44
PV1
0.57
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Yukarıdaki Tablo 4’de görüldüğü gibi faktör yükleri yapılan çalışmalarda belirlenen 0.70 eşik değerinin altında kaldıkları ve bütünsel güvelenirliği bozdukları için faktör analizinden çıkarılmıştır (Agarval & Karahanna,
2000:678: Hair ve diğ.,2014:102-103; Hulland, 1999:195-204). Bütünsel güvenilirlik belirlendikten sonra ayrıca, yakınsaklık geçerliliği belirlemek için
her bir boyut için ortalama varyans değerleri (AVE) değerlerine bakılmıştır. AVE değerinin 0.50’den büyük olması durumunda yakınsaklık geçerliliğinin sağlandığı kabul edilmiştir (Fornell & Lacker, 1981:46). Aşağıdaki
Tablo 5’de ortalama varyans değerleri (AVE) değerleri gösterilmektedir.
Tablo 5: Ortalama Varyans Değerleri (AVE) Sonuçları
Yapılar

AVE

Farklılaştırma
Maliyet Liderliği
Proaktif Yönlülük
Reaktif Yönlülük
Öğrenme Yönlülük
Örgütsel Performans

0.63
0.73
0.68
0.70
0.65
0.61

Yukarıdaki Tablo 5 incelendiğinde yapıların hepsinde AVE değerlerinin
0.50’den yüksek olduğu görülmektedir. Ayırma geçerliliği içinde her bir yapının AVE’nin karekökünün yapılar arasındaki korelâsyonlardan daha büyük olması beklenir (Fornell & Lacker, 1981:46). Ayırma geçerliliği sonuçları Aşağıdaki Tablo 6’da gösterilmektedir.
Tablo 6: Ayrışma Geçerliliği Sonuçları
Farklılaştırma
Farklılaştırma
Maliyet
Liderliği
Proaktif
Yönlülük
Reaktif
Yönlülük
Öğrenme
Yönlülük
Örgütsel
Performans

Maliyet Proak
Öğrenme Örgütsel
ReakYön.
Liderliği Yön.
Yönlülük Performans

0.79
0.55

0.85

0.45

0.65

0.82

0.36

0.70

0.67

0.84

0.60

0.69

0.58

0.66

0.81

0.65

0.58

0.71

0.50

0.69

0.78
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Yukarıdaki Tablo 6’da yapılar arasındaki korelasyonları göstermektedir. Koyu yazılı değerler AVE değerlerinin karekökünü göstermektedir. Tablo 6 incelendiğinde AVE değerlerinin karekökü yapılar arasındaki korelasyon değerlerinden büyük olduğu görülmektedir (Afthanorhan,
2013:198-205;Fornell & Lacker, 1981:46; Wong, 2013:21-22).

4.3.2 Yapısal Model
Yapısal modeli ve hipotezleri test etmek için modelde yer alan yol katsayılarının gerçek değerlerinin ancak büyük örneklemlerde elde edildiği
belirtilmiştir. Büyük örneklemlere ulaşmak için yeniden örnekleme yöntemi olan bootstrapping yapılarak elde edilebilmektedir. Minimum bootstrapping sayısı 5000 olmalıdır. Bootstrapping yardımı ile iç ve dış modeller
için anlamlı T değerleri üretilmektedir. Çift kuyruklu t değerleri için anlamlılık değerleri ise; 1.65 ise anlamlılık düzeyi %90, 1.96 ise anlamlılık düzeyi %95 ve 2.58 ise anlamlılık düzeyi %99’dur (Hair, vd., 2011:145;Wong,
2013:23). Bu çalışmada da, bootstrapping yöntemi kullanılarak örneklem
sayısı 5000 çıkarılmıştır. Daha sonra ise, içsel modelin yol katsayılarının
anlamlı\önemli olup olmadığını belirlemek için t değerlerine bakılmıştır.
İçsel modele ait t değerleri aşağıdaki Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7: İçsel Modele Ait Yol Katsayılarının T-Değerleri
T-İstatistiği P değeri
Farklılaşma →Proaktiflik Yönlülük
3.410
0.001
Farklılaşma →Reaktif Yönlülük
5.158
0.000
Farklılaşma →Öğrenme Yönlülük
2.317
0.033
Maliyet Liderliği→ Proaktiflik Yönlülük
3.853
0.000
Maliyet Liderliği →Reaktif Yönlülük
4.895
0.000
Maliyet Liderliği →Öğrenme Yönlülük
4.121
0.000
Proaktiflik Yönlülük→ Performans
5.356
0.000
Reaktif Yönlülük→Örgütsel Performans
5.775
0.000
Öğrenme Yönlülük→ Örgütsel Performans
6.322
0.000

Yukarıdaki Tablo 7’de görüldüğü gibi farklılaşma ve öğrenme yönlülük
yol analiz t değeri 2.58’den küçük ve 1.96’dan büyük olduğu için %5 düzeyinde anlamlıdır. Diğer yol analizi t değerlerinin hepsi 2.58’den büyük
olduğu için %99 düzeyinde anlamlıdır. Daha sonra ise dış modelin t değerlerini incelemek gerekmektedir. Dış modelin t değeri aşağıdaki Tablo 8’de
gösterilmektedir.
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99

27.967
21.015
26.041
62.474
60.637

11.987
37.351
26.188
8.686
7.569

Öğren.
Yön.

Reaktif

Proaktif
30.418
17.242
13.052
13.945
10.867
53.508

19.760
29.127
33.396
49.794
7.480
4.947
33.104
39.593
40.924

P

7.029
37.535
51.319

Örgütsel Perf.

FST2
FST3
FST4
MLST1
MLST2
MLST3
MLST4
MLST5
PROA1
PROA2
PROA3
PROA5
PROA7
PROA8
REA2
REA4
REA5
REA6
REA7
ACF1
ACF2
ACF3
ACF4
OB3
OB4
PV1
PV3
PV4
PERF1
PERF2
PERF3
PERF6

Maliyet Lider.

Farklılaştırma

Tablo 8: Dışsal Modele Ait Yol Katsayılarının T-Değerleri

26.796
26.168
23.455
10.662

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Yukarıdaki Tablo 8’de görüldüğü gibi t değerlerinin hepsi 2.58’den büyük
olduğu için %99 düzeyinde yol katsayıları anlamlıdır. Daha sonra yapısal
modelde analizin bir parçası olan determinasyon katsayısı (R²) değerlendirmesine geçilir. Proaktif yönlülük için R² değeri 0.44, reaktif yönlülük için,
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0.65, öğrenme yönlülük için 0.95 ve örgütsel performans için 0.71 olduğu
görülmüştür. Bu sonuçlar bağımlı değişkelerin varyansını %44, %65, %95 ve
%71’in bağımsız değişkenler tarafından açıklandığı anlamına gelmektedir.
Yol katsayılarının önem seviyeleri incelendiğinde elde edilen bulguların
tamamı kuramsal çerçeve de önerilen araştırma modelimizi destekler niteliktedir. Pazarlama araştırmalarında, R² değerleri 0.75, 0.50 ve 0.25 olarak
önemli, orta ve zayıf olarak tanımlanmaktadır (Hair, vd.,2011:145; Hair,
vd., 2014:174-175). Çalışmanın sonuçları göstermektedir ki elde edilen R²
değerlerinin yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre dayanılarak araştırma teorik modelde test edilen on araştırma hipotezi; H1, H2,
H3, H4, H5, H6, H7, H8 ve H9 hipotezleri kabul edilerek oluşturulan model
tam olarak doğrulanmıştır. Aşağıdaki Şekil 2’de PLS yapısal modeli gösterilmektedir. Aşağıdaki Tablo 9’da özet hipotez kabul tablosu görülmektedir.
Tablo 9: Hipotezlerin ve Sonuçların Özeti
Hipotezler
H1: Farklılaştırma stratejisi ile reaktif pazar yönlülük arasında pozitif
bir ilişki vardır
H2: Maliyet liderliği stratejisi ile reaktif pazar yönlülük arasında
pozitif bir ilişki vardır
H3: Farklılaştırma stratejisi ile proaktif pazar yönlülük arasında
pozitif bir ilişki vardır
H4: Maliyet liderliği stratejisi ile proaktif pazar yönlülük arasında
pozitif bir ilişki vardır
H5: Farklılaşma stratejisi ile öğrenme yönlülük arasında pozitif bir
ilişki vardır.
H6: Maliyet liderliği stratejisi ile öğrenme yönlülük arasında pozitif
bir ilişki vardır
H7: Reaktif pazar yönlülük ile örgütsel performans arasında pozitif
bir ilişki vardır
H8: Proaktif pazar yönlülük ile örgütsel performans arasında pozitif
bir ilişki vardır
H9: Öğrenme yönlülük ile örgütsel performans arasında pozitif bir
ilişki vardır

Sonuç
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
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Şekil 2: Araştırma Yapısal Modeli

SONUÇ VE ÖNERILER
Bu çalışma birçok açıdan önemlidir. Çalışma strateji uygulama araştırmasını kapsamaktadır. Strateji uygulama yaklaşımı ve kaynak tabanlı kuram teorisi bütünleştirilerek rekabetçi stratejilerde iki önemli pazarlama ve öğrenme (reaktif ve proaktif pazar yönlülük ve öğrenme yönlülük) yeteneklerinin
rekabetçi stratejiler ve performans ilişkisi üzerindeki rolünü incelemektir.
Çalışma Voola ve O’Cass (2010) yılında yaptıkları çalışmayı genişletmekte
ve rekabetçi stratejilerin reaktif ve proaktif pazar yönlülük ve öğrenme yönlülük üzerine etkilerini inceleyerek strateji uygulama yazınına katkıda bulunmaktadır. Analiz sonuçlarından elde edilen bulgulara göre, farklılaştırma
stratejisinin proaktif ve reaktif yönlülük ve öğrenme yönlülük (H1, H3 ve
H5) üzerinde pozitif ve önemli etkileri olduğu görülmüştür.
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Maliyet stratejisinin, proaktif ve reaktif yönlülük ve öğrenme yönlülük
(H2, H4 ve H6) üzerinde pozitif ve önemli etkileri olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmada, proaktif ve reaktif yönlülük ve öğrenme yönlülüğün örgütsel
performans üzerindeki etkileri de incelenmiştir. Bu üç değişkenin örgütsel
performans üzerinde (H7, H8 ve H9) pozitif ve önemli etkileri olduğu görülmüştür.
Çalışmanın ayrıca uygulamaya dönük çeşitli etkileri de bulunmaktadır.
İlk önce elde edilen ampirik bulgular işletme yöneticilerine rekabet stratejileri-performans ilişkileri noktasında işletme yeteneklerinin rolü ve önemi hakkında fikir vermekte ve rekabet avantajı oluşturmak için uygulanabilir bir yol
sağlamaktadır. Rekabetçi stratejik yetenekler özelliklede (reaktif ve proaktif
yönlülük) ve performans arasındaki ilişkileri üzerine çok araştırma mevcuttur. İkinci olarak, strateji uygulamaları ve örgütsel performans için en uygun yol olarak görülmektedir. Özellikle reaktif ve proaktif pazar yönlülüğün
geliştirilmesi, rekabet avantajı arayışlarındaki yöneticilerin sadece rekabetçi
stratejiler geliştirmekle kalmaz aynı zamanda temel işletme yeteneklerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu rekabetçi stratejilerin etkinliği için gereklidir.
Üçüncü olarak, elde edilen bulgular işletme yöneticilerinin gerçekleştirecekleri stratejilerde ve uygulamalarda stratejik formülasyon üzerine odaklanmaları gerektiğini göstermektedir.
Bu çalışmada, iki rekabet strateji uygulanmıştır; farklılaşma ve maliyet liderliğidir. Odaklanma stratejisini de içeren üç rekabet stratejisinin de işletme
yetenekleri ve performans üzerinde eş zamanlı olarak incelenmesi gelecekte
yapılacak çalışmalara önerilmektedir. Ayrıca çalışma zaman ve maliyet kısıtı
nedeni ile bir ildeki imalat işletmelerinde yapıldığı için elde edilen sonuçların
genellenmesini engellemektedir. Gelecekte farklı illerde ki imalat işletmelerinde ya da farklı sektörlerde yapılacak çalışmalarla farklı sonuçlar elde edilebilir ve sonuçlar karşılaştırılabilir.
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ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ YÖNTEMLERİNİN
İNCELENMESİ VE EŞ ZAMANLI DAĞITIM TOPLAMALI
MODEL UYGULAMASI
INVESTIGATION OF VEHICLE ROUTING PROBLEM
METHODS AND APPLICATION OF SIMULTANEOUS PICK
UP AND DELIVERY MODEL
S. Erdal DİNÇER1, Korhan ÖZBÜLBÜL2, Emre EKİN3
ÖZET
Günümüzde rekabetin artması ve teknolojinin hızla ilerlemesi ile işletmelerin
kendilerini sürekli yenilemeleri gerekmektedir. Rekabetin var olması ile birlikte
nüfusta meydana gelen artışa bağlı olarak artan müşteri taleplerinin zamanında ve
eksiksiz olarak minimum maliyetle karşılanması büyük önem taşımaktadır. Müşteri taleplerinin zamanında ve minimum maliyetle karşılanması için karmaşık bir
optimizasyon problemi olan araç rotalama problemi (ARP) kullanılmaktadır. Bu
çalışmanın, uygulama bölümünde bir kargo şirketi için eş zamanlı dağıtım toplamalı araç rotalama problemi üzerinde durulmuştur. Problem için literatürde var
olan eş zamanlı dağıtım toplamalı ARP modeli GAMS programı kullanılarak çözülmüştür. Mevcut ve önerilen durum; araç sayısı, araç doluluk oranları, gidilen
rota uzunlukları açısından mukayese edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Araç rotalama problemi, Eş zamanlı dağıtım ve toplama
modeli, Lojistik.

ABSTRACT
Today, firms should renew themselves continuously due to increasing competition
and rapid advancement of technology. In this case, it is very important to satisfy
customer demands on time with minimum cost. The vehicle routing problem, which
is a complex optimization problem to plan the satisfaction of customer demands on
time and with the minimum cost, is used. In this study, the VRP with simultaneous
pick-up and delivery is considered for a cargo company. For this problem, the VRP
model with simultaneous pick-up and delivery given in the literature is solved by
using GAMS. Current and proposed situations are compared in terms of the number
of vehicles, vehicle occupancy rate and route lengths.
Keywords: Vehicle routing problem, Simultaneous pickup and delivery model,
Logistics
1 Doç. Dr. Sait Erdal DİNÇER, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi,
Ekonometri Bölümü, Yöneylem Araştırması Bilim Dalı, Öğretim Üyesi. edincer@
marmara.edu.tr.
2 Endüstri Mühendisi Korhan ÖZBÜLBÜL
3 Öğr. Gör. Teğmen Emre EKİN, Kara Kuvvetleri Komutanlığı.
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1. GİRİŞ
Araç Rotalama Problemi (ARP) en basit ifadeyle mal, hizmet veya şahısların bir araçlar filosu ile belirli arz noktalarından belirli talep veya teslimat noktalarına ulaştırılmaları amacıyla, kapasite, mesafe, zaman ve maliyet kısıtlarına uygun olarak en kısa yolların belirlenmesi problemi olarak
tanımlanabilir. Bu kısıtların bir veya birkaçının bulunması hem araç rotalama problemi türlerini belirlemekte hem de problemin çözüm yöntemini
etkilemektedir. Araç rotalama problemindeki esas amaç bir araç filosu için
minimum maliyetli rota kümesini oluşturmaktır. Her bir rota tek bir depoda başlar, talepleri bilinen bir müşteri kümesine hizmet verildikten sonra
yine aynı noktada son bulur. Her müşteriye sadece bir araç tahsis edilmeli
ve bir araç ile ilişkilendirilen müşterilerin toplam talebi o aracın kapasitesini geçmemelidir. ARP de kullanılan herhangi bir aracın kapasitesinin tüm
müşteri taleplerinin en büyüğünden daha büyük olduğu varsayılır. Böylece
her bir araca bir veya birden fazla müşterinin atanması sağlanır (Dantzig,
G.B. ve Ramser, J.H., 1959).
Bu çalışmada, Denizli’deki bir kargo şirketi için eş zamanlı dağıtım
toplamalı araç rotalama problemi üzerinde durulmuştur. Problem için literatürde mevcut olan eş zamanlı dağıtım toplamalı ARP modeli amaç ve
kısıtlarımıza göre düzenlenmiş olup problemin çözümü GAMS bilgisayar
paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda elde
edilen bulgulardan hareketle araç sayısı, araç doluluk oranları ve gidilen
rota uzunlukları açısından karşılaştırmalar yapılarak mevcut durumu iyileştirmek için gereken değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.
2. ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ
Araç rotalama problemi (ARP) yarım yüzyıla yakın bir zaman diliminde üzerinde çalışılan bir problemdir. ARP ilk olarak Dantzig ve Ramser
tarafından 1959 da çalışılmıştır. Daha sonra çözüm bulmak için yüzlerce
farklı model ve algoritma önerilmiştir. Uygulama alanının çokluğundan
dolayı ARP ile pek çok araştırmacı ilgilenmiştir. ARP k tane birbirinden
farklı araç rotası oluşturulması ile ilgilidir. Rotalar depodan başlamakta
ve müşterileri belirli bir sırayla ziyaret edip tekrar depoya dönmesinden
oluşmaktadır. Buradan hareketle, bir araç rotalama probleminde müşteriler
nihai ürünler, depo ise sevkiyat noktasını oluşturmaktadır. Her nihai ürün
k araç rotalarından birinde mutlaka yer almalıdır ve nihai ürün atanan her
aracın toplam dağıtım miktarını (araç kapasitesini) geçmemelidir (Atmaca,
E., 2012). Araç Rotalama Problemlerindeki ana amaç, maliyet fonksiyonunu minimize ederken, bütün kısıtları sağlayıp, kullanılacak olan araç sayısını minimize veya problem çözümüne yönelik maksimize etmek ve toplam
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mesafeyi veya toplam zamanı minimuma indirmektir. Bir diğer amaç ise
müşteri memnuniyetini optimize etmektir. Her işletmede hedef, müşteri
memnuniyeti önemli unsurlar içerisinde yer aldığından dolayı şirket içerisindeki işleyişin istenilen teslimat sürelerine uygun olması gerekmektedir
(Bouthillier. A., Crainic T.G., 2005).
ARP’ nin temel bileşenlerini; talep yapısı, taşınacak malzemenin tipi,
dağıtım/ toplama noktaları ve araç filosu oluşturur. Günlük hayatta bu bileşenlerle ilgili olarak pek çok problem ile karşılaşılmaktadır. Günlük hayattaki problemlerin bir kısmı, yöneylem araştırması optimizasyon teknikleri
ile çözülebilirken, önemli bir kısmı için optimum sonuçları elde etmek gerek değişken sayısının ve gerekse işlem sayısının aşırı fazla oluşu nedeniyle
çok zor ve hatta imkânsız olmaktadır. Optimum sonuçların bulunabilmesinin zor olduğu bu tip problemler için optimum yerine tatmin edici ölçüde iyi sonuçların belirlenmesi tercih edilmekte ve böyle durumda sezgisel
metotların kullanımı söz konusu olmaktadır. Araç rotalama problemleri en
genel haliyle; yol şebekesi, müşteriler ve araçlardan oluşmaktadır (Ekşioğlu, B., Vural, A.V. ve Reisman, A., 2009).
Yol Şebekesi: Müşteri ve işletme birimlerinin düğümlerle, bunlar arasındaki yolun ise hatlarla temsil edildiği bir grafiktir. Şebekedeki her hat bir
maliyet ya da uzunlukla birlikte tanımlanmaktadır. Eğer yollar simetrikse,
i noktasından j noktasına giden yol ile j ’den i ’ye giden yolun uzunluğu/
maliyeti birbirine eşittir. Ancak yolların asimetrik olduğu şebekeler de söz
konusu olmaktadır. Müşteriler: Şebekede düğümlerde yer almaktadırlar.
İhtiyacını karşılamak için her müşteriye araçlar tarafından en az bir kere
uğranılır. Müşterinin talebi dağıtım, toplama ya da her ikisi birden olabilir. Taleplerine göre müşteriler dağıtım, toplamaya da hem dağıtım hem
toplama müşterisi olmak üzere sınıflandırılabilir. ARP çözümünün uygun
bir çözüm olarak kabul edilmesi için tüm müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması zorunludur. Ayrıca özelliklerine göre, her müşterinin yalnızca
belirli bir zaman aralığında ziyaret edilmesi veya müşteriler arası önceliklerin sağlanması gibi başka kısıtlar da probleme eklenebilir. Araçlar: Kullanılan araçların özelliklerine göre çok sayıda ARP türü söz konusudur.
Tüm problemlerde araçlara yüklenen ürün miktarının araç kapasitesini
aşmaması yani kapasite kısıtı söz konusudur. Kapasite kısıtının yanı sıra
araçların gidebileceği en uzun yol veya süre gibi kısıtlar da olabilmektedir.
Ayrıca, aracın tipi bazı sektörlerde özellikle önemli olup, aracın uğrayabileceği müşterileri belirlemektedir. Örneğin, gıda sektöründe farklı koşullarda
taşınması gereken mallar aynı araçlarla taşınamaz. Ancak, kullanılan araç
farklı taşıma koşuluna sahip bölümlere ayrılabiliyorsa bu ürünlerin bir arada taşınması mümkün hale gelmektedir. Aynı şekilde, çift taraflı kapısı olan
araçlarda aynı anda yükleme boşaltma işlemi yapılabilirken, tek kapılılarda bu mümkün olmamaktadır. Bazı problemlerde homojen yani birbiriyle
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tamamen özdeş araçlardan oluşan bir araç filosuyla, bazı problemlerde ise
heterojen bir araç filosuyla rotalama yapılmaktadır (Bianchessi, N., Righini,
G., 2009).
ARP’ de genellikle araç sayısı değişkendir ve araçların sabit maliyeti
olabilmektedir. Bu problemlerde, gidilen mesafeden kaynaklanan maliyete
araç sabit maliyetinin eklenmesiyle elde edilen toplam maliyet en küçüklenmeye çalışılmaktadır. İlk ortaya çıktığı yıllarda küçük bir grup matematikçinin ilgisini çeken ARP, giderek birçok disiplindeki araştırmacının
üzerinde çalıştığı alan haline gelmiştir. ARP’ de birden fazla ve genelde birbiriyle çelişen amaçlar dikkate alınabilmektedir. En bilinen amaçlar şunlardır (Eryavuz, M., ve Gencer, C., 2001).:
• Araçların toplam kat ettiği mesafeye (ya da toplam seyahat süresine)
ve kullanılan araçların sabit maliyetlerine (ve ilgili sürücüye) bağlı
olan toplam taşıma maliyetlerini en küçüklemek,
• Tüm müşterilere hizmet etmek için gerekli olan toplam araç sayısını
(ya da sürücü sayısını) en küçüklemek,
• Rotaları seyahat süresi ve araç yükü açısından dengelemek,
• Müşterilere parçalı dağıtım yapılmasından kaynaklanan cezaları en
küçüklemektir.

2.1. Araç Rotalama Probleminin Karakteristik Özellikleri
Araç rotalama problemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarına bakıldığında çok farklı kısıt ve özelliklerle karşımıza çıkmaktadır. Bunun sonucu
olarak ta araç rotalama problemleri çok çeşitli sınıflara ayrılmış ve halen
de ayrılmaya devam etmektedir. Çeşitliliğin ne düzeyde olduğunu açıklaya
bilmek için Tablo-1’de Bodin ve diğerleri (1983) tarafından hazırlanan, araç
rotalama problemlerinin farklılık gösterebildikleri karakteristik özellikler
yer almaktadır.
Tablo.1: ARP’ nin Karakteristik Özellikleri (Bodin ve diğ., 1983)
ÖZELLİKLER
Mevcut Araç Sayısı

OLASI SEÇENEKLER
Tek araç
Çok araç
Homojen (sadece bir araç tipi)

Mevcut Filo Tipi
Araçların Yerleşimi

Heterojen (birden fazla araç tipi)
Özel araç Tipleri (bölümlere ayrılmış vb.)
Tek depo
Çok depo

Nicel Karar Yöntemleri Çalışmaları

113

Deterministik talep
Taleplerin Yapısı

Stokastik talep
Talebin kısmen karşılanması
Düğümlerde

Taleplerin Yerleşimi

Dallarda
Karışık
Yönsüz

Temel Şebeke
Yapısı
Araç Kapasite
Kısıtları
Maksimum Rota
Süreleri

Yönlü
Karışık
Öklid
Belirli (hepsi aynı)
Belirli (değişik araç kapasiteleri)
Belirsiz (sınırsız kapasiteli)
Belirli (tüm rotalar için aynı)
Belirli (farklı rotalar için farklı)
Belirsiz
Sadece toplama

Operasyonlar

Sadece dağıtım
Karışık (toplama ve dağıtım)
Değişken veya rotalama maliyeti

Maliyet

Sabit işletme veya araç maliyeti
Müşterek taşıma maliyeti
Toplam rotalama maliyetini minimize etmek
Toplam sabit ve değişken maliyetleri minimize etmek

Amaç

Gerekli araç sayısını minimize etmek
Hizmet veya uygunluğa dayanan fayda fonk. Minimize etmek
Müşteri önceliklerine dayanan fayda fonk. Minimize etmek

2.2.Araç Rotalama Probleminin Sınıflandırılması
Araç rotalama problemleri kapasite ve mesafe kısıtlı rotalama problemleri (DCVRP), zaman pencereli araç rotalama problemleri (VRPTW), geri
toplamalı araç rotalama problemleri (VRPB) ve dağıtım-toplamalı araç rotalama problemleri (VRPPD) olarak ana gruplara ayrılabilmektedir. Gerçek hayatta karşılaşılan çeşitli problemler sonucu bu ana grupların kombinasyonları ile çeşitli sınıflar da ortaya çıkabilmektedir. Buna örnek olarak
Geri toplamalı ve zaman pencereli araç rotalama problemleri (VRPBTW)
vb. verilebilir (Toth, P. ve Vigo, D. 2002).
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2.2.1. Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemleri
Kapasite kısıtlı araç rotalama problemi (KARP) ARP’ nin en temel modelidir. KARP’ de talepler deterministik, bölünmemiş ve önceden bilinmektedir. Tüm müşteri talepleri karşılanmakta, araçlar özdeş ve tek bir depoda yer almaktadır. KARP’ de amaç tüm müşterilere hizmet vermek için
gerekli toplam maliyeti (rota sayısı ve/veya rotaların uzunluk veya seyahat
süresi) minimize etmektir (Christofides N., Mignozzi, A. ve Toth, P., 1981).

2.2.2. Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemleri
Zaman pencereli araç rotalama problemleri kapasite kısıtlı araç rotalama problemlerinin bir uzantısıdır ve kapasite kısıtına ilave olarak her
müşteriye zaman penceresi olarak adlandırılan bir zaman aralığında hizmet edilmesi gerekmektedir. Burada da amaç maliyeti minimize etmektir
(Hadjiconstantinou, E, Christofides, N. ve Mingozzi, A., 1995).

2.2.3. Geri Toplamalı Araç Rotalama Problemleri
Geri toplamalı araç rotalama problemlerinde bazı müşterilerden mal
alınması gerekirken bazı müşterilere mal bırakılması gerekmektedir. Araçlar rota boyunca önce dağıtım yaparlar sonra toplama yaparak depoya dönerler. Amaç yol mesafesini minimize etmektir.

2.2.4. Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri
Dağıtım-toplamalı araç rotalama problemlerinde müşterilerin hem dağıtım hem de toplama talepleri mevcuttur. Dağıtım-toplamalı araç rotalama problemleri üç şekilde olabilir (Çetin, S., ve Gencer, C., 2010):
• Önce dağıtım sonra toplama yapılan araç rotalama problemleri,
• Karışık dağıtım-toplamalı araç rotalama problemleri,
• Eş zamanlı dağıtım-toplamalı araç rotalama problemleri.
Tesislerden müşterilere yapılacak taşıma işlemleri ile birlikte müşterilerden tesislere toplama işlemlerinin de aynı araçlarla gerçekleştirildiği problemler kaynaklarda Topla-Dağıt ARP (TD-ARP) olarak adlandırılmaktadır.
Bu problemin bir türü olan Eşzamanlı Topla-Dağıt ARP (ETD-ARP) ise, yine
son yıllarda üzerinde çeşitli çalışmaların yapıldığı bir problem türü olarak
karşımıza çıkmaktadır. Buna göre ETD-ARP’ nin amacı, aşağıdaki kısıtları
sağlanacak şekilde, en küçük maliyetli rotalar kümesini belirlemektir:
• her rota, merkezi depoda başlayıp yine merkezi depoda sonlanmalıdır,
• her müşteri, yalnız bir tur üzerinde yalnızca bir defa ziyaret edilmelidir,
• her rota ile merkezi depodan müşterilere olan dağıtım talepleri yerine
getirilmelidir,
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• her rota ile müşterilerden merkezi depoya olan toplama talepleri yerine
getirilmelidir,
• hiçbir rotanın hiçbir noktasında taşınan yük miktarı araç kapasitesi Q’
yu aşmamalıdır.

2.2.5. Stokastik Araç Rotalama Problemi (SARP)
Ziyaret edilecek müşteri kümesi, müşteri talepleri veya seyahat zamanları bilinen bir olasılık dağılımından gelen rassal değişkenler olarak modellenebilen araç rotalama problemidir (Potvin, J.Y., (2009).

2.2.6. Ayrık Dağıtımlı Araç Rotalama Problemi (ADARP)
Farklı araçların aynı müşteriye hizmet verebildiği araç rotalama problemidir. ADARP de müşteri talepleri araç kapasitelerinden fazla olabilir
(Dondo. R., Cerda J., 2007).

2.2.7. Periyodik Araç Rotalama Problemi (PARP)
Aynı zamanda verilen bir periyot içerisinde müşteri dağıtımlarının düzenlenmesi olarak tanımlanır. Periyodun her bir günü için araç rotaları
toplam gezilecek mesafeyi minimize edecek şekilde kurulmalıdır (Eilon,
S., ve diğ. 1971).

2.2.8. Çok Depolu Araç Rotalama Problemi (ÇDARP)
Birden çok depoya sahip olan araç rotalama problemleridir. Depo başına hizmet görecek müşteriler tespit edilir ve rotalar oluşturulur. Bir depodan çıkan araçlar tekrar aynı depoya geri dönüyor ise problem depo başına
ayrı ayrı klasik araç rotalama problemi olarak tanımlanabilir (Cordeau, J.
F., ve diğ. 2002).

2.2.9. Açık Uçlu Araç Rotalama Problemi (AUARP)
Klasik ARP den farklı olarak araç rota üzerindeki müşteri taleplerini
karşıladıktan sonra depoya geri dönmemektedir (Cordeau, J.F., ve diğ.2005).
3. ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNDEKİ ÇÖZÜM
YÖNTEMLERİ
Araç rotalama probleminin Dantzig ve Ramser tarafından 1959 yılında
sunulmasından bu yana araştırmacılar tarafından klasik ARP ve çeşitleriyle
ilgili birçok çözüm yöntemi sunulmuştur. ARP’ de problem boyutu büyüdükçe optimal çözümü elde etmek güçleşmekte ve çözüm süresi uzamaktadır. Bu kapsamda kesin çözümlerin yanı sıra yaklaşık çözüme daha kısa
sürede ulaşan sezgisel yöntemler yer almaktadır. Genel olarak ARP çözüm
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yöntemleri optimal sonuca ulaşıp ulaşmamalarına göre kesin çözüm yöntemleri ve sezgisel yöntemler olmak üzere iki ana guruba ayrılmaktadır.
1990’ lı yıllardan günümüze kadar üzerinde çalışılan meta sezgiseller ile
birlikte sezgisel yöntemler de klasik ve meta sezgiseller olarak ikiye ayrılmıştır (Zachariadis, E. E., ve diğ. 2009).

3.1.Kesin Çözüm Yöntemleri
Kesin çözüm yöntemleri matematiksel programlama tabanlı yöntemlerdir. Kesin yöntemler ile ARP için optimum sonuçlar bulunabilmektedir. Kesin çözüm yöntemleri literatürde farklı şekillerde sınıflandırılmıştır.
Tamsayılı model olarak kurulan ARP’ yi çözmek için kullanılan bu yöntemlerden bizim burada vereceklerimiz en bilinenlerinden dal ve sınır,
kesme düzlemi ve dinamik programlama yöntemleridir. Bunların yanı sıra
dal ve kesme algoritması, dal ve değer algoritması, sütun oluşturma, ağaç
arama gibi farklı metotlarda literatürde mevcuttur.

3.1.1.Dal-Sınır Algoritması (Branchand Bound Algorithm)
Dal-sınır algoritması problem için optimal çözümü ararken problem ile
ilgili tüm aşamaları sistemli bir şekilde gözden geçirmektedir. Uygulamada
birçok tam sayılı programlama problemi bu algoritma ile çözülebilmektedir. Algoritma öncelikle olası problem çözümlerinin kümesini daha küçük
alt kümelere ayırır ve her bir alt küme (alt problem) için alt ve üst sınır
değerleri belirler. Sonrasında, adım adım alt problemler çözüm kümesinden elenerek optimal çözüme ulaşılır Algoritma dallandırma (branching),
sınırlama (bounding) ve bağlama (fathoming) adımlarından oluşmaktadır
(Calvete. H. I., ve diğ., 2007).

3.1.2.Kesme Düzlemi Algoritması (Cutting Plane Algorithm)
Doğrusal programlama problemleri için ilk kez Gomory tarafından
1958 yılında tamsayılı çözümleri sağlayacak hesaplama yöntemi geliştirilmiştir. Bu sebeple kesme düzlemi algoritmasına Gomory kesme düzlemi de
denilmektedir. Bu yöntem ile sonlu sayıda işlemden sonra optimal bir tamsayılı çözüm elde edilir. Doğrusal programlama probleminin simpleks yöntemiyle bulunan optimal sürekli çözümü başlangıç noktası olarak ele alınır.
Eğer çözüm tamsayılı değil ise doğrusal programlama problemine kesim
düzlemi kuralına göre elde edilmiş bir doğrusal kısıtlama dahil edilir. Kesme düzlemi prosesinde ilk olarak simpleks yöntem ile oluşan optimal çözüm değerleri arasından en büyük olan kesir değerli karar değişkeni seçilir.
Sonrasında bu değişken satırında bulunan değişken katsayıları tamsayılı ve
kesirli olarak ayrılır ve tamsayılı olanlar denklemin sağ tarafında toplanır.
Sağ tarafta yer alan tamsayılı değişkenler atılır ve sadece kesirli elemanlar
bırakılır. Böylece denklem eşitsizlik halini almış olur. Burada denklemin
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sol tarafı sağ tarafına göre büyük veya eşit olacaktır. Bu işlemlerden sonra
ek kısıtlayıcı elde edilmiş olunur ve denklemin standart hale getirilmesi
için bu ek kısıtlayıcıya yeni bir değişken eklenir. Bu ek kısıtlayıcı ile beraber
simpleks çözüm adımlarına geçilir (Golden, B., ve diğ. 2008).

3.1.3.Dinamik Programlama (Dynamic Programming)
Bir dizi karar verme işlemini optimize eden dinamik programlama bir
matematik işlemler bütünüdür. Dinamik programlama çözüm yaklaşımı
temelde problemi veya problemin bir kısmını parçalara böler ve parça çözümlerini bir sonraki alt parçanın girdisi olarak kullanır.
Her bir alt problem için optimal bir çözüm bulunur. Bu çözümler problemin genel çözümüne eklenerek nihai çözüme ulaşılmaktadır. Çok sayıda
karar verme aşamalarına sahip bir problem, çok sayıda ve her biri tek bir
karar değişkenine sahip, problemlere bölünür. Hesaplama süresi, bir problem içindeki değişkenler sayısınca üstel olarak büyürken, alt problemler
sayısınca doğrusal olarak büyür (Montane F.A.T. ve Galvao R.D., 2006).

3.2. Klasik Sezgisel Yöntemler
Klasik sezgisel yöntemler ARP’ ler için turların yapımı ve geliştirilmesinde çözüm uzayını kısmen tarayan, kabul edilebilir süreler içerisinde optimum çözüme yakın iyi çözümler üretebilen yöntemlerdir (Marinakis, Y.
ve Migdalas, A., 2007).

3.2.1.Rota Kurucu Sezgiseller (Route Building Heuristics)
Rota kurucu sezgisellerde, ARP çözümlerinin oluşturulması için bir tasarruf kriteri kullanarak mevcut rotaların birleştirilmesi ve bir ekleme maliyeti kullanarak araç rotalarına düğümlerin atanmasından oluşan iki ana
teknik kullanılır. Bu sezgiseller çözüm maliyetini göz önünde tutarlarken
aşamalı olarak arkların birbirine eklenmesi sonucu uygun bir çözüm rotası
kurarlar fakat kendi başlarına bir gelişim aşaması içermemektedirler. Bu
sezgisellerin en bilineni Tasarruf algoritmasıdır.

3.2.1.1.Tasarruf Algoritması (Saving Algorithm)
Tasarruf sezgiseli ilk olarak Clarke ve Wright tarafından ARP çözümü
için önerilmiştir. Bu yüzden Clarke ve Wright algoritması olarak da bilinmektedir. Algoritmanın birçok çeşidi ve iyileştirmesi önerilmiştir. Birçok
farklı ARP türü için tasarruf algoritması önerilmişse de genelde KARP üzerine çalışmalar yapılmıştır ve rotalarını tek bir rotada birleştirmek mümkün olduğunda bir uzaklık tasarrufu oluşturulur. Algoritma araç sayısının
karar değişkeni olduğu problemler için geçerlidir. Algoritmanın paralel
ve sıralı olmak üzere iki versiyonu mevcuttur (Clarke G. ve Wright J. W.

118

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

(1964). Aynı zamanda Gaskel (1967), Yellow (1970) ve Paessens (1988)
bu yöntemin bir dizi çeşidini önermişlerdir. Clarke ve Wright algoritması
dolaylı olarak sabit araç maliyetini ve araç boyutunu göz ardı etmektedir
(Paessens H. 1988).

3.2.1.2. Süpürme Algoritması (Sweep Algorithm)
Wren (1971), Wren ve Holliday (1972) ve Gillett ve Miller’ ın (1974)
sunmuş olduğu süpürme algoritması önce kümele sonra rotala yaklaşımlarının ilk örneği olarak bilinir. Algoritma düzlemsel ARP örneklerine uygulanmaktadır. Algoritma keyfi bir müşteriden başlar ve daha sonra depo ve
başlangıç müşterisi ile ilgili polar açılarının artan sırasına göre ele alınarak
mevcut araca geri kalan müşteriler atanır. En kısa sürede mevcut müşterinin mevcut araca atanması yapılamıyorsa bu müşteri ile yeni bir rota başlatılır. Tüm müşteriler araçlara atandığında her bir rota ayrı ayrı çözülerek
tanımlanır (Miller D. L., Penky J. F. 1991),

3.2.1.3. Fisher ve Jaikumar Algoritması (Fisher and Jaikumar
Algorithm)
Fisher ve Jaikumar algoritması öncelikle genelleştirilmiş atama probleminin çözülmesi ile mümkün müşteri kümelerinin oluşturulduğu ve sonra
genelleştirilmiş süpürme problemi algoritması ile her bir küme üzerinde
bir araç rotasının belirlendiği iki aşamalı bir süreçtir (Fisher M. L., 1994),

3.2.1.4. Taç Yaprağı Algoritması (Petal Algorithm)
Süpürme algoritmasının doğal bir uzantısı olan petal sezgiseli mümkün
rotaların büyük bir kümesini oluşturur ve bir dizi bölümleme problemini
çözümleyerek son alt kümeyi seçer (Ai, T. ve Kachitvichyanukul, V., 2009).

3.2.1.5. Önce Rotala Sonra Grupla Algoritması (Route-First,
Cluster-Second Algorithm)
Algoritma yan kısıtları göz ardı ederek ilk aşamada büyük bir genelleştirilmiş süpürme problemi turu inşa eder, ikinci aşamada genelleştirilmiş süpürme problemi turu mümkün araç rotalarına ayrıştırılır. Bu algoritma bağımsız araç sayılı problemlerde uygulanır (Zachariadis, E. E., ve diğ. 2009).

3.2.2. Tur
Heuristics)

Geliştirici

Sezgiseller

(Route

Improvement

İyileştirme sezgiselleri araç rotaları içerisinde veya arasında bir dizi kenar veya düğüm değişimi gerçekleştirerek herhangi daha iyi uygun bir çözüme ulaşmaya çalışır. Yerel arama algoritmaları genellikle diğer sezgiseller
tarafından oluşturulmuş başlangıç çözümlerini geliştirmek için kullanılır.
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Belirli bir çözümden başlayarak bir yerel arama yöntemi daha iyi maliyetli komşu çözümler elde etmek için ark değişimi veya müşteri hareketleri
gibi basit değişimler uygular. Eğer gelişen bir çözüm bulunursa başlangıç
çözüm ile yer değiştirilir ve süreç tekrarlanır. Aksi durumda yerel bir minimum noktası tespit edilmiştir. Birçok çeşit komşuluk mevcuttur. Bunlar bir
tek rota üzerinde işlem yapılıyorsa rota içi komşuluklar, aynı anda bir den
fazla rota ele alınıyorsa rotalar arası komşuluklardır (Min, H., 1989).

3.2.3. Meta Sezgiseller Yöntemler
İlk yıllarda, özelleştirilmiş sezgiseller genellikle ARP gibi karmaşık
kombinatoryal optimizasyon problemlerinin çözümü için geliştirilmişlerdir. Daha sonra Fred Glover tarafından meta sezgisel olarak isimlendirilen
daha genel çözüm yapısı tasarlanmıştır. Ortaya çıkan problemler için sıfırdan yeni bir sezgisel geliştirmekten ziyade problemin meta sezgisel çözüm yapısına adapte edilmesi daha az çalışma gerektirir. Ayrıca iyi bir meta
sezgisel uygulaması makul hesaplama süresi içerisinde yakın optimal çözümleri sağlayabilmektedir. Meta sezgisellerin temel dezavantajı daha uzun
hesaplama zamanı, daha yüksek global minimum bulma olasılığı olarak tanımlanan durdurma kriterine sahip olmamalarıdır. Meta sezgisellerin birçoğu fiziksel veya biyolojik süreçlerin ilkelerine dayanmaktadır.
Yaklaşık son 30 yıldır araştırmacıların çoğu temel olarak yerel arama ve
popülasyon arama prensiplerini kullanan meta sezgisel algoritmaların geliştirilmesi için çalışmalar yapmışlardır. Yerel arama yöntemlerinde yoğun
bir keşif, mevcut çözümden kendi komşuluğundaki diğer bir mümkün çözüme olan her bir işlem adımındaki hareketler ile gerçekleştirilir. Tavlama
benzetimi ve tabu arama bu prensibe örnek verilebilir. Popülasyon arama,
iyi bir ebeveyn kümesi oluşturulmasını ve yavru üretimi için bu kümede
ki ebeveynlerin birleştirilmesini içerir. Klasik bir örnek yavru üretimi için
ebeveyn birleşimini içeren genetik aramadır. Ayrıca birçok yavru üretimi
için birçok çiftin kullanıldığı adaptif hafıza prosedürüne karınca koloni algoritması örnek verilebilir (Nagy, G. ve Salhi, S. 2005).

3.2.4. İki Aşamalı Sezgiseller (Two – Phase Heuristics)
İki aşamalı sezgiseller, ARP çözüm sürecini iki alt probleme ayrıştırmaya
dayanır. Bunlar, Kümeleme ve Rotalamadır.
Kümeleme: her bir rotaya karşılık gelen alt kümelere müşteri ayrımının
tanımlanması, Rotalama: her bir rota üzerinde müşteri sıralarının
tanımlanması. İki fazlı sezgiseller önce kümele sonra rotala metotları
ve önce rotala sonra kümele metotları olmak üzere iki sınıfa ayrılır. İlk
durumda düğümler uygun kümeler halinde düzenlenir ve her biri için bir
araç rotası oluşturulur. İkinci durumda ilk olarak tüm düğümler için bir
rota oluşturulur ve sonra uygun araç rotalarına bölünür.
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Meta sezgiseller arama sırasında yoğunlaşma ve çeşitlendirme ilkelerini uygulamaktadırlar. Çeşitlendirme sezgiselin yerel bir optimum çözüm
tarafından yakalanmasını önlerken yoğunlaşma çözüm uzayının en umut
verici bölgelerinin daha ayrıntılı aranmasını sağlar. Bu nedenle meta sezgiseller tarafından üretilen çözümlerin kalitesi genellikle klasik sezgisellerden elde edilenlere göre daha yüksektir. Fakat meta sezgiseller genellikle
etkili arama için ince ayarlı parametreler gerektirir (Laporte, G., 1992).

3.3. Genetik Algoritmalar (Genetic Algorithms)
Genetik algoritmalar doğal seleksiyon ve doğal genetik mekaniğine dayalı
arama işlemleridir. İlk Genetik algoritma John H. Holland (1975) tarafından
makine öğrenmesi ve fonksiyon optimizasyonu gibi kombinatoryal problemler ve zor arama için çözüm gelişiminin hesaplanmasını sağlamak için geliştirilmiştir. Genetik algoritmalar özellikle araç rotalama problemi gibi problemler için ilgi çekici bir yaklaşım sunmaktadır. Çünkü genetik algoritmalar
genellikle büyük, doğrusal olmayan ve tam olarak anlaşılamamış uzayların
hızlı global araması için oldukça etkilidirler (Salhi. S., Nagy G., 1999).

3.4.Karınca Koloni Optimizasyonu (Ant Colony Optimization)
Karınca algoritmasını ilk olarak Marco Dorigo tarafından 1992 yılında
doktora tezinde çalışmıştır. Karıncaların belirli bir mantığa göre hareket
ettiğini düşünen Dorigo, karınca kolonisi optimizasyonunu, gezgin satıcı
problemi ve araç rotalama problemi gibi optimizasyon problemlerine uygulamıştır. Karınca koloni optimizasyonu (KKO) yemek arayışında olan bir
karınca kolonisinin gerçek yaşam davranışlarından ilham almaktadır Karınca kolonisi algoritması farklı yaklaşımlar kullanılarak pek çok farklı türde problemi çözmekte kullanılmaktadır. Bu algoritma özellikle gezgin satıcı
ve araç rotalama problemi türlerinde kullanılmaktadır (Dethloff, J., 2001).

UYGULAMA
Uygulamada kullanılan veriler ülke çapında önde gelen ARAS KARGO
şirketlerinden temin edilmiş olup, uygulama alanı bu kargo şirketinin Denizli ili transfer merkezi ve şubelerini kapsamaktadır. Firma içerisindeki
transfer merkezi ile şubeler arasındaki eş dağıtım toplamalı işlemleri genel
olarak şu şekilde işlemektedir;
• Mevcut durumda firma, şubelere dağıtımda herhangi bir analitik metot kullanmamaktadır
• Şirketin 1 transfer merkezi, 9 şubesi ve 9 adet de farklı kapasitelere ait
dağıtım aracı bulunmaktadır.
• Şirket haftanın 6 günü dağıtım-toplama işlemini yerine getirmektedir.
• Firma gün içinde dağıtım ve toplama işlemini sabah ve öğleden sonra
olmak üzere toplamda 2 kez gerçekleştirmektedir.
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• Her şubeye bir araç atanmış, ancak gerekli durumlarda ilave araç takviyesi yapılmaktadır.
Bu çalışmada kargo şirketinin yapacağı eş zamanlı dağıtım toplama işlemlerinin mesafe sayısı ve dolayısıyla da maliyetlerinin en aza indirilmesi
amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada, seçilen kargo şirketinin özelliklerine ve
sistem kısıtlarını dikkate alınarak hazırlanan eş zamanlı dağıtım toplamalı araç rotalama probleminin matematiksel modeli için (Goetschalckx ve
Jakobs-Blecha, 1989) ve (Çetin, S., ve Gencer, C., 2010) in modelleri temel olarak alınmıştır. Matematiksel model de uygulamaya konu olan kargo
şirketinin mevcut durumuna, ihtiyaçlarına ve uygulamanın amacına uygun olarak ilave ve çıkarımlar yapılmıştır. Oluşturulan model GAMS (The
General Algebraic Modeling System) 21. 2 versiyonunda çözülmüştür. Uygulamada kullanılan matematiksel model aşağıda, bilgisayar çözümünde
kullanılan GAMS Kodu ise Ek.1 de yer almaktadır.
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J: Malzeme taşınacak yerler (şubeler)
V: Araç kümesi
C: Araç kapasitesi
Cij: i ve j noktaları arasındaki mesafe,
Dj: J noktasına dağıtımı yapılacak malzeme miktarı
n: Dağıtımı yapılacak nokta sayısı
M: Büyük bir sayı
Pj: J noktasından toplama yapılacak malzeme miktarı,
ı
Iv : Aracın depodan çıkarken ki yükü
Ij : Aracın J noktasından sonraki yükü,
πj : Alt tur oluşmasını engelleyen değişken,
Xijv : V aracının i noktasından j noktasına gidip gitmeyeceğini belirten
değişken
Modelde
(1): Toplam mesafeyi minimize eden amaç fonksiyonudur.
(2). kısıt: Bütün noktalara bir defa gidilmesini sağlar.
(3). kısıt: Varılan noktayı aynı araçla terk etmeyi sağlayan kısıttır.
(4). kısıt: Araçların başlangıçtaki yükleri,
(5). kısıt: İlk noktadan sonra araç yükleri,
(6). kısıt: Rota boyunca noktalardan sonraki araç yükleri
(7,8). kısıtlar: İlk noktadan sonraki ve rota boyunca araç kapasiteleri
kontrol edilmektedir.
(9,10). kısıtlar: Alt tur oluşmasını engelleyen kısıtlar.
(11). kısıt: Karar değişkenlerini ifade etmektedir.
Problemin amacı, yukarıda da ifade edildiği üzere kargo şirketinin Denizli transfer merkezinden Denizli içindeki şubelere kargo taşımalarını her
bir aracın kapasitesi aşılmadan, kat edilen seyahat mesafesini minimize
edecek şekilde ring araçlarının rotasının planlanmasıdır. Problem eş zamanlı dağıtım-toplamalı araç rotalama problemi tipine girmektedir. Problemin çözümü için öncelikle firmadan gerekli veriler temin edilerek analiz edilmiştir. Tablo.2’de Denizli transfer merkezinden ring servisi yapan
araçlar ve kapasiteleri yer almaktadır. Buna göre, işletmede 8 adet 15 m3
kapasiteli ve 1 adet de 40 m3 kapasiteli toplam 9 adet araç bulunmaktadır.
Tablo.2: Ring Servisi Yapan Araçlar ve Kapasiteler
Araç Numarası
Araç Kapasitesi (m3)
1
15
2
15
3
15
4
15
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6
7
8
9
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15
15
15
15
40

Tablo.3’den de görülebileceği üzere mevcut durumda firmada 1
tanesi transfer merkezi 9 tanesi şube olmak üzere 10 tane işletim tesisi
bulunmaktadır. Bu şubeler sırasıyla; Denköy, Bakırlı, Sümer, Kaleiçi, Saltak,
Çınar, Çamlık, Dorsab ve Kurumsal şubeleridir.
Tablo.3: Şube Numaraları ve Adları
Şube No

Şube Adı

Günlük Ort. Kargo Miktarı (m3)

1

Transfer Merkezi

0

2

Denköy

4.5

3

Bakırlı

4.8

4

Sümer

5.3

5

Kaleiçi

3.0

6

Saltak

6.2

7

Çınar

5.5

8

Çamlık

5.2

9

Dorsab

12.5

10

Kurumsal Şube

12.5

Aynı şekilde Tablo.3’de şubelere giden günlük ortalama kargo miktarları
da yer almaktadır. Elde edilen verilerden şubelerin günlük dağıtım ve toplamalarında büyük miktarda farklılıklar yaşandığı görülmektedir.
Mevcut durumda firma, şubelere dağıtımda herhangi bir analitik metot
kullanmamaktadır. Şubelere dağıtım belirlenirken her şubeye bir araç temin edilerek işlerin hızlıca gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Her şubeye farklı bir araç vererek, optimum sonucu garanti etmeyen,
sezgisel bir yaklaşımla dağıtım yapılmaktadır. Bu ise araçlarda aşırı boşluklara ya da aracın kapasitesinin yetersiz kalıp bazı kargoların depoda kalmasına neden olmaktadır. Mevcut durumla ile ilgili araç kullanım bilgisi
Tablo.4’de verilmiştir.
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Toplanan Yük
(m3)

Kapasite
Kullanım Oranı

Rota Uzunluğu
(km)

9

Kapasite
Kullanım Oranı

Denköy
Bakırlı
Sümer
Kaleiçi
Saltak
Çınar
Çamlık
Dorsab
Denizli
kurumsal

Dağıtılan Yük
(m3)

Şube Adı

1
2
3
4
5
6
7
8

Araç Kapasitesi
(m3)

Araç No

Tablo.4: Mevcut Araç Kullanım Bilgisi

15
15
15
15
15
15
15
15

4.5
4.8
5.3
3.0
6.2
5.5
5.2
6.0

0.30
0.32
0.353
0.20
0.41
0.366
0.346
0.40

3.1
3.0
4.1
6.0
3.3
3.4
3.4
5.8

0.206
0.20
0.273
0.40
0.22
0.226
0.226
0.386

5.2
30.0
28.4
30.0
33.2
38.4
54.4
93.2

40

12.5

0.312

12.5

0.312

30.4

Ortalama
0.272

Toplam
343.2

Ortalama
0.334

Tablo.4’de her bir aracın kapasite kullanım oranları hesaplanırken [dağıtılan (toplanan) yük/araç kapasitesi] formülü kullanılmıştır.
Yukarıdaki mevcut araç kullanım bilgisi analiz edildiğinde araçların
kapasite kullanım oranlarının az, rota uzunluklarının fazla olduğu görülmektedir. Dolayısı ile bu çalışmayla kapasite kullanım oranları artırılmak
istenmiş, rota uzunluklarının ise optimum seviye indirilmesi amaçlanmıştır. Problemin çözümünde kullanılan matematiksel model de bu kısıtlar
dikkate alınarak oluşturulmuştur.
Matematiksel model oluşturulurken önceden bir sorun olarak tespit
edilen rota uzunlukları konusuna odaklanılmıştır. Bunun için de öncelikle
şubeler arası uzaklıklar hesaplanmıştır. Bu uzunlukların hesaplanmasında
Google Maps uygulamasından yararlanılmıştır. Şubeler arası uzaklık matrisi Tablo.5’de yer almaktadır.

Nicel Karar Yöntemleri Çalışmaları

125

Tablo.5: Şubeler Arası Uzaklık Matrisi

Şubelerin haritadaki konumları ise Şekil.1 de verilmiştir.

Şekil.1: Şubelerin Haritadaki Konumları

SONUÇ ve ÖNERİLER
Kargo şirketinin mevcut politikasında her şubeye bir araç gitmektedir.
GAMS ile çözülen matematiksel modelin sonucunda ise her şubeye bir araç
göndermek yerine;
• 3 nolu aracın sırasıyla 3-5-2 nolu şubeleri,
• 4 nolu aracın sırasıyla 9-4 nolu şubeleri,
• 7 nolu aracın 10 numaralı şubeyi
• 9 nolu aracın sırasıyla 7-8-6 nolu şubeleri dolaşması önerilmiştir.
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Sonuçlar Tablo.6’da yer almaktadır.

Araç No

Rota

Dağıtılan Toplam
Yük (m3)

Kapasite Kullanım
Oranı

Toplanan Toplam
Yük (m3)

Kapasite Kullanım
Oranı

Rota Uzunluğu
(km)

Tablo.6: Önerilen Durumdaki Araç Kullanım Bilgisi

3
4
7
9

1-3-5-2-1
1-9-4-1
1-10-1
1-7-8-6-1

12.3
11.3
12.5
16.9

0.820
0.753
0.833
0.422
Ortalama
0.707

12.1
9.9
12.5
10.1

0.806
0.660
0.833
0.252
Ortalama
0.637

16.60
47.90
15.20
24.25
Toplam
103.95

Hazırlanan matematiksel modele göre ortaya çıkan önerilen durum ile
mevcut durumun karşılaştırılması ise Tablo.7’de yer almaktadır.
Tablo.7: Mevcut ile Önerilen Durumun Karşılaştırılması
Parametreler
Mevcut Durum
Önerilen Durum
15 m3 lük araç sayısı
8 adet
3 adet
3
40 m lük araç sayısı
1 adet
1 adet
Rota uzunluğu
343,2 km
103,95 km
Kapasite kullanım oranı
%30,3
%67,2

Çözüm sonuçları değerlendirildiğinde, araçların şubeler arasındaki rota
uzunluklarının birbirinden farklı oldukları veya dengeli olmadıkları gözlenmektedir. Ancak modelde ulaşılması istenen durum bu dengeden ziyade, toplamda kat ettikleri mesafenin en küçüklenmesidir. Modelde toplam
rota uzunlukları dikkate alınarak, kat edilen toplam mesafe en küçüklenmeye çalışılmıştır. Mevcut durumla karşılaştırıldığında, önerilen durumda,
gidilen rota uzunluğu 343,2 km’den 103,95 km’ye düşerek, yaklaşık %69,7
oranında bir iyileşme sağlanmıştır.
Rota uzunlukları, araçların günlük olarak kargo şirketinin Denizli
transfer merkezindeki ana deposundan hareket ederek, müşteri taleplerini karşılayacak şekilde tekrar ana depoya döneceği kabul edilerek hesaplanmıştır. Modelde kat edilen mesafenin en küçüklenmesiyle birlikte, araç
sayılarında da ciddi azalmalar gözlenmiştir. Önerilen durumda iki araç tipi
için toplam sayı değerlendirildiğinde, araç sayısı 9’dan 4’e düşerek, 5 araçlık
bir tasarruf sağlanmıştır.
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Modelde araç tiplerinin sayısında bir dengeleme yapılmamıştır, ancak
toplamdaki araç sayısı en küçüklenmeye çalışılmıştır. Ayrıca dağıtılan yük
için araç kapasite kullanım oranı mevcut durumda 0,334 iken önerilen araç
rotaları ile 0,707’ye, toplanan yük için ise 0,272’den 0,637’ye çıkmıştır. Bu
durum önemli ölçüde bir iyileştirmenin gerçekleştirildiğinin göstergesidir.
Bu çalışmada, mevcut ve önerilen durum; araç sayısı, araç doluluk oranları ve gidilen rota uzunlukları açısından karşılaştırılmış olup, önerilen
durumun, mevcut duruma göre, araç sayılarında (rota sayıları) azalmaya,
araç kapasite kullanım oranlarında artışa ve toplam rota uzunluklarında ise
azalmaya yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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PAZARLAMADA YENİ TRENDLER: NÖROPAZARLAMA VE
GÖZ İZLEME TEKNİĞİ
NEW TRENDS in MARKETING: NEUROMARKETING and
EYE-TRACKING TECHNIQUE
Ali TOKER1, Harun SULAK2
ÖZET
Zorlu rekabet şartları firmaları; müşteriye yaklaşımlarını değiştirmeye, onları
daha iyi anlamaya, istek ve ihtiyaçlarını tespit etmeye yönlendirmiştir. Teknolojik
ve bilimsel gelişmeler işletmelere bu yönde yeni fırsatlar sunmaktadır. Pazarlama
araştırmalarında yeni bir trend olarak karşımıza çıkan nöropazarlama teknikleri
tüketicinin daha iyi anlaşılabilmesi için dikkat, duygusal bağlılık ve akılda tutma
gibi parametreleri kullanmaktadır. Nöropazarlama yöntemlerinin en yaygın kullanılanlarından biri göz izleme tekniğidir. Bu yöntem, göz kareketlerini kızıl ötesi
ışınlarla takip ederek odaklanılan noktaları, yoğunluğunu ve gözün izlediği yolu
takip etmede kullanılmaktadır. Böylece reklam araştırmaları, ambalaj tasarımı,
mağaza ve raf tasarımı gib birçok konuda faydalı olmakta ve tüketicilerin ihtiyaç ve
beklentilerini karşılamaya yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada önce nöropazarlama kavramı, kullanılan yöntemler ve uygulama alanları ele alınacaktır. Daha sonra
nöropazarlama yöntemlerinden göz izleme tekniği ve pazarlamada uygulama alanları ayrıntılı olarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Nöropazarlama, Göz izleme

ABSTRACT
Companies with difficult competition conditions; to change their approach
to the customer, to better understand them, to identify their desires and needs.
Technological and scientific developments offer new opportunities in this direction.
Neuromarketing techniques, which come as a new trend in marketing research,
use parameters such as attention, emotional commitment, and reasoning to better
understand the consumer. One of the most common uses of neuromarketing
techniques is eye-tracking method. This method is used to follow eye movements
with infra-red rays to follow focused dots, intensity and eye-track. Thus, advertising
research, packaging design, store and shelf design and many other topics are
beneficial to help consumers meet their needs and expectations. In this study, the
concept of neuromarketing, the methods used and the areas of application will be
discussed. Later, eye tracking technique one of the neuromarketing method and
application areas in marketing will be examined in detail.
Keywords: Marketing, Neuromarketing, Eye-tracking
1 Uzman, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, alitokers@gmail.com
2 Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F., harunsulak@sdu.edu.tr
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GİRİŞ
Sanayi devrimi, teknoloji devrimi ve dijital devrim şeklinde tanımlanan
gelişmeler dünyamızı büyük bir hızla değiştirip geliştirdi. Bütün bu gelişmeler interdisipliner çalışmaları da tetiklemiştir. İletişim imkânlarındaki
gelişmeler neredeyse hayatımızı ekranlardan ibaret kılmıştır. Televizyonlardan, bilgisayarlara ve bilboardlara, gazete ve dergilerden, mobil aygıtlara, yürüdüğümüz yollardan, beklediğimiz duraklara kadar sürekli olarak
görsel ve işitsel, yazılı ve sözlü mesajların etkisi atındayız.
Yapılan bir çalışmaya göre reklamları seyreden insanların %84′ü bir
süre sonra reklamın hangi marka tarafından yapıldığını hatırlayamıyor. Bu
istatistik bize değişen yenidünyada klasik pazarlama yöntemlerinin artık
değerini kaybetmeye başladığını göstermektedir. (http://www.pazarlamasyon.com/pazarlama/4-donemde-pazarlamanin-evrimi/)
Bu gelişmeler pazarlamacılar için tüketiciye ulaşmak adına yeni fırsatlarıda beraberinde getirmektedir. Gün olmuyor ki sabah uyandığımızdan akşam uyuyuncaya kadar bir reklam ile karşılaşmayalım. Bu etkileşim; “Günlük yaşantımızda, acaba ne kadar reklamla karşılaşıyoruz? Bu reklamların
ne kadarından ve neden etkileniyoruz, kaçını hatırlıyoruz? Hatırlamamıza
sebeb olan etken nedir?” gibi soruları da beraberinde getirmektedir. Bu soruların cevaplarını arayan pazarlama araştırmacıları anket gibi klasik araştırma metodlarının yetersizliklerini giderecek nöropazarlama yöntemlerini
kullanmaya başlamışlardır.
Bu çalışmada nöropazarlamaya ve nöropazarlama tekniklerinin en yaygın kullanılanlarından biri olan göz izleme tekniğine kavramsal bir bakış
yapılacaktır.
1. NÖROPAZARLAMA
ALANLARI

TEKNİKLERİ

VE

UYGULAMA

Hemen hemen her sektörde yoğun bir ürün yelpazesinin olduğu ve
giderek arttığı bir çağda bu kadar yoğun üreticilerin hepsinin hedefi tek
hedefi insandır. Bu kısımda nöropazarlama kavramı, nöropazarlama teknikleri ve uygulama alanı konuları ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
1.1. Nöropazarlama Kavramı
Pazarlama ve nöroloji farklı iki disiplin olarak insan tutum ve davranışlarını tahmin etmeye çalışmaktadır. Bu tahmin pazarlama biliminde
gözlem, anket, mülakat ve deney gibi yaygın teknikler kullanılarak yapılırken, nöroloji de ise psikolojik etmenler ve somatik değişkenlerle davranış
tahmini yapılmaktadır. Her iki disiplinin bir kombinasyonu olarak nöropazarlama tüketici sinir sistemi ve karar verme arasındaki ilişkiyi ortaya
çıkarmaya çalışmaktadır (Hubert ve Kenning, 2008:273).
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Pazarlamada stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması ve başarısı, araştırmaları sonuçlarının güvenilirliğine bağlıdır. Genelde pazarlama araştırmalarında; ürün, ambalaj tasarımı, reklam, ürün yerleştirme, mağaza ve raf
dizaynı ve atmosferi, bu aşamalarda kullanılan renkler, simgeler, göstergeler gibi unsurları incelemek için birçok nitel ve nicel araştırma teknikleri
kullanılmaktadır. Odak grubu araştırmaları, anketler, derinlemesine görüşmeler ve kör testlerden oluşan bu tekniklerin amacı ürün/hizmeti tercih
edilir hale getirmek için tüketicinin tercihlerini doğru tespit etmektir. Ancak kullanılan bu yöntemlerde veriler tüketicinin bilinçli olarak ve aklıyla
verdiği cevaplara ve yorumlarına dayanmaktadır. Peki araştırma neticesi
verilen cevablar ne derece gerçeği yansıtmaktadır, arada bir farklılık var
mıdır? Bu durum araştırmacıları tereddütte bırakmaktadır. Bu noktada tüketiciyi daha iyi anlamak ve gerçekte ne düşündüklerine ulaşabilmek bakımından nöro tekniklerin katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Utkutuğ ve
Alkibay, 2013:169).
Nöropazarlama, tüketicilerin pazar davranışları, ürün tercihleri, satın
alma kararlarındaki gerçek sebeplerini anlamak amacıyla nörobilimde kullanılan tekniklerin tüketicilere uygulandığı, müşterinin aklından geçenleri,
isteklerini önceden tahmin edip, ona göre ürün sunmayı hedefleyen pazarlama tekniği olup, bir kaç farklı disiplinin (pazarlama yönetimi, nöroloji,
psikoloji gibi) kombinasyonunu içerir.
Literatür incelendiğinde nöropazarlamanın 3 temel bilim dalına dayandırıldığı görülmektedir; pazarlama, nöroloji ve psikoloji (Tunalı vd., 2016).
Nöropazarlamanın ilişkili olduğu bu disiplinler Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1. Nöropazarlamanın ilişkili olduğu disiplinler

Tüketici davranışlarını daha iyi yorumlamak amacıyla kullanılmaya
başlayan nöropazarlamanın, geleneksel araştırma yöntemlerine kıyasla
avantajı tüketicinin sözel olarak verdiği yorumlar ile gerçekte ne düşündü-
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ğünün arasındaki farkı yok etmek olarak görülmektedir. Nöropazarlama,
tüketicinin dikkatini neyin çektiğini, duygularını neyin cezbettiğini, neyin
bozduğunu ve onların neyi, nasıl hatırladıklarını anlama fırsatını sunmaktadır (Zurawicki, 2010: 15).
Sadece bilimsel araştırmalarda değil ticari boyutta da çoğu araştırma
şirketi ve büyük firmaların pazarlama departmanları da nöropazarlama
tekniklerine öncelik vermeye ve kullanmaya başlamıştır. Neuromarketing
Science & Business Association (NMSBA) (Nöromarketing Bilim ve İş Birliği ) derneğine kayıtlı dünya çapında 122 neuromarketing şirketi bulunmaktadır (http://www.nmsba.com/neuromarketing-companies; Erişim tarihi: 11.12.207). Ülkemizde nöropazarlama alanında hizmet vermekte olan
NSMBA kayıtlı ve kayıtsız pazar araştırma şirketleri Sales Brain, ThinkNeuro, Neuro-Mar, Emoreader, Neuromark, Affectspots, Ipsos Türkiye ve
Millward Brown’dur. Bu şirketlerin müşterileri; genelde pazarlama bütçesi
geniş olan, marka değeri ve müşteri bağlılığına yatırım yapan büyük ölçekli
firmalardan oluşmaktadır (NMSBA, 2017).
1.2. Nöropazarlama Teknikleri
Nöropazarlama’nın araştırmalarda tüketici davranışları analizinde
önemli yeri olan üç parametre ölçülebilmektedir. Bunlar; dikkat (attention), duygusal bağlılık (emotional engagement), akılda tutma (memory retention) dır (Ecertaş, 2010). Klasik yöntemlerle ölçümlenemeyecek olan
bu kavramlar nöropazarlama çalışmalarına yön vermektedir (Akın, 2014:
2). Nöropazarlama çalışmalarında kullanılan teknikler; nörometrik (beyin
ve nöro tepkileri), biyometrik (biyolojik ve fizyolojik tepkileri) tepkileri
ölçmeyi ve değerlendirmeyi içerir. (Ustaahmetoğlu, 2015: 159).
Nörometrik Ölçüm Teknikleri; bilişsel ve duygusal tepkimelerimizi anlamak üzere beynimizdeki nöral aktivitenin ölçülmesi amacıyla kullanılan
tekniklerdir. Başlıcaları;
- EEG, Elektroensefalogram (Elektro Beyin Grafiği)
- fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging (Fonksiyonel
Maneyetik Rezonans Görüntüleme)
- PET ( Pozitron EmisyonTomografisi)
- MEG Magnetoencephalography (Manyetoensefalografi)
Biyometrik Ölçüm Teknikleri; Bilinçaltı tepkiler sinirler aracılığı ile vücuda beyin tarafından gönderilen sinyaller ile yüz kaslarında, kalp ritminde, ciltteki elektrik voltajında, göz bebeklerinin hareketlerinde, solunum ve
terleme fonksiyonlarında biyometrik tepkilere dönüşmekle birlikte bu biyometrik tepkilerin kaydedilmesi nöropazarlama araştırmalarının önemli
ölçümleme yöntemleri arasında sayılmaktadır (Erdemir 2015: 8).
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- Galvanik Deri Tepkisi-Cilt iletkenliği (GSR, Galvanic Skin Response )
- Göz İzleme (Eye Tracking)
- Yüz Kodlama-Tanıma (Facial Coding)
- Ses Perdesi Analizi (Voice Pitch Analysis)
- Kalp Ritmi (EKG, Elektrokardiyografi) dir.
(http://www.noropazarlama.net/noro-pazarlama-olcum-teknikleri/:
12/12/2017)
Bunların dışında son yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişik
yöntemlerle de çalışmalar yapılmıştır.- SST (Steady State Topography- Sabit
hal tipografisi) - TMS (Transcranial Magnetic Stimulation-Transkraniyal
Manyetik Uyarım) - SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography-Tek Foton Emisyon Tomografisi) - DTİ (difüzyon tensör görüntüleme) - CT (bilgisayarlı tomografi) teknikleri de kullanılmaktadır (Aytekin &
Kahraman, 2014a: 548).
Konuyla iligili gerek akademik gerekse özel ajanslar tarafından yapılan
çalışmalarda en sık kullanılan nöropazarlama teknikleri, EEG, fMRI, ve
göz izleme olmuştur. Şekil 2’de nöropazarlama teknikleri görülmektedir.

Şekil 2. Nöropazarlama Teknikleri
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1.3. Nöropazarlama Uygulama Alanları
Nöropazarlama çalışmaları genellikle; reklam verimliliğinin
ölçülmesi, marka sadakati oluşturma, ürün tasarımı ve ambalaj,
fiyatlandırma, siyaset, mimari, eğlence ve film sektörü gibi kullanım alanları
vardır (Akın & Sütütemiz, 2014: 70). Ayrıca işletme ve ürüne olan güvenin
ölçülmesi, mağaza tasarımı, ürün yerleştirme, medya araçlarının seçimi,
satış görüşmelerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi, tüketicilerin
ürün ve marka seçimlerini etkileyen faktörler, etkili reklam mesajının
oluşturulması, reklam mesajlarına verilen tepkinin ölçülmesi ve son olarak
reklamın hatırlanması ve ilgi çekiciliğinin ölçülmesi gibi kullanım alanları
mevcuttur (Aytekin ve Kahraman, 2014b: 50-51).
Diğer yandan özellikle nöropazarlama araştırma şirketleri tarafından
nöropazarlama teknikleri uygulanan çalışmalar şöyle sınıflandırılmıştır;
Marka Deneyimi Araştırmaları (Neuro Brand)
Reklam Araştırmaları (Neuro Media)
Ürün Deneyim Araştırmaları (Neuro Sens )
Ambalaj Araştırmaları ( Neuro Pack)
Web Sitesi Tasarım-Dijital Dünya (Neuro Web)
Satış Noktası Araştırmaları-Alışveriş Anatomisi (Neuro Shopper)
Siyasal Algı ve İletişim (Neuro Politics)
Sinema Araştırmaları (Neuro Cinema)
Oyun (Neuro Gaming)
(http://www.neurodiscover.com/arastirma-hizmetleri/
12/10/2017)

Erişim tarihi:

2. GÖZ İZLEME (EYE TRACKING) TEKNİĞİ VE PAZARLAMA
ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI
Çevremizden bilgileri duyu organlarımızla toplarız. Bu duyumsal bilgiler
ile algılamalarımız oluşur, şekillenir veya değişir. Bir ürün ne kadar fazla duyu
organına birarada hitap edebilirse algılanma derecesi o kadar artar. Reklamcılık içinde de en önemli unsur görsel algıdır (Koç 2013:100). Çünki insan
zihni, resimleme sistemi ile işlemektedir. İnsanlar çevrelerinde gördükleri
her iletiyi, görseli ilk 15 gün tam olarak daha sonra da fotoğrafik bir hafıza ile
hatırlamaktadır. Örneğin evininizde kaç tane kapı var diye sorulduğunda kişi
önce evinin içindeki kapı resmini canlandırır daha sonra cevabını verir. Satın
alınma kararında da aynı şekilde hafızamızdaki ürün resimlerini tutarız ve
bu ürünlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuruz (Eldem, 2009:98).
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Bu doğrultuda insanların göz hareketlerinin izlenmesi, kaydedilmesi ve
analizi, insan zihninde gerçekleşen süreçlerin anlaşılması için kullanılan
etkin yöntemlerden biri olmuştur. Bu nedenle de Göz izleme (Eye Tracking) tekniği, nöropazarlama araştırma teknikleri arasında en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir.
2.1. Göz İzleme Tekniği
Göz izleme (Eye Tracking) tekniği, göz bebeği hareketlerinin kızılötesi
ışınlar yardımı ile izlenmesi, kaydedilmesi ve analiz edilmesi ile kalitatif ya
da kantitatif sonuçlar sunan bir teknolojidir. Tüketicilerin bir görsel (reklam filmi, sahne, paket, ambalaj, web sayfası, yayın vb.) üzerinde bakışları
ile ilgili verileri tespit etmeye yarayan bir araştırma aracıdır (Tunalı vd.,
2016: 5).
Bu teknikte kullanıcıların göz hareketlerini takibi ve kaydedilmesi “Göz
izleme Cihazı” adı verilen, yüksek çözünürlüklü kameralara sahip near-infrared (NIR) teknolojisi kullanılan cihazlar yardımıyla uygulanır. Fizyolojik ölçümlere dayalı veriler genelde göz izleme cihazıyla birlikte satılan
özel yazılımlar aracılığıyla görselleştirilerek araştırmacıya rapor edilir. Bu
sonuçlar doğru bir şekilde yorumlanarak tüketicinin ürünle ilgili nasıl bir
zihinsel süreç geçirdiğine dair ipuçları elde edilebilir (Baş ve Tüzün 2014:
221).
Gözler sürekli hareket halindedir. Bu hareketlerin bir kısmı bilinçli olsa
da çoğu bilinçaltı yapılan kontrolsüz hareketlerdir. Gözün yaptığı sıçrama
hareketine fovea hareketleri denmektedir. Gözümüzün farkında olmadan
yaptığı bu tarama işlemleri bazı veriler sunmaktadır. Sıçramalar öncesi bu
kısa beklemeler minimum 100 milisaniye beklemeye denk gelmektedir.
Eğer bilinçli bir odaklanma yok ise; göz en fazla 250-300 milisaniye belirli
bir noktada sabitlenebilmektedir. Bu sabitlenme noktalarındaki artışın, bilişsel işyükündeki artışa yani beynin çözüm bulma ve muhakeme düzeyinin artışının göstergesi olduğu bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır (Batı ve
Erdem, 2016: 277). Aşağıdaki göz izleme sisteminin çalışması ile ile ilgili
temsili bir şekil sunulmuştur.
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Şekil 3. Göz takip sistemi temsili (Kaynak: Hür ve Kumbasar, 2011)

Piyasada buluna göz izleme sistemlerinin çoğu “korneal-yansıma/
gözbebeği-merkez” yöntemi ile gözün bakış noktalarını ölçmektedir.
Sistemde kullanılacak kızılötesi kameralar sabit, taşınabilir, takılabilir
tipte olabilmektedir Bu donanımla birlikte izleme işlemi sırasında gözün
özelliklerini konumlandıran ve açıklayan bir resim işleme yazılımı
kullanılmaktadır. LED gömülü kızılötesi kameradan çıkan kızılötesi
ışın hedef göz bölgelerinde güçlü yansımalar yapmak ve izlemeyi
kolaylaştırmak üzere gözün içine yönlenmektedir. Işın retinaya girerek göz
bebeğinin parlak görünmesini sağlamakta, retinadan büyük ölçüde geri
yansımaktadır. Bu sırada görüntü işleme yazılımı gözbebeğinin merkezini
ve korneal yansımanın konumunu belirlemektedir. Bu ikisi arasındaki
vektör ölçülerek çeşitli trigonometrik hesaplarla gözün dikkat noktası
belirlenmektedir. (Akın, 2014: 50)
Aşağıda farklı tip ve boyutta kullanılan cihazlara ait örnek bir fotoğraflar sunulmuştur. (https://www.tobiipro.com/product-listing/ Erişim Tarihi:21.08.2017)

Şekil 4. Sabit Göz
İzleme		

Şekil 5. Taşınabilir
Göz İzleme		

Şekil 6. Takılabilir
Göz İzleme Cihazı

Pazarlamada reklam çalışmalarında tüketicilerin dikkatini çekilmesi
istenilen ve ürün, logo, marka veya sloganın vurgulandığı veya bir mesajı verildiği alanlar ilgi alanı olarak adlandırılır. Bir reklamı bütünsel ola-
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rak ele almanın yanında bu ilgi alanına ait spesifik özelliklerin analizi de
çalışmanın etkinliği hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir. (http://
www.neurodiscover.com/bilimsel-ve-teknolojik-altyapi/eye-tracking-analizi-nedir/ : Erişim tarihi:01.11.2017)
Bir göz izleme çalışmasında, odaklanma, sıçrama ve izlenen yol olmak
üzere 3 temel ölçüm yapılır. Bu temel verilerin birlikte işlenmesi ve analizi
ile kolaylıkla yorumlanabilen görsel veriler oluşturulur. Bu veriler sıcaklık
haritaları, yol haritaları, kümeleme ve ilgi alanıdır (http://www.userspots.
com/userspotsdam-goz-izleme-teknigi-e-kitabi/: Erişim tarihi:11.06.2017).
Odaklanma; belirli bir anda gözün nerde olduğunun ölçümüdür. Bu kapsamında; ilk odaklanmaya kadar geçen süre, odaklanma sayısı ve odaklanma
süresi ölçümleri yapılır. Bu ölçümler reklamın tamamına ya da ilgi alanına
yönelik yapılabilir. Odaklanma süresi; araştırmacı tarafından tespit edilen ilgi
alanına ortalama ne kadar süre ile bakıldığını gösterir. Bu sürenin yüksekliği,
bilinçli dikkatin ve ilginin de yüksekliğine işaret eder. İlk odaklanmaya kadar
geçen süre; görsel uyarıcı geldikten sonra ilgi alanına ilk bakılma anına kadar
geçen süredir. Bu veri ile dikkati üzerine çeken unsurlar belirlenebilir. Odaklanma sayısı, ilgi alanına yapılan odaklanma sayısını ifade eder.
Sıçramalar ve Duraklamalar; gözün bir noktadan başka bir noktaya geçişini ifade etmektedir. Kişi etrafına bakarken, bir kitap okurken veya televizyonda bir program izlerken aslında 100 ile 300 milisaniyede bir küçük
duraklamalar (fixations) yapar. Bu duraklamalar arasındaki geçişlere de
sıçrama (saccade) denmektedir. Sıçramalar görselin dikkat cezbetme derecesine göre uzun veya kısa olabilir.
İzlenen Yol; Odaklanma ve sıçrama verilerinin birleşimiyle birlikte izlenen yol ortaya çıkar. İzlenen yol; görüş alanı içindeki gezinimin göstergesidir. Bir reklam izleniminde kullanıcıların hangi yolları izlediğini gösteren
haritalardır.
Sıcaklık haritası; Odaklanma verilerinin, bakılma yoğunluğunun değerlendirilmesi ile oluşturulan açık yeşil renkten kırmızı renge doğru doğru
değişen renk skalası ile derecelendirilme yapılmış, kımızı alanların en yüksek ilgi ve görsel dikkat alanlarını ifade ettiği haritalardır. Bu sayede ilgili
görsel unsur ile bağlantılı olarak kullanıcıların hangi noktalara ve ne kadar
süre baktıkları, nereler yoğunlaştığı tespit edilmektedir.
Gözlem Oranı: Araştırmada katılımcılardan kaçının ilgi alanına baktığını gösterir.
Göz bebeği büyüklüğü: Gözbebeğimiz öncelikle ortam ışığına tepki verir.
Örneğin ışığın az olduğu bir ortamda gözbebeğimiz büyür, ışığın çok olduğu ortamlarda ise küçülür. Işık refleksi denen bu olay çalışmalarda, gözümüzün yani bir bakımada beynimizin hala tepki verip vermediğini gösterir.
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Göz kapağı hareketleri: Göz kapağı hareketleri göz takibi ile elde edilen grafiklerde net bir şekilde görülebilir. Çünkü gözün kapandığı anlarda
veri gelmediği için grafiklerde boşluklar oluşur. Bir bilgiyi işleme yada bir
problemi çözme sırasında beynimiz işyüküyle alakalı olarak gözlerimize
yoğun bir kırpma sinyali gönderdiği gibi, korku refleksinin bir yansıması
olarak da ani göz kırpma hareketleri oluşur. Yüksek düzeyde göz kırpma ise
uyku hali, düşük konsantrasyon ve odaklanmaya işaret eder.
Kullanıcı Videoları : Kullanıcıların görevleri gerçekleştirirken çekilmiş,
sesli düşünce ve mimiklerini içeren videolar.
Eğer bir Web sitesi yada web tabanlı bir program araştırmalarında bunlara ilave olarak aşağıdaki verilerde elde edilir.
Mouse Hareketleri: Kullanıcının hangi anda, nereye, kaç kere tıkladığını
belirleyen istatistikler.
Zaman İstatistikleri: Kullanıcıların görev bitirme, sayfada kalma, link
arama süreleri gibi zaman bazlı istatistiklerini içeren veriler. (Erdemir ve
Yavuz, 2016, s:101-106)
Bir göz izleme çalışmasında elde edilen sıcaklık haritaları, yol haritaları
ve kümeleme haritalarına ait örnekler aşağıda sunulmuştur. http://
www.pazarlamasyon.com/pazarlama/goz-izleme-teknigiyle-25-sicaklikharitasi/ Erişim tarihi:31.07.2017

Şekil 7. Yol Haritaları		

Şekil.8. Sıcaklık Haritaları

Şekil 7’de gösterilen yol haritaları test edilmek istenen görev sırasında
kullanıcının sabit bakışlarının sırasını, süresini ve yerlerini belirten bir görsel çıktıdır. Şekil 8’deki haritada odaklanma sürelerine ve sayılarına göre
açık yeşil renkten (en kısa/az) kırmızı renge (en uzun/çok) doğru derecelendirilmektedir. Bu sayede en çok yoğunlaşılan alan tespit edilebilmektedir. Şekil 9’da ise bir kümeleme haritası örneği görülmektedir.
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Şekil 9. Kümelenme haritası

Sabit bakışların yoğunluğuna göre kümeleme yapılabilmekte ve bu bilgi
sayesinde ortak ilgi alanları çıkabilmektedir.
Göz izleme tekniği ile nelerin ölçüldüğü ve tekniğin nerelerde kullanıldığı şöyle özetlenebilir.

Görsel Testler

Kullanım Testleri

TV Reklamları

Web sitesi

Online Reklamlar

Yazılım kullanılabilirlik testleri
Bilgisayar Oyunları tasarımları

Basılı Reklam (Gazete, Dergi v.b.)
Açıkhava reklamları
Ambalaj, Etiket, Logo testleri
Raf Düzeni, Ürün Yerleştirme
Teşhir Ekipmanları
Farklı mağaza tiplerindeki alışveriş
alışkanlıkları

El Terminali & Smartphone
Interaktif TV
Otomotiv
Havacılık ve Simulasyon
Eğitim
Tıbbi araştırmalar

Çizelge 1. Göz izleme sistemi kullanım alanları (Hür ve Kumbasar, 2011)
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Göz İzleme Tekniğinin avantaj ve dezavantajları aşağıdaki tabloda
sunulmuştur.
Avantajları
%100 kesinlik. Kullanıcıların
sayfada tam olarak nereye baktıklarını
görebilirsiniz.
Kontrollü çevre. Kullanıcılar
önceden belirlenmiş görevleri
gerçekleştirirler. Bu yüzden neyi
test edeceğinizi ve kullanıcıların
hedeflerini tam olarak bilirsiniz.
Açık diyalog. Kullanıcılar sesli
düşünerek size düşüncelerini ve
eleştirilerini aktarabilirler.
Taşınabilir olması
Diğer nöropazarlama birlikte
metodları ile kolaylıkla kullanılabilir.

Dezavantajları
Maliyet. Uzman, moderatör,
kullanıcılar gibi etkenlerle artan
test maliyeti
Sınırlı etki alanı. Kullanıcı sayısı
ve çeşidi çoğu zaman sınırlı
kalmaktadır.
Gözlemci etkisi. Kullanıcılar
izlendiklerini bildikikleri için
doğal davranamazlar.
Hawthorne etkisinin ortaya
çıkması çok muhtemeldir.

Çizelge 2. Göz İzleme Tekniği Avantaj ve Dezavantajları. (http://www.userspots.
com/userspotsdam-goz-izleme-teknigi-e-kitabi/:Erişim tarihi:11.06.2017

2.2. Pazarlama Araştırmalarında Göz İzleme Tekniği Kullanımı
Pazar araştırmalarında göz izleme tekniğinin; tüketici davranışlarının
incelenmesi ve ürünlerin etkililiğinin-verimliliğinin tespiti amacıyla kullanıldığı söylenebilir. Aşağıdaki tabloda göz izleme tekniği kullanımış bazı
çalışma örnekleri sunulmuştur. Göz izleme tekniğinin pazarlama alanında
kullanımı üzerine araştırmalar özellikle 2000’li yıllarda büyük bir artış göstermektedir.
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Yandaki örnekte
görüldüğü gibi
bazen markanın
yüzü ürünün
kendisinden daha
çok ilgi görürken
marka arka planda
kalıyor.
Yandaki örnekteki
reklam çalışmasında,
Modelin
bakışlarının
yönünün ürüne
kaydırılması ile
izleyici bakışlarının
da ürüne kaydığı
görülmektedir.

Örnekte sıcaklık
haritasından da
görüldüğü gibi
odaklanma fiyat
etiketleri üzerine
olmuştur
Ürünlerin raf
yerleştirmesi ile
ilgili yapılan göz
izleme çalışmasında,
tüketicelerin üst
ve alt raflara pek
bakmadığı genelde
göz hizası raflara
baktığı tespit
edilmiştir.
Çizelge 3. Göz izleme çalışmaları örnekleri
(http://www.pazarlamasyon.com/pazarlama/nereye-baktigini-cok-iyi-biliyoruzeye-tracking/ :Erişim tarihi:12.03.2016)
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Göz İzleme Tekniği ile yapılan bazı ticari çalışmalar:
Türkiyede faaliyet gösteren nöropazarlama şirketlerinden biri olan Affectspots’un EEG ve göz izleme tekniği kullanılarak Mavi Jeans için yaptığı reklam ölçümleme çalışmasında izleyicilerin, ilgi, heyacan, odaklanma
skorları, sahneleri ve yerleri tespit edilmiştir. ( https://vimeo.com/73778800
Erişim tarihi: 04.01.2018). Bu çalışma ile reklam yayınlanmadan önce izleyicinin ilgisini çekmeyen, kendisini duygusal olarak etkilemeyen sahnelerin
çıkarılmasıyla maliyet tasarrufu sağlanmıştır.
ThinkNeuro nöropazarlama firması tarafından Vodafone şirketine ait
“hesabını bilen tarife” isimli reklamı EEG ve Göz İzleme yöntemi ile analiz
edilmiştir. Reklamın izleyicide uyandırdığı heyecan, dikkat ve ilginin ölçümlenmesi için yapılan çalışmada izleyicinin reklamda hangi noktalara hangi
süre ile baktığını ve baktığı esnada izleyicide uyandırdığı duyguları sayısal ve
görsel verilere dökerek ölçümlemeler yapılmıştır. Sonuçlara göre, reklamın
başlamasıyla birlikte dikkat ve duygusal etki eğrilerinde yükseliş gözlemlenmiş, fakat filmdeki duygusal etki kızın görüldüğü sahne ile sert biçimde
düşmeye başlamıştır. Reklam filminin sonunda mesajın verildiği sahnelerde,
dikkat eğrisi yukarıda olmasına rağmen, duygusal etki skoru oldukça düşük
seviyelerde seyretmektedir. ThinkNeuro’ya göre bu veri, hikayenin beğenilmesine rağmen markayla hikaye arasındaki bağın kurulmasında sorun olabileceği ve markanın hatırlanmasının istenilen noktada olamayacağını göstermektedir. (http://www.thinkneuro.net, 2013. Akt. Akın, 2014: 22).
ThinkNeuro firmasının, THY’nın Iğdır Havalimanı’na ilk uçuşunu anlatan “Hayal Edince” reklamı için, 24 gönüllü deneğin katıldığı, beyin EEG’si ve
göz izlemenin (eye-tracking) birlikte kullanıldığı nöropazarlama testi uygulanmıştır. Beyin EEG’si ile deneklerin ‘dikkat’, ‘duygusal etki’ ve ‘duygusal zorlanma’ skorları ölçümlenirken, eş zamanlı olarak göz izleme (eye tracking)
cihazı sayesinde deneklerin hangi sahnelere ve sahnelerde nereye odaklandıkları, packshot’ta neleri gördükleri tespit edilmiştir. EEG ve göz takibinin
senkronize olarak ölçülmesiyle, izleyicinin reklamın hangi saniyesinde tam
olarak ne gördüğü ve bu andaki duygusal hareketliliği bilimsel olarak belirlenmiştir. 131 saniye gibi uzun bir reklam süresine sahip söz konusu reklamın 73,66 gibi yüksek bir dikkat skoruna ulaştığı ancak duygusal etki skoru
olarak 66,43 ile ortalamın altında yer aldığı görülmüştür. Reklam, uzun süre
duygusal bağı koruyamasa da, belirli sahnelerde duygusal etkide anlamlı derecede yükselişler göze çarpmıştır. Diğer yandan reklamda oyuncu yerine
gerçek insanların kullanılması ve bir samimiyet içermesi, senaryo ve görüntülerde “şimdi ne olacak hissi” uyandırması, uzun olmasına rağmen reklamı
başarılı kılmıştır. Reklam, AES (Toplam Reklam Etkinlik Skoru) itibarıyla
da başarılı reklamlar arasına girmiştir. (http://www.thinkneuro.net/tr/basin/
mediacat/thy-reklami-dikkatleri-topluyor erişim tarihi: 21.12.2017).
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Göz izleme tekniği ile yapılan bazı akademik çalışmalar;
Zimprich (2013), yüksek lisans tez çalışmasında, market reyonlarındaki ürünlerin raf diziliminin tüketici satın alma davranışına olan etkisini
araştırmıştır. Bu araştırma kapsamında sabit göz izleme cihazı kullanılarak
bilgisayar ekranından 101 deneğe süpermarket reyonlarına ilişkin fotoğraflar gösterilmiştir. Önce 4 farklı ürün grubu için 4’er farklı yerleştirmeye
ait fotoğraflar herhangi bir sınırlama olmaksızın incelenmiştir. Daha sonra
belirli yönlendirmelerin yapılarak ikişer seans daha uygulama yapılmıştır.
Çalışma sonunda, reyon yerleşiminin kullanıcı davranışını nasıl etkilediği,
hangi yerleşim düzeninin daha etkili olduğu, kullanıcıların reyonun hangi
bölgelerine daha çok odaklandığı verilerine ulaşılmışır.
Elbert (2013), e-ticaret sitelerinde ilgi alanları ve müşeri ilgisi ve davranışları üzerine yaptığı göz izleme çalışmasında, 7 kadın müşterinin göz hareketleri e-ticaret siteleri arasında seçim yaparken takip edilmiştir. Web sitesinde
yer alan bileşenlerin (ürünler, menü, logo ve güvenlik etiketi gibi) bu seçime
etkisi araştırılmıştır. Web sitesinde yer alan bileşenler test öncesinde ilgi alanı (Area of Interest) olarak belirlenmiş ve katılımcıların bu alanlardaki göz
hareketlerine odaklanılmıştır. Bu araştırma sonucunda müşterilerin seçimlerini etkileyen web bileşenleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Valezquez ve Pasch (2014), yaçoşları 8-15 arası değişen (ort 11,6) 102
çoçuk üzerinde sabit göz izleme cihazı kullanarak yaptığı çalışmada; çocukların yiyecek/içecek reklamlarına olan dikkati, bu dikkatin ürün tercihine özellikle sağlıksız ürün tercihine etkisi olup olmadığını araştırımıştır.
Ayrıca göz izleme çalışması ile parelel katılımcıların öz bildirim ile ürün
tercihleri de alınmıştır.
Gülçay’ın (2014) yaptığı çalışmada Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde okuyan yaşları 18-33 arasında değişen 130 gönüllü erkek öğrenci katılmıştır. Katılımcılara her biri 7 fotoğraftan oluşan olumlu, olumsuz ve
nötr olmak üzere 3 farklı duygusal versiyonu olan tematik fotoğraf serileri
kendi bakış açısı veya gözlemci bakış açısı koşullarında gösterilmiştir. Tematik fotoğraf serilerinin gösterimi sırasında katılımcıların göz hareketleri
göz izleme cihazıyla kaydedilmiştir. Katılımcılara olumlu, olumsuz ve nötr
tematik fotoğraf serilerinden sadece biri gösterilmiştir. Katılımcıların merkezi ve çevresel detaylara ilişkin bellek ölçümleri (Serbest Hatırlama Puanları ve Görevi Tamamlama Süresi) ve göz izleme ölçümleri (İlk Odaklanma
Süresi, Toplam Odaklanma Süresi, Odaklanma Sayısı) karşılaştırılmıştır.
Başev (2015), 44 çocuk (22 kız, 22 erkek) üzerinde yaptığı çalışmada,
geleneksel reklam etkinliği araştırma yöntemleri (anket, yüz yüze görüşme
ve odak grubu) ile yeni yöntemlerin (EEG ve Göz İzleme- Eye Tracking) çocukların seçme, algı/tutum, beğeni ve tavsiye etme niyetlerini belirlemedeki
etkinlikleri karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre yeni yöntemlerin
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geleneksel yöntemlerden daha iyi daha güvenilir sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Ancak geleneksel yöntemlerin seçme beğeni gibi tutumların nedenlerini belirlemede daha uygun oldukları tespit edilmiştir

SONUÇ VE ÖNERİLER
Son yıllarda artan ve çeşitlenen üretim, piyasalarda ciddi bir rekabeti beraberinde getirmiştir. Üreticiler ve satıcılar kendilerine rekabet üstünlüğü
sağlayacak, hedef kitlesini etkileyebilecek, pazarlama yöntemleri üretmek
zorundadır. Bu da sağlam bir pazarlama araştırması yapmak ve tüketiciyi
tanımak ile mümkündür.
Pazarlamada kullanılan geleneksel araştırma yöntemlerinin tüketici karar verme sürecini analiz etmede zamanla yetersiz kalması, bunun yanında
teknolojinin gelişmesiyle birlikte maliyetlerin de düşmesi nöropazarlama
çalışmalarına olan ilgiyi ve önemi arttırmıştır. Artık günümüzün mal ve
hizmet üreten ve satan firmaları pazarlama araştırmalarındaki yeni gelişmeleri yakından takip etmektedir.
Nöropazarlama araştırmaları, tüketici satın alma davranışları, ürünlerin etkinliği, bilinirliği, marka değeri, tercih edilme derecesi, gibi stratejik
konularda önemli avantajlar sunacak stratejik bir yaklaşım olarak nitelendirilebilir.
Özellikle pazarlama problemlerini çözeceğine dair beklentiler, pazarlama süreçlerini kolaylaştırması ve maliyetlerinde tasarruf sağlayacak olması, standart pazar araştırma çalışmalarının sunduğundan daha hızlı ve
daha net veriler sağlaması ile gelişme sürecinde bulunan ve teknolojinin
gelişmesi ile kendini yenileyen nöropazarlamaya olan ilgi ve beklentiler
artmaktadır.
İlk çıktığında sabit sistemle başlayan ardından sırayala taşınabilir ve takılabilir bir cihaz ile kullanılan Göz İzleme tekniği, geniş kullanım alanı,
düşük maliyeti ve diğer teknikler ile birlikte kullanıma elverişli çalışma sistemi ile diğer nöropazarlama tekniklerinden daha avantajlıdır.
İçine bulunduğumuz dijital çağda bilgiye, teknolojiye, insanlara ulaşmak oldukça kolay ve ucuz olup, insanların birbiri ile iletişimi ve etkileşimi
aynı şekilde hızlı olmaktadır. Bu durumun bilimsel boyuta taşınması yani
farklı disiplinlerin etkileşim içinde olması her bir disiplin için yeni gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Nöropazarlama bunun en güzel örneklerinden biridir.
Teknolojik ve tıbbi gelişmeler ile iletişimin teknikleri ve araçlarının artış göstermesinin nöropazarlama çalışmalarını daha da hızlandıracak hatta
yeni pazarlama stratejileri oluşturulmasına önemli katkılar sağlayacaktır.
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BANKA PAY SENETLERİNİN BETASINI BELİRLEYEN
FİNANSAL ORANLAR: BİST’TE BİR UYGULAMA
FINANCIAL RATIOS DETERMINING THE BETAS OF BANKS
STOCKS: AN IMPLEMENTATION IN BIST
Elif ACAR1, Hikmet ULUSAN2
ÖZET
Sermaye varlık fiyatlama modeli (SVFM) , bir varlığın beklenen getirisini, sistematik riskin fonksiyonu olarak ifade etmektedir. Bir yatırımcı tarafından dikkate
alınması gereken finansal tablolar aracılığıyla pay senedinin sistematik riskinin
tahmin edilebilmesidir. Risk ölçümünde sistematik riskin göstergesi olan beta katsayısı kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasasında 2007
-2016 yıllarında işlem gören banka pay senetlerinin beta katsayısı ile bankaların
mali tablolarından elde edilen finansal oranları arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Araştırmada yöntem olarak adımsal çoklu regresyon analizi kullanılmıştır ve regresyon varsayımlarının geçerliliği sınanmıştır. Analiz sonucunda, 66 adet finansal
oran içinden sistematik risk ile ilişkisi olan finansal oranlar; Şube başına TL mevduat, Net Bilanço Pozisyonu / Özkaynaklar, YP Likit Aktifler / YP Pasifler, Duran
Aktifler / Toplam Aktifler, Faiz Gelirleri / Toplam Aktifler, Personel Gideri / Diğer
Faaliyet Giderleri olarak bulunmuştur. Bu oranlar yatırımcılar için tahmin ve karar
vermede kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Sistematik Risk, Beta Katsayısı, Banka Finansal Oranlar

ABSTRACT
Capital assets pricing model (CAPM), describes the relationship between
risk and expected return as a function of systematic risk. It is the estimation
or measurement of systematic risk of a stock by financial statements which
should be taken into consideration by the investor. In the measurement of risk
beta coefficient is used as the indicator of the systematic risk. In this study the
correlation between beta coefficients of banking sector stocks traded on İstanbul
Stock Exchange between 2007-2016 and the financial ratios provided from
banks’ financial statements. Stepwise multiple regression method was used in the
study and the validity of assumptions of the regression was tested. At the end of
the analysis among the 66 financial ratios, the ratios correlated with systematic
risk were discovered to be; Savings per branch, Net Exchange Position/Equities,
Liquid Assets (Foreign Currency)/Liabilities (Foreign Currency), Fixed Assets/
1 Dr. Öğretim Üyesi, Bozok Üniversitesi, elif.acar@bozok.edu.tr
2 Prof.Dr. Öğretim Üyesi, Bozok Üniversitesi, hikmet.ulusan@bozok.edu.tr
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Total Assets, Personnel Expenses/Sundry Expenses. These ratios may be useful for
investors in their estimations and decision making processes.
Keywords: Systematic Risk, Beta Coefficient, Bank Financial Ratios

1. GİRİŞ
Pay senetlerine yatırım yapacak olan yatırımcılar için pay senedi getirilerini tahminlemek ve kazançlarını ençoklamak en öncelikli konudur. Fakat
pay senedi piyasaları, finansal piyasalar içinde en riskli piyasalar olma niteliğindedir. Finans teorisi açısından risk; bir yatırımdan beklenen getirinin
gerçekleşen getiriden farklı olması, yani gerçekleşen getirinin beklenenden
sapma göstermesidir (Brigham & Houston, 2001). Finansal piyasalarda
risk, ikiye ayrılmaktadır; Sistematik ve Sistematik olmayan risk. Sistematik
risk, piyasada bulunan tüm varlıkları etkileyen bir risk türü iken Sistematik
Olmayan Risk, sadece tek bir varlığın kendi özelliğinden kaynaklanan ve o
varlığa özgü risk olarak tanımlanmaktadır (Galagedera, 1998: 2).
Piyasa riski veya çeşitlendirilemeyen risk olarak da adlandırılan sistematik risk, tüm ekonomik ve politik değişikliklerden kaynaklanan ve kontrol edilemeyen belirsizlikleri ifade etmektedir (Özçam, 1997: 9). Örneğin,
faiz oranı riski, satın alma gücü riski, enflasyon oranı, politik ve ekonomik
risk, kur riski, ekonomik durgunluk, savaş gibi faktörlerin etkileri finansal
piyasalarda bulunan tüm varlıkları etkilemekte ve getiri oranlarına farklı
olarak yansımaktadır.
Sistematik olmayan risk, finansal piyasalarda bulunan finansal varlıkların ait oldukları şirketlerde ortaya çıkan risk olarak ifade edilmektedir.
Sistematik olmayan risk; şirketin kendi yapısından kaynaklanan, kendine
özgü, diğer şirketleri doğrudan etkilemeyen ve bağımsız bir risk türüdür.
Örneğin, yönetim başarısızlıkları, finansal riskler, faaliyet riski gibi. Finansal varlıkların sistematik olmayan riskleri tamamen birbirinden bağımsız
olduğundan, farklı varlıklarla veya çeşitlendirme yoluyla oluşturulan bir
portföyün sistematik olmayan riski tamamen ortadan kaldırılabilmektedir
(Francis, 1991:265). Herhangi bir portföyden çeşitlendirilme yoluyla ortadan kaldırılamayan ve yatırımcıların yaptığı yatırımdan dolayı katlandığı
ve karşılığını beklediği risk türü, sistematik risk şeklinde ölçülmektedir
(Reilly & Norton, 1995: 174).
Riski ölçmek için, bir yatırımcı tarafından dikkate alınması gereken risk
türü sistematik risk ve sistematik risk türünün göstergesi olan beta katsayısıdır. Sistematik risk, finans literatüründe daha çok beta olarak adlandırılmaktadır. Bir varlığın risk ölçütü, onun piyasaya karşı hareket etme
ölçüsünün veya piyasaya karşı duyarlılığını gösteren sistematik riski yani
betasıdır. Beta katsayısı, bir pay senedinin, işlem gördüğü piyasaya olan
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duyarlılığını ölçmede kullanılan önemli bir araçtır. Risk ve getiri arasındaki doğru orantılı ilişki olduğundan, riski yüksek olan pay senetleri yüksek
getiri sağlayabileceği için bu tür pay senetleri yatırımcı açısından daha cazip olmaktadır (Konuralp, 2005: 64). Diğer taraftan, bazı yatırımcılar yüksek riskli pay senetleri yerine, düşük riskli pay senetlerine yatırım yaparak
da yüksek getiri sağlayabilmektedirler (Bengitöz, 2015: 6). Bunun sebebi,
gerçekleşen getirinin beklenen getiri değerinden düşük olması olasılığının
bulunması ve bazı yatırımcıların gerçekleşebilecek yüksek getiri kayıplarını
göze alamamalarıdır. Riski seven ve daha fazla getiri elde etmek isteyen yatırımcılar, riskli pay senetlerine yatırım yapmayı tercih edecektir. Beta katsayısının artması o pay senedinin riskinin de getirisinin de arttığı anlamına
gelmektedir. Yatırımcılar, pay senedi yatırımlarından yüksek bir getiri elde
etmek istiyorlarsa, portföylerine beta katsayısı yüksek olan pay senetlerini dâhil etmelidirler. Öte yandan, yüksek riski sevmeyen yatırımcılar ise,
portföylerine beta katsayısı düşük olan pay senetlerini dâhil etmelidirler.
Her sektörde risk unsurları vardır fakat bir kişi veya bir işletmenin borç
verdiği fonlarla başka bir kişi ya da işletmenin fon ihtiyacını karşılamak zorunda olan bankacılık sektöründe söz konusu olan risklerin türleri ve kapsamı çok daha fazladır. Ekonomideki en hassas gelişmeler banka bilançolarına muhakkak yansımaktadır (Gökmen, 2007). Finansal tablolardan elde
edilen finansal oranlar o bankanın riskliliği ile ilgili önemli göstergelerdir.
Bankalar borçlanarak sağladıkları fonlarla faaliyet göstermektedirler. Dolayısıyla, finansal kaldıraç bankacılık sektöründe yüksektir. Bu, hem riskin
hem de kârın kaynağıdır (Gökmen, 2007). “Sermaye Yeterliliği” oranları
bankaların genel olarak finansal bakımdan sağlamlık göstergelerinden biridir. Bankacılık risk alarak yapılan bir iş olduğu için bu durumda sermaye
yeterliliği daha da ön plana çıkmaktadır (Gökmen, 2007). “Aktif Kalitesi”
kavramı bankalar açısından önemli kavramlardan diğeridir ve ödünç verilen fonların geri dönüşünün göstergesidir (Aktaş & Kargın, 2007: 41).
“Likidite” geniş anlamda, banka aktiflerinin daha likit, daha kısa vadeli
ve daha kolay paraya dönüştürülebilecek biçimde düzenlenerek pasiflerle
vade uyumlu hale getiren dengeli bir finansman politikası izlenmesi anlamında kullanılmaktadır (Ünsal & Duman, 2005: 5). “Gelir-Gider Yapısı”
oranları, bankanın elde ettiği kârın hangi gelir ve gider kalemlerinden etkilendiğini ve toplam gelirleri ve giderleri içerisinde hangi kalemlerin ağırlıklı olarak yer aldığını göstermektedir (Aktaş & Kargın, 2007: 44). Tüm bu
önemli oranlar banka pay senedinin getiri riskini belirleyen etkenler olabilir. Bankaların finansal performansları hakkında bilgi sağlayan muhasebe
değişkenleri yani finansal oranlar ile sistematik riskin göstergesi olan beta
katsayısı arasında bir ilişkinin olması beklenir.
Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli risk ile getiri arasındaki ilişkiyi
açıklayan bir modeldir, fakat model, risk ile getiri arasındaki ilişkiyi göstermekte, riske neden olan faktörleri değerlendirmeye almamaktadır. Modelin
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bu eksiklikleri araştırmacıları sistematik riski belirleyen faktörlerle ilgili
modeller geliştirmeye yönlendirmiştir. Bu amaç çerçevesinde, çalışmanın
amacı, finans literaründe sıklıkla pay senedi getirilerini anlamlı bir şekilde
açıkladıkları belirtilen beta katsayısı ile bankacılık sektöründe pay senedi
getiri riskini (betayı) açıklayan çeşitli finansal oranların beta üzerindeki
etkilerini araştırmaktır.
Bankacılık sektörünün finansal oranları diğer sektörlerden farklılık göstermektedir. Konu ile ilgili literatürde çalışmalar olmasına rağmen, diğer
sektörler için yapılmış çalışmalar bankacılık sektöründeki sermaye yeterliği,
aktif kalitesi vb. oranlar bakımından farklılık göstereceğinden bu çalışmaya
gereksinim duyulmuştur. Bankacılık sektörü için muhasebe değişkenlerini
kullanarak betayı modelleyen çok faktörlü bir model oluşturulmuştur. Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasasında işlem gören 9 adet banka pay senedinin
2007-2016 dahil yılları arasındaki verileri kullanılarak hangi finansal oranların betayı açıkladığı ölçülmüştür. Analizlerde kullanılan finansal oranlara
kod verilmiştir. Finansal boyutlar; Sermaye Yeterliliği (SY), Aktif Kalitesi
(AK), Likidite (L), Kârlılık (K), Bilanço Yapısı (B), ve Gelir Gider Yapısı
(G), Sektör Payı(SP), Grup Payı (GP), Şube Rasyoları (SUBE) ve Faaliyet
(F) rasyolarından oluşmaktadır.

2. LİTERATÜR
Sistematik riskin göstergesi olarak beta katsayısını hesaplayan ilk çalışmalar, Pörtföy Teorisi konusundaki Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma
Modeli kapsamında Markowitz (1952), Sharpe (1964), Lintner (1965) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalar, pay senedi getirisinin belirleyicileri üzerinde durmuşlardır. Teorik olarak önermiş oldukları piyasa risk faktörünün
yani betaların, beklenen getiri oranını etkileyen tek önemli faktör olduğunu ileri sürmektedirler. Bu modellere göre beklenen getiri ve sistematik risk
arasında doğrusal ve pozitif yönlü ilişki vardır. Pay senedinin sistematik
riski arttıkça (azaldıkça), getirisinin de artması (azalması) beklenir. SVFM
modeline göre portföyde çeşitlendirme yoluyla ortadan kaldırılan kısım,
sistematik olmayan risktir. Her hangi bir portföyde bulunan varlıkların sayısı arttıkça, portföyün sistematik olmayan risk kısmı azaltılabilmektedir
(Balvers, 2001: 41). Sistematik risk ise, bir portföyün finansal varlık çeşitlendirilmesiyle ortadan kaldırılamayacak olan kısmıdır. Varlık fiyatlama
modelleri, riski hesaplamak için portföy içindeki hisselerin piyasa hareketleri ile olan ilişkilerini gösteren bir risk faktörü kullanmaktadır. Bu risk
faktörü, bir pay senedinin piyasa hareketi ile olan ilişkisi olan beta katsayısı
ile hesaplanmaktadır. Varlığın sistematik risk ölçütü olarak kullanılan beta,
ilgili pay senedinin piyasada meydana gelen değişimlere ne ölçüde duyarlı
olduğunu gösteren bir ölçüttür (Brigham, 1992: 187).
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Betalarla finansal oranlar arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalardan ilki
Ball ve Brown (1969) ve Beaver, Kettler ve Schols (1970) tarafından gerçekleştirilmiştir ve muhasebe verilerinden elde edilen değişkenlerin beta katsayısını kısmen açıkladığı sonucu elde etmişleridir (Akça, 2008, 48). Gonedes
(1973) çalışmasında, muhasebe verileriyle sistematik risk arasında istatistiksel tahminle yaparak önemli bir ilişki olduğunu tespit emiştir (Kara, 2015:
372). Karels ve Sackley (1993), piyasa betaları ve muhasebe betaları arasındaki ilişkiyi bankacılık sektörü açısından incelemiş ve bu iki değişken arasında anlamlı ilişkiler tespit etmiştir.
Valahzagharda ve Rahimib (2014) çalışmasında, Tahran Borsasında işlem gören bankaların 2005-2012 yıllarındaki sermaye yeterliliği, borç kaldıracı, kâr payı, şirket büyüklüğü, banka yoğunlaşması, pay senedi getirisi
gibi finansal oranları ile getiri riski arasında ilişki olup olmadığını regresyon
analiziyle araştırmışlardır. Banka büyüklüğü ve ulusal mevduat ve kredilerdeki (growth domestic product) büyümenin risk üzerinde etkili olduğunu
saptamışlardır.
Son yıllardaki ulusal alanyazında, beta katsayılarıyla ilgili birçok çalışma
mevcut olup bu çalışmalarda daha çok betaları hesaplayan çalışmalar öne
çıkmaktadır. Bu çalışmalar betanın tahmini, düzeltilmesi, betaların istikrarı,
işletmelerin halka açık olup olmadığına göre beta tahmini, getiri aralığının
beta üzerine etkisi ve sektörel bazda betaların farklılaşıp farklılaşmadığı,
muhasebe betalarıyla piyasa betaları arasındaki ilişki gibi değişik yönleriyle
beta katsayısını ele almışlardır. Betalarla finansal oranlar arasındaki ilişkiyi
açıklayan son yıllardaki ulusal çalışmalardan bazıları:
Ersoy vd. (2010), 1998-2006 yılları arasında BİST’te işlem gören finansal
olmayan şirketlerin verilerini kullanmışlardır. Betayı, pay senetlerinin günlük getirileri ile tüm endeks getirisini regresyona tabi tutarak hesaplamışlardır. Buldukları piyasa verilerine dayalı betalarla muhasebe risk ölçütleri
arasındaki ilişkiyi çoklu regresyon analiziyle araştırmışlardır. Cari oran ve
şirket büyüklüğü bağımsız değişkenlerinin, bağımlı değişken beta katsayısındaki değişkenliğin %28,6’sını açıklayabildiğini bulmuşlardır. Ayrıca, beta
katsayısı ile şirket büyüklüğü arasında anlamlı, beta katsayısı ile cari oran
arasında ise anlamsız ilişki tespit etmişlerdir.
Tanrıöven ve Aksoy (2011), sistematik riskin (betanın) belirleyicilerini sektörel bazda tespit etmeye çalışmışlardır. 1997-2008 yılları arasında
BİST’te işlem gören şirketler için dengeli olmayan panel regresyon yöntemini kullanmışlardır. Borç rasyoları ile beta arasında pozitif yönlü anlamlı
ilişki bulmuşlardır. Gıda ve teknoloji sektörü dışında tüm sektörlerde satış
büyümesi oranının betayı etkilediğini, tas-toprak sektörlerinde sadece fiyat/
kazanç oranının etkili olduğunu ve metal sektöründe sadece kaldıraç rasyosunun etkili olduğunu tespit etmişlerdir. İlaveten, metal sektöründe aktif
büyümesi oranı, kağıt-basım sektöründe öz sermaye getirisi, teknolojide
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toplam borç büyümesi, ticarette kısa vadeli borç/piyasa değeri, kağıt basımda uzun vadeli borç/piyasa değeri oranlarını önemli değişkenler olarak
bulmuşlardır.
Kara, (2016), 2013-2015 yılları için 5 farklı sektörden BİST’te işlem gören 120 şirket verisini kullanmıştır. Şirket getirilerinin BİST tüm endeks
getirisi karşısındaki sistematik riskini hesaplamıştır. Sistematik riskle muhasebe verilerine dayalı oranlar arasındaki ilişkiyi çoklu regresyon yöntemi kullanarak incelemiştir. Çalışma sonucunda, sistematik risk ile ilişkisi
olan muhasebe verilerinden elde edilen 7 adet oran; Maddi Duran Varlık/
Uzun Vadeli Borç, Kısa Vadeli Borç/Toplam Borç, Faaliyet Kârı/ Net Satış,
Finansman Oranı, Stok Devir Hızı, Net Kâr/Toplam Aktif, , Hisse Başına
Kâr olmaktadır.
Bankacılık sektörü açısından Bektaş ve Tekin (2013), betalar yerine
farklı bağımlı değişkenleri ele almıştır. 2011 yılında BİST’te işlem gören
mevduat bankalarının borsa performans oranları ile bilançolarından elde
edilmiş finansal oranları arasındaki ilişkiyi kanonik korelasyon analizi ile
incelemişlerdir. Çalışmalarında, borsa performans oranları olarak fiyat/
kazanç oranı ile piyasa değeri/defter değeri oranı ele alınmıştır. İncelenen
finansal oranlar; özkaynaklar/toplam aktifler, toplam krediler ve alacaklar/
toplam aktifler, net dönem kârı (zararı)/toplam aktifler, net dönem kârı
(zararı)/ özkaynaklar, toplam gelirler/toplam giderler, likit aktifler/kısa
vadeli yükümlülükler olmak üzere altı değişkenden oluşmaktadır. Banka
pay senetlerine yapılacak yatırımlarda özellikle net dönem kârı (zararı) /
toplam aktifler ile piyasa değeri/ defter değeri oranlarının incelenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE KULLANILAN VERİLER
3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Bankaların finansal performansları hakkında bilgi sağlayan muhasebe
değişkenleri ile sistematik riskin göstergesi olan beta katsayısı arasında bir
ilişkinin olması beklentisi bağlamında, çalışmanın amacı Borsa İstanbul Pay
Piyasası’nda kayıtlı bankaların beta katsayılarını hesaplamak ve sistematik
risklerine göre ayırıma tabi tutarak beta katsayıları ile bankaların finansal
oranları arasındaki ilişkileri araştırmaktadır. Hangi oranların betayı
açıkladığını belirlemektir.

Araştırma hipotezi;
H0: Farklı beta katsayılarına sahip olan pay senetlerinin finansal
oranlarında farklılık yoktur.
(H0: μ1= μ2= …=μk)
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H1: Farklı beta katsayılarına sahip olan pay senetlerinin finansal
oranlarında farklılık vardır.
(H1: μ1 ≠ μ2≠ …≠ μk)
Araştırmanın evreni, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören ve
2007-2016 yılları arasında faaliyetleri süreklilik sunan kayıtlı bankalardan
oluşmaktadır. Bu bankalar 11 adet olup; Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Şekerbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Denizbank, Finansbank, Garanti
Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası ve Türkiye Sınai ve Kalkınma bankalarıdır, dolayısıyla tam sayım yöntemiyle araştırma evreni oluşturulmuştur.
Banka pay senetlerinin betalarını hesaplamak için gerekli veriler; Banka
pay senetlerinin aylık getirileri ve aylık BİST Banka endeks verileri Borsa
İstanbul Datastore’dan temin edilmiştir. İlgili bankalara ait yıllık finansal
oranlar, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 2017 istatistiki raporlarından elde
edilmiştir. Araştırmada kullanılan finansal oranlar; 7 adet Sermaye Yeterliliği (SY), 9 adet Bilanço Yapısı (B), 8 adet Aktif Kalitesi (AK), 5 adet Likidite
(L), 4 adet Kârlılık,(K), 13 adet Gelir-Gider Yapısı (G), 3 adet Sektör Payı
(SP), 3 adet Grup Payı (GP), 7 adet Şube (SUBE) ve 7 adet Faaliyet rasyosu
(F) olmak üzere toplamda 66 adettir. Bu kısımda rasyoların sadece kodları
verilmiştir. Analiz sonucunda anlamlı bulunan oranların açıklaması kısım
4.4.’te yapılmıştır.

3.2. Bağımlı Değişken Beta Katsayısının Hesaplanması
Banka pay senetlerinin betaları hesaplanırken aşağıdaki Eşitlik 1. kullanılmıştır (Brigham, 1992: 187). Pay senedinin aylık getirisiyle BİST Banka aylık getirisinin kovaryansının, aylık BİST Banka getirisinin varyansına
oranı hesaplanarak ilgili pay senedinin sistematik riski ölçülmüştür. Piyasa
getirisi olarak BİST Banka endeksinin kullanımı bankacılık sektöründeki
piyasa hareketlerini yansıtacağından dolayı seçilmiştir. Aylık olarak elde
edilen betaların ortalamaları alınarak her banka pay senedi için yıllık beta
değerleri hesaplanmıştır.

(1)
Eşitlik 1’deki; “bi”, beta, “ri” , banka pay senedi getirisi ve “rm”, BİST
banka getirisidir. Eşitlik 1, aynı zamanda banka pay senedinin BİST Banka
endeksiyle birlikte değişkenliğini gösteren sistematik riski göstermektedir.
Ele alınan banka pay senedinin betası 1’den büyük ise, değişkenliği, BİST
Banka değişkenliğinden daha fazla; betası 1’den küçük ise, değişkenliği,
BİST Banka değişkenliğinden daha az gerçekleşmektedir. Betanın 1’den
büyük olması; BİST Banka endeksinde artış olduğunda banka pay senedinde daha yüksek oranda bir artış olacaktır, BİST Banka endeksinde düşme
olursa, banka pay senedinde daha fazla düşme gerçekleşecektir. Betanın
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1’den küçük olması; BİST Banka endeksinde bir artış olduğunda, banka
pay senedinde daha az oranda artış olacağını, BİST Banka endeksinde
düşme olursa banka pay senedinde daha az düşüş olacağını göstermektedir. Betanın 1’e eşit olması; banka pay senediyle BİST Banka aynı oranda
değişme göstermektedir. Betanın negatif olması; BİST Banka endeksiyle,
pay senedinin getirisi arasında negatif yönlü ilişki olduğunu, BİST Banka
yükselirken, pay senedi getirisinin düştüğünü, BİST Banka düşerken pay
senedinin getirisinin yükseldiğini göstermektedir. Bu değer -1’e doğru ilerledikçe banka pay senedi getirisindeki artış ve azalışlar BİST Banka’nınkinin tersine daha yüksek oranlarda olmaktadır.
BIST’in resmi web sitesinden elde edilen aylık verilerden pay senedi
getirileri hesaplanırken aşağıdaki Eşitlik 2’deki formül kullanılmıştır
(BİST, 2017).
(2)
Gi: “i” ayına ait getiri.
Fi: “i” ayına ait en son kapanış fiyatı.
BDL: Ay içinde alınan bedelli pay.
BDZ: Ay içinde alınan bedelsiz pay adedi.
R: Rüçhan hakkı kullanma fiyatı.
T: Ay içinde 1.000,-TL/1 TL nominal değerli paya ödenen net
temettü tutarı.
Fi-1: “i” ayından bir önceki aya ait en son kapanış fiyatı.
Elde edilen banka pay senetlerinin beta katsayıları sonuçlarına göre
betası 1 ‘e tam eşit çıkan sadece bir tane pay senedi olduğundan betası 1’e
yakın olanlar ayrı gruplandırılmıştır. Bu amaçla seriyi 4 e bölenler kartiller
hesaplanmıştır ve buna göre betalara 1 ile 4 arasında değer verilmiştir. 1:
negatif beta, 2: 1’den küçük, 3: 1’e yakın, 4: 1’den büyük olarak beta değerleri
analizde kullanılmıştır.

3.3. Araştırma Modeli Çoklu Regresyon Analizi
Bankalara ait hangi finansal oranların betayı açıkladığını tespit etmek
için çoklu regresyon modeli kullanılmıştır. Çoklu regresyon, ikiden fazla
değişken arasındaki ilişkinin matematiksel denklemini sunmaktadır.
Belirlediğimiz modelde, bir bağımlı değişken ve bağımlı değişkeni
açıklayan birden fazla bağımsız değişken yer almaktadır. Eşitlik 3’te,
bağımlı değişken (
bankalara ait yıllık betalar, bağımsız değişkenler
(Xji’ler); yıllık banka finansal oranları alınmıştır. Hata terimi
,
regresyon hatalarını ifade etmektedir.
’lar ise regresyon parametreleri
olup bağımsız değişkendeki bir birimlik değişmenin bağımlı değişkende
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ne kadarlık değişmeye yol açacağını gösteren regresyon katsayılarıdır.
j:1,2,..k bağımsız değişken sayısını göstermektedir. i:1,2,…n beta
katsayıları için indistir.
(3)
Bağımsız değişkenler (Xji’ler) yani finansal oranlar içerisinden
hangilerinin betayı belirlediğini keşfetmek için adımsal regresyon modeli
kullanılmıştır. Birbirine benzer oranlar arasında çoklu doğrusal bağıntı
probleminin ortaya çıkma olasılığı çok yüksek olduğundan dolayı adımsal
regresyon kullanılmıştır. Adımsal regresyon kullanım sebebi, aralarında
korelasyon, ilişki olmayan ve betayı en çok açıklayan finansal oranları
seçmektedir. Adımsal yöntemin yararı, çoklu doğrusal bağlantı sorununa
çözüm getirmesidir (Işık, 2006).
Çoklu Regresyon Analizinin Varsayımları:
Çoklu regresyon modelinde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin normal
dağılım şartını sağladıktan sonra parametre kestirimi yapılırken aşağıdaki
varsayımların da sağlanması gerekmektedir (Şıklar, 2000: 51).


’nin ortalaması 0’a eşittir, dağılımı normal dağılım
göstermektedir.

 Hata terimleri arasında ilişki (otokorelasyon sorunu) olmamalıdır.
 Hata terimleri sabit varyanslı olmalıdır. Hata terimleri ile
bağımsız değişkenler arasında ilişki saptanıyorsa değişen
varyanslılık sorunu vardır.
 Çoklu doğrusal bağıntı sorunu (Collinearity) olamamalıdır, yani
bağımsız değişkenler arasında ilişki olmamalıdır.

3.4. Araştırma Sınırlılıkları
Araştırma evreninin, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören ve
2007-2016 yılları arasında kayıtlı bankaların alınmasının sebebi, 2006 yılından önce farklı muhasebe standartlarının uygulanıyor olmasıdır. Finansal
oran verilerin normal dağılım şartının sağlanması ve analizin güvenirliği
açısından 2006 yılı ve öncesi analize dahil edilmemiştir. Çünkü hesaplanan
finansal oranlarda büyük farklılıklar uç noktalar ortaya çıkmıştır. Bu sebeple analiz normal dağılım koşulunun sağlandığı 2007-2016 yılları arasındaki verilerle gerçekleştirilmek zorunda kalınmıştır. Analizin aylık veriler
yerine yıllık veriler üzerinden yapılması doğru bilgiye ulaşmak niyetinden
kaynaklanmaktadır. TBB, bankaların yıllık finansal oranlarını yayınlamaktadır. Ayrıca, 11 adet banka için yapılan analizde, Türkiye Kalkınma
Bankası ve Türkiye Sınai ve Kalkınma bankalarına ait modelde belirlenen
bir finansal oranında eksiklik olduğundan dolayı, program bu bankaların
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verilerini analizden çıkarmıştır. 9 adet banka üzerinden yapılan analiz sonuçları aşağıdadır.

4. ANALİZ SONUÇLARI
4.1. Betalar İçin Tanımlayıcı İstatistikler
Aylık olarak hesaplanan betaların ortalamaları alınarak yıllık betaların
hesaplandığını daha önce ifade etmiştik. Aşağıdaki Tablo 1’den görüleceği
gibi banka pay senetlerinin yıllık betalarının ortalamalarına göre sistematik riski 1’e yakın olan bankalar Akbank, Garanti Bankası, Halk Bankası,
Yapı Kredi Bankası ve Vakıfbank’tır. Bu bankaların pay senetlerinin yıllar
itibariyle genel olarak piyasayla aynı yönlü hareket ettiği söylenebilir. Denizbank ve İş Bankası’nın ortalama betası negatif çıkmıştır, iki bankanın
pay senedinin yıllar itibariyle piyasayla ters yönde hareket ettiğini göstermektedir. Finansbank ve Şekerbank’ın pay senetleri için hesaplanan beta
1’den düşüktür, pay senetleri piyasa hareketlerine karşı çok duyarlı değildir.
Fakat analiz uzun yılları kapsadığı ortalama değerleri yorumlamada kullanmak doğru değildir. Pay senedinin riskini analiz ederken önemli olan
değişim katsayılarıdır, Denizbank ve İş Bankası, çok değişkendir, betaları
yıllar itibariyle sürekli değişim göstermiştir. Değişkenliği en az olan Garanti bankasıdır. Garanti bankası pay senedinin getirisi her zaman piyasayla
aynı yönde aynı oranda değişme göstermiştir, keza Vakıfbank, Yapı Kredi
ve Akbank da benzer durumdadır. Şekerbank ve Finansbank pay senetlerinin sistematik riski fazla değişken değildir.
Tablo 1. 2007-2016 Banka Pay Senetleri İçin Betalar
BANKA
AKBANK
DENIZBNK
FINANS
GARAN
HALK
ISBANK
SEKER
VAKIF
YPKBNK
Toplam

Ort.
1,0245
-,0028
,5417
1,0794
1,0220
-,1525
,5654
1,1631
1,0639
,7005

Min.
,85
-,99
-,48
,94
,33
-1,00
-,28
,90
,82
-1,00

Max.
1,38
2,05
2,72
1,27
1,32
,74
1,32
1,47
1,28
2,72

Std. Sapma
,16660
,84808
,84267
,11342
,30727
,53444
,45475
,16470
,16671
,65891

Değişim
Katsayısı
16,26
-30288,57
155,56
10,50
30,07
-350,45
80,43
14,16
15,67
94,06

Araştırma kapsamında incelenen konu hangi finansal oranların betayı
açıkladığı ölçmektir. Aşağıda bu amaçla kurulan model bulgularına yer verilmiştir.
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4.2. Regresyon Model Bulguları
Adımsal regresyon yöntemiyle program 8 adet uygun model kurmuştur.
8. Modelde en yüksek belirlilik katsayısı (R2) değeri elde edilmiştir. GG10,
L5, SUBE3, SY6, AK7, F4 oranları betayı yani sistematik riski belirleyen
oranlar olarak saptanmıştır. Sistematik riskteki değişimin %51’i bu oranlardan kaynaklanmaktadır. Bu etkileşim sosyal bilimler alanındaki çalışmalar
için yeterli olmaktadır. Bazı oranlarda logaritmik dönüşümler yapılarak
daha yüksek R2 değeri elde edilmiştir fakat yorumlamada yaşanacak zorluklardan dolayı aşağıdaki Tablo 2 ve 3’teki çözüm kabul edilmiştir.
Tablo 2. Model Özeti
Model R

R2

8

,516

,718h

Düzeltilmiş Tahminin
R2
Std. Hatası
,481
,84812

DurbinWatson
1,722

h. Tahminleyiciler: (sabit), G10, L5, SUBE3, SY6, AK7, F4

Tablo 3. Varyans Analizi
Kareler
Model
Toplamı
8
Regresyon
63,687
Hata
59,702
Total
123,389

Kareler
SD Ortalaması
6
10,614
83
,719
89

F
p
14,757 ,000i

Tablo 3’te F istatistiği için yapılan anlamlılık testi sonucu “p” anlamlılık
değeri 0,05 ten küçük çıktığı için regresyon modeli anlamlıdır ve formüle
edilen ilişki geçerlidir. Tablo 4’teki katsayıların tek tek anlamlılığı için
yapılan t testi sonuçları p değerlerinin hepsi 0,05 ten küçük olduğundan
tablodaki finansal oranlar R2 de anlamlı bir farklılık yaratmıştır.
Tablo 4. Katsayılar

Model 8

Katsayılar
β

Sabit
G10
L5
SUBE3
SY6
AK7
F4

5,216
,132
-,033
,024
,008
-,191
-,067

Std.
Hata
1,147
,052
,010
,007
,002
,060
,021

Std.
β

t

p

Korelasyon
Zero- Kısorder mi

4,548 ,000
,267 2,539 ,013 -,139 ,268
-,292 -3,287 ,001 -,059 -,339
,408 3,333 ,001 ,447 ,344
,324 3,553 ,001 ,387 ,363
-,272 -3,205 ,002 -,415 -,332
-,264 -3,104 ,003 -,437 -,323

Çoklu
Doğrusallık
İstatistikleri

Part Tolerans

VIF

,194
-,251
,254
,271
-,245
-,237

1,895
1,355
2,573
1,428
1,236
1,242

,528
,738
,389
,700
,809
,805

162

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

4.3. Model Varsayımların Doğrulanması
Çoklu doğrusallık sorununun testi için, Tablo 4.’teki Tolerans ve VIF
değerlerine bakılmıştır. Tolerans değerleri 0,2 den büyük ve VIF değerleri
10’dan küçük olduğunda bağımsız değişkenler arasında ilişkinin olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca, kısmi korelasyon katsayılarının hepsi belirlilik
katsayısından küçüktür. Ek olarak, Tolerans < 1-R2 olduğundan bağımsız
değişkenler arasında ilişki olmadığı söylenebilir. Adımsal regresyon yöntemiyle çoklu doğrusal bağıntı sorunu çözümlenmiştir. Hata terimleri
arasında ilişki olmadığını diğer ifadeyle otokorelasyon sorunu olmadığını
kontrol etmek için Tablo 2’deki Durbin-Watson istatistiğine (d) bakılmıştır.
Hesaplanan “d” değeri 1,722’dir. Durbin-Watson tablosu değeri n=90, k=6
için dU=1,801’dir, dL=1,518’dir. 4-d ≥du ise otokorelasyon yoktur. (4 - 1,772)
≥ 1,801 olduğundan otokorelasyon sorunu yoktur. Değişen varyanslılığın
tespiti için hata terimleri ile bağımsız değişkenler arasında Spearman sıra korelasyon analizi yapılmıştır. Aşağıdaki Tablo 5’te standartlaştırılmış hataların
belirlenen finansal oranlarla arasındaki Spearman korelasyon katsayılarına
bakıldığında hepsinin değeri oldukça küçüktür. P anlamlılık değerlerinin
hepsi 0,05 ten büyük çıktığından bağımsız değişkenlerle hata terimleri arasında ilişki yoktur ve bu sebeple değişen varyans sorunu yoktur.
Tablo. 5 Spearman Sıra Korelasyon Katsayıları ve Test Sonuçları
Std
Hata
Std Hata Korelasyon r
p (2-yönlü)
Terimi

G10

1,000 -,070
. ,512

L5
,064
,551

SUBE3
,099
,355

SY6

AK7

F4

,109 -,087 -,101
,306 ,415 ,343

Diğer varsayım ’nin ortalaması 0’a eşittir, dağılımı normal dağılım
göstermelidir varsayımı için Tablo 6’daki hata istatistiklerine bakılmıştır.
Kolmogorov-Smirnov testi p değeri 0,05 ten büyük çıktığından hataların
dağılımı normaldir şartı sağlanmıştır. Hataların ortalaması da “0” çıkmıştır.
Tablo 6. Normallik Testi
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
İstatistik
df
P
İstatistik
df
P
(Standart Hata)
,072
90
,200*
,969
90 ,028
Hata terimi
Min
Max Ortalama Std. Sapma
N
istatistikleri
Hata
-1,38375 2,69347
,00000
,81903
90
Std. Hata
-1,632
3,176
,000
,966
90
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4.4. Betayı Belirleyen Finansal Oranlar
Betayı en çok belirleyen oranlar sırasıyla S3, SY6, L5, AK7, G10 ve F4
olmaktadır. G10,S3 ve SY6 oranlarının beta ile ilişkisi aynı yönlü iken, L5,
AK7, F4 oranlarının betayla ilişkisi negatif yöndedir.
SUBE3: Şube Başına TL Mevduat oranını ifade etmektedir. Mevduat, istendiği zaman veya belirli bir vade sonunda belirli bir faiz oranı üzerinden
geri alınmak üzere bankaya borç verilen fonlardır. Mevduat sahipleri, vadesiz ya da faiz karşılığı vadeli olarak bankaya fon sağlarlar. Vadeli mevduatlar bankalar açısından faiz ödedikleri için pahalı bir kaynağı ifade ederken
vadesiz mevduatlar daha ucuz kaynak olmaktadır. Modelde şube başına
TL mevduat oranının sistematik risk ile ilişkisi pozitif yönlü bulunmuştur.
Pay senedi yatırımcıları bakış açısından, bir bankanın şube başına mevduat tutarı yüksekse o bankanın pay senedinin getirisi de yüksek olacaktır
önerisinde bulunulabilir. Diğer taraftan bankalar açısından değerlendirirsek bankalar, kredi kartı ürünleri, otomatik fatura ödeme, ATM ağının
yaygınlaştırılması gibi yöntemlerle ucuz bir kaynak olan vadesiz mevduatı
bankalarına çekmeye çalışarak bu oranın yükselmesine katkı sağlayabilirler ve pay senetlerinin değerini arttırarak uzun vadede şirket değerlerini
yükseltebilirler.
SY6: Net Bilanço Pozisyonu / Özkaynaklar oranıdır. Bankanın yabancı para cinsinden varlıkları ile yabancı para cinsinden kaynakları arasındaki fark olarak tanımlanan net bilanço pozisyonunun özkaynaklar tarafından karşılanma seviyesini göstermektedir (Aydın & Başkır, 2012: 33).
Bir bankanın aktifindeki döviz kalemleri ile pasifindeki döviz kalemleri bir
bütün olarak, o bankanın döviz pozisyonunu verir ve pasifler fazlaysa açık
pozisyon olarak adlandırılmaktadır (Sayım ve Er, 2009,13). Bir banka, döviz pozisyonu acık olduğunda kur riski ile karsı karsıyadır( Selimler & Kale,
2012: 41).
Net Bilanço Pozisyonu / Özkaynaklar oranı önemli bir sermaye yeterliliği rasyosudur. Bu oran, bankanın karşı karşıya kaldığı kur riskini karşılayacak kadar sermaye (özkaynak) bulundurma oranıdır. Bir bankanın sermaye
yapısının güçlü ve dayanıklı olması gerekmektedir. Sermaye yeterlilik rasyolarındaki olumsuz eğilimler bankaların riskliliği artırmakla birlikte sermaye yetersizliğinden dolayı finansal bakımdan sıkıntıya düşmesine neden
olabilmektedir. (Doğan Mesut, 2013;181). Yeterli düzeyde sermayeye sahip
bir bankanın kârlılığının yetersiz sermayeye sahip bankaya göre daha yüksek olması beklenmektedir (Athanasoglou vd., 2008: 126; Antwi ve Apau,
2015: 80).
Modelde bu oran ile pay senedinin sistematik riski arasında aynı yönlü ilişki bulunmuştur. Bankanın yabancı para cinsinden varlıkları; yabancı
para cinsinden taahhütleri ve borçlarından fazlaysa diğer ifadeyle banka
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açık pozisyonda değilse, pay senedinin getirisi piyasanın üstünde bir getiri
sağlayacaktır.
L5: Yabancı Para Likit Aktifler / Yabancı Para Pasifler oranıdır. Bankacılık sektöründe TL ve yabancı paralar ayrı ayrı muhasebeleştirilmektedir. Bu
oran; bankanın hemen paraya dönüştürülebilen aktiflere yatırdığı yabancı
paranın, pasifleri içindeki yabancı paraya oranını gösterir. Likit aktif yabancı para işlemleri doğal olarak kur riski taşımaktadır. Modelde bu oranın
beta ile ilişkisi negatif yönlü bulunmuştur. Likit aktiflerde bulunan yabancı
paranın pasifler içindeki yabancı paraya oranı arttıkça pay senedinin betası
düşmekte yani piyasaya olan duyarlılığı düşerek, piyasadaki yükselişler ve
azalışlar karşısında daha az oranda artış azalış gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, Likit aktif yabancı para fazlası kurla birlikte hareket ettiğinden pay
senedi de piyasayla aynı oranda hareket etme eğilimi gösterdiğini yorumlayabiliriz.
AK7: Duran Aktifler / Toplam Aktifler oranını ifade etmektedir. Bankaların fon kullanımlarından biri olan duran varlıklar aşağıdaki biçimde
hesaplanmıştır.
Duran Aktifler = İştirakler (net) + Bağlı Ortaklıklar (net) + Birlikte
Kontrol Edilen Ortaklıklar (net) + Maddi Duran Varlıklar (net) + Maddi Olmayan Duran Varlıklar + Satış Amaçlı Elde Tutulan (2007’den sonra
“ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin”) Duran Varlıklar + Takipteki Krediler
- Özel Karşılıklar olarak hesaplanmıştır (TBB, 2017).
Kurulan modelde, duran aktiflerin toplam aktifler içindeki payı betayı
negatif yönde etkilenmiştir. Bu oran büyüdükçe pay senedinin sistematik
riski düşmektedir. Risk düşerse getiri de düşer. Toplam aktifler içinde duran
aktifler çok fazlaysa yüksek getiri hedefleyen yatırımcılar açısından cazip olmayacaktır. Kaynakların nasıl kullanılacağını belirleyen aktif yönetimi en iyi
biçimde yapılmalıdır, aksi durumda bankanın ihtiyaç duyacağı likidite elde
bulunmazsa sistematik risk düşerken getiri de düşmektedir. Bu sebeple bu
oran pay senedi yatırımcılarının incelemesi gereken oranlardan biridir.
G10: Faiz Gelirleri / Toplam Aktifler oranıdır. Toplam aktifler (varlıklar) içindeki faiz gelirlerinin oranı olup, bir birim aktif için elde edilen faiz
gelirini ifade eden orandır. Bankanın aktif bileşiminden etkilendiği açıktır.
Bu oranın yüksek çıkması bankaların kârlılığını pozitif yönde etkilemektedir çünkü bankaların en önemli gelir kalemi faiz gelirleridir. Bir bankanın faaliyet gelirleri; oldukça büyük oranda kredilerden, menkul kıymet
portföyünden ve bankalar arası işlemlerden elde edilen faiz gelirleri oluşturmaktadır (Şıklar, 2004: 267). Faiz gelirleri; bankanın verdiği krediler,
pay senedi portföyleri, para piyasası işlemleri ve tüm varlıkları üzerinden
kazandığı faiz, komisyon, temettü gelirlerinin toplamından oluşmaktadır.
Aktif üzerinden böyle getiri oranlarını hesaplamak bankacılık sektörün-
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de performans değerlemesi yapılabilmesi için gerekli olmaktadır. Kurulan
modelde bu oran ile beta arasında pozitif yönlü ilişki vardır. Faiz gelirlerinin toplam aktifler içindeki payı arttıkça beta yükselmektedir. Pay senedinin getirisi piyasa hareketlerinden oldukça fazla etkilenmektedir.
F4: Personel Gideri / Diğer Faaliyet Giderleri oranıdır. Personel giderleri, faiz dışı gider kalemlerinden biri olup sabit giderlerdendir. Diğer Faaliyet giderleri ise faiz dışı giderlerin toplamından oluşmaktadır. Faiz dışı
giderler; personele verilen ücret, kıdem tazminatı ve komisyonlar, sermaye
piyasası işlem zararları ve kambiyo zararları, kira giderleri, bina ve teçhizat
üzerindeki amortismandan oluşan işyeri giderleri, elektrik, su ve mevduat
sigorta primlerini içeren diğer faaliyet giderleri de faiz dışı giderleri oluşturan diğer kalemlerdir.
Bu oranın sistematik riskle olan ilişkisi negatif yönlüdür. Bu oran yükseldikçe yani personel giderlerinin, diğer faaliyet giderleri içindeki payı arttıkça pay senedinin betası düşmektedir. Buradan çıkardığımız yorum, uzmanlaşmış personeli istihdam eden ve faaliyetlerin yürütülmesinde yüksek
teknolojinin kullanımı sonucu daha az sayıda ve daha yetkin personel çalıştıran bankaların pay senetlerine yüksek getiri hedefi için yatırım yapılabilir.
Korumacı bir yatırımcı piyasaya duyarlılığı az olan sağlam olarak nitelendirebileceğimiz banka pay senetlerine yönelirken riski seven ve yüksek
getiri arzulayan yatırımcılar betası büyük olan pay senetlerine yöneleceklerdir. Aşağıda yatırımcılara yardımcı olabilmesi açısından betayı belirleyen finansal oranların ortalamaları sunulmuştur.
Tablo 7. Finansal Oran Ortalamaları
BETA
G10
SY6
L5
S3
Getiri
düşük
10,7264 -79,0472 27,7237 34,7822
B<1
Getiri aynı B=1
8,1171 -16,3041 30,7440 54,5990
Getirisi yüksek
8,9926 -22,1195 31,9944 56,2109
B>1

AK7

F4

4,2012 43,1029
3,0908 40,0368
3,3307 41,4646

SONUÇ VE ÖNERİLER
Finans literatürü, pay senedi getirisini büyük ölçüde ve aynı yönlü etkileyen değişkenin sistematik risk olduğunu ifade etmektedir. Sistematik riskin
hesaplanması Sermaye Varlıkları Fiyatlama modellerinde incelenmiş ve pay
senedi getirisi ile yüksek ilişkisi kanıtlanmıştır. Sistematik riskin göstergesi
beta katsayılarıdır. Beta katsayısı, pay senedinin içinde bulunduğu piyasaya
ya da portföye ne kadar duyarlı olduğunu gösteren bir ölçüttür. Gelişen araştırmalarda, beta katsayılarının şirketlerin muhasebe verilerinden, finansal
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oranlarından etkilendiği saptanmıştır. Bu amaçla pek çok çalışma yapılmıştır. Farklı sektörler için betaların farklı finansal oranlardan ve farklı muhasebe verilerinden etkilendiği gözlemlenmiştir.
Temel fonksiyonu ödünç para vermek ve mevduat toplamak olan bankacılık sektörü teknolojik ve siyasi değişimlerden en çok etkilenen sektörlerin
başındadır. Bu durum bankaların daha karmaşık ve riskli hale gelmesine
sebep olmaktadır. BİST’te finansal oranların, sistematik riskin dolayısıyla
pay senedinin getirisi üzerindeki etkisini inceleyen birçok çalışma bulunmakta olup; bankacılık sektörü açısından araştırmalar yapılmamıştır. Bankacılık sektörü diğer sektörlerden işleyiş bakımından hem farklı hem daha
risklidir. Bu nedenle sektörel bazda, pay senedi fiyatı üzerinde etkili olan
finansal oranları bilmek, dengeli bir yatırım stratejisi oluşturabilmek için
büyük önem arz etmektedir.
Yatırımcı açısından banka pay senedi getiri ifade ederken, çıkaran banka açısından özkaynak maliyeti ifade etmektedir. Yatırımcıların banka pay
senetlerine yatırım yaparken risk ve getiri arasında ilişki kurması bakımından finansal oranlardan faydalanmaları daha iyi karar vermeleri açısından
gereklidir. Diğer taraftan, bankaların sermaye maliyeti hesaplamalarında
özkaynak maliyetini bilmesi ve şirket değerinde artış sağlaması gereği, banka pay senetlerine ait risklerin hangi finansal oranlardan kaynaklandığının
sağlıklı ve doğru bir biçimde ölçülmesi önemlidir.
Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda kurulan regresyon modellerinin, regresyon varsayımlarını sağlayıp sağlamadığı açık olarak belirtilmemektedir. F ve t testi sonuçlarına bakarak modelin doğruluğu öne
sürülmektedir. Hâlbuki pek çok analizde F ve t testleri anlamlı sonuçlar
verse bile diğer varsayımların sağlanmama durumu vardır. Eğer model varsayımları sağlanmazsa kestirimlerin etkinliği ve tutarlılığı azalacaktır, kestirimlerin standart hataları büyük olacaktır. Standart hataları küçültmek
için varsayımların sağlanması gerekmektedir.
Bu çalışmada, BİST’te işlem gören banka pay senetlerinin 2007-2016
dönemlerine ait finansal oranları ile pay senedi getirilerinden ve BİST Banka verilerinden elde edilen bilgilerle hesaplanan beta katsayıları adımsal
regresyon analizine tabi tutulmuştur. Regresyon varsayımlarının hepsi sağlanmıştır. Analiz sonucunda sistematik risk ile ilişkisi olan finansal oranlar;
Şube başına TL mevduat, Net Bilanço Pozisyonu / Özkaynaklar, YP Likit
Aktifler / YP Pasifler, Duran Aktifler / Toplam Aktifler, Faiz Gelirleri /
Toplam Aktifler, Personel Gideri / Diğer Faaliyet Giderleri olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar neticesinde, banka pay senedi yatırımlarını
tercih eden veya portföylerine banka pay senedi koymayı düşünen yatırımcılar için, finansal oran analizi çerçevesinde, ilgili oranların hangi bankaların daha riskli ve hangilerinin daha müdafaacı olduğunun buna göre hangi
bankanın pay senedinin yatırım performansı yaratabileceğinin tahmininde
faydalı olabileceğini umuyoruz.
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METASEZGİSEL OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI
METAHEURISTIC OPTIMIZATION ALGORITHMS
Harun SULAK1
ÖZET
Yöneylem araştırması ve optimizasyon problemlerinin çözümü için geliştirilmiş
deterministik ve stokastik pek çok yöntem vardır. Özellikle kombinatoryal veya NPzor sınıfındaki optimizasyon problemlerinin çözümü metasezgisel yöntemler dediğimiz stokastik yöntemler kullanılarak çözülmektedir. Genellikle tabiatta var olan
sistemlerden ve olaylardan esinlenerek oluşturulan zeki yöntem veya yapay zeka
yöntemi olarak da adlandırılan bu yöntemler tam çözümü bulunması zor hatta imkansız olan problemler için daha kısa zamanda optimale yakın ya da yaklaşık olarak
optimal bir çözüme götüren hızlı ve pratik yöntemlerdir. Özellikle son yıllarda bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesi, bu alanda yapılan çalışmaların araştırmacıları teşvik
etmesi nedeniyle pek çok yeni meta-sezgisel optimizasyon algoritması geliştirilmiştir. Bu çalışmada son elli yılda optimizasyon problemlerinin çözümü için geliştirilen
bu metasezgisel optimizasyon algoritmaları bütüncül bir yaklaşımla sınıflandırılacaktır. Sınıflandırılan metasezgisel algoritmaları kullanan çalışmalar ile uygulama
alanları ve bu metasezgisellerin birkaçının beraber kullanılmasıyla elde edilen hibrit
(melez) algoritmalar ileriki çalışmalarda ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, Metasezgisel Algoritmalar

ABSTRACT
There are many deterministic and stochastic methods developed for solving
operational research and optimization problems. The solution of optimization
problems, especially combinatorial or NP-hard problems, is solved using stochastic
methods which we call metaheuristic methods. These methods, often referred
to as intelligent methods or artificial intelligence methods inspired by natural
systems and phenomena, are fast and practical methods that lead to optimal or
near optimal solution to problems that are difficult or even impossible to find
a complete solution. In recent years, many new meta-heuristic optimization
algorithms have been developed because of the advances in computer technology
and the encouraging researchers in this field of studies. In this study, metaheuristic
optimization algorithms developed for the solution of optimization problems in
the last fifty years will be categorized with a holistic approach. Hybrid algorithms
and application areas of these metaheuristics will be discussed in future studies.
Keywords: Optimization, Metaheuristic Algorithms
1 Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F., harunsulak@sdu.edu.tr
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GİRİŞ
Optimizasyon; karar verme problemlerinde belirli kısıtlar ve koşullar
altında alternatif seçenekler içerisinden en iyi ve en uygun olanı seçme işlemidir. Yöneylem araştırması problemleri içerisinde karar değişkenlerinin
kesikli olması yani sadece tam sayı veya sayılabilir sayıda değerler alması durumunda kombinatoryal olarak ele alınan optimizasyon; çizelgeleme, gezgin
satıcı, en kısa yol, atama ve araç rotalama problemleri gibi gerçek hayattaki
pek çok problemin çözümünde karşımıza çıkmaktadır. Kombinatoryal optimizasyon problemleri genellikle tanımlanması kolay, fakat çözülmesi çok zor
olan problemlerdir. Matematiksel modelinin çoğu zaman mümkün olmaması, çözüm uzayının çok büyük ve çözüm zamanının fazla olması gibi nedenlerle bu tür problemlerin çözümünde daha çok sezgisel yöntemler kullanılmaktadır. Sezgisel yöntemler, Yöneylem Araştırması alanında “problemleri
çözmek için yeni yöntemler geliştirme” anlamında tam çözümü bulunması
zor hatta imkansız olan problemler için makul çözümler bulmada kullanılan yöntemlerdir. Kombinatoryal optimizasyonda sıklıkla kullanılan sezgisel
yöntemler, daha kısa zamanda optimale yakın ya da yaklaşık olarak optimal
bir çözüme götüren fakat bunu garanti etmeyen, stratejilere dayanan, hızlı ve
pratik yöntemlerdir. (Kundakçı, 2013)
Sezgisel yöntemler kendi içinde klasik sezgisel yöntemler ve meta sezgisel
yöntemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Klasik sezgisel yöntemler bir başlangıç çözümüne bağlı olarak yerel optimum çözümler üreten algoritmalardır.
Meta sezgisel yöntemler ise klasik yöntemlerden daha iyi sonuçlar veren, genellikle tabiatta var olan sistemlerden ve olaylardan esinlenerek oluşturulan
zeki yöntem veya yapay zeka yöntemi olarak da adlandırılan yöntemlerdir.
İlk olarak Reeves (1993) tarafından “modern sezgiseller” olarak adlandırılan
kavram 1986 yılında Glover tarafından “meta sezgisel” olarak kullanılmış ve
bu şekliyle literatürde kabul görmüştür. Son elli yıldır yaygın olarak kullanılan bu yöntemler arasında; benzetimli tavlama, tabu arama, genetik algoritma, karınca kolonileri algoritması, parçacık sürü optimizasyonu sayılabilir.
Özellikle son yıllarda bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesi, bu alanda yapılan
çalışmaların araştırmacıları teşvik etmesi nedeniyle pek çok yeni meta-sezgisel optimizasyon algoritması geliştirilmiştir.(Blum & Roli, 2003)
Bugüne kadar farklı kriterler altında Meta-Sezgisel yöntemler ve algoritmalar üzerine yapılan pek çok sınıflandırma çalışması vardır. (Akyol &
Alataş, 2012; Altunbey & Alataş, 2015; Aytuğ, 2013; Dréo, Pétrowski, Siarry, & Taillard, 2006; ERDOĞMUŞ, 2016; Fister Jr, Yang, Fister, Brest, & Fister, 2013; Gendreau & Potvin, 2010; Karaboğa, 2014; Nanda & Panda, 2014;
Petrowski & Taillard, 2006; Yang, 2010a) Fakat bu çalışmaların pek çoğu belli
bir alt alanı veya o alan içerisindeki yaygın kullanılan meta sezgiselleri ele aldığı ve bir kısmı da güncel algoritmaları içermediği için bu çalışma bütüncül
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ve en güncel optimizasyon algoritmalarını ele alması yönüyle diğer sınıflandırma çalışmalarından ayrılmaktadır.
Her bir optimizasyon algoritmasının, parametreleri, işleyiş adımları ve
uygulama alanları birbirinden farklı olması ve kapsamının çok geniş olması
ve bir kitapta ancak ele alınabilmesi gibi nedenlerle bugüne kadar geliştirilen
bütün algoritmalar bu çalışmada kronolojik olarak sadece öncü çalışmaları
ile sınıflandırılmıştır. Bunlar dışında çalışılan ve birden fazla algoritmanın
üstün özelliklerinin kullanılmasıyla geliştirilen ve Hibrit (Melez) Algoritmalar olarak isimlendirilen pek çok algoritma ise bir başka çalışma konusu olarak bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur.
Bu çalışmada Meta sezgisel algoritmalar; Biyoloji tabanlı, Temel Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Matematik) tabanlı, Sosyal tabanlı ve Diğer olmak üzere
4 ana sınıfta ele alınmaktadır. Bu algoritmalar içinde çoğunluğu teşkil eden biyoloji tabanlı algoritmalar da kendi içinde; Evrimsel, Sürü tabanlı, Bitki zekası
ve diğer biyolojik tabanlı olmak üzere dört alt kategoride sınıflandırılmaktadır.

1 BİYOLOJİ TABANLI SEZGİSEL OPTİMİZASYON
ALGORİTMALARI (BIOLOGY-BASED OPTIMIZATION
ALGORITHMS)
Biyoloji tabanlı algoritmalar doğadaki canlıların büyüme, çoğalma, hareket etme, yemek bulma ve avlanma gibi kabiliyet ve yeteneklerinden esinlenerek geliştirilen meta-sezgisel yöntemlerdir. Kendi içinde evrimsel, sürü
zekası ve bitki zekası optimizasyon algoritmaları olarak üçe ayrılmaktadır.
1.1 EVRİMSEL ALGORİTMALAR (EVOLUTIONARY
ALGORITHMS)
İlk geliştirilen popülasyon tabanlı algoritmalar evrimsel algoritmalardır.
Biyolojik evrim teorisinden esinlenerek geliştirilen bu algoritmalar: Genetik algoritma, Evrimsel Strateji, Genetik Programlama ve Differansiyel gelişim Algoritması ve Biyo-coğrafya bazlı Optimizasyondur.(Shi, 2011) Evrimsel Algoritmalar aşağıda Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Evrimsel Optimizasyon Algoritmaları
Algoritmanın Türkçe Adı

Algoritmanın İngilizce Adı

Öncü Çalışma ve
yılı

Genetik Algoritma

Genetic Algorithm

Holland, 1975

Evrimsel Strateji

Evolution Strategy

Schwefel, 1981

Genetik Programlama

Genetic Programming

Koza, 1995

Diferansiyel Gelişim
Algoritması

Differential Evolution
Algorithm

Storn & Price, 1997

Biyo-Coğrafya Bazlı
Optimizasyon

Biogeography Based
Optimizer

Simon, 2008
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Geliştirilen ilk ve en çok çalışılan metasezgisel algoritma Genetik Algoritmadır. Darwin’in evrim teorisini optimizasyon problemlerine uygulanmasıyla ortaya çıkan bu yöntem çizelgeleme, gezgin satıcı, araç rotalama gibi çok çalışılan problemlerin çözümünde başarıyla kullanılmaktadır.
(Holland, 1975)
Genetik algoritma ile aynı yıllarda geliştirilen Evrimsel Strateji, evrimsel
algoritmalar grubunda bir algoritma olarak 1971 yılında Rechenberg (Rechenberg, 1973, 1984) tarafından felsefesi ortaya atılmış ve 1981 yılında bir
algoritma olarak geliştirilmiştir. (Schwefel, 1981)
Çok geniş bir uygulama alanında pek çok problemin çözümü için kullanılan Genetik Programlama “bilgisayarların açık bir şekilde programlanmadan problemi çözebilir mi?” şeklindeki bir sorunun cevabını ararken
ortaya çıkmıştır. Popülasyondaki her bireyin bir bilgisayar programı gibi
çalıştığı algoritma Genetik programlamanın daha gelişmiş versiyonudur.
(Koza, 1992, 1995)
Differansiyel Gelişim Algoritması, popülasyon tabanlı bir evrimsel
meta-sezgisel algoritmadır. İşleyiş ve parametreleri itibariyle genetik algoritmaya benzeyen bu yöntem sürekli optimizasyon problemlerinin çözümünde etkin sonuçlar vermektedir. Bu algoritmanın diğer evrimsel
algoritmalardan üstünlüğü karmaşık olmaması yani uygulanması ve anlaşılmasının kolay olmasıdır. (Storn & Price, 1997)
Biyo-Coğrafya Bazlı Optimizasyon, biyolojik organizmaların coğrafi
dağılımından esinlenerek geliştirilmiştir. Genetik Algoritma gibi evrimsel
algoritmalar ile Parçacık Sürü optimizasyonu gibi sürü zekası optimizasyonunun özelliklerini kendinde taşıyan biyo-coğrafya temelli optimizasyon
pek çok problemin çözümünde kullanılmaktadır. (Simon, 2008)
1.2 SÜRÜ TABANLI METASEZGİSEL OPTİMİZASYON
ALGORİTMALARI (SWARM BASED OPTIMIZATION
ALGORITHMS)
Kuş, balık, arı ve kurt gibi hayvanların toplu hareketlerinin incelenmesiyle
geliştirilen sürü zekası tabanlı metasezgisel optimizasyon algoritmalarıdır.
Bu algoritmalar toplu olarak aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
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Tablo 2. Sürü Tabanlı Metasezgisel Optimizasyon Algoritmaları
Algoritmanın İngilizce
Algoritmanın Türkçe Adı
Öncü Çalışma, yılı
Adı
Karınca Koloni
Ant Colony Optimization Dorigo ve ark., 1991
Optimizasyonu
Parçacık Sürü
Particle Swarm
Eberhart & Kennedy,
Optimizasyonu
Optimization
1995
Kurbağa Sıçrama
Leap Frog Optimization
Snyman, 2000
Optimizasyon Algoritması Algorithm
Bakteriyel Besin Arama
Bacterial Foraging
Passino, 2002
Optimizasyon Algoritması Optimization Algorithm
Yapay Balık Sürüsü
Artificial Fish-Swarm
Li, 2003
Algoritması
Algorithm, 2003
Ateşböceği Sürü
Glowworm Swarm
Krishnanand &
Optimizasyonu
Optimization
Ghose, 2005
Yapay Arı Kolonisi
Artificial Bee Colony
Karaboga, 2005
Ateşböceği Algoritması
Firefly Algorithm
Yang, 2009
Kedi Sürüsü Optimizasyonu Cat Swarm Optimization Chu & Tsai, 2007
Guguk Kuşu Optimizasyon Cuckoo Optimization
Yang & Deb, 2009
Algoritmaları
Algorithms
Rajabioun, 2011
Kaotik Arı Kolonisi
Chaotic Bee Colony
Alatas, 2010
Algoritması
Algorithm
Yarasa Algoritması
Bat Algorithm
Yang, 2010b
Kurt Koloni Algoritması
Wolf Colony Algorithm
Liu ve ark., 2011
Gandomi & Alavi,
Karides Sürüsü Algoritması Krill Herd Algorithm
2012
Yunus Balığı Algoritması
Dolphin Echolocation
Kaveh & Farhoudi
Sosyal Örümcek
Social Spider Optimization Cuevas ve ark, 2013
Algoritması
Gri Kurt Optimizasyon
Grey Wolf Optimizer
Mirjalili ve ark.,
Algoritması
Algortihm
2014
Karınca Aslanı
Ant Lion Optimization
Mirjalili, 2015
Optimizasyon Algoritması Algorithm
Cırcır Böceği Algoritması
Cricket Algorithm
Canayaz, 2015
Balina Optimizasyon
Whale Optimization
Mirjalili & Lewis,
Algoritması
Algorithm
2016
Katil Balina Algoritması
Killer Whale Algorithm
Biyanto ve ark., 2017

Karınca Koloni Optimizasyonu, gerçek karınca koloni davranışlarının
matematiksel modelleri üzerine dayalı bir algoritmadır. İlk çalışma Dorigo
ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. İlk çalışmalarında “karınca sistemi”
olarak adlandırdıkları yöntem daha sonraki çalışmalarda karınca algoritması veya “karınca koloni optimizasyonu” şeklinde kullanılmıştır.(Dorigo,
1992; Dorigo & Gambardella, 1997; Dorigo, Maniezzo, & Colorni, 1991)
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Sezgisel yöntemlerden biri olan Parçacık Sürü Optimizasyonu ilk olarak kuş ve balık sürülerinin hareketlerinden esinlenerek doğrusal olmayan
nümerik problemlere optimal sonuçlar bulmak için Eberhart ve Kennedy
tarafından ortaya atılmıştır. Popülasyon tabanlı stokastik bir optimizasyon
yöntemi olup çok parametreli ve çok değişkenli optimizasyon problemlerine çözümler üretmek için kullanılmaktadır. (Alataş, 2007) Hem sürü zekası
hem evrimsel algoritmaların özelliklerini taşımaktadır. Kavramsal çerçevesi ve kaba kodu çok kolay olan algoritma hesaplama aşamalarında daha
az hafıza ile daha hızlı çözüme ulaşmaktadır. (Eberhart & Kennedy, 1995)
Kurbağa Sıçrama Algoritması, Snyman tarafından kısıtlanmamış optimizasyon problemleri için geliştirilmiş, 2000 yılında ise gerçek ve güvenilir
bir algoritma olarak kısıtlı optimizasyon problemleri için yeni bir algoritma
olarak sunulmuştur.(J. Snyman, 2000; J. A. Snyman, 1982)
Bakteriyel Besin Arama Optimizasyon Algoritması, E. coli bakterisinin
beslenme davranışından esinlenerek karmaşık mühendislik problemlerini
çözmek için geliştirilmiş bir optimizasyon yöntemidir. (Akyol & Alataş, 2012)
Bakterilerin zengin besin alanlarını arama yolunun optimizasyon süreci olarak değerlendirilebildiği bir algoritmadır. (Atasagun, 2010; Passino, 2002)
Yapay Balık Sürüsü Algoritması, balık sürülerinin yiyecek araması sırasındaki sosyal davranışlarından esinlenilerek önerilen bir sürü zekası optimizasyon algoritmasıdır.(X. Li, 2003)
Ateşböceği Sürü Optimizasyonu, Karınca Koloni Algoritmasının farklı
bir versiyonu olarak ateşböceğinin davranışlarının taklit edilmesiyle geliştirilen algortima bir çok özelliği ile ateşböceği ve karınca koloni algoritmasından farklılaşmaktadır. (Krishnanand & Ghose, 2005)
Yapay Arı Kolonisi, arıların yiyecek bulma ve işbirliği davranışlarından
esinlenilerek geliştirilmiştir. Pek çok optimizasyon probleminin çözümünde başarılı sonuçlar vermiştir. (Karaboga, 2005)
Ateşböceklerinin sosyal davranışlarından esinlenen Ateşböceği Algoritması da bir metasezgisel optimizasyon algoritmasıdır. (Yang, 2009) Ateşböceklerinin ışıklarını yakıp söndürmesinin bir sinyalizasyon sistemi şeklinde anlaşıldığı ayrıca yanıp sönen ışıkların arkadaşlarını bulmada, avlarını
kendilerine çekmede ve avcılardan korunmada kullandıklarına inanılmaktadır. (Akyol & Alataş, 2012)
Kedi Sürüsü Optimizasyonu, kedigillerin hareketlerinin matematiksel
modellenmesiyle optimizasyon problemlerine uyarlanmasıyla önerilen bir
algoritmadır. Yapılan deney sonuçları bu algoritmanın Parçacık Sürü Optimizasyonundan daha iyi sonuçlar verdiğini göstermiştir. (Chu & Tsai, 2007)
Guguk kuşlarının yaşam ve davranışlarından esinlenerek geliştirilen
iki sezgisel yöntem vardır. Yang ve Deb tarafından bazı kuş türlerinin ve
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meyve sineklerinin uçuş davranışları ile guguk kuşunun yaşam döngüsünden hareketle Guguk Kuşu Arama Algoritması geliştirilmiştir.(Yang & Deb,
2009, 2010) Rajabioun ise guguk kuşlarının yumurtlama ve üreme davranışlarından esinlenerek Guguk Kuşu Optimizasyon Algoritmasını geliştirmiştir.(Rajabioun, 2011)
Yapay arı kolonisi algoritmasında yakınsama özelliklerini geliştirmek ve
yerel optimuma takılmayı önlemek için parametre seçiminde kaotik haritaların kullanılmasıyla geliştirilmiş bir metasezgisel de Kaotik Arı Kolonisi
Algoritmasıdır.(Alatas, 2010)
Yarasa Algoritması, yarasaların hiç ışık olmayan bir ortamda sesin yankı
yapması sonucu avlarının yerlerini tayin edebildikleri ekolokasyon (biyolojik sonar) yeteneklerinden hareketle geliştirilen bir metasezgisel algoritmadır. (Yang, 2010b)
Kurt kolonilerinin av arama ve bölüşümü gibi işbirliği ve iletişim kabiliyetlerinden esinlenerek geliştirilmiş bir metasezgisel optimizasyon algoritması da Kurt Koloni Algoritmasıdır.(Liu, Yan, Liu, & Wu, 2011)
Karides Sürüsü Algoritması Karideslerin beslenme davranışlarından
esinlenerek geliştirilen bir sürü zekası optimizasyon algoritmasıdır.(Gandomi & Alavi, 2012)
Yunus Balığı Algoritması, zeki davranışları yönüyle insandan sonra
gelen yunus balıklarının farklı ortamlarda yer tesbiti ve avlanmalarında
kullandıkları biyolojik sonar yeteneklerinden esinlenen bir meta sezgisel
optimizasyon tekniğidir. Yöntem, yunus balıklarının avlanma sırasında uyguladıkları stratejiyi taklit etmektedir. (Kaveh & Farhoudi, 2013)
Sosyal Örümcek Algoritması, sosyal örümceklerin işbirlikçi davranışlarından esinlenerek geliştirilmiş bir optimizasyon algoritmasıdır. (Cuevas,
Cienfuegos, Zaldívar, & Pérez-Cisneros, 2013)
Liderlik hiyerarşisini kullanan ilk ve tek sürü zekası optimizasyon algoritmalarından olan Gri Kurt Algoritması doğadaki gri kurtların liderlik
ve avlanma süreçlerinden esinlenerek geliştirilmiştir. (Mirjalili, Mirjalili,
& Lewis, 2014) Gri Kurt Optimizasyonu, arama kabiliyetini artırmak için
Serbest Yürüyüş Teorisi ile geliştirilerek rassal yürüyüş gri kurt optimizasyon algoritması elde edilmiştir. (Gupta & Deep, 2018)
Karınca Aslanı Optimizasyon Algoritması, karınca aslanlarının karıncaları avlamadaki zeki davranışlarından hareketle geliştirilmiş bir meta
sezgisel algoritmadır.(Mirjalili, 2015)
Cırcır Böceği Algoritması, cırcır böceklerinin çıkardıkları seslerle kurdukları iletişim ve etraflarındaki diğer böcekleri çekmesinden esinlenerek
geliştirilen bir sürü zekası optimizasyon tekniğidir. (Canayaz, 2015; Canayaz & Karcı, 2015)
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Balina Optimizasyon Algoritması, kambur balinaların avlarını yakalamak için kabarcık çıkarma stratejisi davranışından esinlenerek geliştirilmiştir. (Mirjalili & Lewis, 2016)
Katil Balinaların hayatından esinlenerek geliştirilen bir metasezgisel de
Katil Balina Algoritmasıdır. Bir lider ve üyelerden oluşan Balina sürüsünde, avı kovalamak avlamak için optimum yönü aramak liderin tarafından,
bu arada av avlamak üyeler tarafından gerçekleştirilir. Optimum yön, minimum yön ve maksimum hız anlamına gelir. Üyelerin eylemlerinin sonuçları karşılaştırılarak küresel optimum elde edilir. (Biyanto et al., 2017)
1.3 BİTKİ ZEKASI OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI (PLANT
INTELIGENCE OPTIMIZATION ALGORITHMS)
Yapılan çalışmalarda bitkilerin de hayvanlar gibi sinyalizasyon ve koruma sistemi geliştirdikleri, cinsel ve bağışıklık sistemine sahip oldukları, korunma ve değişim reflekslerinin olduğu, yani sinir sistemine sahip olduğu
ve hatta göç ettikleri görülmektedir. Bitkilerin bu tür zeki davranışlarından
hareketle geliştirilen pek çok optimizasyon algoritması vardır. Bu algoritmalar bir bütün halinde Can ve Alataş (2015) çalışmasında özetlenmiştir.
(CAN & ALATAŞ, 2015) Bitki zekası optimizasyon algoritmaları kronolojik sırada öncü çalışmalarıyla aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.
Tablo 3. Bitki Zekası Optimizasyon Algoritmaları
Algoritmanın Türkçe
Adı
Fotosentez Algoritması
Bitki Büyüme
Optimizasyon
Algoritmaları
Fidan Gelişim
Algoritması
Pirinç Tarlası
Algoritması
Yapay Bitki
Optimizasyon
Algoritması
Çiçek Tozlaşması
Algoritması
Kök Kütlesi
Optimizasyon
Algoritması

Algoritmanın İngilizce
Öncü Çalışma, yılı
Adı
Photosynthetic Algorithm Murase, 2000
Plant Growth
Optimization Algorithms

Li, ve ark., 2005
Cai ve ark., 2008

Saplings Growing Up
Algorithm

Karci, 2007

Paddy Field Algorithm

Premaratne ve ark, 2009

Artificial Plant
Optimization Algorithm

Zhao ve ark., 2011

Flower Pollination
Algorithm

Yang, 2012

Root Mass Optimization
Algorithm

Qi ve ark., 2013
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İstilacı Ot Optimizasyon
Algoritması
Kök Gelişim
Algoritması
Orman Optimizasyonu
Algoritması
Ağaç-Tohum
Algoritması
Yapay Alg Algoritması

Invasive Weed
Optimization Algorithm

Ghasemi ve ark. 2014

Root Growth Algorithm

Zhang ve ark., 2014

Forest Optimization
Algorithm

Ghaemi & FeiziDerakhshi, 2014

Tree-Seed Algorithm

Kiran, 2015
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Artificial Algae Algorithm Uymaz ve ark., 2015

Fotosentez Algoritması, evrendeki biyosistem kaynaklı olarak bitkilerdeki fotosentez mekanizmasından hareketle geliştirilmiştir. Tahmin, arama
ve optimizasyon problemlerinin çözümünde etkin sonuçlar vermiştir.(Murase, 2000)
Bitki Büyüme Optimizasyon Algoritmaları, bitkilerin büyümelerinin simülasyonunu yaparak tam sayılı programlama problemlerinin global optimum çözümlerinin bulunmasında kullanılmıştır.(T. Li, Wang, Wang, & Su,
2005) Bitki büyüme teorilerini kullanarak geliştirilen bir diğer algoritma
ise bitki büyüme optimizasyonudur. Cai ve ark. tarafından geliştirilen bu
bu algoritma bitkilerde yaprak büyümesi, dallanma, fototropizm ve mekânsal doluluk özelliklerini temel almaktadır. Üç test problemine uygulanan
algoritma global optimum çözüm bulma, kolay uygulanabilme ve kolaylıkla melez algoritmalarda kullanılabilme özellikleriyle öne çıkmaktadır. (Cai,
Yang, & Chen, 2008)
Fidan Gelişim Algoritması, fidanların gelişim süreçlerinde, fidanların
ekimi, eşleştirilmesi, dallanma ve aşılanması aşamalarını taklid eden bir
metasezgisel optimizasyon algoritmasıdır.(Karci, 2007)
Pirinç Tarlası Algoritması, pirinç tarlasında pirinçlerin büyüme süreci
gözlenerek elde edilen algoritma çok amaçlı optimizasyon problemlerinin
çözümünde kullanılmış ve dört test problemi ile test edilmiştir. Hesaplama
zamanı ve yakınsama hızı ile karşılaştırılan algoritmalardan daha iyi sonuçlar vermiştir. (Premaratne, Samarabandu, & Sidhu, 2009)
Yapay Bitki Optimizasyon Algoritması, bitkilerin büyüme aşamasındaki fotosentez ve ışığa yönelme davranışlarından esinlenerek geliştirilen bir
algoritmadır. (Zhao, Cui, Zeng, & Yue, 2011)
Çiçek Tozlaşması Algoritması, çiçeklerin tozlaşmasından esinlenerek
geliştirilen bu algoritma 10 test fonksiyonu ile doğruluğu test edilmiştir.
Daha sonra Genetik algoritma ve parçacık sürü optimizasyonu ile performansı karşılatırlmıştır. Geliştirilen algoritmanın bu iki yöntemden daha iyi
sonuçlar verdiği gözlenmişitir. (Yang, 2012)
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Kök Kütlesi Optimizasyon Algoritması, bitki zekası optimizasyon algoritmaları içinde bitki köklerinin gelişim aşamasından esinlenerek geliştirilen bir algoritmadır. Bitkilerin çok karmaşık olan kök büyüme davranışlarını temel alan algoritmanın performansı parçacık sürü optimizasyonu ve
yapay arı kolonisi algoritması ile beş kalite fonksiyonu testi kullanılarak
karşılaştırılmıştır. (Qi, Zhu, Chen, Zhang, & Niu, 2013)
İstilacı Ot Optimizasyon Algoritması, istilacı ot kolonilerinin davranışından hareketle geliştirilen bu algoritma genel çok boyutlu doğrusal ve
doğrusal olmayan optimizasyon problemlerinde etkin sonuçlar vermekte
ve bu nedenle çeşitli mühendislik tasarımlarında başarıyla kullanılmaktadır.(Ghasemi, Ghavidel, Akbari, & Vahed, 2014)
Kök Gelişim Algoritması, kökün büyüme davranışlarından esinlenen
bir optimizasyon algoritmasıdır. Bu algoritma ile kompleks sistemlerin
modellenmesi aşamalarında ve özellikle yüksek boyutlu nümerik fonksiyonların optimizasyonunda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. (Zhang, Zhu,
& Chen, 2014)
Orman Optimizasyonu Algoritması, bazı ağaçların kısa zamanda yok
olmasına karşın çok az bazılarının ise uzun yıllar yaşamasından esinlenilerek ağaç tohumlarının uygun ortamda gelişimlerini optimizasyon modellerine uyarlayarak geliştirdikleri bitki zekası tabanlı bir algoritmadır. Sürekli
ve doğrusal olmayan problemlerin çözümü için geliştirilmiştir.(Ghaemi &
Feizi-Derakhshi, 2014)
Ağaç-Tohum Algoritması, sürekli optimizasyon problemlerinin çözümü için ağaç ve tohumları arasındaki ilişkiden esinlenerek geliştirilen toplum tabanlı sezgisel arama algoritmasıdır.(Kiran, 2015)
Yapay Alg Algoritması, mikroalglerin fotosentetik türlerinin yaşam
davranışlarından esinlenilerek geliştirilmiştir.(Uymaz, Tezel, & Yel, 2015)

2 FEN BİLİMLERİ (FİZİK, KİMYA VE MATEMATİK)
TABANLI METASEZGİSEL OPTİMİZASYON
ALGORİTMALARI (SCIENCE-BASED OPTIMIZATION
ALGORITHMS)
Çalışmanın bu kısmında biyoloji dışındaki temel fen bilimleri olan fizik,
kimya ve matematik temelli geliştirilen optimizasyon algoritmaları tanıtılacaktır. Bu algoritmalar Tablo 4’te toplu olarak görülmektedir.
Benzetimli Tavlama en eski ve yaygın kullanılan fizik tabanlı bir algoritma olup, metalürji ve malzeme bilimlerinde belirli bir maddenin tavlama
sürecinde önce ısıtılıp sonra soğutularak sertlik yada güç özelliklerindeki
değişmeyi optimizasyona uyarlayan metasezgisel optimizasyon algoritmasıdır. (Annealing & Kirkpatrick, 1983)

Nicel Karar Yöntemleri Çalışmaları

181

Tablo 4. Fizik, Kimya ve Matematik Tabanlı Metasezgisel Optimizasyon
Algoritmaları
Algoritmanın Türkçe Adı

Algoritmanın İngilizce Adı

Benzetimli Tavlama

Simulated Annealing

Elektromagnetizma–Benzer
Algoritması
Küçük Dünya Optimizasyon
Algoritması
Büyük Patlama Büyük Çöküş
Algoritması
Merkez Kuvvet Optimizasyonu
Nehir Oluşum Dinamiği
Algoritması
Zeki Su Damlacıkları
Algoritması
Elektrik Yüklü Sistem Arama
Algoritması
Gaz Brownian Hareketi
Optimizasyonu
Yapay Kimyasal Reaksiyon
Algoritması
Galaksi Tabanlı Arama
Algoritması
Diferansiyel Arama Algoritması

Elektromagnetizma-Like
Algorithm
Small World Optimization
Algorithm
Big Bang-Big Crunch
Algorithm
Central Force Optimization
River Formation Dynamics
Algorithm
The Intelligent Water Drops
Algorithm
Gravitational Search
Algorithm
Charged System Search
Algorithm
Gases Brownian Motion
Optimization
Artificial Chemical Reaction
Algorithm
Galaxy Based Search
Algorithm
Differential Search Algorithm

Kavisli Uzay Optimizasyonu

Curved Space Optimization

Işın Optimizasyon Algoritması

Ray Optimization Algorithm

Yerçekimsel Arama Algoritması

Yapay Atom Algoritması
Kara Delik Algoritması
Elektro-Manyetik Yüklü Sistem
Arama Algoritması

Artificial Atom Algorithm
Black Hole Algorithm
Magnetic Charged System
Search Algortihm
Backtracking Search
Arşiv Arama Algoritması
Algorithm
Kasırga Temelli Optimizasyon
Hurricane Based Optimization
Algoritması
Algorithm
Çarpışan Cisimler Optimizasyon Colliding Bodies Optimization
Algoritması
Algorithm
Optikten Esinlenen
Optic Inspired Optimization
Optimizasyon
Ağırlıklı Süperpozisyon Çekimi Weighted Superposition
Algoritması
Attraction Algorithm
Yıldırım Arama Algoritması
Ligthning Search Algorithm
Elektromanyetik Alan
Electromagnetic Field
Optimizasyonu
Optimization
Sinüs Kosinüs Algoritması

Sine Cosine Algoritması

Öncü Çalışma, yılı
Annealing &
Kirkpatrick, 1983
Birbil & Fang, 2003
Du ve ark., 2006
Erol & Eksin, 2006
Formato, 2007
Rabanal ve ark., 2007
Shah-Hosseini, 2009
Rashedi ve ark. 2009
Kaveh & Talatahari,
2009
Abdechiri ve ark.,
2011
Alatas, 2011
Shah-Hosseini, 2011
Civicioglu, 2012
Moghaddam ve ark.,
2012
Kaveh & Khayatazad,
2012
Karcı , 2012
Hatamlou, 2013
Kaveh ve ark., 2013
Civicioglu, 2013
Rbouh & El Imrani,
2014
Kaveh ve Mahdavi,
2014
Kashan, 2015
Baykasoğlu &
Akpinar, 2015
Shareef ve ark., 2015
Abedinpourshotorban
ve ark., 2016
Demir ve Tanyıldızı,
2017
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Elektromagnetizma–Benzer Algoritması, elektromanyetik alanda yüklü
parçacıklar arasında itme-çekme mekanizmasını taklit eden, popülasyon tabanlı bir meta-sezgisel algoritmadır.(Birbil & Fang, 2003) Bu algoritma sınırlı
değişkenler ile doğrusal olmayan gerçek değerli problemleri optimize etmek
için tasarlanmıştır. Bu algoritma her noktayı yüklü bir parçacık olarak kabul eder ve her parçacık diğer parçacıklar tarafından etkilenmekte ve sonuç
olarak parçacıklar daha iyi bir çözüm uzayına iletilmektedir. Elektromagnetizma-benzer algoritması gerçek değerli problemler için tasarlanmasına rağmen sayısal değerli problemler üzerinde daha iyi performans sağlamaktadır.
(Özdağ, 2015)
Küçük Dünya Optimizasyon Algoritması, dünyanın bazen ne kadar küçük dedirtecek olduğu olaylar için kullanılan Küçük dünya fenomeninden
esinlenerek geliştirilmiştir. (Du, Wu, & Zhuang, 2006)
Büyük Patlama Büyük Çöküş Algoritması, kainatın yaratılışını açıklayan
Büyük Patlama Teorisinden esinlenen algoritma büyük patlama sonrası parçacıkların kararlı hale gelmesini optimizasyon süreci ile birleştirmiştir. (Erol
& Eksin, 2006)
Merkez Kuvvet Optimizasyonu, fizik kanunları temelli bir metasezgisel
algoritmadır. Yerçekimsel kinematik metaforu üzerine kurgulanan algoritma
kısıtlı çok boyutlu optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılmıştır.
(Formato, 2007)
Nehir Oluşum Dinamiği Algoritması, nehirlerin oluşum dinamiğinden
esinlenerek geliştirilmiştir. NP-zor sınıfındaki problemler için makul işlem
zamanında kabul edilebilir sonuçlar elde edilmiştir. (Rabanal, Rodríguez, &
Rubio, 2007)
Doğal bir nehir çoğu zaman yollarından çok sayıda olası yol arasında iyi
yollar bulur. Bu optimal veya optimal yollar su damlacıkları ile nehir yatakları arasında meydana gelen reaksiyonlar ile elde edilir. Zeki Su Damlacıkları
Algoritması su damlacıklarının bu hareketlerinden esinlenilerek geliştirilen
fizik tabanlı optimizasyon algoritmalarından biridir. (Shah-Hosseini, 2009)
Yerçekimsel Arama Algoritması, yerçekimi yasası ve kitle etkileşmelerini
temel alan bir algoritmadır. Pek çok doğrusal olmayan fonksiyonda diğer bilindik algoritmalardan daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. (Rashedi, Nezamabadi-Pour, & Saryazdi, 2009)
Elektrik Yüklü Sistem Arama Algoritması, fizik ve mekanikten esinlenerek geliştirilmiştir. Elektrostatikteki Coulomb yasası ile mekanikteki Newton
kanunlarının optimizasyona uyarlanmasıyla her tür probleme uygulanabilen
bir optimizasyon yöntemi elde edilmiştir. (Kaveh & Talatahari, 2010)
Gaz Brownian Hareketi Optimizasyonu, gaz brownian hareketi ile türbülans dönme hareketinden esinlenilerek geliştirilmiş bir meta sezgisel yön-
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temdir. Gaz moleküllerinin özellikleri ve hareketlerini düzenleyen ideal gaz
yasası kullanılarak geliştirilen algoritma arama uzayında optimum çözümü
bulmak için etkili bir yaklaşımdır. (Abdechiri, Meybodi, & Bahrami, 2011)
Yapay Kimyasal Reaksiyon Optimizasyon Algoritması, kimyasal reaksiyonların çeşitleri ve ortaya çıkış süreçlerinden esinlenerek geliştirilmiştir.
Kimyasal reaksiyonların amaç, durum, süreç ve olaylarının optimizasyon modeli şeklinde hesaplanabildiği bir algoritmadır. Daha az parametre içermesiyle
literatürdeki diğer sezgisellere göre daha güçlü bir yöntemdir. (Alatas, 2011)
Bu algoritmada yerel arama için sarmal galaksilerin sarmal kolları incelenmektedir. Galaksi Tabanlı Arama Algoritması, galaksilerin bu hareketlerinin optimizasyona uyarlanmasıyla elde edilmiş bir optimizasyon algoritmasıdır. (Shah-Hosseini, 2011)
Diferansiyel Arama Algoritması, jeosentrik kartezyen koordinatların jeodezik koordinatlara dönüştürülmesi probleminin çözümü için geliştirilen
bir meta sezgisel algoritmadır. Bu algoritma bir organizmanın bir noktadan
diğer noktaya göç ederken kullanılan Brownian benzeri rastgele yürüyüş hareketini optimizasyon modellerine uyarlamıştır.(Civicioglu, 2012)
Kavisli Uzay Optimizasyonu, rölativite teorisinin genel kavramlarından
esinlenerek geliştirilmiştir. (Moghaddam, Moghaddam, & Cheriet, 2012)
Işın Optimizasyon Algoritması, Snell’in ışık kırılma yasasından ışığın
yaydığı ışınlardan esinlenen bir metasezgisel algoritmadır. (Kaveh & Khayatazad, 2012)
Yapay Atom Algoritması, atomlar arası çekimlerde etkili olan kovalent
ve iyonik bağları esas almaktadır. Atomların yapısında çekirdek ve etrafında
elektronlar vardır. Son yörüngedeki elektronların bir kısmı bağ esnasında ortaklaşa kullanılır. Kovalent bağ elektron ortaklaşmasından, iyonik bağ ise zıt
yüklü çekim kuvvetlerinden oluşur. (M. Demir, 2015; Karcı, 2012)
Kara Delik Algoritması, uzaydaki kara deliklerin oluşumu olgusundan
hareketle geliştirilmiş bir metasezgisel algoritmadır. (Hatamlou, 2013)
Elektro-Manyetik Yüklü Sistem Arama Algoritması, Elektrik Yüklü Sistem Algoritmasının ileri bir versiyonu olarak elektro-manyetik kuvvet ve
alanının yüklü parçacıklar üzerindeki etkisinden esinlenerek önerilen bir algoritmadır.(Kaveh, Share, & Moslehi, 2013)
Arşiv Arama Algoritması, gerçek değerli sayısal optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılan yeni bir matematiksel temelli evrimsel algoritmadır. Diğer algoritmaların aksine tek parametreye sahip olan Arşiv Arama
algoritması uygulaması daha basittir ve daha etkili çözümler sunmaktadır.
(Civicioglu, 2013)
Kasırga Temelli Optimizasyon Algoritması, bir kasırganın oluşumunu
gözleyerek rüzgar ve basınç profillerinden esinlenerek geliştirilmiştir. Düşük
basınçlı bölgeden dışarıya doğru spiral bir şekilde hareket eden rüzgarın bu
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hareketinin bir optimizasyon süreci şeklinde ele alınmasıyla optimizasyon
problemlerinin çözümünde iyi bir performans elde edilmiştir.(Rbouh & El
Imrani, 2014)
Çarpışan Cisimler Optimizasyon Algoritması, cisimleri çarpışması sonrası ortaya çıkan ve momentum ve enerji yasaları ile açıklanan durumdan
esinlenerek geliştirilmiştir.(Kaveh & Mahdavi, 2014)
Optikten Esinlenen Optimizasyon iç bükey ve dış bükey aynaların yakınsama ve ıraksama gibi yansıma yasası özelliklerinin optimizasyona uyarlanmasıyla geliştirilmiş bir algoritmadır.(Kashan, 2015)
Ağırlıklı Süperpozisyon Çekimi, ışık, elektrik, ses ve ısı kaynakları gibi
sosyal bireylerin de maruz kaldığı süperpozisyon çekim ve çekime doğru hareket mekanizmalarını kullanarak Baykasoğlu ve Akpınar tarafından 2015
yılında geliştirilen fizik tabanlı aynı zamanda sürü zekası kullanan bir algoritmadır Algoritma kısıtlı ve kısıtsız tüm optimizasyon problemleri için başarılı
sonuçlar vermektedir. (Baykasoğlu & Akpinar, 2015)
Yıldırım Arama Algoritması, kısıtlı optimizasyon problemlerinin çözümü için geliştirilen bu algoritmada yıldırım ve mermi gibi hızlı hareket eden
parçacıkların yayılım mekanizmasından esinlenilmiştir.(Shareef, Ibrahim, &
Mutlag, 2015)
Elektromanyetik Alan Optimizasyonu, elektromanyetik alan oluşumu
sırasında ortaya çıkan itme ve çekme kuvvetlerindeki farkın incelendiği ve
bu farkın altın oran kullanılarak dengelendiği bir algoritma geliştirilmiş fizik
tabanlı bir optimizasyon yöntemidir.(Abedinpourshotorban, Shamsuddin,
Beheshti, & Jawawi, 2016)
Sinüs Kosinüs Algoritması, matematik tabanlı bir optimizasyon algoritmasıdır. Algoritma, sinüs ve cosinus fonksiyonlarını kullanan bir matematiksel model ile en iyi çözümü bulmaya çalışmaktadır. Az sayıda parametre
içermesi ve diğer yöntemlere göre daha hızlı sonuç vermesi algoritmanın üstün yanlarıdır. (G. Demir & Tanyıldızı, 2017)

3 SOSYAL TABANLI METASEZGİSEL OPTİMİZASYON
ALGORİTMALARI (SOCIAL-BASED OPTIMIZATION
ALGORITHMS)
Sosyal tabanlı sezgisel optimizasyon algoritmaları insan ve insan topluluklarının davranış ve hareket özelliklerinden esinlenerek geliştirilen algoritmalardır. sosyal tabanlı sezgisel algoritmalar için bütüncül bir çalışma
2015 yılında Altunbey ve Alataş tarafından yapılmıştır. (Altunbey & Alataş,
2015) Çalışmanın bu kısmında sosyal tabanlı bu algoritmalar kronolojik
olarak ilk geliştiren çalışmalarla özetlenmiştir. Aşağıdaki Tablo 5’de bu algoritmalar toplu olarak görülmektedir.
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Tablo 5. Sosyal Tabanlı Metasezgisel Optimizasyon Algoritmaları
Öncü Çalışma,
Algoritmanın Türkçe Adı
Algoritmanın İngilizce Adı
yılı
Kültürel Algoritma
Cultural Algorithms
Reynolds, 1994
Toplum ve Medeniyet
Society and Civilization
Ray ve Liew, 2003
Algoritması
Algorithm
Duarte ve ark.,
Hiyerarşik Sosyal Algoritma Hierarchical Social Algorithm
2006
Emperyalist Yarışmacı
Imperialist Competitive
Atashpaz-Gargari
Algoritma
Algorithm
ve Lucas, 2007
Sosyal Duygusal
Social Emotional
Cui ve ark., 2010
Optimizasyon Algoritması
Optimization Algorithm
İnsan Grup Formasyon
Human Group Formation
Thammano ve
Algoritması
Algorithm
Moolwong, 2011
Öğretme-Öğrenme Tabanlı Teaching-Learning Based
Rao ve ark., 2011)
Optimizasyon Algoritması
Optimization Algorithm
Brain Storm Optimization
Beyin Fırtınası Algoritması
Shi, 2011
Algorithm
Grup Liderleri Optimizasyon Group Leaders Optimization Pooranian ve ark.,
Algoritması
Algorithm
2013
Ramezani & Lotfi,
Sosyal Tabanlı Algoritma
Social Based Algorithm
2013
Parlamenter Optimizasyon Parliamentary Optimization
Borji, 2007
Algoritması
Algorithm

Kültürel Algoritma, kültürel gelişimde genetik algoritmaların doğal seleksiyon mekanizmasını kullandığından evrimsel algoritmalardan addedilen bu algoritma sosyoloji ve arkeoloji alanında önerilen bazı teorilere
dayanmaktadır.(Altunbey & Alataş, 2015) Kısıtlı tek amaçlı optimizasyon
problemlerinin çözümünde başarıyla kullanılmaktadır.(Coello & Becerra,
2003) (Reynolds, 1994)
Toplum ve Medeniyet Algoritması, sosyal etkileşimler bireylerin, biyolojik evrimden daha hızlı sosyal ortama adapte olmalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlar. Toplum ve Medeniyet algoritması, bireylerin performanslarında sosyal etkileşimler yoluyla daha hızlı bir değişimin bu faydalarını
kullanmayı amaçlamaktadır.(Altunbey & Alataş, 2015; Ray & Liew, 2003)
Hiyerarşik Sosyal Algoritma, insan örgütleri ya da biyolojik sistemlerin çeşitliliğinde gözlenen sosyal yapıdan esinlenerek Duarte ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir.(Altunbey & Alataş, 2015; Duarte, Sánchez,
Fernández, & Montemayor, 2006)
Emperyalist Yarışmacı Algoritma, güçlü imparatorlukların hayatta kaldığı diğerlerinin zayıflayıp yıkıldığı fikrinden hareketle geliştirilmiş sosyal
tabanlı bir optimizasyon algoritmasıdır.(Atashpaz-Gargari & Lucas, 2007)
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Sosyal Duygusal Optimizasyon Algoritması, insan davranışlarından
esinlenerek geliştirilen yeni bir sosyal tabanlı optimizasyon tekniğidir. Cui
ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. (Altunbey & Alataş, 2015; Cui,
Shi, & Zeng, 2010)
İnsan Grup Formasyon Algoritması, grup çalışmasında bulunan insanların grup içi ve grup dışı üyelerle olan ilişkilerinden esinlenerek Thammano ve Moolwong tarafından geliştirilmiştir. (Altunbey & Alataş, 2015;
Thammano & Moolwong, 2010)
Öğretme-Öğrenme Tabanlı Optimizasyon Algoritması, bir sınıfta öğretmenin öğrenciler üzerindeki etkisine göre çalışan bir algoritmadır. Algoritma bir sınıftaki öğretmen ve öğrencilerin, öğretme ve öğrenme yeteneklerini tanımlar. Öğretmen ve öğrenci bu algoritmanın iki önemli
bileşenidir. Diğer algoritmalar gibi popülasyon temelli çözümlerle global
optimum çözümü aramaktadır. Bu yöntemin diğer algoritmalardan üstünlüğü, çalışması için herhangi bir parametre ayarı gerektirmemesi ve doğrusal olmayan sürekli fonksiyonlar için daha az hesaplama adımı ile daha
tutarlı sonuçlar elde etmesidir. (Altunbey & Alataş, 2015; Rao, Savsani, &
Vakharia, 2011)
Beyin Fırtınası Optimizasyonu sezgisel olarak, insanların fikir üretme
sürecine dayalı olan ve hayvanların işbirlikçi davranışlarından esinlenerek
ortaya konulan bir optimizasyon algoritması olarak tasarlanmıştır.(Altunbey & Alataş, 2015; Shi, 2011)
Grup Liderleri Optimizasyon Algoritması, bilgi işlem sisteminde bağımsız görevlerin çizelgelemesi problemini çözmek için Pooranian ve arkadaşları tarafından, sosyal gruplarda liderlerin etkilerinden esinlenerek
2013 yılında geliştirilmiş evrimsel bir algoritmadır.(Altunbey & Alataş,
2015; Pooranian, Shojafar, Abawajy, & Singhal, 2013)
Sosyal Tabanlı Algoritma, Evrimsel Algoritma ve Emperyalist Yarışmacı Algoritmanın birleştirilmesiyle önerilmiş yeni bir algoritmadır. İnsanlar
yaşadığı toplulukların liderlik ve idare stilinin farklı olması nedeniyle gelişim aşamasının optimizasyona uyarlanmasıyla Ramezani ve Lotfi tarafından geliştirilmiştir.(Altunbey & Alataş, 2015; Ramezani & Lotfi, 2013)
Parlamenter Optimizasyon Algoritması, gerçek dünyadaki parlamenter sistemden esinlenerek geliştirilen bir algoritmadır.(Altunbey & Alataş,
2015; Borji, 2007)

4 DİĞER METASEZGİSEL OPTİMİZASYON
ALGORİTMALARI (OTHER METAHEURISTIC
OPTIMIZATION ALGORITHMS)
Yukarıda sınıflandırılan algoritmalar içerisinde olmayan, müzik ve spor
gibi diğer alanlardan esinlenerek geliştirilen metasezgisel algoritmalar da
vardır. Bu algoritmalar aşağıdaki tabloda sunularak kısaca açıklanmaktadır.

Nicel Karar Yöntemleri Çalışmaları

187

Tablo 6. Diğer Metasezgisel Optimizasyon Algoritmaları
Algoritmanın İngilizce
Algoritmanın Türkçe Adı
Öncü Çalışma, yılı
Adı
Harmony Search
Harmoni Arama Algoritması
Geem ve ark., 2001
Algorithm
Parallel Greedy
Parelel Doyumsuz Algoritma
Öztürk, 2007
Algorithm
League Championship
Lig Şampiyonası Algoritması
Kashan, 2012
Algorithm

Harmoni Arama Algoritması, müzikteki doğaçlama sürecindeki uyum
ve ahenkten esinlenerek geliştirilmiş meta-sezgisel optimizasyon algoritmasıdır. (Geem, Kim, & Loganathan, 2001) Özellikle mühendislikteki optimizasyon problemlerinin çözümünde yaygın olarak kullanılmaktadır.(Tuo,
Yong, & Zhou, 2013)
Paralel Doyumsuz Algoritma, doyumsuz algoritmalar içinde yeni bir algoritma olup esnek akış tipi çizelgeleme problemlerinin çözümünde kullanılmıştır. (Öztürk, 2007) Doyumsuz algoritmalar, sadece elde olan mevcut
veriyle karar alan ve bu verinin gelecekte ne gibi etki doğuracağını tam
düşünmeyen bir algoritmadır. Bu algoritmada çözüme küçük adımlarla
yaklaşılır ve her adım sonunda birden çok seçenek çıkabilir. Algoritma, her
adımda bu seçeneklerden en iyi olanını seçer. Her zaman en iyiyi seçerek
ilerlediğinden her zaman geçerli olmamakla birlikte optimum çözümün
elde edilmesi kuvvetle muhtemeldir. (Akgöbek, Kaya, Değirmenci, & Engin, 2011)
Lig Şampiyonası Algoritması Yapay bir ligde oynanan yapay takımlar
arasındaki bir şampiyonayı taklit eden spor tabanlı bir metasezgisel optimizasyon algoritmasıdır. (Bingöl & Alataş, 2015; Kashan, 2009, 2014)

SONUÇ
Karar verme aşamasında alternatif seçenekler içinden en uygun olanı
seçmek için geliştirilen tüm yöntem ve teknikler optimizasyon bağlamında
Yöneylem Araştırmasının ilgi alanıdır. Bu amaçla optimizasyon problemlerinin çözümü için deterministik ve stokastik pek çok yöntem geliştirilmiştir. Stokastik yöntemler olarak meta sezgisel optimizasyon algoritmaları son elli yıldır yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Özellikle son yıllarda
geçmiş birikimin ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişimin sonucu olarak
neredeyse bütün optimizasyon problemlerinin çözümünde bu tür metasezgisel yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada bugüne kadar geliştirilmiş
metasezgisel yöntemler ve optimizasyon algoritmaları bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış ve dört ana kategoride sınıflandırılmıştır. Her bir kategorideki algoritmalarda alt kategorilerde değerlendirilmiş ve kronolojik
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olarak sıralanmıştır. Bu algoritmalar toplu bir şekilde aşağıda sunulmuştur.
Geliştirilen bütün algoritmalardan hiçbirisi bütün problemlere en iyi sonucu vereceğini garanti edemediğinden bu alanda yapılacak çalışmalar artarak devam edecek ve pek çok yeni meta sezgisel algoritma geliştirilecektir.
Diğer taraftan, özellikle bazı algoritmaların üstün yanlarının birleştirilerek
hibrit (melez) algoritmaların gelecekte yoğun olarak çalışılacağı öngörülmektedir. Yine, bu tür hibrit algoritmalar için bütüncül bir sınıflandırma ve
literatür çalışmasına da ihtiyaç vardır. Farklı sınıflandırma kriterleri altında
daha kapsamlı bir çalışmada geliştirilen tüm algoritmalarla ilgili tüm çalışmalar, bu algoritmaların uygulandığı alanlar ve örnek uygulamalar başvuru
kaynağı olarak bir eserde toplanabilir.
Tablo7. Metasezgisel Optimizasyon Algoritmaları
Evrimsel Optimizasyon Algoritmaları
Genetik Algoritma
Genetic Algorithm
Evrimsel Strateji
Evolution Strategy
Genetik Programlama
Genetic Programming
Diferansiyel Gelişim
Differential Evolution
Algoritması
Algorithm
Biyo-Coğrafya Bazlı
Biogeography Based
Optimizasyon
Optimizer
Sürü Tabanlı Metasezgisel Optimizasyon Algoritmaları
Karınca Koloni Optimizasyonu Ant Colony Optimization
Particle Swarm
Parçacık Sürü Optimizasyonu
Optimization
Kurbağa Sıçrama
Leap Frog Optimization
Optimizasyon Algoritması
Algorithm
Bakteriyel Besin Arama
Bacterial Foraging
Optimizasyon Algoritması
Optimization Algorithm
Yapay Balık Sürüsü
Artificial Fish-Swarm
Algoritması
Algorithm, 2003
Ateşböceği Sürü
Glowworm Swarm
Optimizasyonu
Optimization
Yapay Arı Kolonisi
Artificial Bee Colony
Ateşböceği Algoritması
Firefly Algorithm
Kedi Sürüsü Optimizasyonu
Cat Swarm Optimization
Guguk Kuşu Optimizasyon
Cuckoo Optimization
Algoritmaları
Algorithms
Kaotik Arı Kolonisi
Chaotic Bee Colony
Algoritması
Algorithm
Yarasa Algoritması
Bat Algorithm

Holland, 1975
Schwefel, 1981
Koza, 1995
Storn & Price, 1997
Simon, 2008
Dorigo ve ark., 1991
Eberhart & Kennedy,
1995
Snyman, 2000
Passino, 2002
Li, 2003
Krishnanand &
Ghose, 2005
Karaboga, 2005
Yang, 2009
Chu & Tsai, 2007
Yang & Deb, 2009;
Rajabioun, 2011
Alatas, 2010
Yang, 2010b

Nicel Karar Yöntemleri Çalışmaları
Kurt Koloni Algoritması

Wolf Colony Algorithm

Karides Sürüsü Algoritması

Krill Herd Algorithm

Yunus Balığı Algoritması
Dolphin Echolocation
Sosyal Örümcek Algoritması
Social Spider Optimization
Gri Kurt Optimizasyon
Grey Wolf Optimizer
Algoritması
Algortihm
Karınca Aslanı Optimizasyon Ant Lion Optimization
Algoritması
Algorithm
Cırcır Böceği Algoritması
Cricket Algorithm
Balina Optimizasyon
Whale Optimization
Algoritması
Algorithm
Katil Balina Algoritması
Killer Whale Algorithm
Bitki Zekası Optimizasyon Algoritmaları
Fotosentez Algoritması
Photosynthetic Algorithm
Bitki Büyüme Optimizasyon
Plant Growth Optimization
Algoritmaları
Algorithms
Saplings Growing Up
Fidan Gelişim Algoritması
Algorithm
Pirinç Tarlası Algoritması
Yapay Bitki Optimizasyon
Algoritması

Paddy Field Algorithm
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Liu ve ark., 2011
Gandomi & Alavi,
2012
Kaveh & Farhoudi
Cuevas ve ark, 2013
Mirjalili ve ark., 2014
Mirjalili, 2015
Canayaz, 2015
Mirjalili & Lewis,
2016
Biyanto ve ark., 2017
Murase, 2000
Li, ve ark., 2005;Cai ve
ark., 2008
Karci, 2007
Premaratne ve ark,
2009

Artificial Plant
Zhao ve ark., 2011
Optimization Algorithm
Flower Pollination
Çiçek Tozlaşması Algoritması
Yang, 2012
Algorithm
Kök Kütlesi Optimizasyon
Root Mass Optimization
Qi ve ark., 2013
Algoritması
Algorithm
İstilacı Ot Optimizasyon
Invasive Weed Optimization
Ghasemi ve ark. 2014
Algoritması
Algorithm
Kök Gelişim Algoritması
Root Growth Algorithm
Zhang ve ark., 2014
Orman Optimizasyonu
Forest Optimization
Ghaemi & FeiziAlgoritması
Algorithm
Derakhshi, 2014
Ağaç-Tohum Algoritması
Tree-Seed Algorithm
Kiran, 2015
Yapay Alg Algoritması
Artificial Algae Algorithm Uymaz ve ark., 2015
Fizik, Kimya ve Matematik Tabanlı Metasezgisel Optimizasyon Algoritmaları
Annealing &
Benzetimli Tavlama
Simulated Annealing
Kirkpatrick, 1983
Elektromagnetizma–Benzer
Elektromagnetizma-Like
Birbil & Fang, 2003
Algoritması
Algorithm
Küçük Dünya Optimizasyon
Small World Optimization
Du ve ark., 2006
Algoritması
Algorithm
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Büyük Patlama Büyük Çöküş
Algoritması
Merkez Kuvvet Optimizasyonu
Nehir Oluşum Dinamiği
Algoritması
Zeki Su Damlacıkları
Algoritması
Yerçekimsel Arama
Algoritması
Elektrik Yüklü Sistem Arama
Algoritması
Gaz Brownian Hareketi
Optimizasyonu
Yapay Kimyasal Reaksiyon
Algoritması
Galaksi Tabanlı Arama
Algoritması
Diferansiyel Arama
Algoritması

Big Bang-Big Crunch
Algorithm
Central Force Optimization
River Formation Dynamics
Algorithm
The Intelligent Water Drops
Algorithm
Gravitational Search
Algorithm
Charged System Search
Algorithm
Gases Brownian Motion
Optimization
Artificial Chemical
Reaction Algorithm
Galaxy Based Search
Algorithm
Differential Search
Algorithm

Kavisli Uzay Optimizasyonu

Curved Space Optimization

Ray Optimization
Algorithm
Yapay Atom Algoritması
Artificial Atom Algorithm
Kara Delik Algoritması
Black Hole Algorithm
Elektro-Manyetik Yüklü Sistem Magnetic Charged System
Arama Algoritması
Search Algortihm
Backtracking Search
Arşiv Arama Algoritması
Algorithm
Kasırga Temelli Optimizasyon Hurricane Based
Algoritması
Optimization Algorithm
Çarpışan Cisimler
Colliding Bodies
Optimizasyon Algoritması
Optimization Algorithm
Optikten Esinlenen
Optic Inspired Optimization
Optimizasyon
Ağırlıklı Süperpozisyon
Weighted Superposition
Çekimi Algoritması
Attraction Algorithm
Yıldırım Arama Algoritması
Ligthning Search Algorithm
Işın Optimizasyon Algoritması

Erol & Eksin, 2006
Formato, 2007
Rabanal ve ark., 2007
Shah-Hosseini, 2009
Rashedi ve ark. 2009
Kaveh & Talatahari,
2009
Abdechiri ve ark.,
2011
Alatas, 2011
Shah-Hosseini, 2011
Civicioglu, 2012
Moghaddam ve ark.,
2012
Kaveh & Khayatazad,
2012
Karcı , 2012
Hatamlou, 2013
Kaveh ve ark., 2013
Civicioglu, 2013
Rbouh & El Imrani,
2014
Kaveh ve Mahdavi,
2014
Kashan, 2015
Baykasoğlu &
Akpinar, 2015
Shareef ve ark., 2015

Elektromanyetik Alan
Optimizasyonu

Electromagnetic Field
Optimization

Abedinpourshotorban
ve ark., 2016

Sinüs Kosinüs Algoritması

Sine Cosine Algoritması

Demir ve Tanyıldızı,
2017

Nicel Karar Yöntemleri Çalışmaları
Sosyal Tabanlı Metasezgisel Optimizasyon Algoritmaları
Kültürel Algoritma
Cultural Algorithms
Toplum ve Medeniyet
Society and Civilization
Algoritması
Algorithm
Hierarchical Social
Hiyerarşik Sosyal Algoritma
Algorithm
Emperyalist Yarışmacı
Imperialist Competitive
Algoritma
Algorithm
Sosyal Duygusal Optimizasyon Social Emotional
Algoritması
Optimization Algorithm
İnsan Grup Formasyon
Human Group Formation
Algoritması
Algorithm
Öğretme-Öğrenme Tabanlı
Teaching-Learning Based
Optimizasyon Algoritması
Optimization Algorithm
Brain Storm Optimization
Beyin Fırtınası Algoritması
Algorithm
Grup Liderleri Optimizasyon Group Leaders
Algoritması
Optimization Algorithm
Sosyal Tabanlı Algoritma

Social Based Algorithm

Parlamenter Optimizasyon
Parliamentary Optimization
Algoritması
Algorithm
Diğer Metasezgisel Optimizasyon Algoritmaları
Harmoni Arama Algoritması
Harmony Search Algorithm
Parelel Doyumsuz Algoritma
Parallel Greedy Algorithm
League Championship
Lig Şampiyonası Algoritması
Algorithm
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Reynolds, 1994
Ray ve Liew, 2003
Duarte ve ark., 2006
Atashpaz-Gargari ve
Lucas, 2007
Cui ve ark., 2010
Thammano ve
Moolwong, 2011
Rao ve ark., 2011)
Shi, 2011
Pooranian ve ark.,
2013
Ramezani & Lotfi,
2013
Borji, 2007
Geem ve ark., 2001
Öztürk, 2007
Kashan, 2012
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İŞLETMELERİN REKABET AVANTAJI ELDE ETMESİNDE
YEŞİL LOJİSTİK FAALİYETLERİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF GREEN LOGISTICS ACTIVITIES BY
GAINING COMPETITIVE ADVANTAGE OF ENTERPRISES
Gözde YANGINLAR1
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; İstanbul’da faaliyet gösteren 20 özel hastanenin rekabet
avantajı elde etmesinde yeşil lojistik uygulamalarının önemini ortaya çıkartmaktır.
Bu amaçla; 90 sağlık çalışanı ve idari personelle yüzyüze görüşülerek anket yapılmıştır. Araştırmada öncelikli olarak, literatürde yer alan yeşil lojistik uygulamaları
incelenmiştir. Sağlık sektöründe yeşil lojistik uygulamalarına ilişkin bir çalışmaya
rastlanılmamış, bu çalışmanın literatüre önemli bir katkı yapacağını öngörülmektedir. Sağlık işletmelerinin rekabet avantajı elde etmesinde rol oynayan kriterler
‘‘esneklik, verimlilik, kalite, yenilik, müşteri memnuniyeti ve kurumsal imaj’’ olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde, değişkenler arasındaki ilişkiyi
analiz etmek için güvenirlilik analizi, faktör analizi, kolerasyon analizi ve regresyon
analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda; sağlık işletmelerinin kalitesinin,
verimliliğin, müşteri memnuniyetinin ve yeniliğin artmasında yeşil lojistik uygulamalarının pozitif yönde bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rekabet Avantajı, Sağlık İşletmeleri, Yeşil Lojistik

ABSTRACT
The purpose of this study is to reveal the significance of the green logistics
practices to have competitive edge including 20 private hospitals which operates in
Istanbul. Depending on that fact; a questionnaire were applied by 90 interviews with
health workers and administrative staff. Primarily, the green logistics applications
have been examined in this research paper which is covered in academic literature.
There is lack of green logistics applications in the health sector, and it is predicted
that this study will make a crucial contribution to the academic literature. Criteria
that play a considerable role in the competitive advantage of health enterprises
are defined as “flexibility, efficiency, quality, innovation, customer satisfaction
and corporate image”. Reliability analysis, factor analysis, collation analysis and
regression analysis were implemented in order to analyze the relationship between
relevant variables. As a result of the analysis; it has been found that the quality
of healthcare enterprises have a positive impact on green logistics applications in
terms of productivity, customer satisfaction and innovation.
Keywords: Competitive Advantage, Green Logistics, Healthcare Enterprises.
1 gozdeyanginlar@beykent.edu.tr
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1.GİRİŞ
Günümüzde sağlık işletmelerinin rekabet avantajı edebilmeleri ve hizmet
verme yarışında başarılı olabilmeleri için yeşil lojistik uygulamaları oldukça
önemli bir konu haline gelmiştir. Yoğun rekabet ortamında sağlık işletmeleri
verimliliği artırmaya ve müşteri memnuniyeti sağlamaya yönelik stratejiler
geliştirmeye yönelmişlerdir. Yeşil Lojistik; müşterinin talebini karşılamak
amacıyla çıkış noktası ve tüketim noktası arasındaki ürünlerin ileri ve geri
akışının eko-verimli yönetimi ile ulaşım, dağıtım, atık yönetimi, ambalajlama konularına odaklanan çevresel ve enerji kullanımını azaltacak tedarik
zinciri yönetimi faaliyetleri ve stratejileri olarak ileri sürülmektedir (Sbihi,
ve Eglese, 2009:160).
Bu açıdan yeşil lojistik, işletmelerin çevresel, organizasyonel açıdan daha
etkin olmalarını da sağlayan bir süreçtir. Dünyada birçok işletme, yeşil lojistiğin hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemini fark etmiş ve bunu işletme misyonlarına taşımış bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerden biri olan
Türkiye’de sağlık işletmelerinin yeşil lojistik faaliyetlerine yönelmesi yönünde
gerekli adımlar her geçen gün artmaktadır. Yeşil lojistik uygulamaları, Türkiye’de yeni bir çalışma alanı olduğundan ve yeşil lojistik uygulamaları ile işletme rekabet avantajı arasındaki ilişki birçok yönetici için net olmadığından, bu
çalışmanın literatüre önemli bir katkı yapacağını düşünülmektedir. Bu çalışmada literatürde yer alan yeşil lojistik çalışmaları sektörel ve ülke bazında incelenmiş, yeşil lojistik faaliyetlerinin işletmenin rekabet avantajı elde etmesindeki önemi istatiksel analizlerle açıklanmıştır. Araştırmanın kapsamı, İstanbul
il sınırı içinde faaliyet gösteren 20 farklı özel hastaneler oluşturmaktadır.
Çalışmamız beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, giriş kısmı
yer almaktadır. Giriş bölümünde; yeşil lojistik yönetiminin iş ve akademik
çevrelerce ilgi çekici bir konu haline gelmesini sağlayan etkenlere yer verilmiştir. İkinci bölümde yeşil lojistik yönetimi literatür taraması, üçüncü
bölümde yeşil lojistiğin işletmeye sağladığı avantajlar, dördüncü bölüm
çalışmanın amacı, yöntemi ve verilerin analizi kısmı yer alırken, beşinci
bölümde sonuç ve değerlendirmeler ele alınmıştır.

2.YEŞİL LOJİSTİK YÖNETİMİ
Lojistik kavramı; 1900’dan 1960’lı yıllar kadar işletmeler için temel bir
rekabet avantajı sağlayan bir unsur değilde; genellikle taşıma ve depolama
gibi temel fiziksel dağıtım fonksiyonları olarak değerlendirilmiştir. Yeşil
lojistiğin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için öncelikle olarak lojistik
yönetimi kavramının algılanması temel esastır. Birçok bilimsel kaynağın
analizinde, yeşil lojistik kavramının son yıllarda çok fazla ilgi gördüğü kanıtlanmıştır.
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Yeşil lojistik kavramı; tedarik zinciri yönetimi içinde çevreye duyarlı bir
düşünce sistemi, sürdürülebilir tedarik ağ yönetimi, çevresel lojistik yönetimi, yeşil satın alma, çevresel lojistik, sürdürülebilir lojistik yönetimi, lojistikte sosyal sorumluluk olarak literatüre eklenmiştir. Yeşil lojistik; hammadde, yarı mamul, nihai ürün ve ilgili bilgilerin tüketim noktasından orijin
noktasına doğru, değer kazanımı veya uygun şekilde yok edilme sağlamak
amacı ile etkin akışının planlama, uygulama ve kontrol aktivitesidir (Ye ve
diğ. 2013:133). Yeşil lojistik, tedarik zinciri içerisinde tedarikçiler, dağıtıcılar ve müşteriler arasında iletişim ağı kurularak çevreye duyarlı bir şekilde
faaliyetlerin organize edilmesidir. Yeşil lojistik sadece çevre dostu değil, genellikle sosyal ve ekonomik işlevi olan lojistik şeklidir (Vasiliauska ve diğ.
2013: 44). Çevresel faktörlerin dahil edildiği, atık azaltma, tekrar kullanım,
yeniden biçimlendirme, yenileştirme, geri kazanım, yeniden imalat, tersine
lojistik gibi proaktif faaliyetlere dayanan bir yapıyı içermektedir (Srivastava,
2007: 53). Yeşil lojistik; tedarik zinciri içerisinde yer alan yeşil ürün dizaynı, yeşil satın alma, yeşil üretim süreci, yeşil pazarlama ve geri dönüşüm
gibi birçok yeşil kavramlarını barındırmaktadır. Yeşil lojistik uygulamalarının birçok boyutu (İç çevre yönetimi, yeşil satın alma, müşterilerle işbirliği,
eko-dizayn ve yatırımların geri dönüşü) işletmelerde gerçekleştirilmektedir
(Wanga ve diğ. 2013:264).
Yeşil lojistik uygulamaları, hammaddenin yeryüzüne çıkarılmasından
başlayarak sırasıyla imalatçı, toptancı, perakendeci ve son müşteri ile sona
ermektedir. Ürünün yeniden kullanımını veya geri dönüşümünü kapsamaktadır. Bu bağlamda yeşil lojistik yönetimi; yeşil satın alma, yeşil üretim ve
malzeme yönetimi, yeşil dağıtım & pazarlama, tersine lojistik süreçlerinin
bir bütünü olarak tanımlanabilir (Zhu ve diğ. 2006:473). Yeşil lojistik faaliyetleri içinde, tedarik, dağıtım, paketleme, tersine lojistik temel unsurlar
olarak yer almaktadır (Lai ve diğ. 2012:268). Yeşil lojistik uygulanmaları,
ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlere göre rekabet arttırmak için gerçekleştiren kurumsal bir yetenek olarak kabul edilmektedir. Bu yaklaşım ile;
ürünlerin üretim ve dağıtım faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel zararları
önlemektedir. Ürün geliştirme ve üretim süreçleri gibi işletme iç faaliyetleri
dışında uluslararası alanda çevreyi koruyarak fiziksel ürün akışlarını yönetme olarak da kabul edilmektedir.
Min ve Galle (1997) çalışmasında daha az kaynak kullanımı ve atıkların yönetilmesi, Gavronski (2011) çevreci tasarımlar, ürün yaşam döngüsü
analizleri, kirliliği önleme ve kontrol, çevre yönetim sistemi gibi konuları
kapsayan yönetsel uygulamalar olarak bir değerlendirme yapmışlardır. Skjoett-Larsen 2000’e göre yeşil lojistik, lojistik faaliyetlerin çevresel etkisini ölçmek ve en aza indirmek için yapılan aktiviteler olarak; Rao vd. (2005)’e göre
ise; ekolojik verimlilik arttırılırken çevresel risk ve etkilerin minimize edilirken, kurumsal kar ve pazar payı hedeflerinin ortaklar ve tedarikçiler ile birlikte yürütülmesini amaçlayan örgütsel bir felsefe olarak tanımlanmaktadır.
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Yeşil lojistik kavramının, sürdürülebilir kalkınma tanımı ile ilgili olduğu
kanıtlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma açısından ele alındığında, yeşil
lojistik, çevresel ve sosyal faktörleri göz önünde bulundurarak, malların
sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi ve dağıtılması olarak betimlenebilir.
Yeşil lojistik tanımları aşağıda yer almaktadır (Vasiliauska ve diğ.
2013:45);
1. Yeşil Lojistik, genel lojistik sistemde emek verimliliğini ve rekabet
gücünü arttırarak çevreye daha az zarar veren ve verimli enerji tüketimini esas almaktadır.
2.Yeşil Lojistik, sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması için stratejiye yol göstererek ve müşteri isteklerine, beklentilerine uygun olarak yaratılmasıdır.
3. Yeşil Lojistik, verimli enerji tüketimi ve çevreye daha az zaran
veren lojistik sistemi yaratarak organizasyon faaliyetlerin bir girdisi
olarak tanımlanmaktadır.
4.Yeşil Lojistik verimli dağıtım sistemi ve çevre dostudur.
Yeşil lojistik kavramı, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili olduğu dikkate
alınarak üç eşdeğer düzeyde yer alan ekonomik, ekolojik ve soysal kavramlara dayandığı belirtilmektedir. Yeşil lojistik faaliyetlerinin işletmelerde
kurumsal düzeyde uygulanması için bazı eylemlerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu eylemler şunlardır:
• Çevre ve sosyal faktörlere uygun olarak lojistik sistem bileşenlerinin
yeniden yapılandırılması,
• Çevre sorunları dikkate alınmadan tedarikçiler tarafından sağlanan
hizmetlerin reddedilmesi,
• Personelin eğitilmesi,
• Devlet kurumları ile işbirliği,
• Çevreyi koruma alanında şirketlerin başarısı ve teşvik edici kamu
raporları,
• Çevre kontrolün denetimi,
• Çevre koruma alanında yabancı ülkelerle işbirliği,
• İşverenler arasında sosyal sorumluluğun teşvik edilmesi.
Yapılan literatür araştırmasında, yukarıda belirtilen kriterlere uygun
olarak seçilen makalelerden, % 69’unun ampirik, % 31’inin teorik olarak
hazırlanmış olduğu ve aslında yeşil lojistik yönetimi çalışmalarında pratik uygulamalarına daha çok ağırlık verildiği görülmektedir. Yeşil lojistik
uygulamalarının, daha çok üretim sektöründe faaliyette bulunan işletme-
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ler tarafından uygulandığı görülmektedir. Nitekim Olugu ve diğ. (2010),
Dowlatshahi, (2010), Daugherty ve diğ. (2005), Choudhary ve diğ. (2011)
Hindistan’da, Richey ve diğ. (2005), elektrik ve elektronik sektöründe ise
Sheu ve diğ. (2005) Tayvan’da, Hsu ve diğ. (2013), Andic ve diğ. (2012),
Khor ve diğ. (2012), Ponce-Cueto ve diğ. (2011) yeşil lojistik uygulamalarını incelemişlerdir.
Araştırmaların yoğunlaştığı alan imalat sektörü olmasına rağmen yeşil
lojistik uygulamaları ile ilgili çalışmalar, hizmet sektöründe de yapılmıştır. Lojistik sektöründe; Yang ve diğ.(2013) Tayvan’da, Lee ve diğ. (2012)
Amerika’da, Perotti ve diğ. (2012) İtalya’da, Anghelute ve diğ. (2011) Türkiye’de, Abareshi ve diğ. (2013) Avustralya’da, Sharif ve diğ. (2011) Tayland’da, Vasiliauska ve diğ. (2012) Litvanya’da, Bai ve diğ. (2013), Ubeda
ve diğ. (2011) İspanya’da araştırmalar yapmıştır.
Bu çalışmalarda, yeşil lojistik uygulamalarının lojistik hizmet kalitesini
arttırdığı, müşteri memnuniyetinin oluşmasına katkı sağladığı ve beraberinde rekabet avantajı yarattığı ifade edilmiştir. Benzer şekilde, Wanga ve
diğ. (2013), Ubeda ve diğ. (2011) gıda sektöründe yaptıkları araştırmalarda, yeşil satın alma, yeşil depolama, yeşil paketleme, yeşil pazarlama, yeşil
eğitim ile verimliliğin, müşteri memnuniyetinin, kalite algısının ve kurumsal imajın arttığını ifade etmişlerdir.

3.YEŞİL LOJİSTİĞİN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI
AVANTAJLAR
İşletmelerin rekabet avantajı elde etmesinde, yeşil lojistik faaliyetleri
etkili olmaktadır. Gelişen çağda küreselleşmenin etkisiyle artan rekabet
ortamında, işletmeler yeşil lojistik faaliyetlere ağırlık vererek rekabet
avantajı elde etmektedirler.

Şekil 1: Literatürde Yer Alan Yeşil Lojistik Yönetimine İlişkin Çalışmalardaki
Rekabet Avantajı Kriterlerinin Dağılımı
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Literatürde yer alan yeşil lojistik yönetimine ilişkin çalışmalarda; yeşil
lojistik faaliyetlerinin ağırlıklı olarak ürün veya hizmet kalitesini ve müşteri
memnuniyetini arttırdığı tespit edilmiştir. Akademik çalışmalarda kalitenin 28, müşteri memnuniyetinin 24, verimliliğin 20, kurumsal imajın 9,
esnekliğin 7, yeniliğin 5 makalede rekabet avantajı sağladığı belirtilmiştir.
Küreselleşmenin etkisiyle artan rekabet ortamında işletmelerin, müşteri
istek ve taleplerine cevap verebilmeleri için esnek bir yapıya sahip olmaları
gerekmektedir. Yeşil lojistik uygulamaları, işletmenin esnek bir yapıya sahip olmasını sağlayarak üretim süreçlerindeki karmaşıklığı ortadan kaldırmakta ve yeni ürün ve teknolojilere uyum sağlama imkânı yaratmaktadır.
Yeşil lojistik faaliyetleriyle, tedarik zinciri içerisinde zamanında teslimat
gerçekleşmekte ve kapasite etkin kullanılmaktadır (Ramírez ve diğ. 2011;
Beamon, 1999; Lai ve diğ. 2012; Lambert ve diğ. 2011). Yeşil lojistik faaliyetleri, işletmenin kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanılmasına imkân sağlamaktadır (Yang ve diğ. 2013; Stock ve diğ. 2002; Zhu ve diğ. 2004;
Venus, 2011; Dowlatshahi, 2010).
Ramirez ve diğ. (2011), kullanılmış ürünlerin yeniden üretime dahil
edilmesi, tamir ve bakım işlemlerinin yapılması, geri dönüşüme aktarılmasında kaynak ve enerji tasarrufu sağlandığına işaret etmektedir. Yeşil lojistik faaliyetleri ile kalite arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Ürün
ya da hizmetlerin üretim süreçlerinde gerçekleşen çevreye duyarlı yönetim
anlayışı, kalite standartlarını yükseltmektedir. Yeşil lojistik uygulamaları,
işletmelerin ISO 14000 ve serisinde yer alan sertifikalara haiz olmasına imkân sağlamaktadır (Lambert ve diğ. 2011; Venus, 2011; Richey ve diğ. 2005;
Yang ve diğ. 2013).
Yenilik; yeni ürünlerin, yeni hizmetlerin ve yeni iş süreçlerinin gelişmesine kaynaklık etmektedir. Yeşil lojistik uygulamaları ile işletmeler operasyonel verimliliklerini arttırmakta, müşteriye hızlı yanıt verebilme yeteneklerini geliştirmektedirler (Richey ve diğ. 2005). Müşteri memnuniyeti
sağlamak için işletmeler ürün ya da hizmete değer katmayı amaçlamaktadırlar. Yeşil lojistik ürün veya hizmetin değerini maksimize eden bir yönetim sistemidir. Bu yüzden son zamanlarda yeşil lojistik faaliyetlerine olan
ilginin artmış olduğu gözlenmektedir (Ramírez, 2012).Müşterilerin, yeşil
satın alma, yeşil üretim, yeşil dağıtım ve pazarlama, yeşil paketleme, tersine
lojistik faaliyetlerine ağırlık veren işletmelerin ürün ve hizmetlerini satın
alırken daha yüksek bir ücret ödemeyi kabul ettikleri görülmektedir. Bu
durum, işletmelere ürünlerini daha yüksek bir fiyattan satışa sunma imkânı yaratmaktadır. Hazen ve diğ. (2012), müşterilerin ürünleri satın alırken
sadece fiyat unsurunu göz önünde buldurmadıklarına dikkat çekmektedir.
İşletmeler, yeşil lojistik faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirdiklerinde, müşteri bağlılığı yaratmaktadırlar.
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İşletmeler, çevresel yasal zorunluluklara ve standartlara uyum sağlayarak uluslararası pazara girebilebilme şansına kavuşmaktadırlar. Yeşil lojistik uygulamaları ile işletmeler, çevreye duyarlı ürünlerin ithalat ve ihracat
işlemlerini uluslararası pazarlarda gerçekleştirirken, kurumsal imajlarını
geliştirirerek rekabet avantajı elde etmektedirler (Yang ve diğ. 2013; Ye ve
diğ. 2013; Vasiliauska ve diğ. 2012; Zhu ve diğ. 2004).
Tablo 1: Yeşil Lojistik Rekabet Avantajı Kriterleri.
Sıra
No

1

Yeşil Lojistik
Rekabet
Avantajı
Kriterleri

Esneklik

Makale
sayısı

7

2

Verimlilik

20

3

Kalite

28

4

Yenilik

5

Yazar

Beamon, (1999), Ramirez ve diğ. (2013),
Ramírez ve diğ. (2011), Chan ve diğ. (2010),
Wu ve diğ. (2011), Bai ve diğ. (2013),
Laosirihongthong ve diğ. (2013)
Yang ve diğ. (2013), Lambert ve diğ. (2000),
Stock ve diğ. (2002), Brito, (2004), Zhu ve
diğ. (2004),Venus, (2011), Richey, (2005),
Dowlatshahi, (2010), Ramírez, (2011), Chan ve
diğ. (2010), Vasiliauska ve diğ. (2013), Olugu
ve diğ. (2010), Abareshi ve diğ. (2013), Dekker
ve diğ. (2012), Lai ve diğ. (2012), Perotti ve
diğ. (2012), Venus, (2011), Lee ve diğ. (2012),
Daugherty ve diğ. (2005), Büyüközkan ve diğ.
(2008)
Beamon, (1999), Cullen ve diğ. (2013), Chan ve
diğ. (2010), Venus, (2011), Richey ve diğ. (2005),
Yang ve diğ. (2013), Stock, (2001), Vasiliauska
ve diğ. (2012), Lai ve diğ. (2012), Daugherty ve
diğ. (2005), Lambert ve diğ. (2011), Srivastava,
(2006), Choudhary ve diğ. (2011), Ramírez,
(2012), Olugu ve diğ. (2010), Zhu ve diğ. (2004),
Lai ve diğ. (2012), Wu ve diğ. (2011), Perotti
ve diğ. (2012), Zhu ve diğ. (2013), Govindan ve
diğ. (2013), Venus, (2011), Cullen ve diğ. (2013),
Silva ve diğ. (2013), Daugherty ve diğ. (2005),
Laosirihongthong ve diğ. (2013), Lambert ve diğ.
(2011), Zhu ve diğ. (2013)
Richey ve diğ. (2005), Ramírez, (2012), Zhu ve
diğ. (2004), Govindan ve diğ. (2013), Richey ve
diğ. (2005)
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5

24

Beamon, (1999), Khor, (2012), Chan ve diğ.
(2010), Hazen ve diğ. (2012), Yang ve diğ.
(2013), Ramírez, (2012), Stock, (2001), Ravi ve
diğ. (2005), Lee ve diğ. (2012), Lambert ve diğ.
(2011), Dowlatshahi, (2010), Chanve diğ. (2010),
Gilanlı ve diğ. (2012), Ramírez, (2012), Olugu ve
diğ. (2010), Wu ve diğ. (2011), Altuntaş ve diğ.
(2013), Lee ve diğ. (2012), Cullen ve diğ. (2013),
Richey ve diğ. (2005), Daugherty, (2005),
Laosirihongthong ve diğ. (2013), Lambert ve diğ.
(2011)

9

Yang ve diğ. (2013), Ye ve diğ. (2013), Vasiliauska
ve diğ. (2012), Zhu ve diğ. (2004), Govindan ve
diğ. (2013), Carbone ve diğ. (2011), Lee ve diğ.
(2012), Laosirihongthong ve diğ. (2013)

6

Müşteri
Memnuniyeti

Kurumsal İmaj

Tablo 1 ’de, literatürde yer alan yeşil lojistik uygulamalarında, yeşil lojistik uygulamalarının ağırlıklı olarak kalitenin artmasında etkili olduğu
belirtilmiştir.

4.ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Yeşil lojistik faaliyetlerinin işletmenin rekabet avantajına olan etkisini
ölçmek amacıyla, çeşitli sektörlerde ve ülkelerde gerçekleşen akademik çalışmalara ulaşılmıştır. Sağlık işletmelerinde yeşil lojistiğin işletmenin rekabet
avantajına olan etkisi üzerine bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu çalışmada
sağlık işletmelerinde yeşil lojistik faaliyetlerinin, işletmenin rekabet avantajına etkisi araştırılmıştır. Son yıllarda yayınlanan makaleler arasından, Ulusal
ve uluslararası veri tabanları baz alınarak yeşil lojistik, yeşil tedarik zinciri ve
rekabet avantajı anahtar kelimeleri seçilerek özellikle yeşil lojistik ve rekabet
avantajı ile ilgili bilgi veren makaleler incelenmiştir. Araştırmanın kapsamı,
İstanbul il sınırı içinde faaliyet gösteren 20 farklı özel hastaneden oluşturmaktadır. Türkiye’deki sağlık sektörü açısından en gelişmiş ve en fazla önem
arz eden illerimizden biri İstanbul’dur. Böyle bir sınırlamaya gidilmesinin en
önemli nedeni, eldeki kaynakların elverdiği ölçüde en verimli ve en etkin bir
biçimde araştırma sürecinde kullanılmaya çalışılmasıdır.
Örneklem büyüklüğü, 90 sağlık çalışanı ve idari personel olarak belirlenmiştir. Araştırmanın amacına ulaşması sürecinde, araştırma kapsamında yer
alan hastane çalışanları ile birebir kişisel görüşme yoluyla anket yapılmıştır.
Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, ankete katılan sağlık çalışanların eğitim durumu, cinsiyeti, görev süresinin yanısıra sağlık işletmesinin faaliyet süresi, çalışan toplam personel sayısı ve yeşil lojistik faaliyetleri
uygulama süresine ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci bölümde yeşil lojistik
faaliyetleri ve rekabet avantajı unsurlarına ilişkin sorular bulunmaktadır. An-
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kette, sağlık çalışanlarının her bir ifadeye katılıp katılmadıklarını 5 seçenekli
bir ölçeğe göre belirtmeleri istenmiştir: Tamamen katılıyorum (5), katılıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum (2), hiç katılmıyorum (1).
Araştırmanın hipotezleri önceden belirlenen amaçlar doğrultusunda belirlenmiştir.

4.1.VERİLERİN ANALİZİ
Araştırmadan elde edilen verilerin analizlerinin yapılmasında SPSS istatistik programı kullanılmıştır. SPSS yardımıyla ankette yer alan tüm soruların frekans dağılımı, KMO ve Barlett’s Testi hesaplanmıştır.
Tablo 2: Sağlık Çalışanlarının ve Özel Hastanelerin Özelliklerine İlişkin Frekans
Dağılımı
Sağlık Çalışanlarının ve Özel Hastanelerin Özellikleri
Cinsiyet
Frekans
%
Eğitim Durumu
Frekans
%
Kadın
26
28,9
Önlisans
7
7,8
Erkek
64
71,1
Lisans
51
56,7
Toplam
90
100
Yüksek Lisans
9
10
Doktor
23
26,6
Toplam
90
100
Yeşil Lojistik
Özel
Faaliyetlerini
Hastanelerin
Frekans
%
Frekans
%
Uygulama
Faaliyet Süresi
Süreleri
1-2 yıl
10
11,1
1-2 yıl
20
22,2
3-5 yıl
5
5,6
3-5 yıl
25
27,8
6-9 yıl
20
22,2
6-10 yıl
45
50
10-15 yıl
15
16,7
11 yıl ve üzeri
16-25 yıl
25
27,8
Toplam
90
100
26-50 yıl
10
11,1
51 yıl ve üzeri
5
5,6
Toplam
90
100

Tablo 2’ye göre örnekleme katılan özel hastanelere çalışanların %28,9’u
kadınlardan, % 71,1’i erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların %7,8’i önlisans, % 56,7’si lisans, %10’u yüksek lisans, %25,6’sının tıp eğitimi mezunu
olduklarını belirtmişlerdir. Örneklemdeki özel hastanelerinin % 11,1’i 1-2
yıl, % 5,6’sı 3-5 yıl, % 22,2’si 6-9 yıl, %27,8’i 16-25 yıl, %11,1’i 26-50 yıl,
%5,6’sı 51 yıl ve üzeri faaliyette bulunduklarını görülmektedir. Özel hastanelerin %22,2’nin yeşil lojistik faaliyetlerini uygulama süreleri 1-2 yıl, %
27,8’nin yeşil lojistik faaliyetlerini uygulama süreleri 3-5 yıl, %50’sinin yeşil
lojistik faaliyetlerini uygulama süreleri 6-10 yıl, 11 yıl ve üzeri yeşil lojistik
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faaliyetlerini gerçekleştiren özel hastane örneklemde bulunmadığı belirtilmektedir.
Araştırma modelimizde yer alan tüm boyutlar dahil edilerek yapılan
analiz sonucunda, ölçek geçerliliği için Cronbach’s Alpha değerleri ölçülmüştür. Faktörlere göre Cronbach’s Alpha değerleri özel hastanelerde yeşil
lojistik faaliyetleri 0,883, yeşil lojistik faaliyetleri ile rekabet avantajı arasındaki ilişki 0,901 olarak ölçülmüştür. Alpha değeri 0 ile 1 arası değerler
almakta ve kabul edilebilir bir Alpha katsayısının 0.7’den büyük olması istenmektedir. Dolayısıyla bu anket çalışması arzulanan düzeyde bir iç tutarlılık katsayısına sahiptir.
Tablo 3: Değişkenler için KMO ve Barlett’s Testi.
KMO

Bartlett’s Test

Özel Hastanelerde Yeşil Lojistik Uygulamaları

0,724

0,0005

Özel Hastanelerde Yeşil Lojistik Faaliyetleri ile
Rekabet Avantajı Arasındaki İlişki

0,849

0,0005

Faktör analizi yapabilmenin ön şartı, değişkenler arasında belli bir
oranda kolerasyon ilişki bulunmasıdır. Barlett Küresellik Testi değişkenler
arasında yeterli oranda ilişki olup olmadığını göstermektedir. Bu çalışmada
faktör analizinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ortaya koyan Kaiser-Meyer-Olkin ve Barlett’s Test of Sphericity (KMO and Barlett’s Test) test sonucu özel hastanelerde yeşil lojistik uygulamaları 0,724; yeşil lojistik uygulamalarının rekabet avantajına etkisi 0,849 olarak ölçülmüştür.
Tablo 4: Yeşil Lojistik Faaliyetleri ile Rekabet Avantajı Kriterleri Arasında
Kolerasyon Analizi
1
2
3
4
5
6
A

r; 0,261*
p ;0,13

0,387**
;0,0005

0,469**
;0,0005

0,713**
;0,0005

0,304**
;0,004

0,242**
;0,22

*. Kolerasyon 0.05 seviyesinde anlamlıdır (Çift Taraflı).
**. Kolerasyon 0.01 seviyesinde anlamlıdır (Çift Taraflı).
(A: Yeşil Lojistik Faaliyetleri, 1:Esneklik, 2: Verimlilik, 3: Kalite, 4: Yenilik, 5:
Müşteri Memnuniyeti, 6: Kurumsal İmaj)

Yapılan kolerasyon analizinde; özel hastanelerde yeşil lojistik faaliyetleri
ile verimlilik, kalite, yenilik, müşteri memnuniyeti arasında pozitif yönlü
bir ilişki olduğu saptanmıştır. Kolerasyon katsayısı (r) 0.01 seviyesinde anlamlı ve ilişkinin aynı yönde olduğu görülmektedir.
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Tablo 5: Yeşil Lojistik Faaliyetleri ile Rekabet Avantajı Kriterleri Arasında
Regresyon Analizi
S1

Model

S2

t

p

a.

2,83

Standart
Hata
0,112

b

0,43

0,109

0,387

3,932

0,0005

0,624

0,116

0,496

5,36

0,0005

1,094

0,115

0,713

9,541

0,0005

e

0,366

0,122

0,304

2,992

0,004

f

0,27

0,115

0,242

2,341

0,22

B

c
d

Yeşil Lojistik
Faaliyetleri

Beta
0,261

2,535

0,13

S1: Standartlaştırılmamış Katsayı
S2: Standartlaştırılmış Katsayı
a.Bağımlı Değişken: Esneklik
b.Bağımlı Değişken: Verimlilik
c.Bağımlı Değişken: Kalite
d.Bağımlı Değişken: Yenilik
e.Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti
f. Bağımlı Değişken: Kurumsal İmaj

Yapılan regresyon analizinde; yeşil lojistik faaliyetleri ile özel hastanelerin rekabet avantajı elde ettiği görülmektedir. Yeşil lojistik faaliyetleri özel
hastanelerin verimliliğin, müşteri memnuniyetinin ve kalitenin artmasına,
yeniliğin gelişmesine imkan sağlamaktadır.
Tablo 6: Hipotez Sonuçları
Hipotezler

Hipotezlerdeki İlişkinin Tanımı

Hipotez Testinin
Sonuçları

H1

Yeşil lojistik faaliyetleri --- Esneklik

Desteklenmedi

H2

Yeşil lojistik faaliyetleri --Verimlilik

Desteklendi

H3

Yeşil lojistik faaliyetleri --- Kalite

Desteklendi

Yeşil lojistik faaliyetleri --- Yenilik

Desteklendi

H4
H5
H6

Yeşil lojistik faaliyetleri --- Müşteri
Memnuniyeti
Yeşil lojistik faaliyetleri --- Kurumsal
İmaj

Desteklendi
Desteklenmedi
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Yeşil lojistik faaliyetleri ile rekabet avantajı kriterleri alt grupları arasında yapılan regresyon analizinde, H2, H3, H4, H5’ün desteklendiği görülmektedir. Yeşil lojistik faaliyetlerinin sağlık işletmelerine esneklik ve kurumsal imaj kazandırmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada yer alan
özel hastanelerin yenilik ve verimlilik kazanmasında, müşteri memnuniyetinin ve kalitenin artmasında yeşil lojistik uygulamalarının etkili olduğu
saptanmıştır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER
Çalışmamızda, günümüze kadar yeşil lojistik ile ilgili yapılmış olan
çalışmalar incelenmiş ve sektörlere ve ülkeler göre sınıflandırılmıştır. Literatürdeki çalışmalara ek olarak İstanbul’da faaliyet gösteren özel hastanelerin rekabet avantajı elde etmesinde yeşil lojistik faaliyetlerinin önemli
olduğu belirlenmiştir. Akademik çalışmalarda yeşil lojistik faaliyetlerinin
en çok kaliteyi, müşteri memnuniyetini verimliliğini en fazla arttırdığı görülmüştür. Çalışmamızda da yeşil lojistiğin kaliteyi, müşteri memnuniyetini, verimliliği ve yeniliği pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Bu bilgiler ışığında çalışmamızdaki sonuçlar ile literatür taraması benzerlik
göstermektedir.
Yeşil lojistik, ürün geliştirme ve çevreye duyarlı ürün ya da hizmet üretme stratejilerinin birleştirildiği yeni bir yönetsel yaklaşımdır. Yeşil lojistik
yönetimi, işletme sürecindeki bütün kararlarda olumsuzlukları azaltmakta,
kontrol mekanizmasını güçlendirmekte, geri dönüşüme olanak sağlamakta ve daha etkin kaynak kullanımı etkinleştirmektedir. Organizasyonlara
ekolojik etkinliği arttırarak çevresel risklerin azaltılmasında ve pazar paylarının arttırılmasında yardımcı olarak kazan-kazan stratejilerinin etkinleştirilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Tedarik zincirindeki yeşil
lojistik uygulamaları, iş tatminini ve toplumun yaşam kalitesini arttırarak,
sağlık işletmesine değer yaratmaktadır. Çevre dostu materyallerin tercih
edilmesi sağlık işletmelerinin kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmaktadır. Yeşil lojistik uygulamaları, sağlık işletmelerinin kalite sertifikalara haiz olmasına ve kaynaklarını daha etkin, verimli kullanılmasına imkân
sağlayarak rekabet avantajı yaratmaktadır.
Yeşil lojistik Türkiye’de yeni bir araştırma alanı olduğundan bu konu
hakkında Türkçe fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın, yeşil lojistik ile ilgilenen araştırmacılar için önemli bir doküman olacağı öngörülmektedir.
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ÇALIŞANLARDA STRES: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR
ARAŞTIRMA
STRESS IN EMPLOYEES: A RESEARCH IN THE BANKING
SECTOR
Özgül CAMGÖZ1
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, bankacılık sektöründe çalışan bireylerin stres algılarının
demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir.
Bu amaçla özel bir bankanın çeşitli şubelerinde çalışan personel arasından
kolayda örnekleme yöntemine göre seçilmiş 110 personel üzerinde bir araştırma
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri Theorell ve arkadaşları (1988) tarafından
geliştirilen “Örgütsel Stres Ölçeği”nin kısa versiyonu ile toplanmıştır. Bu ölçeğin
türkçeye uyarlanması ile geçerlilik ve güvenirliğinin test edilmesi Yıldırım vd.
(2011) tarafından gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler,
t-testi ve varyans analizinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çalışanların
iş yükü ve karar serbestliği algılarının sadece unvana göre anlamlı farklılık
gösterdiği; sosyal destek algılarının ise yalnızca çalışma süresi değişkenine göre
anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimler: Stres, Demografik Özellikler, Banka Çalışanları

ABSTRACT
The purpose of this study is to determine whether individuals working in the
banking sector differ in their demographic characteristics of stress perceptions. For
this purpose, a survey was conducted on 110 personnel selected from among the
personnel working in various branches of a private bank, according to convenience
sampling method. The data of the study were collected with a short version of the
“Organizational Stress Scale” developed by Theorell et al. (1988). The adaptation
of this scale to Turkish and the testing of validity and reliability were carried out
by Yıldırım et al (2011). In the analysis of the data, descriptive statistics, t-test
and analysis of variance were used. According to the results of the analysis, the
workload and decision-making perceptions of employees differ significantly only
according to the title; whereas the social support perceptions differ significantly
only according to the tenure of office variable.
Keywords: Stress, Demographic Characteristics, Bank Employees
1 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi,
ozgul__2006@hotmail.com
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1. GIRIŞ
Bireylerin günlük yaşamında ve iş yaşamında önemini her geçen gün
daha çok hissettiren stres, fizyolojik ve sosyolojik özellikleri ile ele alınabilen bir olgudur. Stres, bireylerin çevresiyle ilişkisi sonucu meydana gelen,
bireysel farklılıklara göre değişkenlik gösteren, bireylerin belirli olaylar
karşısında verdikleri öznel tepkilerle ilgilidir.
Çalışma yaşamında bireyler, ekonomik, psikolojik, sosyal ve kültürel
yönden kendilerini geliştirmek amacıyla bedensel ve zihinsel olarak güç
harcamaktadırlar. Bireyler üretim yapmanın yanı sıra örgüt içerisinde diğer insanlarla ilişki kurmakta, örgütün değer ve normlarını oluşturan örgüt
kültürüne uyum sağlamaya çalışmaktadır. Örgüt içerisinde belirli görevleri
yerine getirmek durumunda kalan bireyler örgütsel çevreden kaynaklanan
stres ile karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca bireylerin vakitlerinin çoğunu iş
yerlerinde harcadıkları düşünülürse örgütsel ortamda yaşanılan stres bireyin hem iş yaşamını hem özel yaşamını etkilemektedir. Endüstriyel, teknolojik ve sosyal gelişmeler iş gücünün çalışma yaşamındaki önemini vurgulamaktadır. Günümüzde bireyler meslek ayrımı gözetmeksizin sürekli
gelişime açık olmak ve yeniliklere kolayca adapte olmak durumundadır.
Sürekli gelişen ve değişen iş dünyasında bireylerin örgütlere karşı sorumlulukları farklılaşmakta, bu sorumluluklar her geçen gün artmaktadır. Rekabetin hız kazandığı iş yaşamında bireyler fark yaratarak başarılı olmaya
çalışmaktadır. Rekabetin, hedeflerin ve sürekli değişimin olduğu iş yaşamı
bireylerin bilgi ve becerilerini devamlı surette ölçmekte bireylerin yetersizlik duygusu ile stres yaşamalarına sebep olmaktadır.
Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın bireylerin iş yaşamında strese
maruz kaldıkları gözlemlenmektedir. Araştırmamıza konu olan hizmet
sektöründe stres, işveren ve işgörenler tarafından öncelikli olarak anlaşılması ve yönetilmesi gereken bir durumdur. Hizmet sektöründe verilen
hizmetin kalitesini belirleyen hizmeti sunan iş görenlerdir. Rekabetin çok
olduğu, sağlıklı çalışma koşullarının bulunmadığı ortamlarda bireyler mutsuz olmakta ve sunulan hizmetin kalitesi azalmaktadır. Azalan hizmet kalitesi hem bireyi hem örgütü olumsuz etkilemektedir.

2. Stres Kavramı
Stres, tıp, mühendislik, örgütsel psikoloji, örgütsel davranış, fizik gibi
birçok bilim dalında araştırılan bir kavramdır (Serinkan vd, 2012:23). Modern dünyada farklı bilim dallarında farklı anlamlarda tanımlamaları yapılan stresin “stringere” sözcüğünden türetildiği savunulmaktadır. Stres bilim
dünyasında ilk kez 17. Yüzyılda kullanılmıştır (Gümüştekin ve Gültekin,
2010:3). 17. Yüzyılda fekalet, bela, musibet, dert, keder, elem gibi anlam-
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larda kullanılırken 18. ve 19. Yüzyılda güç, baskı, zorlanma anlamlarında
kullanılmıştır (Turunç ve Çelik, 2010:186). Stres, dış çevre etkeninin organizma üzerinde psikolojik veya fizyolojik olarak olumsuz sonuçlar yaratan, bireylerin davranışlarını, verimliliklerini, diğer bireylerle olan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen kavramdır (Sökmen, 2005:3). Bir başka
tanımlamaya göre stres, bireylerin fiziksel ve sosyal çevresinden kaynaklanan bedensel ve zihinsel sınırlarını zorlayan durumdur (Tekiner ve Tavas,
2016:1659). Stres, bireyi normal süreçten uzaklaştıran, olağan davranışların dışında davranmasına neden olan ve onları olumsuz etkileyen bir durumdur (Korkmaz ve Ceylan, 2012:315).
Selye’ye (1976) göre iki tür stres vardır. Birincisi yararlı strestir. Yararlı
stres bireylerin değişimlere kolay adapte olmasını sağlarken performanslarını da arttırmaktadır. Zararlı stres ise, baskı sonucu bireylerin etkinlik ve
verimliliklerinin azaltarak sağlıklarını kaybetmelerine neden olmaktadır
(Şanlı,2017:386). Stresin bireyler üzerinde olumsuz etkileri olduğu kadar
olumlu etkileri de vardır. Stres bireylerin biyolojik yapısının ayrılmaz bir
parçasıdır. Günümüzde sıklıkla kullanılan stres kelimesi genellikle olumsuz
bir anlam ifade etmektedir. Stres yaşamın bir gerçeğidir ve kaçınılmazdır.
Stresin bireyler üzerinde olumsuz etkileri olduğu gibi olumlu etkileri de
vardır. Aşırı stres bireylerin sağlıklarını bozarken normal düzeydeki stres
bireylere enerji vererek geliştirici bir etki meydana getirmektedir.
Stres bireylerin çevresiyle etkileşiminden dolayı meydana gelen bir
kavramdır. Stresi yönetmek bireyin çevresiyle ilişkisini yönetmesi anlamına gelmektedir. Çevresel değişimlere ayak uydurmanın stresi yönetmenin
başlıca üç amacı vardır. Bu amaçlar, stresi kontrol etmek, stresin etkilerini
ortadan kaldırmak, bireylerin strese karşı dirençli hale gelmesini sağlamaktır (Gümüştekin ve Gültekin, 2010:5).
Stresin belirtilerini fiziksel, davranışsal ve psikolojik belirtiler olarak
gruplandırmak mümkündür (Sökmen, 2005:5);
• Fiziksel Belirtiler: Tansiyon yükselmesi, sindirim bozukluğu, nefes
darlığı, baş ağrısı, yorgunluk, alerji, mide bulantısıdır.
• Davranışsal Belirtiler: Stres bireylerin davranışlarını doğrudan etkilemektedir. Uykusuzluk, aşırı uyuma isteği, iştahsızlık, aşırı yemek
yeme, konuşmada zorlanma, alkol gibi zararlı madde kullanımıdır.
• Psikolojik Belirtiler: Gerginlik, sürekli endişe hali, yetersizlik duygusu, hayal kırıklıklarıdır.
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3. Örgütsel Stres
Stres, bireyin çevresi ile ilişkisi olarak ifade edilen, bireysel farklılıklara göre değişkenlik gösteren, dış cevre, durum veya olayların sonucu bir
tepkidir. İş ile ilgili faktörler ile işgörenin karşılıklı etkileşiminde, bireyin
fizyolojik ya da psikolojik durumunda değişim oluşturan, onun zihninin ya
da bedeninin normal bir şekilde işlemesini sekteye uğratan bir durumdur
(Bağcı ve Akbaş, 2017a; 312). Bu durum çoğu zaman bireyleri işin gereklerini yerine getirmekten alıkoyabilmektedir. Bireyler vakitlerinin çoğunu
iş yerinde geçirmesinden dolayı iş yaşamında oluşan stres bireylerin günlük yaşamını da etkilemektedir (Aytaç, 2016:1210). Endüstriyel yaşam da
bireylerin yaşamını tehdit eden, iş kazalarına, meslek hastalıklarına yol
açan birçok unsur mevcuttur. İşyerlerinde görünmeyen, bu unsurlar kadar tehlikeli olan bir diğer tehlike unsuru ise örgütsel strestir. Bu nedenle
stres birçok bilim insanı tarafından incelenmiş ve nedenleri araştırılmaya
çalışılmıştır. Stresin bu derece önemsenmesinin ve araştırmalara konu olmasının sebebi günümüzde bireylerde ortaya çıkan birçok hastalığın temelinde stresin yatması ve stres sonucunda bireylerin işe devamsızlıklarının
artması, performanslarının düşmesi, ölümler ve giderek artan sağlık maliyetleridir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2016:276). Sanayileşmenin ve teknolojinin
gelişerek her geçen gün farklı boyut kazanması çalışanların örgüte karşı
sorumluluklarını farklılaştırmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda elde
edilen bulgular stresi çağın hastalığı olarak tanımlamaktadır. Stres, şiddeti
ve etkisi dolayısıyla bireylerin ve örgütlerin performanslarını ciddi şekilde
etkilemektedir (Erbaşı ve Ünüvar, 2012:98-99).
Günümüzde, stres en çok çalışma hayatında ortaya çıkmaktadır. Çalışma, bireylerin ekonomik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönden doyum
sağlamak amacıyla bedensel ve zihinsel güç harcayarak yaptığı eylemlerin
toplamıdır. Bireylerin yaşamında böyle önemli bir rolü olan çalışma yaşamı
stres kaynağı haline gelmiştir. Bir tanımlamaya göre iş stresi, işverenlerin iş
ile ilgili taleplerinin iş görenlerin yeteneklerinin aşıldığı durumlarda ortaya çıkan, işverene ve iş görene rahatsızlık veren bir durumdur (Yamuç ve
Türker, 2015:393). Gelişen ve karmaşıklaşan örgütlerde yer alan bireyleri
stressiz düşünmek mümkün değildir. Bireyler vakitlerinin büyük bir kısmını işyerlerinde ve iş arkadaşlarıyla geçirmektedirler. Bireyleri stres altına
alan en büyük etken iş yaşamıdır denilebilir (Gürbüz, 2014:114). Günümüzde bireyler meslek ayrımı gözetmeksizin yaşamlarının büyük bir kısmını eğitime, yaratıcılığa ayırmaktadır. Sürekli olarak hedeflere ulaşmaya
çalışan bireyler yoğun rekabet ortamında başarılı olmaya, fark yaratmaya
çalışmaktadırlar. Bireylerin bilgi ve becerilerinin çoğu zaman yetersiz kaldığı, hızlı değişkenlik gösteren iş ortamında, gelişen ve sürekli değişen yeni
teknolojik gelişmeler önemli stres kaynaklarından birini oluşturur. Özellik-
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le yeni ekipmanların kullanılması gerekliliği bireylerde stres oluşturmaktadır (Saracel vd. 2015:14). Stres gerektiği kadar önemsenmez, zamanında
gerekli müdahaleler yapılmaz ise bireylerin yaşamında ciddi kayıplara yol
açabilir. Bireylerin davranışlarında meydana gelen değişmeler, aynı işyerini
paylaşan meslektaşlar arasında bozulan ilişkiler, işe devamsızlıklar, işe vaktinde gidememe, günden güne artan şikâyetler ve tüm bunların sonucunda
bireylerin performanslarındaki azalışlar bireyleri olumsuz etkiler.
Örgütsel stres kaynakları yalnızca bireyleri değil tıpkı bir domino etkisi
gibi tüm çalışanları etkiler (Durna, 2006:323). Hizmet sektöründe verilen
hizmetin kalitesinin belirleyicisi çalışanlardır. Hizmeti satın alan müşteri
ile hizmeti sunan çalışanın yüz yüze iletişimde olduğu sektörde, örgütsel
strese maruz kalan çalışanlar müşterilerine sağlıklı bir hizmet sunamazlar,
örgütün başarısız olmasına sebep olurlar (Erbaşı ve Ünüvar, 2012:98).

4. Stres Kaynakları
Stres kaynaklarını bireysel ve örgütsel stres kaynakları olarak iki farklı
başlık altında inceleyebiliriz.

4.1. Bireysel Stres Kaynakları
Her bireyin çeşitli konulara ilişkin algılamaları birbirinden farklıdır ve bu
farklılıklar bireylerin tutumlarına da yansımaktadır (Bağcı, 2014:60). Bireylerin algısal farklılıkları, deneyimleri, aile problemleri, ailedekiler ile ilişkileri,
eğitim süreci, eşler arasındaki ilişki, boşanmalar, ölüm gibi sebepler bireysel
stres kaynağı olarak görülmektedir (Tekiner ve Tavas, 2016:1659). Ayrıca cinsiyet, yaş ve kişilik yapısı gibi faktörler de bireyin stres yaşamasını büyük ölçüde etkilemektedir. Bireyler çevresinde olup biten olaydan değil bu olaylara
yükledikleri anlamlardan dolayı stres yaşarlar (Göksel ve Tomruk, 2016:320).
- Kişilik: Kişilik kavramı bireylerin yaşama biçimleri olarak tanımlanır. Bireylerin yaşamları boyunca ortaya koydukları davranış biçimlerinin
tamamı ve sahip oldukları özelliklerin toplamı kişiliklerini meydana getirir. Bireylerin çevresel değişimlere tepkileri kişilik yapılarına uygun bir
biçimde gerçekleşir. Bireysel stres kaynaklarının ortaya çıkmasında kişilik
özellikleri etkili olmaktadır.
- Cinsiyet ve Yaş: Kadınların erkeklere oranla daha duygusal olmaları,
evli olan bayanların sorumluluklarının daha fazla olması, örgütlerin yönetim birimlerinde erkek egemen bir yönetim anlayışının benimsenmesi
gibi nedenlerle kadınlar erkeklere oranla daha fazla stres yaşamaktadırlar
(Erbaşı ve Ünüvar, 2012:102). Bireysel stres kaynaklarından biri de yaştır.
Kadınlar menopoz, erkekler ise andropoz dönemlerinde veya orta yaşlarda
biyolojik ve psikolojik değişmelere bağlı olarak daha fazla stres yaşamaktadırlar (Göksel ve Tomruk,2016:320).
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- Eğitim Düzeyi: Eğitim düzeyi önemli stres kaynaklarından birisidir.
Bireylerin eğitim durumları çalıştıkları örgütteki kariyer yolculuklarıyla
doğru orantılıdır. Bireylerin yetkileri arttıkça sorumlulukları ve bu sorumluluklara bağlı stresleri de artmaktadır. Bireyin eğitim düzeyi aldığı yetkilerle orantısız ise, bireyin bilgi ve becerileri yaptığı işin gerisindeyse bireyin
sorumlulukları kendisine ağır gelecek ve stres yaşayacaktır (Biçki, 2016:42).

4.2. Çevresel Stres Kaynakları
Bireylerde stres oluşumuna neden olan çevresel stres faktörleri ülke
ve dünya ekonomisindeki bozukluklar, çalışılan kentin çevresel ve ulaşım
sorunları, teknolojik gelişmelerin yaşam biçimini ve bireysel alışkanlıkları değiştirmesi, sosyal ve kültürel değişmelerin hız kazanması ve kuşaklar
arasın farkların oluşmasıdır.
- Ülke ve Dünya Ekonomisinin Durumu ve Belirsizlikler: Örgütler, ekonomik sistemin alt sistemlerini oluştururlar. Ekonomik sistemdeki aksaklık
veya belirsizlik durumu çalışanları ve örgütü olumsuz etkilemektedir. Yaşanan ekonomik krizler, enflasyonun yüksek olması ekonomi de yaşanan
olumsuzluklara örnektir. Ekonomik kriz dönemlerinde talep azalmaktadır.
Azalan talep iş imkânlarının azalmasına neden olurken örgüt içerisinde
görev alan bireylerin işlerini kaybetmeleri korkusu yaşarlar. Enflasyonun
yüksek olması durumunda örgütler yeni yatırımlar yapamamakta ve büyüyememektedirler. Örgütler, büyüyememelerinden dolayı yeni istihdam
yaratamamakta, mevcut çalışanların terfi beklentilerine cevap verememektedir. Bu durum örgütler de ve bireyler de önemli stres kaynaklarıdır.
- Çevre ve Ulaşım Sorunları: Stres oluşumuna neden olan bir diğer
sorun ise bireylerin ikamet ettikleri illerdeki çevre ve ulaşım sorunlarıdır.
Çevresel sorunlar hava kirliliği, su kirliliği, çevre kirliliği gibi nedenlerle
ortaya çıkmaktadır. Bireylerin hem biyolojik hem psikolojik sağlıklarının
bozulmasına neden olmaktadır. Solunum rahatsızlıkla, zehirlenmeler çevresel sorunlardan dolayı ortaya çıkmakta bireylerin yaşamlarında verimliliklerinin azalmasına neden olmaktadır. İkamet edilen ilin ulaşım sorunları
da bireylerin stres yaşamasına neden olur. Ev ile iş arasındaki mesafenin
uzunluğu, yeterli toplu taşıma araçlarının olmaması, trafiğin kalabalık olması, her an kaza riskinin bulunması, iş yerinin servis hizmetinin olmaması bireyler de stres yaşamalarına, fiziksel ve ruhsal olarak yorgun hissetmelerine neden olur.
- Teknolojik Değişme ve Belirsizlikler: Teknolojik gelişmeler ve beraberinde oluşan belirsizlikler bireylerde strese neden olan diğer bir faktördür. Bireyler günümüzde yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerle uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar. Bireyler kendi yetenek ve sınırlarını zorlayarak,
sürekli bir yarış ve değişim faaliyetleri içerisinde yaşamlarını sürdürürler.
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Değişim sürecine yeteri kadar uyum sağlayamayan bireyler belirsizlik duygusunun beraberinde getirdiği endişe, korku, kaygı gibi duyguları da yaşarlar. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni iş alanları oluşmakla birlikte
bazı mesleklerin geleceği tehlikeye girmektedir. Dolayısıyla bireyler işsizlik
korkusuna bağlı olarak stres yaşamaktadırlar.

4.3. Örgütsel Stres Kaynakları
İnsanların ve toplumların yaşam biçimlerinin ve kültürel yapılarının gelişiminde etkin bir rol oynayan örgütlerin gelişmesi, etkinliğinin artması,
başarısının sürmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi onun en önemli parçasını oluşturan çalışanlarıyla aralarında kurdukları pozitif iletişimle ve
onların haklarının korunması yönünde gösterdikleri çabayla yakından ilişkilidir (Bağcı ve Demir, 2017:344). İş ile ilgili en çok karşılan stres kaynakları; bireylerin işini kaybetme korkusu, verilen yetkilerin geri alınması, işçi
işveren arasındaki anlaşmazlıklar, uzun çalışma saatleri, terfi sisteminin
işlememesi veya yavaş işlemesi, aşırı veya yetersiz iş yükü, rol çatışmaları,
hiyerarşik yapıya bağlı kararlara katılamama, örgüt politikaları, örgüt içi
iletişim problemleri, motivasyon eksikliği, kontrol mekanizmasının olmayışı, haksız kazanç ve örgüt kültürünün eksikliğidir (Göksel ve Tomruk,
2016:321).
- Aşırı İş Yükü - Yetersiz İş Yükü: Çalışma yaşamında strese neden olan
faktörlerden biri aşırı iş yüküdür. Çalışanların yerine getirmekle yükümlü
olduğu iş yükünün optimal olarak belirlenen iş yükünden fazlası olması
durumu aşırı iş yükü olarak tanımlanmaktadır. Aşırı iş yükünün örgütlere
ciddi maliyetleri vardır. Bu maliyetler stres, performans azalması, üretim
kalitesinin düşmesi ve görevin tam olarak yerine getirilmemesidir. Aşırı iş
yükü kadar işin yetersiz olması da bireylerde stres yaratmaktadır. Çalışanların iş yaparken kullanmak istedikleri yetkileri, bilgi ve deneyimleri kullanamaması veya çok az kullanılması durumda da stres yaşamaktadırlar.
Bireysel yeteneklerinin altında iş yapma durumu sinir sisteminin bozulmasına, benlik saygısının yitirilmesine, özgüven kaybolmasına ve uzun vadede başarısızlığa yol açmaktadır (Tiryaki, 2014:35-36).
- Zaman Baskısı: Dünyada yaşayan bütün insanların eşit miktarda sahip olduğu tek kaynak zamandır. Yeri, görevi, yaşı veya cinsiyeti ne olursa
olsun günde 24 saate, hafta da 7 güne bir ay da 30 güne ve bir yılda 365
güne sahiptir. Her şeyin giderek hız kazandığı günümüz yaşantısında birçok insanın ortak problemi ise zaman darlığıdır. İster bir işletmede üst düzey yönetici olsun, ister ev hanımı olsun herkes zamanın yetersizliğinden
şikâyet etmektedir. Zamanını gerektiği şekilde kullanamayan bireylerde de
stres ortaya çıkmakta, zaman ciddi bir stres kaynağı olmaktadır (Arıcan,
2011:66).
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- Çalışma Saatlerinin Uzun Olması: Doğru programlanamayan, düzensiz ve ideal süreden uzun çalışma saatleri stres kaynağıdır. Çalışma saatlerinin düzensizliği sonucu ortaya çıkan aşırı yorgunluk, tükenmişlik hissi
strese neden olmaktadır. Önlenemeyen stres sonucu iş kazaları meydana
gelmektedir. Çalışma süreleri her işin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Her işin yapısına uygun ideal çalışma sürelerinin belirlenmesi ve bu
çalışma süresi boyunca yeterli dinlenme aralıkları oluşturulması hem örgüt açısından hem örgüt çalışanları açısından yararlıdır (Yamuç ve Türker,
2015:398).
- Ücret Yetersizliği: Çalışanların verdiği hizmetten dolayı aldığı ücretin
yetersiz olması çalışanlar da strese neden olan bir faktördür. Aldığı ücret karşılığında ailesini gerektiği gibi besleyemeyen, giydiremeyen, istediği
konforda barınma sağlayamayan çalışanların aile hayatı ve sosyal hayatı
zarar görmektedir. Bu durumun sonucunda bireyler stres yaşamaktadır
(Arıcan, 2011:64).
- Örgüt Kültürü ve İklimi: Örgüt kültürü örgüt üyeleri tarafınca kabul
görülen ve uygulanan ortak davranışlar, normlar, alışkanlıklar, değerler ve
inançlardır. Örgüt kültürü örgüt üyelerinin etkinlik ve verimlilikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin banka çalışanlarının işlerinin
yoğunluğu gereği fazla mesai yapmaları beklenir. Bankaların fazla çalışma
üzerine oluşturdukları kültürel yapıları bankacıların stres yaşamalarına neden olmaktadır (Yılmaz ve Ekici, 2006:42). Örgüt iklimi, örgüt üyelerinin
örgütün psikolojik yapısına ilişkin algılamalarıdır. Örgütün diğer örgütlerden ayrılmasına, örgüt personelleri tarafından benimsenen, personellerin
tutum ve davranışlarına yön veren özelliklerinin tümü örgütsel iklimi ifade
eder. Bireylerin örgüt içerisinde düşünceleri önemsenmiyor bireyler yalnızca işin bir parçası olarak kabul ediliyor, çalışma alanları çeşitli sebeplerden dolayı kısıtlanıyorsa örgüt iklimi bu durumdan olumsuz etkilenir.

5. Stresin Sonuçları
Örgütsel stresin örgütler ve örgüt çalışanları üzerinde olumsuz etkileri vardır. Örgütsel bağlılığın azalması, mal ve hizmet kalitesinin düşmesi,
verimliliğin azalması, personel devir hızının artması müşteri ve personel
şikâyetlerinde artış, kararların etkin olmaması, bölümler arası işbirliğinin
olmaması, iş kazalarının artması, işe devamsızlığın artması, kariyer yollarının durgunlaşması gibi olumsuz etkileri mevcuttur (Uzun ve Yiğit,
2011:183).
- İşe Geç Gitme: İşe geç gitme davranışsal bir tepkidir. İşe geç gitme
davranışı işin niteliğine ve kişiden kişiye göre değişmektedir. Kişinin işe
geç gitmesi kişinin kendisini ne kadar az stresli ortamda bulunursam kardır düşüncesinden mi yoksa iş ile evi arasındaki mesafe ve buna bağlı olan
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ulaşım sorunlarından mı kaynaklandığının araştırılması işe geç gitme davranışının sebeplerinin tam anlamıyla ortaya çıkarılması gerekmektedir. Sebebi araştırılıp bu davranışa çözüm bulamayan örgütlerde yeni bir örgütsel
stres sonuç olan işe devamsızlık ortaya çıkacaktır (Sökmen, 2005:6).
- Yabancılaşma: Bireylerin stres yaşamasının bir sonucu olarak yabancılaşma çevresinden, işinden, mesleğinden uzaklaşma hali olarak tanımlanmaktadır. Yabancılaşma bireyin çevresi ile uyumunu sona erdiren bir
durumdur. Bireylerin yalnız ve çaresiz hissetmesine sebep olmaktadır.
- Personel Devir Hızı: Personel devir hızının yüksek olması, işten ayrılma niyetinde olan çalışanların yeni iş arayışında olmasına ve buna bağlı
performansının düşmesine, işe devamsızlığın artmasına, diğer çalışanlarında olumsuz etkilenmesine, işten ayrılan çalışanların yerine yeni çalışanların alınma sürecinde üretim ve zaman kaybının oluşmasına, yeni çalışanın
uyum sürecinde işinde tecrübeli olan çalışanların iş yükünün artmasına ve
tüm bunlara bağlı olarak çalışanların stres yaşamalarına neden olur (Adıgüzel, 2012:165).
- Performans: Stresin önemli sonuçlarından bir diğeri iş görenlerin
performanslarındaki azalmadır. Performans, bireylerin yetenekleri ile daha
önceden belirlenen amaçlara ulaşma düzeyi olarak ifade edilir. Örgütler
düşük maliyetlerle yüksek mal ve hizmet üretmeyi, çalışanların performanslarını en üst düzeyde tutmayı amaçlamaktadırlar. Aşırı stres, maliyetlerin artmasına, iş tatmininin ve performansın düşmesine ve buna bağlı
olarak planlanan mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirilememesine neden
olmaktadır.

6. Araştırma Metodolojisi
6.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi
Bu çalışmanın amacı, bankacılık sektöründe çalışan bireylerin stres
algılarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin
belirlenmesidir. Bu amaçla araştırma Denizli ilindeki özel bankalarda görev yapan bireyler arasından kolayda örnekleme yöntemine göre seçilmiş
110 banka çalışanı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların %50,9’u
erkek, %49’u kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Katılımcıların %37,3’ü
bekâr, %62,7’si evlidir. Katılımcıların yaş dağılımı ise şu şekildedir; %5,5’i
18-25 yaş aralığını, %37,3’ü 26-33 yaş aralığını, %35,5’i 34-41 yaş aralığını,
%19,1’i 42-49 yaş aralığını ve %2,7’si 50 yaş ve üzerini oluşturmaktadır. Katılımcıların %5,5’i önlisans mezunu, %79,1’i lisans mezunu ve %15,5’i de
yüksek lisans mezunudur. Katılımcıların çalışma sürelerine göre dağılımları da şu şekildedir; %3,6’sı 1 yıldan az, %22,7’si 1-5 yıl aralığında, %32,7’si
6-10 yıl aralığında, %30,0 ‘ı 11-15 yıl aralığında ve %10,9’u 16 yıldan daha
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fazla süredir bankacılık sektöründe görev yapmaktadırlar. Son olarak katılımcıların %34,5’i memur, %8,2’si şef, %25,5’i kıdemli şef, %26,4’ü müdür
yardımcısı ve %5,5’i müdür unvanları ile görev yapmaktadır.
Veri toplamada, Orjinali Theorell ve arkadaşları tarafından geliştirilen
Yıldırım vd. (2011) tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlik ve güvenirliği
test edilen “ Örgütsel Stres Ölçeği “ kullanılmıştır. Örgütsel Stres Ölçeği, 4
alt boyut ve toplam 14 ifadeden oluşmaktadır. Araştırma ölçeğinin boyutları “Sosyal destek” boyutu (5 ifade), “İş yükü” boyutu (3 ifade), “ Beceri Kullanımı” boyutu (3 ifade) ve “Karar Serbestliği “ boyutu (2 ifade) şeklindedir.
Ölçeğe verilen cevaplar 1-5 (1.Hiçbir zaman, 2.Çok nadir, 3.Bazen, 4.Çoğu
zaman, 5.Herzaman) puanlar arasında kodlanarak değerlendirilmiştir. Ölçek birçok araştırmada kullanılmış olup geçerlik ve güvenilirlik açısından
incelenmiştir (Bağcı ve Akbaş, 2017a; Bağcı ve Akbaş, 2017b; Akgündüz ve
Çakıcı, 2015). Bu çalışmada ölçeğin geneline ilişkin hesaplanan cronbach’s
alpha içtutarlılık katsayısı (α) 0,799’dur.
Araştırmaya katılan çalışanların stres düzeylerinin belirlenmesinde frekans ve yüzde analizleri kullanılmıştır. Ardından demografik özellikler açısından ( yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, statü, çalışma süresi)
çalışanların stres düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi amacıyla “t-testi” ve “ tek yönlü varyans” analizi yapılarak
sonuçları yorumlanmaya çalışılmıştır.

6.2. Araştırma İle İlgili Bulgular Ve Değerlendirilmesi
Çalışmanın bu bölümünde toplanan verilerin ilgili istatistiksel
analizlerine ilişkin genel bulgularına ve yorumlarına yer verilmiştir.

6.2.1. Araştırmada Kullanılan Ölçeğin Geçerlik ve Güvenirlik
Analizine İlişkin Bulgular
Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi sonucunda elde edilen faktör yükleri ve ölçeğin
güvenilirliğine ilişkin cronbach’s alpha iç tutarlılık katsayıları tablo 1’de
gösterilmiştir.

SD1
SD2
SD3
SD4

Tablo 1: Ölçeğin Geçerlik ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları
STRESİ OLUŞTURAN FAKTÖRLER
ALT BOYUTLAR
Ölçek
Sosyal
Beceri
Karar
İş Yükü
Maddeleri
Destek
Kullanımı
Serbestliği
,862
,764
,641
,744
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SD5
,818
İY1
,728
İK2
,847
İY3
,731
BK1
,832
BK2
,801
BK3
,787
KS1
,931
KS2
,818
Açıklanan Varyans(%) 24,908
16,709
14,830
14,220
Toplam Varyans(%)
70,667
Cronbach’s Alpha
0,854
0,783
0,675
0,859
Genel
0,799
SD: Sosyal destek; İY: İş yükü; BK; Beceri kullanımı; KS: Karar serbestisi

Faktör analizine başlamadan önce analizin uygulanacağı örneklemin
yeterliliğini belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ölçümü
yapılmıştır. Örgütsel stres ölçeğinin KMO örneklem yeterlilik ölçüm değeri
0,748 ve Bartlett Küresellik Testi sonucunda anlamlılık değeri p<0.05
çıkmıştır. Bu sonuca göre, ilgili veri grubuna faktör analizi yapılmasının
uygun olduğuna karar verilmiştir.
Uygulanan faktör analizi sonucunda sosyal destek alt boyutunda yer
alan ifadelerden bir tanesi “iş arkadaşlarım beni destekler” faktör yük
değerleri için belirlenen alt sınır olan 0,40 değerinin altında bir yük aldığı
için ölçekten çıkartılmıştır. Kalan 13 maddenin, öz değeri 1’den büyük dört
faktör altında toplandığı görülmüştür. Bunlardan ilkini oluşturan “sosyal
destek” alt boyutundaki ifadelerin faktör yük değerleri 0,641 ile 0,862
arasında değişirken bu faktörün örgütsel stres düzeyini %24,908 oranında
açıkladığı belirlenmiştir. İkinci faktör olan “iş yükü” alt boyutunda yer alan
ifadelerin faktör yükleri 0,728 ile 0,847 arasında değişmekle birlikte bu
faktörün örgütsel stres düzeyini %14,830 oranında açıkladığı görülmüştür.
Üçüncü faktör olan “beceri kullanımı” alt boyutundaki ifadelerin faktör
yükleri ise 0,787 ile 0,832 arasında değişirken bu faktörün örgütsel stres
düzeyini %16,709 oranında açıkladığı görülmüştür. Son faktör olan
“karar serbestliği” alt boyutundaki ifadelerin faktör yükleri ise 0,818 ile
0,931 arasında değişmektedir. Bu faktör örgütsel stres düzeyini %14,220
oranında açıklamaktadır. Bu dört faktör birlikte örgütsel stres ölçeğindeki
değişkenliğin %70,667 ‘sini açıklamaktadırlar.
Ölçekte bulunan toplam madde sayısına ve alt gruplara ayrı ayrı
Cronbach’s Alpha iç tutarlılık testi uygulanmıştır. Faktörlerin Cronbach’s
Alpha iç tutarlılık değerleri incelendiğinde birinci faktör için (Sosyal destek
alt boyutu) α =0,854, ikinci faktör için (İş Yükü alt boyu) α=0,675, üçüncü
faktör için (Beceri Kullanımı alt boyutu) α=0,783 ve dördüncü faktör için
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( Karar Verme alt boyutu) α= 0,859 olarak belirlenmiştir. Toplam ölçeğin
Cronbach’s Alpha iç tutarlılık değeri ise α=0,799 olarak bulunmuştur. Bu
sonuçlara göre ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.

6.2.2. T-testi Analizine İlişkin Bulgular
Çalışanlarının sosyal destek, iş yükü, beceri kullanımı ve karar serbestliği
alglarının cinsiyetleri ve medeni durumları açısından anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini ölçmeye yönelik yapılan t- testi analizi sonucunda
elde edilen bulgular Tablo 2’te verilmiştir.
Tablo 2: Örgütsel Stres Alt Boyutlarının Cinsiyet ve Medeni Durum
Değişkenlerine Göre Farklılıklarını Gösteren t- testi Analizine İlişkin Bulgular
Alt Boyutlar Gruplar
N
Ort..
Std.
t
p
Erkek
56
4,1845 0,8187
C
İş Yükü
-1,530 ,129
Kadın
54
4,4074 0,7024
İ
Beceri
Erkek
56
3,7976 0,9506
N
-,768
,444
Kullanımı
Kadın
54
3,9259 0,7921
S
İ
Karar
Erkek
56
3,1071 1,1430
-,409
,683
Y
Serbestliği
Kadın
54
3,1944 1,0920
E
Sosyal
Erkek
56
4,0643 0,7474
-,184
,854
T
Destek
Kadın
54
4,0889 0,6497
M
Bekar
40
4,4250 0,7040
İş Yükü
1,306 0,194
E
Evli
70
4,2255 0,8010
D
Beceri
Bekar
40
3,7667 0,7593
0,972 0,333
E
Kullanımı
Evli
70
3,9363 0,9362
N
Karar
Bekar
40
2,9375 1,1389
1,356 0,178
İ
Serbestliği
Evli
70
3,2353 1,0806
H
Sosyal
Bekar
40
3,9850 0,7308
A
0,931 0,354
Destek
Evli
70
4,1147 0,6800
L

Katılımcıların stres algılarının cinsiyet ve medeni durumlarına göre
farklılık gösterip göstermediğini belirlememek amacıyla yapılan bağımsız
grup t-testinin sonuçlarını gösteren Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların
işyükü, beceri kullanımı, karar serbestliği ve sosyal destek alt boyutlarından oluşan stres algılamalarının bu iki demografik değiken açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı yani katılımcıların erkek ya da bayan olmasına; evli ya da bekâr olmasına bağlı olarak stres algılarının değişmediği
görülmektedir.

6.2.3.Tek Yönlü Varyans (Anova) Analizine İlişkin Bulgular
Çalışanlarının sosyal destek, iş yükü, beceri kullanımı ve karar serbestliği
alglarının yaş, çalışma süresi, eğitim durumu ve unvan gibi demografik
değişkenler açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
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belirlemeye yönelik yapılan Anova Testi bulgularına Tablo 3’te yer
verilmiştir.
Tablo 3: Örgütsel Stres Alt Boyutlarının Yaş, Çalışma Süresi, Eğitim Durumu ve
Unvan Değişkenlerine Göre Farklılıklarını Gösteren ANOVA Analizine İlişkin
Bulgular
Alt Boyutlar
İş Yükü

Y
A
Ş

Beceri
Kullanımı

Karar
Serbestliği

Sosyal
Destek

Ç
A
L
I
Ş
M
A
S
Ü
R
E
N
İ
Z

İş Yükü

Beceri
Kullanımı

Karar
Serbestliği

Sosyal
Destek

Gruplar
18-25 yaş
26-33 yaş
34-41 yaş
42-49 yaş
50 yaş ve üzeri
18-25 yaş
26-33 yaş
34-41 yaş
42-49 yaş
50 yaş ve üzeri
18-25 yaş
26-33 yaş
34-41 yaş
42-49 yaş
50 yaş ve üzeri
18-25 yaş
26-33 yaş
34-41 yaş
42-49 yaş
50 yaş ve üzeri
1 yıldan az
1–5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıldan fazla
1 yıldan az
1–5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıldan fazla
1 yıldan az
1–5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıldan fazla
1 yıldan az
1–5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıldan fazla

Ort.
4,00
4,22
4,27
4,49
4,66
4,11
3,63
3,86
4,09
4,77
2,66
2,92
3,23
3,40
4,33
3,90
4,07
4,20
4,73
4,07
4,58
4,21
4,26
4,48
3,91
3,58
3,77
3,75
4,09
3,80
2,37
2,96
3,12
3,42
3,12
3,30
4,00
4,07
4,30
3,86

F

P

0,822

0,514

2,093

0,087

1,929

0,111

1,112

0,355

1,479

0,214

0,863

0,489

1,179

0,324

2,579

0,042**
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İş Yükü
Beceri
Kullanımı
Karar
Serbestliği
Sosyal
Destek

İş Yükü
U
N
V
A
N
I
N
I
Z

Beceri
Kullanımı

Karar
Serbestliği

Sosyal
Destek

Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Memur
Şef
Kıdemli Şef
Müd.Yardımcısı
Müdür
Memur
Şef
Kıdemli Şef
Müd. Yardımcısı
Müdür
Memur
Şef
Kıdemli Şef
Müd.Yardımcısı
Müdür
Memur
Şef
Kıdemli Şef
Müd. Yardımcısı
Müdür

4,05
4,24
4,62
3,72
3,83
4,03
2,83
3,10
3,47
3,96
4,06
4,16
4,12
3,96
4,67
4,19
4,55
3,78
3,96
3,71
3,96
4,38
2,89
3,00
3,08
3,34
4,33
3,95
4,08
3,92
4,28
4,53

2,106

0,127

0,461

0,632

1,005

0,370

0,215

0,807

3,168

0,017**

0,956

0,435

2,622

0,039**

1,963

0,106

Tablo 3 incelendiğinde, çalışanların işyükü algılarının sadece unvana
göre anlamlı bir farklılık gösterdiği (F=3,168, p<0,05), diğer demografik
değişkenler açısından ise anlamlı bir farklılığın bulunmadığı görülmektedir. Söz konusu bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek
amacıyla gerçekleştirilen scheffe testi sonuçlarına göre memur, kıdemli şef,
müdür yardımcısı ve müdür konumundaki katılımcıların işyükü algılarının şef konumundaki katılımcılara göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcıların beceri kullanımı konusundaki algılamalarının demografik
değişkenler açısından herhangi bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir.
Katılımcıların karar serbestliğine ilişkin algılamalarının da sadece unvana
göre anlamlı bir farklılık gösterdiği (F=2,622, p<0,05), diğer değişkenler
açısından ise anlamlı bir farklılığın bulunmadığı belirlenmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğu incelendiğinde en yüksek ortalamaya
sahip olan grubun müdür pozisyonunda olan katılımcılar olduğu ve bunu

Yönetim ve Strateji Çalışmaları

233

sırasıyla kıdemli şef, şef ve memurların izlediği görülmüştür. Yani hiyerarşik kademeler yükseldikçe kişilerin karar verme serbestiyetlerinin de arttığı
söylenebilir. Son olarak katılımcıların sosyal destek algılarına bakıldığında
sadece çalışma süresi açısından anlamlı bir farklılığın bulunduğu (F=2,579,
p<0,05), diğer değişkenler açısından ise anlamlı bir farklılığın bulunmadığı
belirlenmiştir. Bu farklığın hangi gruplar arasında ortaya çıktığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Scheffe testine göre 1 yıldan daha uzun süre
çalışan katılımcıların sosyal destek algıları 1 yıldan daha az çalışanlara göre
daha yüksek bulunmuştur.

SONUÇ
Stres bireylerin yaşamlarının bir parçası olarak bilinmektedir. Günümüzde bir çok araştırmaya konu olmuştur. Bireylerin vakitlerinin çoğunu
alan iş yaşamını stressiz düşünmek mümkün değildir. İş yaşamında bireyler az veya çok strese maruz kalırlar. Bireylerde optimum seviyede bir stres
düzeyinin oluşması hem çalışanlar hem kurum açısından olumlu sonuçlar
doğurmaktadır. Dolayısıyla bireylerin ve kurumların en çok önem vermesi gereken konulardan biri de stres, stres kaynakları ve stres yönetimidir.
Bu çalışmada, bankacılık sektöründe çalışan bireylerin stres algılarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi
amacıyla Denizli ilinde bulunan özel bankalarda görev yapan 110 banka
personelinin katılımı ile anket formu doldurulmuş elde edilen veriler analiz edilerek, bulgular değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Bu çalışma kapsamında elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir;
Öncelikle bu çalışmada orjinali Theorell ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve Yıldırım vd. (2001) tarafından Türkçeye uyarlanan “ Örgütsel
Stres Ölçeği “ test edilmiş, geçerlik ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular literatürde ifade edildiği şekliyle dört boyutlu
yapıyı destekler niteliktedir (Özcan vd., 2014; Demiral vd., 2007).
Katılımcıların stres algılarının cinsiyet ve medeni durumlarına göre
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda katılımcıların evli ya da bekâr, bayan ya da erkek olmalarının stres
algılarını etkilemediği başka bir deyişle cinsiyet ve medeni durumlarına
göre stres algılarının değişkenlik göstermediği belirlenmiştir. Bu sonuç literatürdeki çeşitli çalışma bulgularıyla pararlellik göstermektedir (Güney
ve Altun, 2017; Şanlı, 2017; Koç, vd., 2017; Kılıç vd., 2013) .
Katılımcıların işyükü, beceri kullanımı, karar serbestliği ve sosyal destek algılarının çalışma sürelerine, unvanlarına, yaşlarına ve eğitim durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan
anova testi sonucunda elde edilen bulgular ise şu şekilde özetlenebilir; Çalışanların iş yükü algılarının yalnızca unvana göre anlamlı farklılık göster-

234

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

diği; memur, kıdemli şef, müdür yardımcısı ve müdür konumundaki katılımcıların işyükü algılarının şef konumundaki katılımcılara göre daha fazla
olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde çalışanların karar serbestliği algıları
da yalnızca unvan değişkenine göre anlamlı farklılık göstermekte olup hiyerarşik kademeler yükseldikçe kişilerin karar verme serbestiyetlerinin de
arttığı belirlenmiştir. Bu bulgu literatürle uyumluluk göstermektedir (Örücü vd., 2011). Çalışanların beceri kullanımı algıları demografik değişkenler açısından herhangi bir anlamlı farklılık göstermemektedir (Özkaya vd.,
2008). Son olarak, çalışanların sosyal destek algılarının demografik değişkenlerden yalnızca çalışma süresi değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bulgular literatürdeki çeşitli araştırma bulgularını
destekler niteliktedir (Özcan vd., 2014; Serinkan vd., 2012).
Bankacılık sektörü özelinde araştırma sonuçları değerlendirildiğinde
ise sürekli değişim ve gelişim içerisinde olan bu sektörde çalışan bireylerin
stres algılarını çalışma süreleri oldukça etkilemektedir. İş yaşamında stresin
ortaya çıkmasının en büyük nedenleri; teknolojik gelişmeler ve rekabetin
artmasıdır. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uygulama alanlarına dâhil eden, rekabetin her geçen gün farklı boyut kazandığı, rekabete
bağlı olarak hedefleme sisteminin oluşturulduğu, baskının arttığı bankacılık sektöründe çalışan bireylerin algıladıkları stres düzeyleri de değişkenlik
göstermektedir. Bireyler çalışma sürelerine bağlı olarak sahip oldukları bilgi ve deneyimleri, iş arkadaşlarıyla iletişimleri sayesinde stresi daha farklı
algılayabilmektedir.
Sonuç olarak, günümüz yaşam koşullarında ve çalışma yaşamında stres
kaçınılmazdır. Bu nedenle stres ile mücadele etmek gerekmektedir. Çalışanlar ve yöneticiler stresin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla; stresin,
stres kaynaklarının ve stresin sonuçlarının neler olduğunu bilmeli, stresi
yönetebilmek için yöntemler geliştirmeli ve uygulamaya koymalıdır.
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İŞLETMELERDE YENILIK VE REKABET STRATEJILERININ
REKABET GÜCÜNE SINERJIK ETKISI1
THE SYNERGIC IMPACT OF INNOVATION AND
COMPETITION STRATEGIES OF BUSINESSES ON THE
COMPETITIVE POWER
Emine GENÇ2, Abdullah KARAKAYA3
ÖZET
Çalışmanın amacı, rekabet stratejileri ve yenilik kavramlarını açıklayarak bu
kavramlar arası ilişkileri ve işletmenin rekabet gücüne etkisini Türkiye’nin 1000
büyük işletmesi üzerinde gerçekleştirilen alan araştırması ile açığa çıkarmaktır. Bu
amaç kapsamında anket yöntemi ile 300 büyük işletmeden veri toplanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliğini test etmek amacıyla açıklayıcı faktör
analizi ve doğrulayıcı faktör analizi, içsel tutarlılıklarını belirleyebilmek için Cronbach Alfa (α) istatistiği kullanılmıştır. Yenilik türleri dört alt boyutta (ürün yeniliği, süreç yeniliği, pazarlama yeniliği ve örgütsel yenilik), rekabet stratejileri üç alt
boyutta (maliyet liderliği stratejisi, farklılaştırma stratejisi ve odaklanma stratejisi)
incelenmiştir. Hipotezleri test etmek amacıyla korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır.
Çalışmanın sonucunda pazarlama yeniliği ve örgütsel yeniliğin işletmelerin rekabet gücünü pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir. Ürün yeniliği, süreç yeniliği, maliyet liderliği stratejisi, farklılaştırma stratejisi ve odaklanma
stratejisinin ise işletmelerin rekabet gücü üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı
tespit edilmiştir. Tüm yenilik türleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki vardır. Maliyet liderliği stratejisi ile farklılaştırma stratejisi arasında ve farklılaştırma
stratejisi ile odaklanma stratejisi arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Maliyet
liderliği ile odaklanma stratejisi arasında ise etkileşim olmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yenilik, Rekabet Stratejileri, Rekabet Gücü, İstanbul
Sanayi Odası.

ABSTRACT
The purpose of this study is to explain the concepts of competitive strategies
and innovation and thus, reveal the relationship between the two and their impact
on the competitive power of businesses through the field research carried out
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with 1000 large scale companies in Turkey. To this end, data were collected from
300 large scale companies through questionnaires. To test the structural validity
of the scales used in the study, explanatory factor analysis and confirmatory
factor analysis were made; and to test the internal consistency Cronbach Alfa (α)
statistics was used. The types of innovation were examined under four sub-factors
(product innovation, process innovation, marketing innovation and organizational
innovation) whilst competitive strategies were examined under three sub-factors
(cost leadership strategy, differentiation strategy and focus strategy). Correlation
analysis and multiple regression analysis were used to test the hypotheses.
The results of the study revealed that marketing innovation and organizational
innovation had significant impact on the competitive power of the businesses in
a positive direction. It was found that product innovation, process innovation,
cost leadership strategy and focus strategy did not have significant impact on the
competitive power of the businesses. There is a significant and positive relationship
among all types of innovation. Significant relationships were found between cost
leadership strategy and differentiation strategy; and between focus strategy and
differentiation strategy. It was found that there was no interaction between cost
leadership and focus strategy.
Keywords: Innovation, Competition Strategy, Competitive Power, Istanbul
Chamber of Industry.

GİRİŞ
Günümüzün belirsizliklerle dolu değişken rekabet ortamında faaliyet
gösteren işletmeler, varlıklarını koruyabilmek ve sürdürebilmek için değişen koşullara uyum sağlamak zorundadırlar. Bu noktada da işletmeler için
yenilik bir tercihten öte zorunluluk haline gelmiştir.
İşletmelerin varlıklarını sürdürerek büyümesi hızla değişen dışsal ortama ayak uydurabilme ve bu ortamı değiştirebilme kapasitesine bağlıdır
(Freeman & Soete, 2004: 306). Rekabeti zorunlu kılan kuşkusuz gelişim ve
değişim ile sektörel rakiplerin giderek artmasıdır. Ayrıca rekabetin temelinde müşterilerin istek, beklenti ve talepleri de yatmaktadır. Bu nedenle
rekabet sürekli yenilik yapmayı, gelişmeleri yakından takip etmeyi ve bu
gelişmelere ayak uydurmayı zorunlu kılmaktadır (Fırat, 2004: 2).
Rekabet üstünlüğünün elde edilmesi ve sürdürülmesi genelde işletmelerin iç ve dış dinamiklerini ne kadar karar verme mekanizmalarına entegre ettikleriyle ilgilidir. Maliyet politikaları ya da farklılaştırma stratejileri
üzerinden kazanabilecek rekabet üstünlüğünün devamlılığı ise günümüzde
işletmelerin değişime ne kadar açık oldukları ile doğru orantılıdır (Özer,
2013: 154).
İşletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri, karlılıkları ve verimliliklerini sağlamlaştırabilmeleri için rekabet unsurunun göz önüne alınması
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stratejik bir öneme sahiptir. İşletmeler rekabet avantajı elde etmek amacıyla
yönetim tarzlarını stratejik yönetim düşüncesi doğrultusunda yeniden yapılandırmaya başlamışlardır.
Bu çalışma rekabet stratejileri ve yenilik kavramlarını açıklayarak bu
kavramlar arası ilişkileri ve işletmenin rekabet gücüne etkisini Türkiye’de
faaliyet gösteren büyük işletmeler üzerinde yapılacak bir alan araştırması
ile açığa çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

1. REKABET ve REKABET STRATEJİLERİ
Rekabet kelimesinin kökeni Latince “competer” kelimesinden gelmektedir ve “bir pazardaki rekabetçilik ortamına dâhil olmak” anlamındadır
(Ambastha & Momaya, 2004: 45). TDK sözlüğünde rekabet için; “aynı
amacı güden kimseler arasında yarışma, çekişme ve yarış” açıklaması yapılmaktadır (TDK, 2018). Rekabet kanununda ise rekabet “mal ve hizmet
piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış” olarak tanımlanmaktadır (Rekabet Kanunu, 2018).
Rekabet kavramını bilimsel düzeyde ilk ele alan kişi Adam Smith’dir
(Savaş, 1999: 284). Rekabet farklı unsurlara vurgu yaparak tanımlanabilen; siyasi, sosyal ve iktisadi boyutları olan bir kavramdır. Rekabet, en geniş
anlamıyla, “kıt bir şeyi paylaşmak veya bir ödül elde etmek amacıyla belli
kural ve kısıtlamalar çerçevesinde temel özgürlüklerin ve insan haklarının
garanti altına alındığı ve hiçbir ayrıcalığın ve ayrımcılığın olmadığı bir ortamda birden fazla oyuncu arasında oynanan bir oyun veya bir yarış” olarak tanımlanabilir (Rekabet Derneği, 2018).
Rekabet kavramı beraberinde rekabet gücü olgusunu doğurmaktadır.
Rekabet gücü ile anlatılmak istenilen, rekabet edebilirlik, yani rekabet
edebilme yeteneğidir. Rekabet gücü, bir işletmenin sunduğu ürün ve hizmetlerle rakiplerinin ve müşterilerinin gözünde ulaştığı maddi ve manevi anlamda kazandığı üstünlüktür (Okumuş, 2002: 21). İşletmeler açısından büyük ölçüde müşteri etrafında şekillenen rekabet gücü, işletmenin
rakipleri karşısında tercih edilme durumunun devamlılığını sağlayabilme
yeteneğidir (Elmacı & Kurnaz, 2004: 1). Rekabet stratejilerindeki önemli
hususlardan birisi, bu stratejilerin müşteriler için değer yaratmasıdır.
Türkkan (2001: 483-485) işletmelerin rekabet stratejilerini etkileyen
faktörlere göre uyguladıkları rekabet stratejilerini dokuz grupta toplamıştır. Bunlar; korunma stratejisi, güven yaratma stratejisi, teknolojik işbirliği
stratejisi, haksız rekabet stratejisi, esnek yapılanma stratejisi, hâkimiyet kurma stratejisi, birleşme ve büyüme stratejisi, anlaşma ve işbirliği stratejisi ve
uluslararasılaşma stratejisidir. Mintzberg ve arkadaşları (1992) rekabet stratejisi kavramını ele almış ve yeni altılı bir model önermiştir. Bu model fiyat
farklılaştırma, imaj farklılaştırma, destek farklılaştırma, kalite farklılaştırma,
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tasarım farklılaştırma ve farklılaştırmama olarak belirlenmiştir. Treacy ve
Wiersema (1995) örgütlerin kendi piyasalarında lider konumda olabilmeleri için üç farklı anlayış ortaya koymuşlardır. Bunlar; operasyonel mükemmellik, ürün liderliği ve müşteriye yakınlıktır. İşletmelerin uyguladıkları
stratejilerin farklı bir sınıflandırılması, daha çok risk ve davranışların zamanlaması açısından R. E. Miles ve C. C. Snow tarafından yapılmıştır. Bu
sınıflandırmaya göre işletmelerin rekabet sırasında uyguladığı stratejiler
şunlardır; öncü stratejiler, savunmacı stratejiler ve analizci stratejilerdir
(Ülgen & Mirze, 2013: 255 ).
Rekabet stratejilerine ilişkin literatürde ön planda olan çalışma Michael Porter tarafından geliştirilen jenerik rekabet stratejileri yaklaşımıdır.
Rekabet gücü kavramının analizine önemli bir katkısı olan düşünürlerden
birisi M. E. Porter olmuştur. Porter “rekabet gücü” kavramı yerine, “rekabet avantajı” veya “rekabet üstünlüğü (competitive advantage)” kavramını
kullanmıştır. “İlerlemek ve ileride kalmak stratejinin temelidir. Bu rekabet
avantajı yaratmaktır” diyen Porter’a göre rekabet avantajının üç temel kaynağı bulunmaktadır. Bunlar; genel maliyet liderliği stratejisi, farklılaştırma
stratejisi ve odaklanma stratejisidir (Porter, 2010: 45).
Maliyet Liderliği Stratejisi; Maliyet liderliği basit bir şekilde karşılaştırmalı olarak daha düşük maliyet ve fiyat önerilmesiyle ilgilidir. Bu strateji
işletme fonksiyonlarının (üretim, dağıtım, satış, pazarlama vb.) ortak gayretlerini gerektirmektedir. Maliyet liderliği stratejisinde önemli olan özellik
rakiplerine karşı en az girdiyle en çok verimi sağlamaktır (Taştan, 2005: 51).
Farklılaştırma Stratejisi; Farklılaştırma stratejisinin ardında yatan mantık,
müşteriler için tek olma durumunun sürdürülmesi demektir (Porter, 2010:
37). Bu stratejiyi uygulayan işletmeler kendilerini müşterilerinin gözünde
rakiplerinden farklı ve eşsiz kılacak yol ve yöntemleri araştırırlar. Farklılaştırma her sektörde kendisine özgüdür. Buna rağmen genel anlamda
farklılaştırma işletmenin sunduğu ürün ya da hizmeti farklılaştırarak tüm
sektörde benzersiz olarak kabul edilen bir şey yaratmaktır (Porter, 1985:
14-15). Odaklanma Stratejisi; Odaklanma stratejisinin iki değişkeni vardır: maliyette odaklanma ve farklılaştırmada odaklanma (Özer, 2013: 363;
Ülgen & Mirze, 2013: 268). Odaklanma stratejisini benimseyen işletmeler,
hem hedef pazar bileşenlerini tanımlayabilecek hem de müşterilerin istek
ve arzularını rakiplerinden daha iyi karşılayabilecek ve değerlendirebilecek
durumda olabilmektedir (Bordean vd., 2010: 174).

2. YENİLİK ve YENİLİK TÜRLERİ
Yenilik, Latince “yeni ve değişik bir şey yapmak” anlamındaki “innovatus” kökünden türetilmiştir. Ekonomik ve toplumsal yarar sağlamak amacıyla bilim ve teknolojinin yenilenmesi anlamına gelmektedir (Tüzmen,
2002: 16). Yeniliğin tanımını ilk kez “kalkınmanın itici gücü” anlamında

Yönetim ve Strateji Çalışmaları

243

ekonomist ve politika bilimcisi Joseph Schumpeter yapmıştır (Sungur,
2007: 15). Schumpeter (1934: 66) yenilik kavramını yeni bir ürün oluşturmak veya mevcut ürünün kalitesinin arttırılması ya da yeni bir üretim
yönteminin kullanılması şeklinde geniş kapsamlı bir şekilde tanımlamıştır.
Schumpeter’e göre; “yenilik, girişimciye kar getiren ve teknolojik ilerlemeler sonucu ortaya çıkan her şeydir”.
Yenilik, yeni bir fikrin, ürünün veya sürecin kabulüdür. Yeni ortaya atılan bir fikrin buluş aşamasından uygulama aşamasına taşınmasını sağlayan
kapsamlı bir süreçtir (Tokol, 1998: 63). Yenilikle ilgili çalışmalarda öne çıkan yazarlardan olan Peter Drucker yeniliği, aynı örgütte birlikte çalışan
farklı bilgi ve yetenekteki insanların daha verimli çalışması yönünde teşvik
eden yararlı bilgi olarak tanımlamıştır (Drucker, 2003: 30).
Oslo Kılavuzu (2005)’ nda ise yenilik “işletme içi uygulamalarda, işyeri
organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi
ya da yeni bir örgütsel yöntemin gerçekleştirilmesi” olarak tanımlanmıştır.
Bir işletme için ekonomik iyileşme sağlayacak tüm icatlara yenilik denilmektedir. Yenilik, işletmelerin verimlilik ve karlılığını arttırmak, işletmelerin mevcut pazar paylarını büyütmek ya da yeni pazarlara girilmesini
sağlamak işlevleri doğrultusunda çok önemli bir rekabet aracıdır (Ertürk,
2014: 25).
Günümüzde yenilik önemli bir rekabet aracı olmasının yanı sıra önemli bir performans göstergesidir (Kuczmarski, 1996: 51). Rekabet gücünü
arttırmak sadece maliyetleri azaltmaktan değil verimliliği de arttırmaktan
geçer. Verimliliği maksimize etmenin yolu ise yenilikten geçebilmektedir.
Yenilik toplumlar, şirketler ve ülkeler üzerinde küçümsenmeyecek bir öneme sahiptir (Atasoy, 2007: 31). Yenilik, ülke ekonomilerinin verimliliğini
dolayısıyla büyümesini ve istihdamını önemli oranda olumlu yönde etkileyerek ülke ekonomilerinin fark atarak büyümesine katkı sağlamaktadır
(Kırım, 2010: 17).
Literatürde yeniliğin sınıflandırılması ile ilgili farklı görüşler mevcuttur. Literatür incelendiğinde daha çok ürün/hizmet yeniliği, süreç yeniliği,
pazarlama yeniliği ve organizasyonel (örgütsel) yenilik ile karşılaşmaktayız
(Oslo Kılavuzu, 2005; Uzkurt, 2008; Wagner & Hansen, 2005; Bessant &
Tidd, 2007; Johne & Davies, 2000; Rademakers, 2005). Yeniliği yaptığı etkiye göre ise radikal (köklü) yenilik ve sürekli (artımsal) yenilik karşımıza
çıkmaktadır (Oslo Kılavuzu, 2005; Cooper, 1998; Yılmaz, 2003; Elçi, 2007).
Bir işletme; çalışma yöntemleri, üretim faktörlerinin kullanımı ve çıktı
türleri üzerinde, üretkenliğini ve/veya ticari performansını iyileştiren çok
çeşitli değişiklikler yapabilir. Oslo Kılavuzu (2005), işletmelerin faaliyetlerinde gerçekleşen çok çeşitli değişiklikler yelpazesini kapsayan dört yenilik
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türü tanımlamaktadır: Ürün yenilikleri, süreç yenilikleri, örgütsel yenilikler ve pazarlama yenilikleri (Oslo Kılavuzu, 2005).
Ürün yenilikleri, mal ve hizmet kapasitelerinde önemli değişiklikleri
kapsar. Hem tamamıyla yeni mal ve hizmetler hem de mevcut ürünlere
yapılan önemli değişiklikler kapsama dâhildir. Süreç yenilikleri ise üretim
ve teslim yöntemlerinde önemli değişiklikleri temsil etmektedir. Örgütsel
yenilikler, yeni örgütsel yöntemlerin yürütülmesini ifade etmektedir. Bunlar, ticri uygulamalardaki, işyeri organizasyonundaki veya işletmenin dış
ilişkilerindeki değişiklikler olabilir. Pazarlama yenilikleri ise yeni pazarlama yöntemlerinin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Bunlar, ürün tasarımı ve ambalajlamasındaki, ürün promosyon ve konumlandırmasındaki ve
mal ve hizmetlerin fiyatlama yöntemlerindeki değişiklikleri içerebilir (Oslo
Kılavuzu, 2005).

3. METODOLOJİ
Yenilik ve rekabet stratejilerinin etkileşimi ve rekabet gücüne etkisini
araştıran çalışma sebep-sonuç türünde gerçekleştirilmiştir.

3.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı rekabet stratejileri ve yenilik kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arası ilişkileri ve işletmenin rekabet gücüne etkisini
Türkiye’de faaliyet gösteren büyük işletmeler üzerinde yapılacak alan araştırması ile açığa çıkarmaktır.
Araştırmanın alt amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
• Araştırma kapsamındaki işletmelerde rekabet stratejilerinin ve yenilik türlerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanıyorsa hangilerinin uygulandığının tespit edilmesi,
• Hangi rekabet stratejisinin ve hangi yenilik türünün rekabet gücü
açısından daha etkili olduğunun belirlenmesi.

3.2. Araştırmanın Problemi ve Hipotezleri
Araştırmanın problem cümlesi şu şekilde belirlenmiştir:
• Yenilik türleri ve rekabet stratejileri işletmelerin rekabet gücünü
etkilemekte midir?
Literatürde birçok çalışmada yeniliğin işletme performansı üzerine
olumlu etkisi tespit edilmiştir (Albayrak, 2009; Ar, 2009; Yavuz, 2010; Kapucu, 2012; Mengeaslan, 2016; Rothwell, 1992; Lengnick-Hall,1992).
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Araştırmanın amacı ve problemi doğrultusunda H1 hipotezi aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir:
• H1: Yenilik türlerinin işletmenin rekabet gücü üzerinde pozitif
yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır.
• H1a: Ürün yeniliğinin işletmenin rekabet gücü üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır.
• H1b: Süreç yeniliğinin işletmenin rekabet gücü üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır.
• H1c: Pazarlama yeniliğinin işletmenin rekabet gücü üzerinde pozitif
yönlü anlamlı bir etkisi vardır.
• H1d: Örgütsel yeniliğin işletmenin rekabet gücü üzerinde pozitif
yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır.
• Porter’ın (1985) jenerik stratejilerinin işletme performansı üzerine
çok sayıda araştırma yapılmıştır (Spillan, Parnell & Virzi, 2011; Tosunoğlu, 2014; Kurt, 2015). Genel olarak rekabet stratejilerinin işletme performansını arttırdığı yönünde bulgular tespit edilmiştir. Bu
genel kabul aşağıdaki şekilde hipotez haline getirilmiştir:
• H2: Rekabet stratejilerinin işletmenin rekabet gücü üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır.
• H2a: Maliyet liderliği stratejisinin işletmenin rekabet gücü üzerinde
pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır.
• H2b: Farklılaştırma stratejisinin işletmenin rekabet gücü üzerinde
pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır.
• H2c: Odaklanma stratejisinin işletmenin rekabet gücü üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır.
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3.3. Araştırmanın Modeli
Araştırmanın modeli şu şekilde belirlenmiştir:

Şekil 1. Araştırmanın Modeli

Araştırma ile işletmelerin uyguladıkları rekabet stratejileri ve yenilik
türlerinin işletmenin rekabet gücüne etkisi incelenmektedir. İşletmenin
rekabet gücünü ölçmek amacıyla işletmelerin İSO ilk 500 büyük sanayi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu olmak üzere ilk 1000 işletme
sıralaması dikkate alınmıştır.

3.4. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları
Araştırmanın kapsamı, İSO tarafından 2014 verilerine göre hazırlanan
ilk 500 büyük sanayi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan ilk 1000 işletmeden oluşmaktadır.
Araştırma anket çalışması sonucunda elde edilen bilgilerle sınırlıdır.

3.5. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren ve İSO tarafından
belirlenen 2014 yılı ilk 500 büyük sanayi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu oluşturmaktadır.
Araştırmada olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu teknikte, çalışma için ihtiyaç duyulan
büyüklükteki örnekleme ulaşıncaya kadar deneklerden veri toplanmaktadır (Gürbüz & Şahin, 2014: 128). Evren büyüklüğü 1000 olduğu için minimum örneklem büyüklüğü 278 olmalıdır (Altunışık vd., 2012: 137). Bu
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kapsamda 300 işletmeye anket uygulanmıştır. Anketler işletme yöneticileri
ile telefonda bire bir görüşülerek 4 Eylül 2015- 20 Mart 2016 tarihleri arasında uygulanmıştır.

3.6. Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada veri toplama amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Anket
formu tanımlayıcı bilgiler ve fonksiyonel bilgiler olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Tanımlayıcı bilgiler kısmında anketi cevaplayan kişiye
ve işletmeye dönük toplam 12 demografik soru yer almaktadır. Fonksiyonel bilgiler kısmı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 20 ifadeden
oluşan yenilik türleri ölçeği (YTÖ), ikinci bölümde 16 ifadeden oluşan rekabet stratejileri ölçeği (RSÖ) yer almaktadır. YTÖ çalışmanın modelinde
kullanılan sınıflandırma olan örgüt yeniliği, süreç yeniliği, pazarlama yeniliği ve örgütsel yenilik dikkate alınarak geliştirilmiştir. RSÖ’nde çalışmanın modelinde kullanılan Porter’ın jenerik rekabet stratejileri olan maliyet
liderliği stratejisi, farklılaştırma stratejisi ve odaklanma stratejisi dikkate
alınarak geliştirilmiştir.
Ölçekler 5’li likert tipi olarak anket formunda yer almaktadır. Ölçek
maddeleri “1= Kesinlikle Katılmıyorum”, “2= Katılmıyorum”, “3= Kararsızım”, “4= Katılıyorum”, “5= Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde değişen cevapları içermektedir. Yüksek skorlar, ölçülmek istenen yenilik türünün ya da
rekabet stratejisinin işletmede uygulandığı anlamına gelmektedir.
YTÖ geliştirilirken Oslo Kılavuzu (2005) ile TÜİK’in yenilik araştırması anketi ve Bulut (2007), Green vd. (2005) kaynaklarından yararlanılmıştır. RSÖ geliştirilirken Panayides (2003), Eraslan (2008), Allen ve Helms
(2006), Liu (2009), Aytekin (2003), Powers ve Hahn (2004) ve Hatipoğlu
(2011) yararlanılan kaynaklardır.
Ölçekler geliştirildikten sonra 50 işletme üzerinde pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen pilot çalışma sonrasında geçerlilik ve güvenilirlik analizleri uygulanarak ankete son şekli verilmiştir.

3.7. Verilerin Analizi
Çalışmada kullanılan YTÖ ve RSÖ’nin faktör yapısını ortaya koymak
amacıyla Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır.
YTÖ’nin faktör analizine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla KMO ve Bartlett testleri uygulanmıştır. KMO oranı 0,86 > 0,50 olduğu
için veri setimiz faktör analizi için uygundur. Bartlett testinin sonuçları incelendiğinde (p=0,00) değişkenler arasında yüksek korelasyon mevcuttur dolayısıyla veri seti faktör analizi için uygundur (p<0,05). Ki-kare istatistiğinin
yüksek bir değerde elde edilmesi (1958,941) uygunluğu doğrulamaktadır.
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YTÖ’nün AFA sonuçlarında özdeğeri % 1’den büyük 4 faktör mevcuttur
ve 4 faktörün toplam açıklanan varyans değeri % 56,887’dir. 1. faktör ürün yeniliği, 2. faktör süreç yeniliği, 3. faktör pazarlama yeniliği ve 4. faktör örgütsel
yenilik olarak isimlendirilmiştir.
Güvenilirlik analizi kapsamında YTÖ’nin içsel tutarlılığını belirleyebilmek için Cronbach Alfa (α ) istatistiğinden yararlanılmıştır.
Analiz sonucunda alt ölçeklerin güvenilirlik katsayısı (α) şu şekildedir;
ürün yeniliği 0,820, süreç yeniliği 0,789, pazarlama yeniliği 0,771, örgütsel
yenilik 0,705. Bu değerler ölçeklerin güvenilirliklerinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.
RSÖ’nin faktör analizine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla KMO ve Bartlett testleri uygulanmıştır. KMO oranı 0,76 > 0,50 olduğu
için veri setimiz faktör analizi için uygundur. Bartlett testinin sonuçları incelendiğinde (p=0,00) değişkenler arasında yüksek korelasyon mevcuttur dolayısıyla veri seti faktör analizi için uygundur (p<0,05). Ki-kare istatistiğinin
yüksek bir değerde elde edilmesi (1199,265) uygunluğu doğrulamaktadır.
RSÖ’nün AFA sonuçlarında özdeğeri % 1’den büyük 3 faktör mevcuttur
ve 3 faktörün toplam açıklanan varyans değeri % 54,676’dir. 1. faktör maliyet liderliği stratejisi, 2. faktör farklılaştırma stratejisi ve 3. faktör odaklanma
stratejisi olarak isimlendirilmiştir.
Güvenilirlik analizi kapsamında ölçeklerin içsel tutarlılığını belirleyebilmek için Cronbach Alfa (α ) kullanılmış ve sonuçlar şu şekilde bulunmuştur;
maliyet liderliği stratejisi 0,731, farklılaştırma stratejisi 0,820 ve odaklanma
stratejisi 0,719’dır. Bu değerler alt ölçeklerin oldukça güvenilir olduklarını
göstermektedir.
Araştırmada yer alan demografik bilgiler ile yenilik ve rekabete ilişkin ifadeler yüzde ve frekans dağılımı yöntemi ile incelenmiş, hipotezler ise regresyon analizi ile test edilmiştir.

4. BULGULAR
Araştırmaya katılan 300 yöneticinin 224’ü erkek, 76’sı kadındır.
Araştırmaya katılan yöneticilerin yaş ortalaması 37’dir ve yaş aralığı 23 ile
72 arasındadır. Katılımcıların % 6,7’si lise ve altı, % 6’sı önlisans, % 68,7’si
lisans, % 18,7’si lisans üstü eğitim düzeyindedir. Katılımcıların % 5,3’ü
genel müdür, % 1,7’si genel müdür yardımcısı, % 1,3’ü ihracat, % 6,7’si
kalite kontrol, % 23,3’ü pazarlama, % 10,3’ü satın alma, % 14,7’si ar-ge, %
24,3’ü satış, % 2,3’ü üretim sorumlusu olarak görev yapmaktadırlar.
Araştırmaya katılan yöneticilerin % 5,3’ünün 1 yıldan az süredir, %
31,3’ünün 1 yıl ve 5 yıl arası, % 26,7’si 5 yıl ve 10 yıl arası, % 16’sı 10
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yıl ve 15 yıl arası, % 20,7’si 15 yıl ve daha fazla süredir mevcut işletmede
çalıştıkları tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan 300 işletmenin 138’i ISO’nun ilk 500 büyük sanayi
kuruluşu listesinde 162’si ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer
almaktadır.
Örneklemde yer alan 300 işletmenin %2’si kamu sermayeli, % 79,7’si
özel sermayeli, % 7,3’ü yabancı sermayeli ve % 11’i karma sermayelidir.
Örneklemde yer alan işletmelerin % 2,3’ünün 5 yıl ve daha az süredir,
% 10’unun 6-15 yıl aralığında, % 17’sinin 16-25 yıl aralığında, %
20’sinin 26-35 yıl aralığında, % 18’inin 36-45 yıl aralığında, % 15,7’sinin
46-55 yıl aralığında ve % 17’sinin 56 yıl ve daha fazla süredir faaliyet
gösterdiği belirlenmiştir. İşletmelerin faaliyet yılı 2 ile 168 yıl aralığında
değişmektedir ve ortalama faaliyet yılı 39 olarak tespit edilmiştir.
Örneklemde yer alan işletmelerin % 0,7’sinde 1-9 aralığında, % 2’sinde
10-49 ve 50-99 aralığında, % 17’sinde 100-249 aralığında, % 32’sinde 250499 aralığında, % 28,7’sinde 500-999 aralığında, % 15,3’ünde 1000-4999
aralığında ve % 2,3’ünde 5000 ve daha fazla sayıda çalışan bulunmaktadır.
Araştırmaya katılan işletmelerin % 57,7’si son 5 yıl içerisinde pazara
yeni bir ürün sunmamıştır. Son 5 yıl içerisinde işletmelerin % 6’sı 1 adet, %
4,3’ü 2 ve 3 adet, % 2,3’ü 4 adet, % 3,7’si 5 adet, % 12’si 6 ile 20 arasında,
% 2’si 21 ile 50 arasında ve % 5,7’si 51 adet ve üzerinde yeni ürünü pazara
sunmuştur. İşletmelerin % 43,7’sinin pazardaki mevcut ürünlerde değişiklik
suretiyle ürün geliştirmedikleri tespit edilmiştir. İşletmelerin % 5,3’ü 1 adet,
% 6,3’ü 2 adet, % 3’ü 3 adet, % 5’i 4 adet, % 14’ü 5 adet, % 11’i 6 ile 20
arasında, % 3,7’si 21 ile 50 arasında, % 9,7’si 51 adet ve üzerinde mevcut
üründe değişiklik yaparak ürün geliştirmiştir. İşletmelerin % 56’sı son 5 yıl
içerisinde ürettikleri herhangi bir ürüne ait patent sahibi değildir. Son 5 yıl
içerisinde örneklemin % 7,3’ü 1 adet, % 6’sı 2 adet, % 3’ü 3 adet, % 1’i 4
adet, % 3,3’ü 5 adet, % 10’u 6 ile 20 arasında, % 0,3’ü 21 ile 50 arasında, %
3’ü 51 adet ve üzerinde yeni ürün geliştirerek patent almıştır.
Örneklemin % 45’inin son 5 yıl içerisinde devlet teşvikinden yararlandığı,
% 55’inin ise herhangi bir devlet teşvik türünden faydalanmadığı
belirlenmiştir. Araştırmaya katılan işletmelerin % 34’ü saldırgan, % 10,7’si
savunmacı, % 10,3’ü taklitçi, % 2,3’ü bağımlı, % 26’sı geleneksel, %
16,7’si fırsatları izleme yenilik stratejilerini takip etmektedirler.
Yenilik ve teknoloji transferi için araştırmaya katılan işletmelerin % 52’sinin ar-ge faaliyetlerini, % 36,7’sinin sektörel yayınları, % 38’inin rakipleri,
% 36,7’sinin tedarikçileri, % 31’inin üniversiteleri, % 35,7’sinin danışmanları, % 65,3’ünün yurtiçi fuarları, % 67,3’ünün yurtdışı fuarları, % 65,7’sinin
interneti takip ettiği belirlenmiştir. Yenilik ve teknoloji transferi için en fazla
takip edilen bilgi kaynakları yurtiçi ve yurtdışı fuarlar ile internettir.
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Yenilik türlerine ilişkin bulgular incelendiğinde işletmelerin en fazla
kullandıkları yenilik türü süreç yeniliğidir (=4,145). Onu örgütsel yenilik
(= 3,837) ve pazarlama yeniliği (= 3,342) takip etmektedir. En az
kullanılan yenilik türü ise ürün yeniliğidir (= 3,304).
İşletmelerin en fazla kullandıkları rekabet stratejisi farklılaştırma
stratejisi (= 3,983), en az kullandıkları rekabet stratejisi ise odaklanma
stratejisidir ( =2,617).
Yenilik türleri (ürün yeniliği, süreç yeniliği, pazarlama yeniliği, örgütsel
yenilik) ve rekabet stratejileri (maliyet liderliği stratejisi, farklılaştırma
stratejisi, odaklanma stratejisi) ile işletmenin rekabet gücü arasındaki
ilişkileri incelemek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bağımsız
değişkenlere ait hipotezleri test etmek için oluşturulan çoklu regresyon
denklemi şu şekildedir:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7
Çoklu regresyon denkleminde, işletmenin rekabet gücünün göstergesi
olarak işletmenin 2014 yılındaki satış miktarları (Y) bağımlı değişken
olarak kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler ise şu şekildedir; (X1) Ürün
Yeniliği, (X2) Süreç Yeniliği, (X3) Pazarlama Yeniliği, (X4) Örgütsel
Yenilik, (X5) Maliyet Liderliği Stratejisi, (X6) Farklılaştırma Stratejisi,
(X7) Odaklanma Stratejisi.
Denklemde yer alan β değeri, standartlaştırılmış beta regresyon
katsayısıdır. Regresyon analizi sonucunda modelde yer alan değişkenlerin
β katsayıları ve anlamlılık seviyelerine (p) göre hipotezler kabul ya da ret
edilecektir.
Yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları

Satışlar

Bağımlı
Değişken

Bağımsız Değişkenler
Ürün Yeniliği
Süreç Yeniliği
Pazarlama Yeniliği
Örgütsel Yenilik
Maliyet
Liderliği
Stratejisi
Farklılaştırma Stratejisi
Odaklanma Stratejisi
R2= 0,070, Adj. R2= 0,070
F=3,137, p=0,003

β

t

p

0,045
0,025
0,253
0,202

0,692
0,384
3,519
2,746

0,490
0,701
0,001
0,006

0,051

0,854

0,394

0,023

0,315

0,753

-0,101

-1,693

0,091
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Çoklu regresyon analizi sonuçları istatistiksel olarak anlamlıdır (F=
3,137 ve p<0,01). Modelde yer alan bağımsız değişkenlerin bütün olarak
işletmelerin satışları üzerindeki etkisi anlamlıdır. İşletmelerin satışlarındaki değişimin % 7’lik bir kısmı modele dâhil ettiğimiz bağımsız değişkenler
tarafından açıklanmaktadır (R2= 0,070) (Tablo 48).
Tablo 48’de yer alan t değerleri incelendiğinde pazarlama yeniliği (ß=
0,253, p<0,01) ve örgütsel yeniliğin (ß= 0,202, p<0,01) işletmenin satışları
üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi tespit edilmiştir. Ürün yeniliği, süreç yeniliği, maliyet liderliği stratejisi, farklılaştırma stratejisi ve odaklanma
stratejisinin işletmenin satışları üzerindeki etkileri istatistiki olarak anlamlı
değildir. Bu sonuçlar doğrultusunda H1c ve H1d hipotezleri kabul edilirken, H1a, H1b, H2a, H2b ve H2c hipotezleri reddedilmektedir.

SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu çalışma rekabet stratejileri ile yenilik kavramlarını açıklayarak bu
kavramlar arası ilişkileri ve işletmenin rekabet gücüne etkisini Türkiye’de
faaliyet gösteren 1000 büyük işletme üzerinde gerçekleştirilen bir alan araştırması ile açığa çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
İşletmelerde en fazla saldırgan ve geleneksel yenilik stratejileri tercih
edilirken en fazla kullanılan yenilik türü süreç yeniliği en az kullanılan yenilik türü ise ürün yeniliğidir. İşletmelerin en fazla kullandıkları rekabet
stratejisi farklılaştırma stratejisi, en az kullandıkları rekabet stratejisi ise
odaklanma stratejisidir. İşletmelerin faaliyet alanları incelendiğinde birçoğunun ürün grubu odaklı çalıştığı görülmektedir. Sonuçlar incelendiğinde
de odaklanma stratejisi içerisinde “işletmemiz sadece belirli bir ürün grubunu üretir” ifadesi en yüksek ortalamaya sahiptir (3,40). Ancak müşteri
grubuna ya da belirli bir bölgeye odaklanmadıkları tespit edilmiştir.
Araştırma modeline ilişkin sonuçlar değerlendirildiğinde modelde yer
alan bağımsız değişkenlerin (ürün yeniliği, süreç yeniliği, pazarlama yeniliği, örgütsel yenilik, maliyet liderliği stratejisi, farklılaştırma stratejisi,
odaklanma stratejisi) bütün olarak işletmelerin satışları üzerindeki etkisi
anlamlıdır (F= 3,137, p<0,01). İşletmelerin satışlarındaki değişimin % 7’lik
bir kısmı modele dâhil ettiğimiz bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır (R2= 0,070).
Pazarlama yeniliği (ß= 0,253, p<0,01) ve örgütsel yeniliğin (ß= 0,202,
p<0,01) işletmenin satışları üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi bulunmuştur. Pazarlama yeniliği ve örgütsel yenilik gerçekleştiren işletmelerin satışları artmaktadır. Weerawardena (2003) örgütsel yenilik ile rekabet
avantajı arasında güçlü bir ilişki bulmuştur. Hinterhuber & Liozu (2014)
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çalışmalarında işletme performansı açısından pazarlama yeniliğinin ürün
yeniliğinden daha önemli olduğunu, ürün yeniliğinin pazarlama yeniliği
olmadan zayıf bir etki yarattığını tespit etmişlerdir. Ürün yeniliği, süreç yeniliği, maliyet liderliği stratejisi, farklılaştırma stratejisi ve odaklanma stratejisinin ise işletmenin satışları üzerindeki etkileri istatistiki olarak anlamlı
değildir. Elde edilen bulgular literatür (Allen & Helms, 2006; Acquaach
& Ardekani, 2008; Aytekin, 2003; Albayrak, 2009; Ar, 2009; Yavuz, 2010;
Kapucu, 2012; Mengeaslan, 2016; Rothwell, 1992; Lengnick-Hall,1992) ve
beklenenin tersi bir sonuçtur. Bu durumun nedenleri destekleyici başka
araştırmalar ile araştırılabilir. ISO 500 büyük sanayi kuruluşu listesi üretimden satış miktarlarına göre belirlenmektedir. Bu doğrultuda işletmelerde pazarlama ve örgütsel yeniliğin satışları arttırması dolayısıyla işletmenin
rekabet gücünü arttırması makul bir sonuçtur.
Ürün yeniliğinin rekabet gücüne etkisinin istatistiki olarak anlamlı olmaması araştırmanın diğer bulgularıyla bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir sonuçtur. ISO 500 büyük sanayi kuruluşu listesindeki işletmeler
genellikler fındık, demir-çelik, kereste, çimento, iplik, tekstil, plastik gibi
belirli niteliklerdeki ürünleri üretmektedirler. İşletmeler çok uzun süredir
faaliyet göstermektedirler (300 işletmenin 51’i 56 yıl ve daha fazla süredir
faaliyette) ve bu süre zarfında üretmiş oldukları ürünlerle ulusal ve uluslararası pazarda yer edinmiş işletmelerdir. Gelenekçi yapıda yakaladıkları pazar paylarını uzun yıllardır sürdürdükleri için yeni ürün üretmeye ihtiyaç
duymamaktadırlar ya da ürettikleri ürünler yeni bir ürün üretmeye uygun
değildirler. Bu nedenlerden ötürü ürün yeniliğinin rekabet gücüne etksinin
anlamlı çıkmadığı düşünülmektedir.
Maliyet liderliği stratejisinin rekabet gücüne etkisinin anlamlı çıkmaması sonucu teorik çerçeveye ve yapılan çalışmalara bakıldığında (Spillan,
Parnell & Virzi, 2011; Tosunoğlu, 2014; Kurt, 2015) beklenmedik bir sonuçtur. Ancak liste incelendiğinde ilk 500 büyük sanayi kuruluşunda kar/
zarar durumunu açıklamış 235 işletme arasında 23 tanesinin yüksek miktarlarda zarar ettiği görülmektedir. Hatta listenin yıllardır 1. sırasında yer
alan işletme trilyonlara ulaşan miktarlarda zarar etmektedir. Bu da maliyet
liderliği stratejisinin rekabet gücüne etksinin olmamasından öte işletmelerin üretim ve satışlarının çok iyi durumda olmasına rağmen maliyetleri
kontrol altına alamamalarından kaynaklı bir sonuçtur.
Araştırmanın rekabet stratejilerinin işletmenin rekabet gücüne anlamlı
etkisinin bulunmadığına dair sonucunu destekleyen çalışmalar da mevcuttur. Acar (2008) maliyet liderliği stratejisi ve farklılaştırma stratejisi işletmenin büyüme performansı üzerinde anlamlı bir etkisini tespit edememiştir.
Powers ve Hahn (2004) çalışmalarında maliyet liderliği stratejisinin işletme performansı ile ilişkili ancak farklılaştırma ve odaklanma stratejisinin
ise ilişkisiz olduklarını belirlemişlerdir. Panayides (2003) maliyet liderliği
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stratejisi ile işletme performansı arasında negatif bir ilişki tespit etmiştir. Gibcus ve Kemp (2003) çalışmalarında jenerik rekabet stratejilerinin işletmenin
performansını etkilemediğini, sadece pazarlama farklılaştırmasının satışlar
üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Ge ve Ding (2005) rekabet stratejilerinin üçünün de işletmenin finansal performansı üzerinde etkisi
olmadığını, Gyampah ve Acquaah (2008) rekabet stratejileri ve işletme performansı arasında direkt bir ilişki olmadığını tespit etmişlerdir.
İşletmelerin küresel ve ulusal pazarlarda başarıyla faaliyet gösterebilmesi, rakiplerine üstünlük sağlayabilmesi ve bu durumun sürekliliğini sağlayabilmesi için sürekli mevcut üretim faktörlerini ve ürünlerini yenileyip
geliştirmeleri gerekmektedir. İşletmeler artık yeni düşünce ve bakış açılarına sahip, değişimlere zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde uyum sağlayabilen stratejilere gereksinim duymaktadır. Özellikle yeniliğin işletmenin
bir parçası haline gelmesi tercihten öte zorunluluk olmaktadır. Bu noktada
rekabet stratejileri ile yenilik faaliyetleri arasında bir sinerji oluşturabilen
işletmeler rekabet gücünü yakalayabilmektedirler. Doğru stratejiyi seçme
ve doğru operasyonel yetkinliklere sahip olma sorunu Türkiye’deki üretim
işletmelerinin temel sorunlarındandır. Çoğu işletmenin belirgin bir stratejisi yoktur ya da işletmelerdeki karar vericiler pazardaki varlıklarını anlamlandıran stratejilerinin farkında değillerdir. İşletmelerin yeteneklerine değer vermeleri ve yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunacak yatırımlar
yapmaları gerekmektedir.
Bu çalışmada yenilik ile rekabetçilik arasındaki ilişkilerin anlaşılmasında önemli bulgulara ulaşılmıştır. Araştırma Türkiye’de faaliyet gösteren
1000 büyük sanayi kuruluşu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bulguların genellenebilirliğini arttırmak adına, aynı çalışma Türkiye’deki farklı sektörlerde ve farklı büyüklükte işletmeler üzerinde ve farklı ülkelerdeki farklı
kültüre sahip işletmeler üzerinde yürütülebilir.
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ÖRGÜT ve ÇEVRE UYUMU
ORGANIZATION'S ADJUSTMENT TO THE ENVIRONMENT
Mehmet ULUTAŞ1
ÖZET
Hiçbir sosyal sistem kendi kendine yetebilir değildir. Belli bir çevre içinde
karşılıklı etkileşim içerisinde faaliyet gösterir. Çevreden girdi alır, bu girleri kullanarak ürettiği çıktıları çevreye sunar. Ancak bilgi çağı adı verilen yirmibirinci
yüzyılda çevrenin değişim hızı artmıştır. Örgütler de ayakta kalmak, varlıklarını
sürdürebilmek için değişen çevreye uyum sağlamak zorundadırlar. Bu sebeple, çalışmada, örgüt ve çevresine odaklanılarak, örgüt ve çevre uyumu konusunda literatür bilgisine yer verilecek ve çevreye uyum hususunun önemine dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler: Örgüt, Çevre, Uyum

ABSTRACT
No social system is self-sufficient. It operates in a specific environment and in
interaction. It gets inputs from the environment and presents the products which
produces using the inputs to the environment. However, in the twenty-first century,
which is called the information age, the speed of change in the environment has
increased. Organizations have to adapt to the changing environment in order to
survive and sustain their existence. For this reason, in the study, by focusing on the
organization and its environment, the literature on adjustment will be mentioned
and the importance of adjustment to the environment will be emphasized.
Keywords: Organization, Environment, Adjustment
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sanayi ötesi bir uygarlığın başlangıcını teşkil ettiğini ifade etmiştir. Üçüncü
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dalga ile, geçmişte yaşanılandan çok daha farklı bir değişim başlamış, yeni
bir bilgi ve düşünce yapısı yaratılmıştır. (Yeniçeri, 2002, s.45-46). Drucker’a
göre ise, ondokuzuncu yüzyıl endüstri devrimi dönemi, yirminci yüzyıl verimlilik devrimi dönemi, yirmibirinci yüzyıl ise bilgi devrimi dönemidir
(Kırım, 2005, s.133).
İster Toffler’in üçüncü dalgası, isterse Drucker’ın bilgi devrimi dönemi
olarak adlandırılsın, içinde bulunduğumuz konjonktürel periyod, değişim
ve dönüşüm hızının baş döndürücü bir hal aldığı bir zaman dilimine işaret etmektedir. Öyleki, bireylerin ve örgütlerin tüketim alışkanlıkları hızla
değişmekte, davranış tarzları farklılaşmakta, ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların
karşılanmasına dönük ürün grupları çeşitlenmektedir.
Sözkonusu bu değişim, insanlar arasında değil zaman dilimleri arasında
gerçekleşmektedir. Değişim, aslında toplumlar arasında değil, bir önceki on
ya da yirmi yıl ile bugün kıyaslandığında zamansal olarak ortaya çıkmaktadır. Küreselleşme ile birlikte, bireylerin ve örgütlerin tüketim alışkanlıkları
eşbiçimli hale gelmiştir. Avrupa’da yaşayan bir kişi ile Uzak Doğu’da yaşayan bir kişinin tüketim alışkanlıkları benzeşmektedir. Günümüzde, hemen
her milletten insanın kişisel iletişiminde kullanmak istediği araç, cep telefonu; haberleşmeye dair kullandığı mecra da yine cep telefonu üzerinden
erişim sağladığı sosyal ağlardır. İnsanların tüketim tarzlarında ve buna dair
ürettikleri talepte farklılık, toplumlar arası değil, dönemler arasıdır. Zaman
ilerledikçe, talepler farklılaşmakta; ama insanlar zamanla birbirlerine benzemeye başlamaktadır.
İnsanlar için hayatı daha da kolaylaştırmak hedefiyle gerçekleştirilen
birtakım icatlar, bilgi ve iletişim çağı olan yirmibirinci yüzyılda, adeta ışık
hızıyla tüketiciye ulaşmaktadır. Hatta daha lansmanı henüz yapılmış bir
ürünün, aynı anda Uzak Doğu’da kopyasının imalatına başlanmış bulunmaktadır.
Annesinden oynamak için oyuncak bebek yerine tablet isteyen küçük
kız çocukları, bilişim teknolojilerini ebeveynlerinden çok daha iyi kullanabilen ergenler, kendisine sorulan sorunun cevabını kitaplarda aramak yerine google, yahoo vb arama motorlarında arayan hocalar, hastalığına hekim
yerine web’e başvurarak teşhis koydurmaya çalışan hastalar, artık bugünün
toplumlarınca kanıksanır olmuştur.
Günümüzde, insana dayalı üretim, yerini teknolojiye dayalı üretime
bırakmaktadır. Endüstri 4.0 adıyla geliştirilen yeni sistemler, yapay zekanın (artificial intelligence), üretimde daha yoğun kullanımına dayanmakta
olup, insan hatasını tamamen ortadan kaldıracak, arıza ve hata bildirimlerini otomatik yaparak diğer cihazlarla konuşabilecek, uyarabilecek daha
insansı (android) robotik donanımlara evrilmektedir.
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Bugün devletler, kendi hava savunma sistemlerinde, özellikle keşif ve
gözetleme görevleri için insansız hava araçları (unmanned aerial vehicle)
kullanımına ağırlık vermişlerdir. Hatta insansız jetlerden, insansız tanklardan ve insansız iş makinelerinden bahsedilmektedir.
Tarlasının ilaçlamasını kendi kullandığı drone ile yapan bir çiftçi ile kara
sabana dayalı tarım yapmaya çalışan arasında büyük bir verimlilik farkı ortaya çıkacağı kabul edilmelidir. Onlarca kaynakçı istihdam eden bir makine
imalatçısının, kaynak robotu kullanan rakibine göre daha maliyetli üretim
yapacağı açıktır. Hatalı kaynak sebebiyle ortaya çıkabilecek fire maliyeti ya
da kalitesiz ürün tesliminden dolayı ortaya çıkabilecek müşteri memnuniyetsizliğinden henüz bahsedilmemiştir bile.
Temel amaç olarak varlıklarını sürdürmeyi esas alan örgütlerin çevrelerine kayıtsız kalmaları düşünülemez. Bu sebeple çalışma ile, örgütlerin
çevreleri ile olan ilişkileri, özellikle örgüt ve çevre uyumu çerçevesinde ele
alınmak suretiyle detaylı biçimde işlenecektir.

1. Örgütler ve Çevresi
Kendi kendine yeterli olabilen hiçbir sosyal sistem mevcut değildir. Varlıklarını devam ettirebilmek için çevreden birtakım girdiler temin etmek
zorunda olan sosyal sistemler, bu girdileri kullanarak ortaya koydukları
ürünleri çevreye kabul ettirebilmeleri gerekir. Bu da amaçlarına ulaşmak
için çevre ile mütemadiyen bir etkileşim içerisinde olmalarını gerektirir.
Çevre ile iç içe faaliyet yürüten örgütlerin de bu sosyal ve ekonomik çevreden etkilenmemeleri mümkün değildir. İşletmeler de bir sosyal sistem
olarak değerlendirildiğinde, sürgit değişmekte ve gelişmekte olan çevreye
uyum sağlamalarının zorunluluk olduğu anlaşılacaktır. Alfred D. Chandler, gelişmenin ve büyümenin anahtarının; yaratıcı yeniliklere açıklık ve
çevreye uyumluluk olduğunu ortaya koymuştur (Alpugan, 1998, s.80).
İşletmelerin, daha kurulmadan önce çevre şartlarının ne olduğu, bu
şartların geleceğe ilişkin gelişme trendleri konusunda fikir sahibi olmaları
geerkir. Kurulduktan sonra, zaten çevre şartları bir şekilde işletmeleri şekillendirmeye başlayacaktır. İşletmeyi olumsuz etkileyebilen şartlardan, işletme tarafından değiştirilmesi mümkün olanlar, işletmenin kendi amaçları
çerçevesinde değiştirilmesi, değiştirilmesi mümkün olmayan şartlara ise
uyum sağlanmalıdır. (Akmut vd., 2003, s.14).
Bir çok farklı unsuru içisinde barındıran çevredeki değişime ayak uydurabilen örgütler varlıklarını devam ettirebilmekte, ayak uyduramayanlar ise
ayıklanmaktadır (Örücü, 2003, s.28).
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1.1. Çevre Kavramı ve Kapsamı
Çevre, bireyleri ya da toplulukları etkileyen fiziksel, sosyal, kültürel ve
ekonomik koşulların toplamı olarak tanımlanabilecektir (Mucuk, 2001,
s.32). Çevre, işletmenin dışında kalan her şey olarak tanımlanabilir. Yaşayan birer organizmalar olarak işletmeler, sürekli çevreleriyle münasebet
halindedirler. Varlıklarını sürdürebilmek için gereksinim duydukları her
tür kaynağı da çevrelerinden temin etmektedirler. İşletmeler, çevrelerinden
aldıklarına karşılık olarak, çevrenin talep ve gereksinimlerine cevap vermektedirler. Çevrenin değişken bir özelliğe sahip olması, çevrenin talep ve
gereksinimlerinin sürekli olarak değişmesi, işletmeleri de sürekli değişime
zorlamaktadır. (Dalay, 2002, s.49-51).
Örgütü etkileyen bir takım çevresel ögeler sözkonusudur; endüstri,
hammadde, insan kaynakları, finansal kaynaklar, Pazar, teknoloji, ekonomik koşullar, hükümet, kültür olarak saymak mümkündür (Ülgen ve Mirze,
2006). Bu çerçevede çevre kavramını, iç çevre ve dış çevre olmak üzere iki
alt grupta değerlendirebilir. İç çevre, özsermaye miktarı, insan kaynakları,
yönetim tarzları, prosedürler vb işletmeyi etkileyen iç unsurlardan müteşekkildir. Dış çevre ise, işletmenin dışında olup, işletmeye birtakım sınırlamalar getiren faktörlerdir. (Dalay, 2002, s.49-51).
Çevre kavramı, ekonomik, sosyal, teknolojik ve politik çevre olmak üzere dört farklı boyutta da ele alınabilmektedir; Ekonomik çevre, enflasyon,
döviz kurları, hükümetin ekonomi politikaları, vergiler, gümrük tarifeleri,
yatırım teşvikleri vb ekonomik çevreyi oluşturmaktadır; Sosyal çevre, nüfus artışı, toplumsal değerler, kültür, moda vb.; Teknolojik çevre, makineleşme, otomasyon, yeni üretim tekniklerinin bulunması, hayatı kolaylaştıran yeni teknolojik ürünlerin icadı vb.; Politik çevre, hükümetin uyguladığı
ulusal ve yerel politikalar vb.’dir (Luffman vd., 2000, s.28-29; Sabuncuoğlu
ve Tokol, 2001, s.25)
Literatürde “belirsiz çevre” kavramından da bahsedilmektedir. Bu kavrama göre, çevrede meydana gelebilecek değişikliklerin ne zaman, ne şekilde ve kim tarafından gerçekleştirileceği tahmin edilemez. Ancak bu belirsizlik halinin de farklı durumları sözkonusudur; ilki, çevrenin mevcut
belirsizlik hali ya da gelecekteki çevrenin belirsiz oluşudur, yani çevre gelecekte neye dönüşecek belli değildir. İkincisi, çevredeki değişmenin örgüt
üzerinde nasıl bir etki yaratacağı belli değildir. Son olarak, belirsizlik ortaya
çıktığında örgütün bu belirsizliğe göstereceği tepki belirsizdir (Özkalp ve
Kırel, 2001, 469).

1.2. İşletme ile Çevresi Arasındaki İlişkinin Niteliğine Dair
Yaklaşım Tarzları
İşletme ile çevresi arasındaki ilişkilerin niteliğine dair, araştırmacıların
geliştirdiği birtakım yaklaşım tarzları sözkonusudur. Bunlardan ilki, çevre-
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yi etkileme yaklaşımıdır. Klasik yönetimcilerin geliştirdiği bu yaklaşıma göre,
çevre sabit ve belirsizliğin sözkonusu olmadığı bir faktördür ve çevrenin işletmeyi değil, işletmenin çevreyi etkilemesi sözkonusudur. İkinci yaklaşım,
çevreye uyum yaklaşımıdır. Buna göre, işletme dış çevreye bağımlı iken, dış
çevre bağımsızdır ve işletme dış çevredeki değişime uyum sağlamak zorundadır. Üçüncü yaklaşım, karşılıklı etkileşim yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre,
işletme ile çevresi arasındaki ilişki çift yönlüdür, yani karşılıklıdır. İşletmeler
de teknolojik yenilikler ortaya koyarak çevresini etkileyebilmektedir (Dinçer,
2004, s.139-141; Dinçer ve Fidan, 2003, s.100-101). Reaktif (çevreye uyum
sağlayan) ve proaktif (çevreyi değiştiren) olarak da adlandırılan bu yaklaşım
tarzında; genel kabul gören, işletmenin çevresindeki değişime reaksiyon
gösterek, uyumsal bir davranışla değişmesi düşüncesine karşı, proaktif bir
yaklaşımla işletmenin değil çevrenin işletme amaçlarına göre değiştirilmesi
sözkonusu olmaktadır (Ülgen ve Mirze, 2006, s.80).
Literatürde, işletme ile çevresi arasındaki ilişkiye örgütsel meşruiyet
bağlamında yaklaşıldığı görülmektedir. Örgütlerin kendisi de, içinde bulundukları sosyal çevrede bulunan diğer grup ya da örgütlerin çevresini
oluşturmaktadırlar. Örgütlerin temel faaliyetleri, içinde bulundukları sosyal çevrenin temel amaçlarını karşıladığı müddetçe meşru sayılır. Toplumun kabul edip benimsediği genel amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen
tüm faaliyetler meşru kabul edilir. Meşruiyeti sağlamanın birtakım yolları
vardır. Bunlardan biri “kooptasyon” süreci olarak adlandırılan, örgütlerin
mevcut dengesini tehdit eden grupları örgütün içine dahil etmektir. Diğeri
ise, rakiplerin birbirine karşılıklı fayda sağlamasını ifade eden “karşılıklılık” halidir (Balay, 2003, s.38-39).

1.3. Sistem Yaklaşımında Çevre-Örgüt Etkileşimi
Sistem yaklaşımına göre, bireyler, gruplar, yöneticiler, örgütsel sistemin
bir unsurudurlar. Örgütsel sistemin tüm unsurları, örgütsel sistemi etkileyen tüm faktörleri ve bu faktörlerde zaman içerisinde gerçekleşen tüm
değişiklikleri takip etmeli ve buna uygun davranış geliştirmelidirler. Bunun için, örgütün satınalma, pazarlama, üretim vb alt sistemlerinin ve bu
alt sistemlerin görevlerinin iyi belirlenmesi temel şarttır. Bu alt sistemler,
çevresel faktörlerdeki değişimi takip ederken, hiyerarşi ve işbölümü olarak
birbirinden farklı mecralarda faaliyet gösterseler de, yönetim tarafından
bütünleştirilmiş, eşgüdümlenmiş bir biçimde çevre ile uyumu temin ederler. Örgüt üzerinde tehdit oluşturabilecek türden çevresel değişimlere karşı doğru reaksiyon gösterilmesini sağlayarak, başarılı kararlar alınmasına
yardımcı olurlar (Eren, 2001, s.54-55).
Sistem yaklaşımında, örgüt ile ilgili olarak yapılan betimlemeler genellikle insan organizmasına ilişkin olanlardır. Örgütler, insani birtakım vasıflara sahiptirler; ulaşmak istedikleri amaçları vardır, bu amaçlarına ulaşmak
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için birtakım faaliyetler icra ederler, çevreleri ile alışveriş halindedirler, tepki gösterir, uyum sağlarlar. (Hodgkinson, 2008, s.50).
Sistem modelinde, genel çevresel faktörler, örgüte etki eden yakın çevre faktörlerini çevrelemekte ve davranış değişikliklerine yol açmaktadırler.
Örneğin, ekonomik resesyon zamanlarında müşteriler satın alma davranışlarını azaltmakta, firmalar ise talebin azalması sebebiyle birbirleriyle daha
ağır rekabetçi davranışlar geliştirmektedirler (Eren, 2001, s.54-55).
Örgütü yakın çevresi içerisinde etkileyen faktörler, devlet, müşteriler,
satıcılar, bankalar ve sendikalar vb olarak sayılabilir. Hükümet ve belediyelerin yaptıkları birtakım yasal düzenlemeler, örneğin asgari ücreti belirlenmesi vb işletmeleri etkilemektedir. Öte yandan, pazar şartları ve müşteri
özelliklerine dair faktörlere bakıldığında, örneğin nüfus artışı, ortalama
ömrün uzaması, gelir dağılımındaki değişiklikler, talepte artış ya da azalışlar, işletmelerin alacakları her tür kararı etkilemektedir. Satıcılara dair faktörlere bakıldığında, işletmenin ürettiği mal ya da hizmetlerde kullandığı
ara ürünlerin tedarik güvenliği, bu ara ürünlerin fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler, yine işletmelerin üretimlerini devam ettirebilmeleri
ve karlılıklarını muhafaza etmeleri açısından ciddi biçimde etkilemektedir.
Bankalara dair faktörler ise, faiz oranlarındaki artış, girişimcilerin yatırım
kararlarına olumsuz etki edebilecek, kısa vadeli finansman ihtiyaçlarında
finansman maliyetlerini artırarak karlılıklarının azalmasına sebep olabilecektir. Sendikalara dair faktörlere bakıldığında ise, ücret politikaları ve
işten çıkarmalar noktasında sendikaların işletmeler üzerine kurduğu baskılar işletmelerin personel politikalarındaki esnekliklerini azaltabilecek ve
yine işçilik maliyetlerini artırıcı bir faktör olarak işletmeleri olumsuz yönde
etkileyebilecektir (Eren, 2000, s.133-139).
Sistem teorisine göre örgüt, çevredeki değişime uyum gösterdiğinden ve
varlığını devam ettirebilmek için buna mecbur olduğundan, çevre ile örgüt
etkileşimi “karşılıklı bağımlılık” (interdependency) kavramı ile izah edilebilir
(Çetin, 2008, s.64). Tedarikçi-alıcı biçiminde birbirleriyle karşılıklı bağımlı olarak faaliyetlerini yürüten işletmelerin, hem hizmetleri yerine getirmek
bakımından birbirleriyle yardımlaşmak zorunda olmaları hem de menfaatlerini müdafaa etmek için rekabet etmek zorunda olmaları sözkonusudur.
Hem işbirliği içinde olma (cooperation) hem de rekabet (competition) etmek
zorunda olmalarından dolayı bu iki kavramın birleştirilmesinde kooptasyon
(coopetition) kavramı ortaya çıkarılmıştır (Koçel, 2001, s.323).

2. Örgüt ve Çevre Uyumu
Organizmaların etkinliği, sözkonusu organizmanın çevresiyle arasındaki bağı teşkil eden tüm faktörlerle uyum içinde olmasına bağlıdır. Kutuplarda yaşayan bir hayvanın sıcak bir bölgede yaşamını sürdürememesi ya
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da ekvatorda yetişen bir bitkinin soğuk bölgelerde yetişememesi gibi, çevre
koşullarına uymayan varlıkların intibak olmaksızın hayatlarını idame etmeleri mümkün değildir (Tosun, 1992, s.109).
Bu arada, doğada bulunan tüm canlıların, çevreleriyle uyum sağlama
yetenekleri vardır. Bukalemunlar gibi uyum hızları ve başarıları çok yüksek canlılar bulunduğu da bir gerçektir. İnsan bedenindeki “homeostatik”
adı verilen mekanizmaların çevreye uyum sağlama bakımından fizyolojik
sistemi belirli limitlerde tutmaya çalıştığı bilinmektedir (Esen, 1998, s.1718). Ancak iş dünyasındaki bazı eğilimlere bakıldığında, moda (fashion)
tarzı yönelimlerin sözkonusu olduğu görülmektedir. Tıpkı, modanın bazen
kısa bazen uzun favori, bazen ispanyol bazen dar paça gibi birbiriyle taban
tabana zıt tarzlara yönelmesi gibi, işletmeler de birleşme (merge), toplam
kalite (tolat quality) vb trendlere kendilerini kaptırabilmektedirler. Bu tür
trendler, içinde bulundukları konjonktür içinde geçerlidirler (Gundling,
2002, s.15).
De Geus’a göre, işletmelerin uzun ömürlü olması, birtakım kültürel
özelliklera sahip olmalarına bağlıdır. Bunlardan ilki, çevreye duyarlılık, öğrenme ve uyum yeteneğidir. İkincisi, örgüt içi bütünleşmedir ki; işgörenler
kendilerini örgütün bir parçası olarak hissederler. Üçüncüsü, toleranstır ve
örgütün paydaşlarıyla daha etkili ve nitelikli münasebetler geliştirirler. Son
olarak, finansal kararlar alırken daha muhafazakardırlar, risk almada daha
ihtiyatlı davranırlar (Irwin, 2002, s.90-91).

2.1. Örgüt ve Çevre Uyumu Teorileri
Varlıklar, bir tarafta varlıklarını sürdürme ve büyümelerine karşı tehdit
oluşturan, diğer tarafta ise destekleyen birtakım farklı güçlerin tesiri altındadırlar. Zayıflatıcı güçlerin etkisi artırdıkça yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya kalırken, destekleyici güçler etkisini artırdığında güçlenirler. Bu
durum, genç iken olumlu, yaşlanıldığında olumsuz güçlerin galip gelmesi
haliyle benzerlik teşkil eder (Tosun, 1992, s.133).

2.1.1. Genel Uyum Yaklaşımları
Örgüt ve çevre uyumuna ilişkin yaklaşımlar aşağıda özet biçimde derlenmiştir (Genç, 2004, s.75; Koçel, 2001, s.284-304);
a. Durumsallık (Contingency); Örgütlerin değişken bir çevre içerisinde değişmez ilkelere bağlı kalarak faaliyetlerini yürütmeleri doğru değildir. Örgütler, değişen çevre şartlarına kolay uyum sağlayacak
esnek ve organik yapılar geliştirmeleri gerekmektedir.
b. Örgütsel Yapılandırma (Organizational Configuration); Örgütleri
izah ederken, birbiriyle ilişkisiz teorilerle açıklamak yerine, tüm te-
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orileri birlikte dikkate almak, performansa etki eden örgütsel özellikleri ve bunlara tesir eden tüm etkenleri gruplar halinde belirlemek
gerekmektedir.
c.

Kaynak Bağımlılığı (Resource Dependency); Örgütler, tek başlarına yeterli değildirler. Varlıklarını devam ettirebilmek için çevreleri
ile bir alışveriş içinde bulunmaları gerekmektedir. Ürettikleri mamullerin içerisinde kullandıkları ürünlerin kaynağı, kıtlık durumu,
tedarikçi sayısı, tedarik güvenliği vb örgütün çevresine karşı bağımlılığını etkileyen unsurlardır.

d. Örgütsel Strateji (Organizational Strategy); Çevrelerindeki fırsat ve tehditleri iyi değerlendiremeyen ve bu fırsat ve tehditlere uygun strateji geliştiremeyen örgütler çevreleri ile uyumda başarısız
olacaklardır.
e. Bilgi İşleme (Information Processing); Örgütler, çevrelerindeki değişikliklere ilişkin doğru bilgi toplama, bu bilgileri işleme ve doğru
kararlara dönüştürmeleri halinde ayakta kalabileceklerdir.
f.

Vekalet (Agency); Özellikle sahiplik ile yöneticiliğin birbirinden
ayrılması ve yönetimin, yönetme işini meslek olarak yapanlara geçmesi, yani yönetimin profesyonelleşmesiyle başlayan sürecin bir
sonucudur. Vekalet veren işletme sahibi ile kendi şahsi menfaatleri çerçevesinde güdülene vekil yönetici arasındaki ilişkide, işletme
performansının kim tarafından kontrol edileceği bir problem olarak
ortaya çıkmıştır. Vekalet verenin, rasyonel davranış riskten kaçınan
vekili çeşitli motivasyon araçlarıyla motive edebileceği ve vekili işletme amaçları doğrultusunda çalışıp çalışmadığı konusunda denetleyebileceği ifade edilmektedir.

g. İşlem Maliyeti (Transaction Cost); Örgütler, maliyetlerini asgaride
tutacak bir sistem ile değişim işlemlerini gerçekleştirmek isterler.
h. Kurumsallaşma (Institutionalization); Aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin, benzer çevresel baskılara maruz kalmasının bir
sonucu olarak ortaya çıkan eş biçimlilik (isomorphism) halidir.

2.1.2. Parsons’ın Teorisi
Parsons’un yaklaşımına göre, her sistemin birbiriyle etkileşim halinde bulunduğu alt ve üst sistemleri vardır. Sosyal anlamda uyumun temin
edilmesi bakımından sistem, alt sistemleriyle bütünleşmeli, üst sistemlerle
ise uyum sağlamalıdır. Sistemin, içinde bulunduğu toplum tarafından dışlanmaması için, yürüttüğü fonksiyonların topluma bir faydası bulunmalı
ve toplum tarafından kabul edilmesi gerekir. Buna hukuken “tanıma” denmektedir. Parsons’un modelinde ortaya konan fonksiyonların icra edilme-
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sinde, kültürel değerler büyük önem arz etmektedir. Kültürel değerler sayesinde sistem, çevresindeki değişime uyum sağlayabilir. Bu sebeple, sosyal
sistemin kurulmasında ve varlığını devam ettirmesinde kültürel değerlerin
rolünün büyük olduğu söylenebilecektir (Eren, 2001, s.142-143).

2.1.1. Schein’in Modeli
Schein’in modeline göre, örgüt kültürünün üç temel fonksiyonu sözkonusudur; a) Örgütün çevre ile uyumunda karşılaştığı problemleri çözüme
kavuşturma, b) Örgütün çevresiyle bütünleşme (entegration) problemlerini çözme, c) Örgütün çevresindeki belirsizliklerin sayısını azaltma, kaygı ve
korkulardan uzaklaştırmadır. (Eren, 2001, s.144).

2.2. Teknolojiye Uyum
Endüstri devrimi ile birlikte teknoloji, toplumlar için hayati öneme sahip bir güç kaynağı olmuştur. İnsan gücü ya da hayvan gücünün üretime
ilişkin kısıtlı kaynaklar oluşundan meydana gelen verimsizlik, teknoloji ve
makineleşme ile birlikte ortadan kalkmıştır (Compton, 1999, s.419).
Teknolojiyi elde etmek için farklı imkanlar vardur; a) Ar-ge yatırımları
yaparak ürün ve süreç geliştirmek, b) Lisans satın alma, yabancı sermaye
ortaklığı, ortak girişim vb yöntemlerle teknolojiyi transfer etmek, c) Mevcut teknolojiyi doğrudan satın alıp kullanmak (Sarıhan, 1998, s.53).
Küreselleşme ve teknoloji, örgütlerin çevresinde belirsizliklerin artmasına sebep olmakta, ve gelecekte rekabete çok daha fazla şekil vereceği anlaşılmaktadır (Güleş ve Bülbül, 2004, s.2).

2.3. Uluslararası İşletmelerde Kültürel Uyum
Kültürel uyum konusunda çalışmalar yapan James A.Lee, uluslararası
işletmelerdeki uyumu kategorilere ayırarak izah etmektedir; a) Ürün politikasında uyum; Pazarlama stratejilerine ilişki uyumu ifade etmektedir. Bu konuda Singer firmasının Sudan’da yaşadığı tecrübe anlatılmaktadır. Sudan’da
dikiş makinesini nasıl kullanacaklarına ilişkin açtıkları kursa kadınların iştirak etmediğini gören Singer firması, kursu kadınlara değil önce erkeklere verip kursun önemini idrak etmelerini sağladıktan sonra kadın katılımcı temin
edebilmiştir, b) Kişisel uyum; Uluslararası işletmelerde çalışan yöneticilerin
yerel dili, yerel kültürü, yerel halkın alışkanları öğrenmesi gerekmektedir, c)
Kurumsal uyum; Faaliyet gösterilen ülkenin kanunları ve hukuki düzenlemeleri ile uyum halinde olmadır (Mutlu, 1999, s.317-318).

2.4. Grosntedt’in Üç Boyutlu İletişim Entegrasyonu
Gronstedt, tepede üst yönetim, ortada ortada astlar ve ön cephede işgörenler olmak üzere şirket birinci üçgen; toplum, medya, girişimciler ve
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devlet olmak üzere paydaşlar ikinci üçgen ve müşteriler üçüncü üçgen olmak üzere ve bu üçgenler birbiri ardına sıralanmış bir biçimde üç boyutlu
bir iletişim modeli tasarlamıştır. Müşteri yüzyılının şirketlerinin her seviye çalışanları paydaşlar ve müşterilerle iyi ilişkiler kurması gerekmektedir
(Gronstedt, 2000, s.37-39).

SONUÇ
Cervantes’in “önceden uyarılan önceden silahlanmış olur” sözü, çevrede meydana gelen değişiklikleri başkalarından önce fark etmek, yani duyarlılık halinin bir başka ifadesidir. Bir otoyolda nispeten düşük bir hızla
sürüş yapan bir otomobil sürücüsünün yol kenarında bulunan ve çıkışı
gösteren bir uyarı levhasını okuması çok da zor olmasa gerektir. Ancak,
sürücünün hızı ne kadar yüksekse, yönlendirici levhayı algılaması ve buna
uygun hareket edebilmesi için sapma noktası ile arasında belli bir mesafe
olması gerekmektedir. Buradan çıkan sonuç, “yaşamdaki genel hızlanma,
karşılaşabileceğimiz tehlikeler ve olaylar açısından, zaman ufkumuzu genişletmemizi gerektirmektedir”. (Marşap, 2000, s.152-181).
Bu mizansende çıkışı gösteren levha, tehlikeden önceki son kaçış noktasına işaret ediyor olabilir. Yavaş gitmek, levhayı daha kolay fark etmeyi
sağlar belki, ancak çıkış noktasına da o kadar geç ulaşılmasına neden olur.
Hem süratli hem de işaretçileri zamanında fark edecek kadar dikkatli ve
perspektifli olmak da mümkündür.
Fakat zaten bilgi çağında, yavaş ya da hızlı sürüş, sürücünün elinde
olmaktan çıkmıştır. Yol, aracın altından kayıp gitmektedir. Üstelik, koşu
bandının motor devrinin artırılması gibi, her geçen gün daha da hızlanmaktadır. Artık, bireyler de örgütler de üzerinde koşturdukları rekabet
bandının üzerinde ayakta kalabilme mücadelesi vermektedir. Çevre üzerinde egzersiz yapılan konveyör bant olarak düşünülürse, bantın devinim
hızı ile bantın üzerindekinin devinim hızı eşit olmazsa, şahlanan huysuz
atın binicisini üzerinden fırlatıp atması gibi çevrenin de kendisini yönlendirmeye çalışanları kaldırıp yere çalması an meselesidir.
Çevre, esasen, bireylerin ve örgütlerin toplamıdır. Çevredeki değişimin
hızını, tek başına birey ve örgütlerden daha yüksek gerçekleştiren, yine aynı
çevrenin içindeki bireyler ve örgütlerdir. Bu durum üretim işletmelerindeki akord sistemlerine benzer. Akordu, yani standartları yükselten birileri
vardır. Akord bir kere yükseldi mi, diğerlerinin de bir şekilde o seviyeye
ulaşması gerekir. Yarışma sporlarında bir sporcunun rekor kırması da,
fiziksek olarak kısıları olan insanoğlunun o spor dalında gelebileceği en
üst seviyeyi belirlemesi bakımından önemlidir. Diğerleri için ulaşılması ve
aşılması gereken bir hedef olarak ortaya konmuş olur. Akordu da rekoru da
alt üst eden, akorda da rekora da ulaşmak zorunda olan yine insanlardır.
Çünkü geride kalanlar için yaşam daha fazla zorluklarla doludur.
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Çevrenin değişimi bir süreliğine dondurulsa ve bu sürede geride kalanlar da öndekilere yetişse, tavşanın kaplumbağayı beklemesi gibi uyum
sorunları da bir anda çözüme kavuşmuş olur. Ancak, bu acımasız rekabet
çağında kimse kimseyi beklemek lütfunda bulunmamaktadır. Öndekinin
adımlarına ayak uyduramayan geride kalmaktadır. Geride kalanlar ise, az
gelişmiş ya da gelişmekte olan damgası yemekte ve gelişmiş medeniyetlerin
elli yıl gerisinden gelerek, ya bu medeniyetlerin kölesi olmakta yahut bu
medeniyetlerle sonu belli olmayan çatışmalara girmektedir.
Sonuç olarak, bireyler ve örgütler, tüm algı mekanizmalarını açık tutarak çevredeki değişimin ve gelişimin farkında olmalı ve bu değişim gelişime ayak uydurmalıdır.
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ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM
ORGANIZATIONAL CHANGE
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ÖZET
Kendisine karşı kayıtsız kalınamayacak kadar önem arz eden değişim, örgütlerin
ayakta kalabilmeleri ve öncü olabilmeleri için yaşamaları gereken bir süreçtir.
Çünkü, içinde bulunulan çevre değişmektedir ve buna karşı tepkisiz kalan, geride
kalmaktadır. Bu sebeple çalışmada, örgütsel değişim kavramı ve kapsamı hakkında
literatür bilgisine yer verilerek, değişimin örgütler için önemine vurgu yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Değişim

ABSTRACT
Organizational change that is so important that no one can remain indifferent
is a necessary process for the organizations to survive. Because, the environment
changes and the one who unresponsive left behind. For this reason, in the study, the
literature on organizational change concept will be mentioned and the importance
of change for organizations will be emphasized.
Justice,
Keywords: Organizational Change

GİRİŞ
Değişim, herhangi bir varlığın biçimsel olarak öncekinden farklı bir
şekle bürünmesidir. Şekli değişen bu varlık, bir gerçek kişi olabileceği gibi;
hukuki ifadesiyle bir tüzel kişi, yani yasal olarak bir gerçek kişi gibi temsil
kabiliyeti olan, sorumluluk alabilen, yaşayan ve ölebilen bir organizasyon
da olabilecektir. İşte organizasyonların değişime uğraması, örgütsel değişim olarak adlandırılmaktadır.
1 Dr. Öğr. Üyesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik
Yüksekokulu & Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri
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Değişim, kendisine kayıtsız kalınamayacak bir toplumsal vakıadır. Bu
hususta en çarpıcı ifadelerden biri Peter F. Drucker tarafından kullanılmıştır; “herhangi bir konuda bilgi ve uzmanlığa sahip olan bir kişi, yenilemezse şayet kendisini; bir süre sonra obsolesans’a (obsolescence) uğrar”, yani
yetersiz hale gelir. Bu cümleden, değişimin aslında yetersizlik ile mücadelenin bir enstrümanı olduğu anlamı çıkmaktadır. Yeni bilgilerin elde edilmesi, bunların öğrenilmesi, benimsenmesi ve uygulamaya konması, bireyleri
ve örgütleri yetersizlik tehlikesinden muhafaza edecektir.
Şu halde değişim, öncelikle yeni bilgilere erişimi zorunlu kılmaktadır.
Bilgiye ulaşmak ise, bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyıl şartlarında,
daha önceki dönemlere kıyasla nispeten daha kolaydır. İnternet adı verilen
global bilgi paylaşım ve iletişim aygıtı, bilgiye erişimi son derece kolay ve
hızlı hale getirmiştir. Dolayısıyla, herhangi bir konuda, bilim dünyasının
ulaştığı en son bilgiye sahip olmak, bir bilgisayar klavyesi ya da akıllı telefonun dokunmatik ekranına uygulanacak birkaç parmak hareketiyle mümkün olabilmektedir. Önemli olan kişinin, hangi bilgiye ihtiyaç duyduğunun
farkında olması ve bu gereksinimini giderme istek ve kararlılığına sahip
olmasıdır.
Bilgi gereksiniminin ayırdına varılması ve gerekli olan tüm bilginin, bilgi ve haberleşme teknolojileri vasıtasıyla hızlı bir biçimde tedarik edilmesi,
değişim sürecinin bir aşamasına karşılık gelmektedir; ancak değişimin gerçekleşmiş olduğu anlamına gelmemektedir. Bireyler ve bireyler tarafından
temsil edilen ve yönetilen örgütlerin değişim denen sosyal hadisenin bir
öznesi olabilmesi için, tedarik edilen yeni bilgileri gündelik hayatlarında
kullanabiliyor olmaları gerekmektedir. Sözgelimi, fazla kilolarından yakınan bir kişinin, kilolarından kısa zamanda nasıl kurtulacağına ilişkin tüm
yeni bilgileri temin etmiş olması, kilo verip sağlığına kavuşmasıyla aynı
anlamı taşımamaktadır. Yeni öğrendiği ve kilo almasına sebep olan yanlış
beslenme alışkanlılarını terk etme yönünde bir davranış değişikliğine yönelmesi halinde arzu ettiği sağlıklı bedene kavuşabilecektir. Ancak, sağlıksız beslendiğine dair farkındalık bilgisi, değişmesi için elbette bir ilk adım
olarak takdir edilmelidir.
Rekabetin tek geçerli unsur olduğu ekonomik bir çevrede, önce ayakta kalma ve sonra büyüme hedefiyle kıran kırana bir mücadele içerisine
girmiş olan işletmelerde, değişimin kaçınılmazlığı artık mütemadiyen dile
getirilen bir olgudur. Üstelik artık konu değişim değil, değişimin hızıdır.
Teknolojiye rakiplerinden daha hızlı erişim ve adaptasyon, işletmeleri sektörlerinin lideri haline getirebilmektedir.
Ancak değişimi, değişen çevre şartlarına uyum sağlama olarak algılayan
bu yaklaşım, dünya ile birlikte değişmek ve dünya ile eşbiçimli hale gelmekten başka bir şey değildir. Dünya ile değişmek yerine, dünyayı değiştirmek;
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dünyanın dönüş hızına yetişmek yerine dünyayı ardından koşturmak, değişimin öncüsü olmak demektir. Bunun için toplumların, Ar-Ge, inovasyon ve yenilik kavramları üzerinde çok uzun mesailer yapması gerekliliği
aşikardır.
Buna göre çalışmada, birinci bölümde örgütsel değişimin kavramı ve kapsamı ele alınacak, ikinci bölümde ise örgütsel değişim modellerinden bahsedilecek, ve son olarak ise değişime gösterilen direnç konusuna değinilecektir.

1. Örgütsel Değişim Kavramı ve Kapsamı
Toplumlar, tarihsel süreçler boyunca, sosyal, kültürel, siyasal ve iktisadi
birtakım değişim ve gelişim içerisinde bulunurlar. Bu değişim ve gelişim
süreci içerisinde, hem toplumlar hem de örgütler ve bu toplumun ve örgütün üyeleri olan bireyler, çevrelerinde meydana gelen değişime kayıtsız
kalamayacakları için, uyum sağlamak, ayak uydurmak zorunda kalmaktadırlar (Akat vd., 1999, s.316).
Yöneticilerin örgütün işlevlerine ilişkin olarak, dahili veya harici bir
tehdit algılamalarıyla, yapısal değişim süreci başlar (Tompkins, 2004). Değişim, toplumsal, tekonolojik ve ekonomik değişim olmak üzere, genellikle üç farklı boyutta araştırma konusu yapılmaktadır. Örgütler, bu değişme
alanlarının etkisinde olup, hem içsel hem de dışsal zorlamalar altındadır.
Bu zorlamalar da, örgütleri değişmeye, başka bir ifadeyle sürekli iyileşme
ve yenileşmeye itmektedir. Değişim planlanabilir, yönetilebilir, denetlenebilir, ancak durdurulması mümkün değildir (Peker, 1995, s.4-5).
Değişimin nedenlerini, dışsal nedenler ve içsel nedenler olmak üzere
iki alt başlık halinde incelenebilir iki grupta inceleyebiliriz; Dışsal nedenler, örgütlerin kontrolü dışında gerçekleşen faktörlerden oluşmaktadır.
“Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve teknoloji kullanımının yaygınlaşması, ekonomik koşullar, iletişim imkanlarının artması, sosyal, kültürel ve
demografik koşullar, endüstriyel değişiklikler, rekabet, şirket birleşmeleri,
uluslararası ticaretteki engellerin azalması, insan kaynakları yönetimindeki gelişmeler, savaşlar” (Çoroğlu, 2003, s.90-91) vb dışsal nedenlerin başlıcalarını teşkil etmektedir. İçsel nedenler ise, örgütlerin iç yapılarındaki
birtakım faktörlere bağlıdır; “Düşük verimlilik, satışların düşmesi, karların azalması, yönetim değişiklikleri, teknoloji, yeni fikirler, yeni ürün ve
hizmetler, düşük motivasyon, çatışmalar” vb içsel nedenlere örnek olarak
verilebilecektir (Çoroğlu, 2003, s.90-91).

1.1. Değişim Kavramı
Değişim, “herhangi bir şeyi, bir düzeyden başka bir düzeye getirmek”
olarak tanımlanmaktadır (Şimşek vd., 2001, s.295). Daha iddialı bir tanımlamayla değişim, “geride kalanların uyumu, diğer bir deyişle, öndekilere
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yetişmesidir; değişim, toz yutmaktan kurtulmaktır” (Peker ve Aytürk, 2000,
s.315).
Tsoukas ve Chia (2002), değişimi, etkileşim yoluyla elde edilen yeni birtakım deneyimlere uyum sağlamak için değişimin öznesi olan oyuncuların
temel inanç ve alışkanlıklarını yenilemeleri olarak tanımlamıştır.
1970’li yıllardan itibaren değişim konusu, işletmelerin temel konularından biri haline gelmiştir. Bunun nedenlerden bir tanesi teknolojik gelişmeler iken, diğeri davranış bilimlerindeki gelişmelerin tesiriyle yönetim
felsefesinde meydana gelen birtakım değişmelerdir. (Şimşek ve Akın, 2003,
s.237).
Mevcut düzeni ters yüz eden ve insanlara uymalarını gerektiren yeni
şartlar sunan değişim, artık bir olay değil, sonu belli olmayan süreç haline
gelmiştir (Baltaş, 2002, s.6). Günümüzde artık, değişimin gerekli olup olmadığı değil, örgütlerin kafi hızda değişip değişmedikleri hususu daha çok
tartışma konusu yapılmaktadır. (Koçel, 2001, s.553). Değişim, bir seçenek
değildir artık; zamanını ve kaynaklarını değişmeye ve yenilenmeye ayırmayan her örgüt, zamanla çağının gerisinde kalacaktır (Johnson, 1998, s.45).
İklim değişikliklerinin etkisiyle soyları tükenen dinozor türleri, değişen koşullara uyum sağlayamadığı için yok olup gitmiştir. Benzeri biçimde,
günümüzün bir çok kurum ve kuruluşu da, çevresindeki değişime ayak uyduramadığı için ya yok olup gitmiştir, ya da yok olup gitmeye mahkumdur
(Hamel & Prahalad, 1996, s.69).
İnsanlar, değişimden elde etmek istedikleri faydaya çabucak kavuşabilme arzusundadırlar. Oysa değişim bir süreçtir ve zaman alır. Bu sebeple, değişime adaptasyonu güçlü bir örgüt kültürü yaratmak kolay değildir
(İmnel, 2004, s.196) . “Kişilerin olaylara ya da dünyaya bakış şekillerini
anlamadan organizasyonu anlamak, diğer yönden kişilerin zihniyetinde
bir değişiklik yapmadan bir değişimi gerçekleştirmek mümkün değildir.”
(Değirmenci, 2007, s.5)
Drucker’a (2000, s.86) göre, “değişim lideri olmak, hem halen yapılmakta olan şeyleri değiştirme, hem de yepyeni ve farklı şeyler yapma istek ve
becerisini gerektirir. Bunun için ilk politika, dünü terk etmektir. Dünü terk
etmeden yarın yaratılamaz. Bütün kurumu kapsayan ilk değişim politikası
organize vazgeçme olmalıdır”.

1.2. Örgütsel Değişim Kavramı
Örgütsel değişim literatürde, “teşebbüsün beşeri yönünü meydana getiren, başta yöneticiler olmak üzere örgüt üyelerinin, davranış ve eylem
kalıplarında ortaya çıkan olumlu değişmeler” şeklinde tanımlanmıştır
(Şimşek ve Akın, 2003, s.238).
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March’a (1981) göre örgütsel değişim, örgütlerin çevreyle içiçe haldeki bölümlerinin, çevredeki değişime eşzamanlı biçimde gösterdiği tepki
ekolojisidir. Örgütsel değişim, “planlı veya plansız bir biçimde, herhangi
bir sistemin organizma, kişi ya da örgütün, bir süreç veya ortamın, belli
bir durumdan başka bir duruma dönüşmesi” olarak da tanımlanmaktadır
(Durna, 2002, s.9).
Örgütsel değişim, “örgütün elemanlarında, alt sistemlerinde ve bunlar
arasındaki ilişki kalıplarında, bunlarla örgüt arasındaki ilişkilerde ve örgütle çevresi arasındaki etkileşimde meydana gelebilecek her tür değişim”dir
(Akat vd., 1999, s.317).
Dinçer’e (2004, s.224) göre de örgütsel değişim, “örgütün çeşitli alt sistemlerinde ve bunlar arasındaki ilişkilerde meydana gelebilecek her türlü
değişikliği” ifade etmektedir. Bu anlamda örgütsel değişme, “yaratıcılık, yenilik yapma, büyüme ve gelişme gibi olay ve olguların tümünü içine alabilecek derecede geniş kapsamlıdır” (Dicle ve Dicle, 1977, s.671). Ancak, tarihsel olarak, değişime ilişkin olarak örgütlerdeki baskın perspektif, uyum
yönünde olmuştur. Bu bakış açısına göre örgütler, çevrelerinde genel bir
tarama yapar, tespit ettikleri çevresel değişikliklere stratejik cevaplar üretir
ve değişen çevresel koşullara uyum sağlamaya çalışırlar (Singh vd., 1986).
Şimşek ve Akın (2003, s.238), örgütsel değişimin özelliklerini şu şekilde
sıralamıştır; a) Konusunun insan olması sebebiyle karmaşıktır, b) Bir seferde olan ve biten bir hadise değildir, tersine örgütlerin yaşamı müddetince
süren, ancak aynı kararlılığa sahip olmayan bir olaydır, c) İstikrar ve değişim arzusunun zıt yönde gelişmesi sebebiyle, örgütsel değişim yöneticileri
çelişkili bir durumda bırakır.
Koçel (2001, s.557), değişimi anlatırken, “ölüm katılığı” anlamına gelen
“rigor mortis” kavramını kullanmaktadır. Ölüm katılığına yakalanan organizasyonlar esnekliklerini yitirmekte, çevrelerindeki değişime ayak uyduramamakta ve rekabet güçlerini kaybetmektedirler. Koçel, bu tip örgütlerin
en önemli belirtisinin, içe dönük yaşamaları ve geçmiş başarılarıyla övünür
hale gelmeleri olduğunu belirtmektedir.
Bu arada, değişimin birtakım olumsuz sonuçları da olabileceğini söylemek gerekir; iş ve işgören kaybı, işgören potansiyelinin verimsiz kullanımı
vb olumsuz sonuçlardan bazılarıdır. Şayet değişim iyi yönetilirse, değişimin
olumsuz sonuçları daha az olacaktır (Hussey, 1998, s.12) .

1.3. Sürekli Değişim ve Dönüşüm (Continuous Change and
Development) Kavramları
Sürekli değişim kavramı literatürde, “kişi veya örgütlerle ilgili her konuda devamlı yeniliklere açık olmak, eski yapıdan farklı hale gelebilmek, yeni
konum ve durumlara uyum gösterebilmektir” biçiminde tanımlanmıştır
(Şimşek vd., 2001, s.295) .
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Çevresel koşullardaki hızlı değişim ve teknolojinin baş döndürücü bir
biçimde gelişmesi, sürekli değişim ve sürekli dönüşüm kavramlarını toplumların ve örgütlerin gündelik hayatına dahil etmiştir. Değişen çevre şartlarına karşı hem hazırlıklı olmak hem de bu şartları denetim altına almak,
bilgi çağının kritik konularından biri haline gelmiştir (Öğüt, 2001, s.7).
Her değişim ihtiyacı, kişisel ilişkilerden başlamak üzere, sistemdeki
denge ve kararlılığa tesir eden bütün ilişkileri değiştiren ve çözülmesi gereken bir çok problemi de beraberinde getiren sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. İşte içinde bulunulan post-modern çağın idarecilerinin sürekli biçimde
uygulaması gereken temel görevlerden biri de, bu problemleri tespit etmek
ve çözüm yöntemleri geliştirmektir (Yıldırım, 2000, s.239). 21.yüzyıl organizasyonları için artık işlerini iyi yapanlar değil, toplumun değişen ihtiyaçlarına göre işlerinde köklü değişiklikler yapan ve değişime hızlı adapte olan
organizasyonlar başarılı olmaktadır (Barutçugil, 2006, s.233-234).

1.4. Değişim ve Dönüşümcü (Transformational) Liderlik
Karizmatik liderler değişim çağı yaratabilirler. Ancak, aynı zamanda
gel-git’li ve tutarsız olabilirler ve vizyonları kendilerini körleştirebilir. Dönüşümcü liderlik ise, değişimin bir ajanıdır. Dönüşümcü liderler, büyük
örgütsel değişimler sırasında, bulunması gereken en ideal kişilerdir. Çünkü
hem karizmatik liderin vizyoner bileşenine sahiptirler, hem de kalıcı güçleri vardır ve değişim süreci boyunca enerji ve destek sağlarlar. Dönüşümcü
liderliğin zayıf yönü, örgütsel yaşamın her zaman değişimle ilgili olmamasıdır. Değişiklik gerçekleştikten sonra başka bir liderlik tarzı daha uygun
olabilecektir (Clegg vd., 2011).

1.5. Değişim, Yenileşme ve Yenilikçi Örgüt
Yenileşme, değişim talebine cevap verme, değişimi organizasyonun bir
parçası yapma becerisidir. Yenilikçi örgütler ise, yöneticisinden işgörenine
değişimi tepeden tırnağa hisseden, dışa açık, çevreye odaklı, öğrenen örgütlerdir (Celep ve Çetin, 2003, s.139).
Literatürde örgütsel değişim, bir kuruluş tarafından yeni bir fikir veya
davranışın benimsenmesi olarak dikkate alınmaktadır. Örgütsel yenilik ise,
kuruluşun endüstrisi, pazarı veya genel çevresi için yeni olan bir fikrin veya
davranışın benimsenmesidir. Sektöre yeni bir ürün sunan ilk kuruluş yenilikçi olarak kabul edilir ve sözkonusu ürünü kopyalayarak sektöre sunmaya
başlayan kuruluşların ise bu yenilikçi değişikliği benimsediği kabul edilir.
Bu açıdan, yenilik ve değişim terimleri birbirinin yerine kullanılabilmektedir; çünkü değişim süreci, er ya da geç sektördeki diğer kuruluşlarla benzeşme eğilimindedir (Daft, 2010)
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2. Örgütsel Değişim Modelleri
Literatürde, evrimsel (evolution-nonintervention) ve devrimsel (revolution-radical intervention) olmak üzere iki tür örgütsel değişim modelinden bahsedilmektedir. Evrimsel model, örgütlerde değişimin kendiliğinden
oluşan tabii seyrine müdahale edilmemesi gerektiğini, bilime öncelik verilmesi halinde değişimin kendiliğinden gerçekleşeceğini varsaymaktadır.
Buna karşılık devrimsel model, değişimin örgüt için arzu edilmeyen neticeler yaratabilecek biçimde gelişigüzel gerçekleşmesini beklemek yerine,
planlı bir biçimde yapılması gerektiğini savunmaktadır (Şimşek ve Akın,
2003, 240-245).
Örgütsel değişim, organizasyon yapısının bütünüyle değiştirilmesi şeklinde olabileceği gibi, yalnızca bir alt birimin, bir iş ya da görevin yahut bir
kişinin değiştirilmesi biçiminde de olabilmektedir. Ayrıca, değişim, planlı
ya da plansız, aşamalı ya da köklü (radikal), öngörülebilen ya da öngörülemeyen biçimlerde gerçekleşebilmektedir (Arslan, 2001, s.30).
Planlı örgütsel değişim, “bilimsel bilgilerden yararlanarak örgütün bilinçli bir şekilde geliştirilmesi amacıyla değişim ajanı (change agent) ve
müracatçı sistem (client system) arasında gönüllü işbirliğinin sağlanması
yöntemi” olarak tanımlanabilir” (Şimşek ve Akın, 2003, 240-245). Planlı
örgütsel değişimin başlangıcında, herşeyden önce, değişimin gerekliliğinin
tam olarak anlaşılması, doğru teşhisin konması gerekir. Bu teşhis, problemi tanımlamayı, temel nedenlerini ortaya koymayı ve son olarak uygun ve
en etkili çözümü geliştirme işlemlerini kapsar (Francesco ve Gold, 1998,
s.210)

2.1. Lewin’in 3 Adım (3-Step) ve Güç Alanı (Field Theory)
Modeli
Kurt Lewin esas itibariyle, ister örgütler içinde isterse daha geniş toplum kitlelerinde olsun, toplumsal çatışmaları davranışsal değişim yoluyla
çözüme kavuşturulması konusu ile ilgilenmiştir. Bunu başarabilmek için
iki gereksinimin olduğunu belirlemiştir; (a) Toplumsal gruplaşmaların nasıl meydana geldiği, nasıl motive edilip sürdürüldüğünü analiz etmek ve
anlamak; Bunu yapmak için Alan Teorisi (Field Theory) ve Grup Dinamiği
(Group Dynamics) teorilerini geliştirmiştir. (b) Toplumsal grupların davranışlarını değiştirmek; Bunu başarmak için geliştirdiği temel yöntemler
Eylem Araştırması (Action Research) ve Değişimde 3 Adım modeli (3-Step
model of change) (Burnes, 2004).
Değişim, yeni ve yararlı birtakım alışkanlıklar kazanmayı gerektirir;
ancak bunun için önce eski ve kötü alışkanlıklardan kurtulmak gerekir.
Eski alışkanlıklardan kurtulmak ise, yeni alışkanlıklar kazanmaktan çok
daha zor olabilmektedir. Lewin’in değişim kuramında bu süreç, çözme
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(unfreezing), değişme (change) ve yeniden dondurma (refreezing) olarak
modellendirilmiştir. Bu modele göre çalışanlar, önce eski alışkanlıklarından
kurtulmalı, yeni tutum ve davranışlar geliştirlmeli ve yeni ve yararlı
alışkanlıkları içselleştirmelidir (Ergül, 1996, s.129).
Kurt Lewin’in 3-Adım modeli; çözme, değişim ve yeniden dondurma
süreçlerini içermektedir;
Çözme (Unfreezing); Lewin’e göre, insanların davranışlarındaki kararlılık hali, bir tarafta sürükleyici diğer tarafta ise kısıtlayıcı kompleks alanların tesiri aldındaki neredeyse durağan bir dengeye dayanmaktadır. Eski
davranışın terk edilip yeni davranışın başarılı bir şekilde benimsenmesinden önce, bu dengenin kararsız hale getirilmesi gerekmektedir (Burnes,
2004; Lewin, 1947).
Lewin’in teorisini geliştiren Schein (1996), çözme sürecinin anahtarının ister bireysel düzeyde ister grup düzeyinde olsun, değişimin çok derin
psikolojik ve dinamik bir süreç olduğunu kabul etmekten geçtiğini ifade
etmektedir. Ona göre, çözme sürecinin başarılı olması için gerekli üç süreç vardır; statükonun geçerliliğini reddetme, suçluluk ve hayatta kalma
endişesi uyandırma, psikolojik güvenlik hissi oluşturma. Yeterli psikolojik
güvenlik oluşturulmadığı takdirme, teyid edilmemiş bilgi reddedilecektir
ya da buna karşı başka yollar savunulacak, hayatta kalma endişesi hissedilmeyecek ve sonuç olarak hiçbir değişiklik gerçekleşmeyecektir.
Çözme aşamasında, öncelikle halihazırdaki durum deforme edilerek,
değiştirilmesi istenen tutum ve davranışlar mevcut değerlerinden ayrıştırılır. Bunun için, kişi gündelik sosyal ilişkilerinden uzaklaştırılır, elde ettiği
sosyal destekler zayıflatılır, değişimden önceki değersiz konumu hatırlatılır,
değişmesi halinde ödüllendirileceği, aksi halde cezalandırılacağı vurgulanır (Bumin, 1979, s.41).
Değişim (Change); Değişim aşamasında, çözülerek katı halden daha
yumuşak hale gelmiş değerlerin yerine yenileri konmak suretiyle yeni bir
şekil verilmesi sözkonusudur. Değişme, benzeme ya da benimseme ile gerçekleşmektedir. Benzeme’de, kişi çevredeki birkaç model ile kendini eşleştirerek onaları benzemeye çalışır ve rol modeller tarafından uygulanan birtakım davranış kalıplarını öğrenir (Şimşek vd., 2001, s.323). Benimseme’de
ise kişi öğrendiği davranış kalıplarını içselleştirmektedir.
Yeniden Dondurma (Refreezing); Bu aşamada, yeni bir şekil verilen
birey, kazandığı yeni tutum ve davranış kalıplarıyla yeniden dondurulmaktadır. Şayet, yeni davranış kalıpları değişme aşamasında birey tarafından
benimsenmişse, yeniden dondurma aşaması daha kolay gerçekleşecektir
(Şimşek vd., 2001, s.323). Yeniden dondurma, politika, yapı ve norm gibi
destekleyici birtakım araçlar vasıtasıyla, yeni davranış kalıplarının sürekli
hale getirilerek durağanlaştırılmasıdır (Tekin vd., 2003, s.47).
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Lewin’in güç alanı analizine göre ise, değişim iki ayrı gücün çatışmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar; bunlar, değişimi sürükleyici itici güçler ve değişimi sınırlayıcı karşı güçlerdir. Sürükleyici güçlere örnek olarak,
yönetici bakısı, ödüller ve diğer motivasyon araçları verilebilir. Sınırlayıcı
güçlere ise, direnç gösterme, açık ya da gizli düşmanlık, çalışmama vb verilebilir. Değişme iradesine sahip otoritenin, değişimde başarıya ulaşması
için, sürükleyici güçleri artırması, sınırlandıcı güçlerin ise direncini kırması gerekmektedir (Yeniçeri, 2002, s.193-195).

2.2. Organik Değişim Modeli
Mütemadiyen değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilecek bir örgüt
sistemine duyulan ihtiyaç ile ortaya çıkan organik örgüt modeli, grup içi ve
gruplararası ilişkilere azami ehemmiyet gösteren, karşılıklı güvenin hakim
olduğu, sorumlulukların paylaşıldığı, anlaşmazıkların pazarlıklar ve diğer
problem çözme yöntemleriyle aşıldığı örgütler olarak tanımlanmaktadır
(Dinçer, 1992, s.35).
Organik değişim modeli, geleneksel (mekanik) örgüt anlayışının yetersizliğinin anlaşılmasıyla ortaya çıkan değişim modelidir. Geleneksel model ile
organik model arasındaki farklar şunlardır; a) Mekanik modelin yönetimin
kişisel yeteneklere bağlanması görüşü yerine; organik model, ekip yönetimine, gruplararası etkin haberleşme ve iyi ilişkilere ehemmiyet vermektedir,
b) Mekanik model’in “otorite-itaat” anlayışı yerine, organik model karşılıklı
güven ve tolerans esasına dayanmaktadır, c) Mekanik model’de yetki ve sorumluluğun delegasyonu kuralı sözkonusu iken, organik modelde yetkinin
de sorumluluğun da paylaşılması ve problemlerin birlikte çözüme kavuşturulması sözkonusudur (Şimşek ve Akın, 2003, s.252-253).
Bir örgütün, halihazırdaki yöntem ve uygulama tarzlarını tekrarlayarak,
dinamik çevre şartlarında ayakta kalması imkansızdır. Sürekli değişmekte
olan çevresel koşullara uyum sağlayabilen organik organizasyonlar, mekanik organizasyonlardaki ayrışma ve farklılaşmanın yerine bütünleşmeyi temel almaları sebebiyle başarılı olabileceklerdir (Yeniçeri, 2002, s.196).

2.3. Geliştirici Değişim Modeli
Modeli geliştiren Chris Arygris’e göre, yöneticilerin, çalışanların değer
yargılarını ihmal eden bürokratik mekanizmalara dayanmak suretiyle icra
ettikleri strateji ve uygulamalar, örgütlerde kişi ve gruplar arası etkinliği
azaltmakta, daha kapalı, sınırlayıcı ve korkuya dayalı bir iç çevre ortamına
yol açmaktadır (Şimşek ve Akın, 2003, s.263).
Geliştirici değişim modeli, bu sorunu çözmek için, örgütlerdeki ast-üst
ilişkilerine genişlik ve esneklik kazandırmayı amaçlamakta; ancak bunun
mümkün olabilmesinin de hem örgüt kültürünün hem de yöneticilerin değer
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yargılarının değişmesi, “otokratik” tarzdan “demokratik” tarza geçişin
sağlanması gerektiğinin altının çizmektedir (Yeniçeri, 2002, s.198).

3. Örgütsel Değişime Direnç
Değişim, çalışanlar için belirsizlik, güvensizlik, hatta ekonomik açıdan
kayıp anlamlarına gelebilmektedir. Ayrıca değişim, hem zihinsel hem de
fiziksel ilave birtakım çabalar da gerektirebileceğinden, işgörenler değişimi
reddetme eğilimine girebilmektedirler (Akat vd., 1999, s.319).
Değişim sürecinde işgörenler, işini kaybedebileceği ya da kariyer imkanlarını yitirebileceği, mevcut prestijinde azalma olacağı, değişim için gerekli yetkinliğe sahip olmadığı, iş yükü ve sorumluluklarının artabileceği,
birlikte çalıştığı iş arkadaşlarından ayrı kalacağı gibi birtakım endişeler içerisinde olabilmektedirler (Düren, 2002, 242).
Toktamışoğlu, (2002, s.120-123), “değişimde asıl rahatsız edici olanın,
belirsizlik ve onuna nasıl başa çıkılacağı olduğunu; değişimin, içinde bulunulan çağa ve günün koşullarına uyumda gösterilecek beceri” olduğunu
ifade etmektedir.
Değişime direnç ile başa çıkabilmek için, dış çıkar gruplarının taleplerini gözönüne alma, genç bir ekibe sahip olma, işgörenlere değişimden elde
edilecek avantajların izah edilmesi, işgörenlere güven telkin etme, lüzumlu
görülmesi halinde örgüt kültürünü dahi değiştirmeyi göze alma gibi birtakım uygulamalara ihtiyaç vardır (Besler, 2004, s.14).
Kimi araştırmacılar değişime direnci, rasyonel ve duygusal direnç olmak üzere iki alt boyutta ele almıştır. Direnç, bir inceleme ve araştırmaya
dayanıyorsa, rasyonel dirençtir ve temel dayanakları güçlüyse değişimi başarısızlığa uğratabilme potansiyeline sahiptir. Ancak direnç, şahsi menfaatleri korumak için akıl dışı ve duygusal sebeplerle ortaya çıkmışsa duygusal
direnç olarak sınıflandırılabilmektedir ve değişime böyle bir direnç gösterme hali örgütler için hiç de arzu edilmeyen bir durum teşkil eder (Kaynak,
1995, s.202).
Wadsworth’a (2004) göre, direnç sebebiyle değişimin başarısızlığa uğrama sebeplerinden birisi, değişimin geçmişle mücadele etmeyi gerektirmesidir. Zaman olarak çok uzun bir geçmişe sahip örgütlerde, yıllardır
problemsiz çalışmakta olan işgörenler, herşey yolundayken neden değişime
ihtiyaç duyulduğunu kavrayamamaktadırlar.

SONUÇ
Şahinler Holding’in sahibi Kemal Şahin değişime ilişkin görüşlerini;
“Artık başını alıp gitmekte olan değişime ayak uydurmaya çalışan değil, değişimi kendi bünyesinde yaratan; belirlenmiş kalıplara sıkışıp kalan değil,
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kuralları belirleyen, rekabet yaratan bir grup olma yolundayız” ifadeleriyle
özetlemektedir (Şahin, 2000, s.165).
Mevcut ritme ayak uyduran değil, ayak uydurulacak ritim yaratan örgütlerin öncü olacağı, sektörlerini peşinden sürükleyeceği vurgusu; değişimi “uyum”dan çok “yenilik” bağlamında değerlendiren, değişimi “değişme”
değil “yenileşme” olarak algılayan ilerici bir yaklaşıma işaret eder.
Ancak, ileriye gidebilmek için, önce öndekilere yetişmek, varsa aradaki farkı kapatmak gerekmektedir. Bireylerin, örgütlerin, hatta toplumların
rakipleriyle arasındaki farkı kapatabilmesi, rakiplerinden daha hızlı olabilmelerine bağlıdır. Rakiplerinin hızına ulaşmak, tek başına rakiplerinin
önüne geçebilmelerini temin edemez. Aynı hıza ulaşmak, ancak rakipler
ile aradaki farkın daha da açılmasına engel teşkil eder. Yani mevcut konum
muhafaza edilir ve daha alt bir konuma düşmekten örgütler kendilerini korumuş olurlar.
İşte değişim, aslında örgütlerin sektöründe küme düşmesine karşı alabilecekleri asgari bir tedbirden öte bir şey değildir. Rakipler, yeni teknolojiler sayesinde daha düşük maliyetlerle üretim yaparken; ya da daha kaliteli
ürünler üretebilirken; yahut daha cazip pazarlar bulmuş, daha yüksek fiyatlar ve daha yüksek karlar ile satış yaparak faaliyetlerini sürdürüyor iken,
tüm bu gelişmelere bir işletmenin kayıtsız kalması düşünülemez.
İşletmelerin, rakiplerinden çok daha ucuz ve çok daha kaliteli üretim
yapmanın yollarını aramaktan başka çareleri yoktur. İçinde bulundukları
dinamik çevre, tökezleyenin yok olup gideceği bir ayakta kalma (survival)
mücadelesi ve hızlı olanın kazanacağı bir yarışma ortamı, işletmeler değişimden başka bir seçenek bırakmamaktadır.
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KİTLESEL KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM ve UYGULAMA
YÖNTEMLERİ
MASS CUSTOMIZATION AND ITS IMPLEMENTATION
Mustafa BEKMEZCI1
ÖZET
Son trendler, katı üretim sistemlerinin hızla değişen müşteri taleplerini artık
karşılayamadığını ortaya koymuştur. Teknolojik gelişmeler, üretim yöntemlerini,
süreçlerini ve müşteri davranışlarını radikal bir şekilde değiştirmiştir. Müşterilerin
kendilerine özgü ihtiyaçların karşılanması konusundaki beklentileri artmıştır.
Kitlesel kişiye özel üretimin amacı ürün ve hizmetlerde yeterli çeşitliliği sağlamak,
herkesin kendisine uygun ürünleri makul bir fiyatla almasını sağlamaktır. Seri
üretim ve kişiselleştirme geleneksel anlamda üretimin iki karşıt ucu olmakla
birlikte bunların bir araya getirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Şirketlerin
rekabet avantajı yaratması ve hayatta kalması kişiye özel üretim yapmasına bağlıdır.
Bu çalışma kitlesel kişiye özel üretim kavramı ve bunu gerçekleştirecek yöntemlere
odaklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kitlesel kişiye özgü üretim, rekabet

ABSTRACT
Recent trends reveal that rigid manufacturing is no longer capable of rapidly
changing customer demands. Technical developments have radically changed
production methods, procedures and customer’s behavior. Customers have
increased expectations about meeting their specific demands. Mass customization
is to ensure adequate diversity in the intended products and services, so that
everyone gets the appropriate products at a reasonable price. Mass production
and customization have traditionally been at the two opposite extremes of the
production continuum. However, integrating these together as mass customization
seems to be the practice of the present with the strong likelihood that it would be a
continued trend of the future. It is up to companies to create competitive advantage
and survival to make customized production. This paper explores the concept of
mass customization, focuses on methods to achieve mass customization.
Keywords: Mass customization, competition.

1 Doç.Dr., Toros Üniversitesi, mustafa.bekmezci@toros.edu.tr
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1.GIRIŞ
Henry Ford, montaj hattını keşfederek kitlesel üretim yönteminin öncüsü olduğunda, üretim dünyasında bir çığır açmıştı. Montaj hattının kullanılmasıyla, T model otomobilin üretimi 12 saatten 1 saat 15 dakikaya inmiş, belki de otomobilden daha büyük bir inovasyon sayılabilecek modern
üretim hattının kullanılması ile Ford üretimini önemli ölçüde artırmış,
fiyatlarını da düşürmüştü. 1912’de Ford, T modelinden 82.000 adet üretmiş ve perakende 850 dolardan satmıştı. Bu rakam 1916’da 585.000 adetten
fazla idi ve üretilen otomobillerin fiyatı 360 dolara inmişti (Mayo & Nohria, 2012: 68). Otomobil üretiminin ideal yöntemini “Otomobil yapmanın
yolu, bir otomobili bir diğerine benzer yapmaktır, hepsini birbirine benzer
yapmaktır” şeklinde açıklayan Ford, kitlesel üretimin ilkesini de açıklamıştı
aslında. Fordizm olarak adlandırılan bu yöntem 20. yüzyılda bir devrim
yaratmıştı. Fordist yönetim sistemi, kalifiye olmayan yeteneksiz işgücü yolu
ile kitle üretimi üzerine kurulmuştu. Tüketici taleplerinin sabit, pazarın belirgin ve istikrarlı olarak görüldüğü bu sistemde, standart mallar homojen
pazar için üretilmekte, rekabet avantajında en önemli unsur maliyetlerin
azaltılması olarak görülmekteydi.
1970’lerde petrol krizinden kaynaklanan ekonomik durgunluk, yüksek
enflasyon, işsizlik, devlet bütçelerindeki açık gibi olumsuz ekonomik şartlar ile gittikçe artan uluslararası rekabet iş piyasasını yeniden şekillendirmiş,
ülkeleri yeni bir ekonomik yapılanmaya zorlamış, 1980’lerde bilgisayarların
kullanılmaya başlanması ve küreselleşmenin etkisiyle rekabetin hızlanması
üretim alanında ve toplum hayatında radikal sayılabilecek değişimler yaşanmasına neden olmuştur. Bu dönemde üretim alanında bilgisayarlar, malzeme stok hareketinde, üretim planlama ve dağıtım faaliyetinde, daha sonra
imalatı gerçekleştiren makineler ile kalite kontrolünde, yoğun bir şekilde
kullanılmaya başlanmıştır (Koçel, 2001: 369). Bilgisayarların, minimum stok
ile üretim yapmayı amaçlayan Tam Zamanında Üretim (JIT) uygulamasında, herhangi bir aksaklığa meydan vermeden maliyet avantajı sağlaması ile
ürünlerin tasarımında ve imalatında da bilgisayarlar kullanılmaya başlanmış,
Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Bilgisayar Destekli İmalat (CAM) ve aynı mamulün çok değişik çeşitlerini kolayca yapılacak değişikliklerle üretme imkânı
sağlayan Esnek Üretim Sistemleri (FMS) sıklıkla kullanılan uygulamalar olmuştur. CAD/CAM ve FMS uygulamalarının kombinasyonu ile Bilgisayar
Yönetiminde İmalat (CIM), küçük değişikliklerle farklı zevklere göre tasarım
yapılmasını ve tasarımı yapılan mamulün yine bilgisayar yardımı ile hızlı, verimli ve yüksek kalitede üretilmesini sağlamıştır.
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, sadece üretim sistemlerini etkilememiş, insanların bilgiye kolayca ulaşması konusunda fırsat eşitliği de yaratmıştır. Bilgiye daha kolay erişebildiği için müşterilerin
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ürün ve hizmetlerle ilgili beklentileri yükselmiş, müşteriler daha bilinçli,
daha tedbirli ve daha seçici davranmaya başlamıştır. Tüketicilerin kendi
ihtiyaç ve beklentisine göre tasarlanan ürünler; ürün yaşam süresini kısaltmış, ürün çeşidini artırmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak, alıcı-satıcı
ilişkilerinde müşteriler hâkim duruma geçmiş, işletmeler, müşteriye bakış
açısını, dolayısıyla da müşteri ile ilişkilerini değiştirmek zorunda kalmıştır.
Çünkü müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati büyük önem kazanmış,
ilişki odaklı stratejiler neticesinde yaratılan müşteri sadakatinin uzun dönemde kâr sağlama konusunda en önemli unsur olduğu görülmüştür. Bu
kapsamda örneğin, Domino’s Pizza 5 dolarlık bir pizzadan memnun bir
müşterisinden, gelecek 10 yıl içinde 5.000 dolardan fazla kazanacağını tahmin etmekte, Ford Motor Company de sadık bir müşterisinin ömür boyu
değerini 142.000 dolar olarak hesaplamaktadır (Payne, 2006: 9). Bu rakamların da ortaya koyduğu üzere; müşteri memnuniyeti şirketlerin öncelikli
amacı olmuş, şirketler ürün satmaktan ziyade müşterilerin ihtiyaçlarını
gidererek ve isteklerini gerçekleştirerek onları tatmin etmeye yönelmiş,
dolayısıyla “ürün-merkezli” stratejilerden vazgeçmişler, “müşteri-merkezli” stratejiler oluşturmak zorunda kalmışlardır. Bundan dolayı müşterileri
kitlesel olarak değerlendiren, yüksek kaliteli ve düşük fiyatlı ürünleri çok
sayıda müşteriye ulaştırma konusuna odaklanan geleneksel pazarlama anlayışı geçerliliğini kaybetmiştir. Geleneksel pazar stratejilerinin, pazar payını artırmaya yönelik pazarlama karması (4P) yerini müşteri değerini artırmaya yönelik pazarlama karmasına (4C) [Müşteriye sunulan değer, ürünün
müşteriye maliyeti, müşteriye uygunluk ve müşteriyle iletişim] bırakmıştır
(Cop & Bekmezci, 2009). Mükemmel bir ürün ayrıcalık olmaktan çıkmış,
müşterilerin kendilerini farklı ve özel hissetmesini sağlayan kişiselleştirilmiş ilişkiler ve ürünler önem kazanmıştır.
Kısaca, tek tip tüketici profilini esas alan “ürün odaklı” kitlesel üretim yaklaşımı, bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde, yerini
tüketicilerin bireysel istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik veren “tüketici
odaklı” üretim yaklaşımına bırakmış, yöneticiler ürün çeşidini artırma ve alternatif ürünler yaratma yollarını araştırmaya başlamıştır. Bilgi teknolojileri
ile esnek iş süreçleri de şirketlere birey bazında büyük miktarlarda, nispeten
ucuz üretim yapma imkânı sağlamıştır (Gilmore & Pine, 1997).

2. Kitlesel Kişiye Özel Üretim
Müşteriler için iki önemli değer; ucuz fiyat ve kişiselleştirilmiş ürünler geleceğin pazarlarını şekillendirecektir, dolayısıyla işletmeler stratejik
avantaj sağlayabilmek için özelleştirilmiş ürünleri kitlesel olarak üretmelidir (Al-Zu’bi, 2012). Kotler (1989), kitlesel kişiye özel üretime pazarlama
açısından bakmış, pazarı bir takım istatistiksel yöntemlerle etkin ve verimli
bir şekilde bölümlendirmenin artık mümkün olmadığına, kitlesel pazarların sonunun geldiğine, bölümlendirmenin tüketicilerin farklılaşan birey-
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sel ihtiyaçlarına göre yapılması gerektiğini belirtmiştir. Pine (1993) de seri
üretimin modasının geçtiğini, kişiselleştirilmiş ürünlerin standart ürünlere
göre daha etkin olduğunu ifade etmiştir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde
kitlesel kişiye özel üretim terimi popüler hale gelmiştir (Kotha, 1995). Yine
bu dönemde mikro pazarlama, post-modern pazarlama, gerçek-zamanlı pazarlama, veri tabanlı pazarlama, birebir pazarlama gibi farklı pazar bölümlendirme teknikleri kitlesel kişiye özel üretim yaklaşımının uygulanabileceği
algısını güçlendirmiş (Bardakçı, 2004), birçok endüstri dalında baskın olan
kitlesel üretim yerini kitlesel kişiye özel üretime bırakmaya başlamıştır. “Her
müşteri birey olarak tektir ve her bireyin istek ve ihtiyaçları birbirinden farklıdır” düşüncesi bu yaklaşımın ana fikrini oluşturmuştur. Bu bakış açısıyla
her bir müşteri farklı bir pazar bölümü olarak değerlendirilmiştir (Bardakçı,
2004). Kısaca kitlesel üretimi kitlesel kişiye özel üretime tercih eden işletmelerin belirgin bir rekabet avantajı sağlayacağı üzerinde durulmuştur.
Kitlesel kişiye özel üretim, bilgisayar destekli bilgi sistemlerinin, esnek
ve tam zamanında üretim sistemleriyle bütünleştirilmesi ve bütünleştirilen
bu sistemler ile her bir müşterinin uygun maliyetle alabileceği, kendi istek
ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş mal ve/veya hizmet üretimidir (Savaş
& Bardakçı, 2006). Kitlesel kişiye özel üretim “sipariş üretimi” mantığına
dayanır. Kitlesel üretim yaklaşımında, sektörler, üretim arttıkça abartılı
bir biçimde düşen birim maliyet beklentisi ile “üretebildiğin kadar üret”
güdüsüyle hareket eder (Levitt, 2004). Kesin olmayan, geçmişin rakamlarına ve bazı varsayımlara dayanan bu yaklaşım ise “tahmin üzerine üretim” veya “stok için üretim” olarak adlandırılır. Tahmin edilen üretim ile
gerçek ihtiyaçlar arasındaki boşluk, yüksek stok maliyeti, malzemelerin ve
diğer kaynakların boşa harcanması, bunların bir neticesi olarak da nakit
akışının azalması gibi olumsuz sonuçlar doğurur. Kitlesel kişiye özel üretim
yaklaşımında ise şirket kesin siparişleri aldıktan sonra üretime başlar ve
istenen miktarda ürünü istenen nitelikte üretir (Polard vd., 2008). Buradan
hareketle kitlesel kişiye özel üretim, sipariş üretimi ile kitlesel üretimin bütünleştirilmesidir şeklinde de tanımlanabilir (Wind & Rangaswamy, 2001).
Kitlesel üretimin öncelikli amacı herkesin satın alabileceği standart ürünler
üretmek iken, kitlesel kişiye özel üretimin amacı ürün veya hizmetlerde
yeterli çeşitliliği sağlamak, böylece herkesin kendisine uygun ürünü makul
bir fiyatla almasını sağlamaktır (Pine, 1993). Bu kapsamda, şirketler pazara
müşteri tarafından beğenileceği beklentisi ile çok çeşitli ürün sunmak yerine, müşteriyi üretim sürecine dâhil ederek, mamulün kişiselleştirilmesini sağlamakta böylece ürün çeşidinin sayısını müşterilerinin isteğine göre
ayarlamaktadır (Savaş & Bardakçı, 2006). Bu yaklaşımdan hareketle kitlesel
kişiye özel üretim; müşteriyi muhafaza etme gayretine odaklanmış, müşteri
merkezli bir yaklaşım olarak tanımlanabilir (Bardakçı, 2004).
Literatürde en çok tartışılan konulardan biri kitlesel üretim ile kitlesel
kişiye özel üretim arasındaki fark olmakla beraber (örneğin Pine vd., 1993;
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Taylor & Lyon, 1995; Lampel & Mintzberg, 1996; Kotha, 1996), kitlesel
üretim ve kitlesel kişiye özel üretim birbirinin karşıtı veya alternatifi olarak
görülmemeli, sürekli değişen pazar şartlarında, farklı bakış açısına sahip
farklı iki yaklaşım olarak ele alınmalıdır (Radder & Lauw, 1999). Ancak
kitlesel kişiye özel üretim yapmaya müsait sektörlerde, bu yaklaşımı
benimseyen şirketlerin rakiplerine göre önemli bir rekabet avantajı
sağladığı da bir gerçektir (Selladurai, 2004). Bu durum, kitlesel üretimde
ve kitlesel kişiye özel üretimde, üretim hacmine göre müşterilerin ödemeye
hazır olduğu fiyatı gösteren Grafik.1’de açıkça görülmektedir.
Grafik 1. Kitlesel Kişiye Özel Üretim Ekonomik Göstergesi

Kaynak: Jiao ve Tseng (1999: 4)

Günümüzde kitlesel üretim sistemini kullanan işletmelerin tamamının
kitlesel kişiye özel üretim sistemini kullanmaları da gerekmez. Çünkü kitlesel kişiye özel üretimin amacı, minimum maliyet ile maksimum çeşitliliği sağlamaktır. Bu kapsamda tüm sektörler ve pazarlar kitlesel kişiye özel
üretime uygun değildir. Benzin, gaz ve buğday gibi kolayda mallarda farklılaştırmaya gitmeye de gerek yoktur. Ayrıca devletin sunduğu hizmetlerin
kişiselleştirilmesinin hukuki sorunlar yaratacağı aşikardır (Pine vd., 1993).
Buna ilave olarak hem kitlesel üretim hem de kitlesel kişiye özel üretimin farklı koşullarda farklı geçerlilikleri olduğunu da kabul etmek gerekir.
Belirli koşullar altında, kitlesel üretim kitlesel kişiye özel üretime veya kitlesel kişiye özel üretim kitlesel üretime rahatlıkla tercih edilebilir (Radder
& Louw, 1999). Kitlesel kişiye özel üretimin başarı ile uygulanabilmesi; kişiselleştirme ve çeşitlendirme için müşteri talebine (Pine vd., 1993; Lau,
1995; Kotha, 1996), pazar koşullarının (Kotha, 1995) ve değer zincirinin
uygun olmasına (Kotha, 1996; Kim, 1998; Magretta, 1998), üretim için gerekli teknolojinin varlığına (Pine vd., 1993; Lau, 1995; Kotha, 1996; Hirsch
vd., 1998; Adamides, 1996), ürünlerin kişiselleştirilebilir olmasına (Pine
vd., 1993; Lau, 1995) ve hem şirket içinden hem de şirket dışından bilgi akışına (Pine vd., 1993) bağlıdır. Dolayısıyla sürdürülebilir bir rekabet avantajı
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hem seri üretimi hem de kitlesel kişiye özel üretimi birlikte kullanabilme
yeteneğine sahip olmayı gerektirir.
Yukarıda verilen bilgiler ışığında kitlesel üretim ile kitlesel kişiye özel
üretimin karşılaştırılması özet olarak Tablo.1’de verilmiştir.
Tablo 1. Kitlesel Üretim ile Kişiselleştirilmiş Kitlesel Üretimin Karşılaştırılması
Kitlesel Üretim
Kitlesel Kişiye Özel Üretim
İstikrar ve kontrol yoluyla
Esneklik ve hızlı tepki yoluyla
Odaklanma
verimlilik
çeşitlilik ve özelleştirme
Yeterli çeşitlilik ve özelleştirme
Herkesin satın alabilmesi
yoluyla herkesin tam olarak
için ürünleri en ucuz şekilde
Amaç
istediğini bulabileceği
geliştirmek, üretmek,
ürünleri geliştirmek, üretmek,
pazarlamak ve dağıtmak
pazarlamak ve dağıtmak
İstikrarlı talep
Parçalanmış talep
Temel
Büyük homojen pazarlar
Heterojen niş pazarlar
Özellikler
Uzun ürün geliştirme süreci Kısa ürün geliştirme süreci
Uzun ürün ömrü
Kısa ürün ömrü
Minimum üretim
Ürün farklılaşmasının
Ürün Tasarım
maliyetiyle maksimum
ertelenmesine müsaade ederek
Stratejisi
performans
modülerlik yaratmak
Üretim
Yüksek kullanım vasıtasıyla
Kapasite esnekliğini sürdürmek
Stratejisi
düşük maliyet
Teslimat
Azaltmak, ancak maliyet
Önemli bir maliyet unsuru olsa
Stratejisi
pahasına değil
da mutlaka azaltmak
Tedarikçi
Maliyet ve kalite bazında
Hız, esneklik, güvenilirlik ve
Stratejisi
seçim
kalite bazında seçim
Kaynak: Daaboul vd. (2009: 2)

Kitlesel kişiye özel üretimin hem müşteriler hem de şirketler açısından
faydası olduğu açıktır (Wind & Rangaswamy, 2001): Müşteriler ihtiyaç
duydukları ve istedikleri ürünü makul bir fiyatla elde ederken, şirketler
stoklarını azaltmakta, müşteri sadakatini artırmakta ve ürünlerinin metalaşmasının önüne geçmektedir. Ayrıca stokların azalmasından dolayı ürünlerin bozulma riskinin ortadan kalkması, ürünler mevcut müşteri istek ve
ihtiyaçlarına göre tasarlanıp üretildiği için pazar araştırması maliyetlerinin
azalması, imalatçı, tedarikçi, bayi ve müşteri arasındaki bağlantılardan oluşan değer zincirinin daha fazla entegre olması (Westbrook & Williamson,
1993), şirket gelirinin artması (Pine vd., 1993) gibi faydalarının olduğunu
da belirtmek gerekir. Örneğin BMW hemen hemen tüm önemli özellikleri müşterilerinin ihtiyacına göre tasarlayarak, müşterilerinin motor tipini,
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iç tasarımı ve biçimi seçmelerine izin verir. Öyle ki müşteriler, arabaların
imal edilmesinden beş saat öncesine kadar kararlarını değiştirebilir. Montaj
hattında bir ay içinde 170.000 değişiklik yapılır. Bu kişisel özen gösterme
düzeyi, 1950’li yıllarda iflas etme aşamasında olan şirketin, dünyanın en
yüksek kaliteli araba yapımcısı Mercedes’i geçerek büyümesini sağlamıştır
(Bolman & Deal, 2013: 302-303).

3. Kitlesel Kişiye Özel Üretim Uygulamaları ve Kullanılabilecek
Yöntemler
Kitlesel kişiye özel üretim uygulamalarında kullanılabilecek yöntemler
farklı araştırmacılar tarafından farklı şekilde sınıflandırılmıştır. Bu yaklaşımların incelenmesi, müşteri ihtiyaç ve isteklerine göre ürün tasarımı ile
üretim süreci hakkında fikir verecektir. Kitlesel kişiye özel üretimde; ürün,
süreç, tasarım ve müşterinin ürünü kullanımı ile ilgili sınıflandırmalar yapılmıştır. Yapılan bu sınıflandırmalar aşağıda örneklerle açıklanmıştır.
Lampel ve Mintzberg (1996), sadece ürünün kişiselleştirilmesi üzerinde
durmuş, işletmelerin ürünlerini ne kadar kişiselleştirdiğini belirlemiş, kitlesel kişiye özel üretim yapan işletmeleri;
•…Tam Standartlaştırma (Pure Standardization),
•…Kısmi Standartlaştırma (Segmented Standardization),
•…Kişiselleştirilmiş Standartlaştırma (Customized Standardization),
•…Özel Kişiselleştirme (Tailored Customization) ve
•…Tam Kişiselleştirme (Pure Cutomization) yapan olmak üzere beş
grupta sınıflandırmıştır.
Tam Standartlaştırmada ürünler tamamen standarttır. Tam Kişiselleştirmede ise müşteri tasarımdan itibaren ürünün her aşamasına müdahale etme yetkisine sahiptir. Tam kişiselleştirme genellikle inşaat gibi büyük
çaplı projelerde kullanılır. Bu ikisi arasında kalan Kısmi Standartlaştırmada
ürünlerin bazı özelliklerinde farklılık vardır ve müşteri kısıtlı seçenekler
arasından tercih yapmak durumundadır. Kişiselleştirilmiş Standartlaştırmada, müşteri ürünü oluşturan parçaların alternatifleri arasından tercih
yapmaktadır. Örneğin otomobillerdeki renk, motor, klima, hava yastığı vb.
donanımlar müşteriler tarafından tercih edilebilir. Özel Kişiselleştirmede,
kişisel ihtiyaçlara göre standart tasarımlar kullanılır. Tasarımlar ortak olmakla beraber, ürünler kişi bazında farklılık arz eder. Terzinin diktiği bir
elbise bu konuya örnek olarak verilebilir.
Ross (1996) müşterilere birçok alternatif arasından seçim yapma imkânı
sağlayan süreçlerin farklılaştırılmasıyla ürünlerin kişiselleştirilmesi üzerinde durmuş (Aktaran: Kocamaz, 2005: 34);
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•…Temel Kitlesel Kişiye Özel Üretim (Core Mass Customization),
•…Üretim Sonrası Kişiselleştirme (Post Product Customization),
•…Perakendeci Tarafından Kişiselleştirme (Mass Retail Customization),
•…Müşteri Tarafından Kişiselleştirme (Self Customized Products) ve
•…Çeşitliliği Artırarak Kişiselleştirme (High Variety Push) olmak üzere
beş farklı kitlesel kişiye özel üretim yaklaşımından bahsetmiştir. Yapılan bu
sınıflandırma Şekil.1’de gösterilmiştir.
Şekil 1. Süreçlerin Farklılaştırılması ile Ürünlerin Kişiselleştirilmesi

Kaynak: Kocamaz (2005: 35).

Temel Kitlesel Kişiye Özel Üretim, müşterinin ürünün temel parçalarını
değiştirerek ürünü kendi ihtiyacına göre kişiselleştirebilmesini ve direkt
üreticiden teslim almasını ifade eder.
Üretim Sonrası Kişiselleştirme, standart bir ürünün üretici ile ortak çalışan
bir şirket tarafından sonradan kişiselleştirilmesidir. Örneğin kurumsal
yazılımlar standart olmasına rağmen, bu yazılımlar üreticinin onayladığı
bir şirket tarafından müşteriye uygun olarak yeniden programlanır.
Perakendeci Tarafından Kişiselleştirme standart bir ürünün perakendeci
veya bayiler tarafından müşteriye uygun bir şekilde ayarlanması, gerektiğinde ölçülerinde değişiklik yapılmasıdır. Farklı yüz yapısı ve farklı çerçevelere göre şekillendirilen gözlük camı bu kapsamda değerlendirilebilir.
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Müşteri Tarafından Kişiselleştirme, işletim sistemi ve ofis otomasyon yazılımları gibi kullanım sırasında müşterinin ürün üzerinde farklılaştırma
yapmasıdır.
Çeşitliliği Artırarak Kişiselleştirme ise ürün çeşidini artırmayı ve her bir
müşterinin ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu konuda da kol saatleri örnek olarak verilebilir.
Gilmore ve Pine (1997) ürünün tasarımı ve müşteri tarafından kullanımı üzerinde durmuş, kitlesel kişiye özel üretimi;
•…Birlikte İşbirliği Yaparak Kişiselleştirme (Collaborative Customization),
•…Uyarlanabilir Kişiselleştirme (Adaptive Customization),
•…Kozmetik Kişiselleştirme (Cosmetic Customization) ve
•…Şeffaf Kişiselleştirme (Transparent Customization) olmak üzere dört
farklı boyutta incelemiştir.
Birlikte İşbirliği Yaparak Kişiselleştirme, müşterinin ihtiyaçlarını ortaya
çıkarmak üzere firma ile müşterinin yaptığı işbirliğine dayanır. Birlikte işbirliği yaparak kişiselleştirme, müşterilerin açıkça dile getirilmiş ihtiyaçlarını karşılamak üzere şirketin müşterilerle birebir diyalog kurması ve bu ihtiyacı gidermek için ürünlerini müşteriye göre kişiselleştirmesidir. Müşteri
ile yapılan işbirliği özellikle müşterinin ihtiyaçlarını net bir şekilde tanımlamasının mümkün olmadığı veya bolluktan dolayı seçimin sinir bozucu
şekilde zor olduğu durumlarda önem kazanmaktadır. Örneğin, dünyanın
en büyük gözlük perakendecisi olan Japonya kökenli Paris Miki öncelikle
her bir müşterisinin yüzünün dijital fotoğrafını çeker. Müşterisinin yüzünün özelliklerinin analizini yaptıktan sonra müşterisinin de fikrini alır ve
müşterisinin nasıl görüneceğini dijital ortamda kendisine göstererek lens
boyutu ve lens şekli konusunda tavsiyede bulunur.
Uyarlanabilir Kişiselleştirmede ürünler standarttır. Fakat müşteriler ürünü satın aldıktan sonra ürünü kendi zevkine ve ihtiyacına göre değiştirebileceği şekilde tasarlanır. Yüksekliği ayarlanabilen ofis koltukları ile kişiselleştirilebilen bilgisayar yazılımları bu konuya örnek olarak verilebilir.
Kozmetik Kişiselleştirme, standart bir ürünün farklı müşterilere farklı
bir şekilde sunulması ile ilgilidir. Bu kapsamdaki ürünler müşteriler tarafından genellikle aynı şekilde kullanılır. Bu tip ürünler farklı kanallardan
pazara sunularak, farklı özellikleri öne çıkarılarak, ürünlerin ambalajı veya
ambalaj içindeki miktarı değiştirilerek veya standart bir ürünün üzerine
müşterinin ismi yazılarak farklılaştırılabilir.
Şeffaf Kişiselleştirme ise belirli ürün veya hizmetin müşteriler hakkında
önceden bilgi toplanarak, müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak, tasarlanmasıdır. Genellikle müşteri kendisi hakkında bilgi toplanarak ürünün ken-
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disi için farklılaştırıldığının farkında değildir. Bu yöntem müşterinin istek
ve ihtiyaçlarının şirket tarafından belirlenebildiği veya müşterinin istek ve
ihtiyacını her seferinde tekrarlamak istemediği durumlarda faydalıdır. Örneğin temizlik şirketlerinin yaptığı işler birbirinden farklıdır. Bir oto yıkama servisinde kullanılacak deterjan ile bir fabrikada veya hastanede kullanılan deterjan bir değildir. Temizlenecek yerin özelliğine göre deterjanın
miktarı ve kimyasal yapısı değişiklik gösterir. Dolayısıyla her bir müşteriye
en uygun karışımı içeren deterjanı teslim etmek bu kapsamda değerlendirilebilir. Ürünün özellikleri ve sunuluşu kapsamında nasıl bir farklılaştırma
yapılabileceği Şekil.2’de gösterilmiştir.

Farklılaştırma
var

Şeffaf
Kişiselleştirme

Farklılaştırma
yok

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Şekil 2. Ürünün Özellikleri ve Ürünün Sunuluşuna göre Farklılaştırma

Uyarlanabilir
Kişiselleştirme
Farklılaştırma yok

Birlikte İşbirliği Yaparak
Kişiselleştirme

Kozmetik
Kişiselleştirme
Farklılaştırma var

ÜRÜNÜN SUNULUŞU
Kaynak: Gilmore ve Pine (1997: 95)

Yukarıda verilen sınıflandırmaların birbirine çok benzediği ve farklı terimlerle ifade edildiği bir gerçektir. Bu sınıflandırmaların her birinde ürünün tasarımı, üretimi, montaj ve kullanımında müşterinin istek ve ihtiyacı belirlendikten sonra kişiselleştirme yapılmaktadır. Ürünün gerek şirket
tarafından gerek müşteri ile veya müşterinin kendisi tarafından kişiselleştirilmesinin farklı bir üretim anlayışı gerektirdiği aşikârdır. Bu kapsamda
kişiye özel ürünlerin kitlesel olarak üretilebilmesinde modüllerden yararlanılmaktadır ve modüllerden yararlanma şirketler tarafından en çok tercih
edilen yöntemdir. Modüller bir ürünün yapı taşlarıdır ve bağımsız olarak
tasarlanabilen ancak birlikte bir bütün olarak işlev gören, alt sistemlerden
daha küçük bir ürün veya yöntem olarak tanımlanabilir (Baldwin & Clark,
1997). Modüllerin standart olması ölçek ekonomisinin kitlesel kişiye özel
üretim için de geçerli olmasını, modüllerin farklı ürünlerde kullanılması ise fırsat ekonomisinin elde edilmesini sağlamaktadır (Bardakçı, 2004).
Modüler ürün tasarımı maliyetlerin azaltılmasını, üretim hızının ve ürün
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çeşidinin artırılmasını sağlamakta, böylece üretimin etkinliğini artırmaktadır (Åhlström & Westbrook, 1999). Ulrich ve Tung (1991) ürünlerde kullanılan 6 farklı modüler yaklaşım belirlemiştir.
•…Parça Paylaşımı ile Modüler Hale Getirmek (Component-sharing
Modularity),
•…Parça Değişimi ile Modüler Hale Getirmek (Component-swapping
Modularity),
•…Ölçüye Göre Keserek Modüler Hale Getirmek (Cut-to-Fit Modularity),
•…Karıştırarak Modüler Hale Getirmek (Mix Modularity),
•…Bir Omurgaya Bağlayarak Modüler Hale Getirmek (Bus Modularity),
•…Söküp Takarak Modüler Hale Getirmek (Sectional Modularity).
Parça Paylaşımı ile Modüler Hale Getirmek (1), farklı tip ürünlerde, aynı
parçayı kullanmaktır. Farklı model cep telefonları için aynı tip pilin kullanılması bu yaklaşıma örnek verilebilir.
Parça Değişimi ile Modüler Hale Getirmek (2), aynı bağlantı noktalarını
kullanabilecek şekilde tasarlanan parçalarla, ürün özelliklerinde değişiklik
yapmaktır. Örneğin çocuk kitapları satan Create-A-Book®, bir çocuk için kitap hediye etmek isteyen müşterisine kitabın hediye edileceği çocuk hakkında
bir takım özel sorular sormakta (Adı, doğum tarihi, anne adı, babaannesinin
yaşadığı yer vb.) ve bu bilgileri bilgisayarın hafızasında bulunan kitabın metnine uygun şekilde yerleştirmektedir. Daha sonra bu metnin çıktısını alıp,
alınan çıktıyı da ciltleyerek müşterisine teslim etmektedir (Bardakçı, 2004).
Ölçüye Göre Keserek Modüler Hale Getirmek (3), ürünün farklı ihtiyaçlara göre kişiye özel ayarlanarak kullanılmasına imkân vermektedir. Farklı
yüzlere göre değişik boyutlarda çerçeveden bağımsız üretilen gözlük sapları
bu yaklaşıma örnek olarak verilebilir.
Karıştırarak Modüler Hale Getirmek (4), birleştirilen parçaların kendi
özelliklerini yitirmesi neticesinde ortaya yeni bir ürünün çıkması ile ilgilidir. Birkaç rengin karıştırılması ile oluşturulan duvar boyaları bu tip yaklaşıma örnek teşkil eder.
Bir Omurgaya Bağlayarak Modüler Hale Getirmek (5), farklı işlemleri
gerçekleştiren parçaların istenildiğinde standart bir omurgaya eklenmesidir. Masaüstü bilgisayarlarının kasasına istenen nitelikte kartların eklenmesi bu tip bir kişiselleştirmeye örnek olarak verilebilir.
Söküp Takarak Modüler Hale Getirmek (6) farklı fonksiyonel özelliklerin
sağlanması için ihtiyaç duyulan sayıda parça veya parçaları değişik
biçimlerde bir araya getirmektir. Lego oyuncakları bu yöntem için iyi bir
örnek teşkil eder.
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Bu modüler yaklaşımların kullanım biçimi Şekil 3’te gösterilmiştir.
Şekil 3. Modüler Yaklaşım

Kaynak: Ulrich ve Tung (1991: 75)

Yukarıda verilen kitlesel kişiye özel üretim uygulamaları aslında üç
grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi Lampel ve Mintzberg (1996)’in tam
kişiselleştirme ve özel kişiselleştirme olarak tanımladığı uygulamalardır.
Müşterinin ürünün tasarım aşamasından imalatına kadar sürecin her
kademesinde yer aldığı veya ürüne sürecin herhangi bir aşamasında
müdahale edebildiği, ölçüye göre keserek ve karıştırarak kişiselleştirme de
dâhil olmak üzere sadece o müşteriye özel bir ürünün imal edildiği, Koçel
(2001: 368) tarafından “butik tarzı kişiselleştirme” diye adlandırılan, çok
fazla seçenek imkânı olan uygulamalardır. İkinci grupta birinci gruba göre
daha kısıtlı seçeneklerle kişiselleştirme söz konusudur. Bu gruba giren
uygulamalar müşteriye belirli sayıda seçenekler sunan, bayi veya müşteri
tarafından daha önceden belirlenmiş seçenekler arasından birisinin
seçilmesi ile kişiselleştirilebilen uygulamalardır. Bu tip kişiselleştirme
faaliyetleri “ayarlanabilir kişiselleştirme” olarak adlandırılabilir. Üçüncü
grup ise “modüler kişiselleştirme” olarak tanımlayabileceğimiz ürünlerin
modüller vasıtasıyla kişiselleştirilmesidir.
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SONUÇ
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, üretim yöntemleri ve
süreçleri ile müşteri davranışlarını radikal bir şekilde değiştirmiştir. Bilgiye
daha kolay erişebildiği için müşterilerin ürün ve hizmetlerle ilgili beklentileri artmış, müşteriler daha bilinçli ve daha seçici davranmaya başlamıştır.
Müşterilerin kendilerine özgü ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması konusundaki talebi ve bu talebin gerçekleştirilebilmesini sağlayan bilgisayar
destekli üretim teknolojilerinin kullanımı ürün çeşidini artırmış, müşteriler de kendilerini farklı ve özel hissetmesini sağlayan ürünlere yönelmişlerdir. Geçmişin tek tip tüketici profilini esas alan “ürün odaklı” pazar bölümlendirmeleri yerini, “her müşteri birey olarak tektir ve her bireyin de istek
ve ihtiyaçları birbirinden farklıdır” bakış açısıyla her bir müşteriyi farklı bir
pazar bölümü olarak gören “tüketici odaklı” üretim anlayışına bırakmıştır.
Kitlesel üretimin öncelikli amacı herkesin satın alabileceği standart
ürünler üretmek iken kitlesel kişiye özel üretimin amacı ürün veya hizmetlerde yeterli çeşitliliği sağlamak, böylece herkesin kendisine uygun ürünü
makul bir fiyatla almasını sağlamaktır. Kitlesel kişiye özel üretim, kitlesel
üretimin karşıtı veya alternatifi değildir. Kitlesel kişiye özel üretimin her
sektörde kullanılması da söz konusu değildir. Özellikle kolayda mallarda
kitlesel kişiye özel üretimin uygulanmasına hiç gerek yoktur. Dolayısıyla
her iki üretim yönteminin de farklı koşullarda farklı geçerliliği olduğunu
kabul etmek gerekir. Ancak kitlesel kişiye özel üretim yapmaya müsait sektörlerde, bu yaklaşımı benimseyen şirketlerin rakiplerine göre çok büyük
rekabet avantajı sağladığı da bir gerçektir.
Kitlesel kişiye özel üretim için kullanılabilecek birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden her biri farklı bir yönetim anlayışı ve farklı bir uygulama gerektirir. Seçilecek yöntemler şirketin pazara ve müşteriye bakış açısını da yansıtır. Dolayısıyla kullanılabilecek yöntemlerin seçiminde şirket
yöneticilerinin müşteri talebini, pazar koşullarını, değer zincirini ve üretim
için gerekli teknolojinin varlığını, ürünlerin kişiselleştirilebilir olup olmadığını dikkate alması gerekir.
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ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİNE ETKİSİNDE KİŞİÖRGÜT UYUMUNUN ARACILIK ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF THE PERSON-ORGANIZATION
FIT ON THE EFFECT OF JOB SATISFACTION IN
ORGANIZATIONAL COMMITMENT
İrfan AKKOÇ1, Yılmaz GÜR2
ÖZET
Örgütlerin temel amacını oluşturan insan faktörü, iş tatmini ve örgütsel
bağlılığa olan ilgiyi de arttırmıştır. Günümüzde iş tatmini ve örgütsel bağlılık
değişkenlerinin örgütler açısından öneminin daha iyi anlaşılmasıyla, yapılan
birçok bilimsel çalışmada bu iki değişken üzerinde daha çok durulmaktadır. Bu
çalışmada, Türk Havacılık Sektörü çalışanlarının kuruma olan bağlılıklarının iş
tatminine etkisi ve bu etki de ve kişi- örgüt uyumunun aracılık rolü belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu doğrultuda, Allen ve Meyer tarafından geliştirilen “duygusal
bağlılık”, “devam bağlılığı” ve “normatif bağlılık” boyutlarının yer aldığı “Örgütsel
Bağlılık Ölçeği”, Chen ve arkadaşlarının geliştirdiği beş boyutlu “İş Tatmini Ölçeği”,
Netemayer ve arkadaşlarının geliştirdiği dört boyutlu “Kişi-Örgüt Uyumu Ölçeği”
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Kamu ve Özel Havacılık çalışanlarının
arasından basit tesadüfî yöntem ile seçilen 160 katılımcı oluşturmuştur. Veriler yüz
yüze anket yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde
Sosyal Bilimler için istatistik Paketi kullanılmıştır. (AMOS ve SPSS). Bu çerçevede,
değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde korelasyon analizi, t-testi,
varyans analizi, hiyerarşik regresyon analizi ve Sobel testi istatistiksel yöntemleri
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; örgütsel bağlılık ve boyutlarının bağımlı
değişken olan iş tatmini ve kişi-örgüt uyumu ile pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye
sahip olduğu ve kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü üstlendiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, İş tatmini, Kişi-Örgüt Uyumu

ABSTRACT
The human factor which is the main purpose of organizations has increased
the interest in job satisfaction and organizational commitment as well. As the
importance of job satisfaction and organizational commitment for organizations
is understood, the recent scientific studies have mostly focused on these two
factors. In this study, the effects of the organizational commitment of workers in
the aviation sector on job satisfaction and also on the mediating role of person1 Dr. Öğr. Üyesi, dr.irfanakkoc@gmail.com
2 Öğ.Gör., İzmir Ekonomi Üniversitesi, yilmaz_gur1967@hotmail.com (Bu
bölüm yüksek lisans tezinden yazılmıştır)
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organisation fit have been examined. For this, “The Scale of Three Component
Model of Organizational Commitment” of Allen and Meyer (1990), which
consists of “affective commitment”, “continuance commitment”, and “normative
commitment”; “The Scale of Job Satisfaction with five items” developed by Chen et
al. (2009); and “The Scale of Person-Organization Fit with four items” developed by
Netemeyer at all (1997) have been used. The data was collected from 160 participants
selected by the simple random sampling method, who work for the state owned
and the private aviation companies, by using a structured questionnaire as well as
face to face interviews. The data was analysed using Statistical Software Packages
for Social Sciences (AMOS, SPSS), and the relationships among the variables have
been determined by the correlation analysis, t-test, variance analysis, hierarchical
regression analysis and sobel test. The results of this empirical study indicate that
the organizational commitment and its dimensions are significantly related to the
dependent variables of the job satisfaction and the person-organization fit in a
positive way, and that the person-organisation fit plays an mediating role.
Keywords: Organizational Commitment, JobSatisfaction, Person-Organization Fit

GİRİŞ
Artan rekabet, küreselleşme ve çevresel değişiklikler, örgütte çalışan
üzerine odaklanmayı her zamankinden daha önemli hale getirmektedir.
Araştırmalar, çalışanların sadece beceri ve yeteneklerini geliştirilmesinin
yeterli olmadığını aynı zamanda işe ve örgüte olan bağlılıkları ve duydukları memnuniyeti artırmanın bir zorunluluk haline geldiğini göstermektedir.
Yönetici ve araştırmacılar, etkin bir şekilde rekabet edilebilmesi için çalışanlarını işletmede tutmalarının kritik bir yönetim konusuna dönüştüğünü
ifade etmektedirler. Çalışanlar, işe ve örgüte kendilerini adanmış hissederler ve tatmin olurlar ise çalışanların örgütte çalışmaya devam etmekte daha
fazla istekli oldukları düşünülmektedir.
Guest (1995) geleneksel insan gücü yönetimini insan kaynakları yönetimine dönüştürdüğünü bu nedenle örgütsel bağlılık değişkenini insan kaynakları yönetiminin merkezinde olduğunu vurgulamaktadır. Whyte (1965)
göre, örgütsel bağlılık kavramını çalışanın örgüte sadakati ve katkısı olarak
tanımlamaktadır. Örgütsel Bağlılık değişkeninin araştırmacıların dikkatini
çekmesinin başlıca nedeni, “yüksek örgütsel bağlılık örgüte faydalıdır” hipotezidir. İnsan kaynakları yönetiminin örgütsel çıktılarından biri olan iş
tatmini, iş performansı, çalışan devri, çalışanların bağlılığı ve çalışanların
güvenini etkilediği için işletmeler için stratejik önem taşımaktadır (Liao,
Hu, & Chung , 2009).
İş tatmini çalışanların işlerine karşı gösterdikleri duygusal tepkiler olarak tanımlanmaktadır (Weiss, 2002). İşletmelerin başarısında en önemli
unsurlardan birisi insan faktörüdür. İşletmelerin daha verimli ve etkili olabilmeleri, rekabet avantajı sağlayabilmeleri ancak çalışanlarının başarısına
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bağlıdır. Çalışanların yüksek performans göstererek verimli bir şekilde çalışabilmeleri ise işlerinden tatmin olarak motive olmalarıyla mümkün olmaktadır (Feldman ve Arnold, 1983; Poon, 2004).
Kişi-örgüt uyumu, örgütsel davranış ve personel yönetimi alanlarında
popüler bir konudur. Kişi-örgüt uyumu çalışanların işten ayrılma niyetini,
çalışma tutumunu, örgütsel vatandaşlık davranışını, etik davranışını, zorlukları ve iş performansını önemli derecede etkilediği için hem akademik
hem de pratik yönetim alanlarında dikkatleri üzerine çekmektedir. (Jansen
& Kristof-Brown, 2006; Kristof, 1996; Verquer, Beehr, & Wagner, 2003).
Kişi-örgüt uyumu, kişisel değerlerin örgütsel değerlerle olan uyumu olarak
ifade edilmiştir. Kişi-örgüt uyumu için bireysel ve örgütsel değerler arasındaki uyuşma, bir takım araştırmalarda temel ve en önemli kriter sayılmaktadır (Bilsky & Jehn, 2002: 211). Schneider’in (1987) çekim-seçim-yıpranma modeline uygun olarak, değerleri organizasyonların değerleri ile
uyumlu olan çalışan örgütte kalmayı tercih eder. Bu tür değer-uyum örgütlere üyelik, ihtiyaçların karşılanmasına ve dolayısıyla örgüte karşı elverişli
bir tutum geliştirilmesine yol açmaktadır (Arthur vd., 2006).
Havacılık sektörünü diğer sektörlerden ayıran en önemli özelliğin
sektöre ait kuralların, işleyişin ve standartların uluslararası niteliğe sahip
otoriteler (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO), Avrupa
Havacılık Emniyeti Ajansı, (EASA) Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
(IATA) vb.) tarafından belirlenmesidir. Bu otoriteler tarafından belirlenen
sektöre ait bütün düzenlemelere ilgili ülkelerin uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi takdirde uluslararası alanda faaliyet göstermelerine izin verilmemektedir. Bu kapsamda Havacılık Sektörü, teknoloji yoğun ve uluslararası rekabet içinde yer alan bir sektör olması nedeniyle nitelikli insan
gücünün istihdam edildiği işletmelerden oluşmaktadır. Havacılık sektörü
hem dünyada hem de Türkiye’de hızla büyümekte olan sektörlerin başında
yer almaktadır. Son on beş yıllık dönemde, Dünya havacılık sektörü yıllık
ortalama yaklaşık %6 büyürken, Türkiye havacılık sektöründe bu büyüme
%10’un üzerinde bir oranda gerçekleşmiştir. Uluslararası Hava Taşımacılığı
Birliği’nin (IATA) tahminlerine göre, 2036 yılı itibariyle Türkiye’nin yeni
yolcu sayısı artış hızı baz alındığında dünyanın en hızlı büyüyen ilk beş
pazarı arasına girmesi beklenmektedir (IATA, 2017). Bu kapsamda nitelikli
insan gücüne olan ihtiyacı her geçen gün daha fazla aratan havacılık sektörü, bu nitelikli insan gücünü işletmelere çekebilmek, istihdam devamlılığı
sağlamak ve bu işletmelerin etkin ve verimli olabilmeleri için; örgütsel bağlılık, iş tatmini ve kişi örgüt uyumu değişkenlerinin kritik bir öneme sahip
olduğu değerlendirilmektedir.
Yukarıda belirtilen yaklaşım çerçevesinde, bu çalışmada havacılık sektöründe yer alan işletmelerde örgütsel bağlılığın çalışanların iş tatmini üzerindeki etkisi ve bu etkide kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü araştırılmıştır.
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TEORİ VE HİPOTEZLER
Örgütsel Bağlılık
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yönetim alanlarına girişinden
günümüze örgütsel bağlılık, çalışan görevinin odak noktası olarak “örgüt”
üzerine yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla bu odaklanma oldukça dinamik bir
değişime yol açmıştır. Örgüt alanında çalışan araştırmacılar bağlılığı, bazı
çalışanların neden işletmede çalışmayı istediklerini, bazı çalışanların ise
neden istemediklerini (Allen & Meyer, 1990) açıklayan bir durum olarak
görmektedirler. Örgütsel bağlılık, çalışanın örgütle olan ilişkisiyle ilgili psikolojik bir durumudur. Bu ilişki, çalışanın örgüte üye olmaya istekliliğini
belirlemektedir (Agarwal & Sajid, 2017: 125).
Örgütsel bağlılık, yetenekli çalışanları korumak isteyen kuruluşlar için çok
önemlidir. Çalışanın kendi organizasyonuyla ilişkili olduğu dereceyi temsil etmektedir (Fu & Deshpande, 2014). Dee, Henkin ve Singleton (2006) ise örgütsel
bağlılığı, bir çalışanın örgüte bağlı kalma ve sadık olma arzusu olarak tanımlamaktadırlar. Bir diğer tanımda örgütsel bağlılık, “bir kişinin belirli bir organizasyonla
özdeşleşmesi ve belirli bir organizasyona katılımının göreli gücü” olarak tanımlanmaktadır (Mowday, Steers, & Porter, 1979: 226). Başka bir ifade ile örgütün sürekli
başarısı için, çalışanların sadık kalmaya istekli olması ve refah için en iyi düşüncelerini ifade etmesi örgütsel bağlılıktır (Luthans, 2007).
Örgütsel bağlılığın boyutlarını açıklayan birçok model bulunmaktadır. Ancak
en tanınmış olanı Meyer ve Allen (1991)’in üç boyutlu modelidir. Bu boyutlar
“duygusal, devam ve normatif bağlılıktır. “Duygusal Bağlılık” bir kişinin kuruluşla
olan iç bağını temsil ederken, “devam bağlılığı kuruluştan ayrılma ile ilgili maliyetlerin algılanmasıdır. “Normatif bağlılık”, bireyin örgütte kalma sorumluluğunu
ifade eder. Allen ve Meyer (1990) örgütsel bağlılığın üç boyutunu, duygusal boyut
“kalmak istiyorum”, normatif boyut “kalmam gerektiğini hissediyorum” ve bir devam boyutu “Kalmaya ihtiyacım var” şeklinde ifadeler ile açıklamaktadır (Allen
& Meyer, 1990). Normatif bağlılık, ahlaki değerleri ve inançları kapsayan, çalışanın örgütte kalmak için hissettikleri aidiyet duygusunu yansıtan bağlılığı (Meyer
vd., 2002; Kuokkanen vd., 2003), devam bağlılığı, örgütten ayrılmanın maliyetinin
yüksek olması nedeniyle çalışanın örgütte kalma zorunluluğunu hissetmesi, duygusal bağlılık ise, çalışanın örgüte ve onun amaçlarına olan sadakati ve örgütle özdeşleşmesi olarak ifade edilmektedir (Steers, 1977; Mowday, Steers, & Porter, 1979)

İş Tatmini
İş tatmini, örgütsel araştırmalarda işle ilgili en fazla çalışılan sonuçlardan biridir
(Vilela ve ark., 2008). İş tatmini iki nedenden dolayı örgütsel davranış alanında
yer alan bağımlı ana değişkenlerden olmuştur. Birincisi yapılan çalışmalarda
performans etmenleriyle arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İkincisi ise
birçok örgütsel davranış alanında çalışan araştırmacıların değerler tercihleri
arasında yer almaktadır (Robbin & Judge, 2011: 27).
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İş tatmini değişkenine ait literatürde birçok tanım yer almaktadır. İş tatmini,
“kişinin iş veya mesleki deneyiminin değerlenmesinden kaynaklanan keyifli ya
da olumlu bir duygusal durum” olarak tanımlanmaktadır (Locke 1976, 1300). İş
tatmini bir çalışanın işinden istediği ile elde ettiğini karşılaştırması sonucunda
göstermiş olduğu duygusal tepkiye verilen isim (Samad, 2006), genel anlamda
iş tatmini, işin ve çalışanların isteklerinin birbirine uyduğu zaman gerçekleşen,
çalışanların işlerinden duydukları hoşnutluk olarak ifade edilmektedir (Fritzsche
& Parrish, 2005). Çalışanın iş tecrübeleri sonucunda işine göstermiş olduğu olumlu
ruh hali iş tatmini, olumsuz ruh hali ise iş tatminsizliği olarak adlandırılmaktadır
(Schermerhorn, 1994).

İş tatmin düzeyi yüksek olan çalışanların düşük olanlara kıyasla
daha verimli olduklarına yönelik inanç yöneticiler arasında kabul
gören önermeler içinde bulunmaktadır (Robbin ve Judge, 2011: 27). Bu
kapsamda çalışanların iş tatmininin sağlanması, örgütlerin en önemli
yönetim görevleri arasında yer almaktadır. Motivasyon düzeyi yüksek
ve iş tatmini duyan çalışanlar, moral düzeyleri daha yüksek olmakta ve
bunun sonucu olarak işletmelerine olan faydaları artmaktadır. Çalışanların
işlerinden üst düzeyde tatmin olması, onların yöneticilerine ve işyerlerine
olan bağlılıklarını artırmakta, kriz dönemlerinde olağanüstü gayret
göstermelerine neden olmaktadır (Suominen, vd., 2001; Kuokkanen,
Leino-Kilpi & Katajisto, 2002).

Kişi-Örgüt Uyumu
Kişi-örgüt uyumu; Parsons’un “bir mesleğin seçilmesinde, çalışanın
yeteneklerini, ilgi alanlarını, hırslarını, kaynaklarını, sınırlamalarını ve
sebeplerini net bir şekilde anlamasının bir zorunluluk olduğu” düşüncesi
Kişi-örgüt uyumu kavramının kökeni olarak değerlendirilmektedir (1909,
5). Kişi-örgüt uyumu değişkeni 1950 yıllardan itibaren yönetim alanında
yer almaya başlamış bir kavramdır (Muthusamy, 2009). Kişi-örgüt uyumu
değişkeni, kişi-iş uyumu değişkeninin daha geniş bir perspektifken diğer
bir ifade ile örgüt düzeyinde ele alınmasıyla ortaya çıkan bir kavramdır.
İşletmeler eğer dinamik ve sürekli değişen bir çevre içerisinde faaliyetlerini yürütüyor, yapılan görevleri sürekli değiştirebilecek ve bununla birlikte
çalışma takımları arasında değişiklik yapabilecek çalışanlara ihtiyaç duyuluyor ise çalışanın kişiliği ile işin özellikleri ve örgüt kültürünün uyumlu olması gerekliliği bulunmaktadır. (Robbbins & Judges, 2011: 152). İşletmeler,
kalite geliştirme, küçülme, değişim veya yeni iş yapılarının oluşturulması
gibi gelişmeler ortaya çıktığı dönemlerde, işletme içinde hareketli olabilen
çalışan varlığı kritik öneme sahiptir. Bu rekabetçi ve radikal gelişmeler karşısında başarılı olabilmek için esnek bir iş gücü yapısı ve örgütsel bağlılık
oluşturulması ve sürdürülmesinde gerekli olan yüksek düzeyde kişi-örgüt
uyumunun sağlanması son derece önemlidir (Kristof, 1996: 1).
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Benlik sınıflandırma teorisine göre (Turner, vd., 1987), paylaşılan kültürün, grup içi çalışanlar tarafından kişisel onaylanması bir sosyal grupla
özdeşleşme için önemli bir temel oluşturmaktadır. Çalışanlar, kendilerini
belirli bir sosyal kategorinin değiştirilebilir bir örneği olarak görürlerse,
daha yüksek bir grup tanımlama düzeyi (Guan, Deng, & Bond, 2010) ve
daha pozitif bir grup içi tutum ortaya çıkmaktadır. (Guan, vd., 2011). Çalışanlar ve örgüt kültürü arasında algılanan benzerlik, kişi-örgüt uyumunun
temel bileşeni olarak gösterilmektedir (Kristof, 1996; Schneider, 1987).
Kişi- örgüt uyumu “çalışanların değerlerinin organizasyonun değerleri ve işletmedeki diğer çalışanların değerleri ile eşleştiğine inandıklarında”
ortaya çıkmaktadır (Cable & DeRue 2002, 866). Kişi-örgüt uyumunu, Kristof (1996), çalışanlarla kuruluşlar arasındaki uyumluluk olarak tanımlar;
bu uyum, çalışan veya örgüt diğerinin ihtiyaçlarını karşılarken veya benzer
özellikleri paylaştıklarında veya her ikisini birden paylaştığında oluşmaktadır. Çalışan-örgüt uyumu, çalışan ve örgütün inançları, değerleri arasındaki benzerlik (O’Reilly, Chatman & Caldwell, 1991: 492), bir başka ifade
ile örgüt amaçları ile çalışan amaçları arasındaki benzerlik temelinde (Vancouver vd., 1994: 666) ele alınabilir. Carless’e (2005) göre; kişi-örgüt uyumu, kişinin örgütle ve iş çevresiyle kendisi arasında algıladığı benzerliktir.
Çalışanlar ve örgütleri arasındaki uyumluluk düzeyini ifade eden kişi-örgüt uyumu, çalışanların mesleki memnuniyetinin (Deng, vd., 2011),
performansının (Deng , vd., 2015) ve örgütsel bağlılıklarının (Hoffman &
Woehr, 2006) temel bir belirleyicisidir. Yapılan çalışmalar; iyi düzeyde bir
kişi-örgüt uyumu oluştuğu zaman, çalışanların işlerine adapte oldukları ve
iyi performans sergiledikleri ve iş ile ilgili pozitif tutum ve davranış geliştirdiklerini göstermiştir (O’Reilly, Chatman ve Calwell, 1991; Cable and
Judge, 1996; Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005).

Örgütsel Bağlılık İş Tatmini İlişkisi
Meyer ve Allen (1997), örgüte yüksek düzeyde bağlılık düzeyine sahip
çalışanların genel olarak daha yüksek seviyede iş tatmini, daha düşük iş
stres düzeyi ve daha düşük iş-aile çatışma düzeylerine sahip olduğunu
belirtmektedirler. İş yaşamında iş tatmininin artmasıyla örgütsel bağlılık
artmaktadır (Testa, 2001). Jermier ve Berkes (1979), Gomes (2009),
Kappagoda (2012) ve Fu ve Deshpande (2014) çalışmalarında örgütsel
bağlılığın iş tatmini olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Bir çok
çalışma da, iş tatmininin örgütsel bağlılık üzerinde önemli bir etkisi olduğu
sonucuna ulaşılmıştır (Qureshi vd., 2011; Malik vd., 2010). İş tatmini ile
örgütsel bağlılık arasında da güçlü bir ilişki bulunmaktadır. (Price & Mueller
1981; Fletcher & Williams 1996; Ketchand & Strawser 2001; SikorskaSimmons 2005; Top, 2012; Yang, 2012). Lincoln ve Kalleberg (1990), ABD
ve Japonya’daki işçilerin çalışma tutumlarını incelemiştir. İş doyumu ve
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örgütsel bağlılık arasında Japonya’daki işçiler için 0.73’lük bir korelasyon
değerine ulaşırken, Amerikalı işçiler için ise a 0.81’lik korelasyon değerini
tespit etmiştir. Lee (1988) bankacılık sektörü çalışanlarını üzerinde yaptığı
çalışmada iş tatminini örgütsel bağlılığın en iyi yordayıcı değişkenlerden
biri olduğu bulgusuna erişmiştir.
Kamu ve özel sektörün örneklem alındığı bir çalışmada örgütsel bağlılık
ile iş tatminin arasında kamu sektöründe pozitif yönde ve kuvvetli bir
ilişki tespit edilirken özel sektörde bu ilişkinin yönü aynı fakat zayıf olduğu
tespit edilmiştir (Agarwal ve Sajid, 2017: 125). Araştırmalarda, örgütsel
bağlılık ve iş tatmini arasındaki ilişkilere bakıldığında örgütsel bağlılığın
alt boyutlarının da iş tatmini ile anlamlı ilişkisinin olduğu görülmektedir.
Özellikle duygusal boyut daha fazla etkili olmaktadır (Luthans, 1997:3).
Dinç’ in (2017). Mobilya imalat sektöründe, Çalışkan ve Hazır’ın (2012)
İletişim sektöründe ve Raina ve Roebuck’ın (2016: 112) sigorta sektöründe
Chana ve Qiu’un (2011: 1122), göçmen çalışanlar üzerinde yaptıkları
çalışmalarda örgütsel bağlılık ile iş tatmini arasında pozitif yönlü ve
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Kuramdan ve görgül araştırmalardan
yola çıkılarak örgütsel bağlılığın ve alt boyutlarının iş tatminine etkisini test
etmek üzere geliştirilmiş hipotezler aşağıda sunulmuştur.
H1: Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyi iş tatmin düzeylerini pozitif ve
anlamlı olarak etkiler.
H1a: Çalışanların duygusal bağlılık düzeyi iş tatmin düzeylerini pozitif
ve anlamlı olarak etkiler.
H1b: Çalışanların devam bağlılık düzeyi iş tatmin düzeylerini pozitif ve
anlamlı olarak etkiler.
H1c: Çalışanların normatif bağlılık düzeyi iş tatmin düzeylerini pozitif
ve anlamlı olarak etkiler.

Örgütsel Bağlılık Kişi-Örgüt Uyumu İlişkisi
Çalışanların yaşadıkları çevre ve çalıştıkları işlerinde kişi-örgüt uyumu
olduğunda çalışanlar çoğunlukla çevrelerini ve işlerini değiştirmezler aynı
çevrede kalmayı ve işlerine devam etmeyi tercih etmektedirler (Chatman,
1991:464). Araştırmalar, kişi-örgüt uyumunun iş tatmini ve örgütsel bağlılık da dahil olmak üzere çalışanların çalışma tutumlarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir (Luthans vd., 1987; Saks & Ashforth 1997; Verquer vd.,
2003). Çok sayıda araştırmada, kişi-örgüt uyumu ve örgütsel bağlılık arasında ilişki araştırılmış ve bu çalışmaların tamamında, kişi-örgüt uyumu,
örgütsel bağlılık ile pozitif yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Cable &
Judge, 1996; Ostroff, Shin, & Kinicki, 2005; Van Vianen, 2000; Vancouver
& Schmitt, 1991: Boxx, Odom & Dunn, 1991; Meglino Ravlin & Adkins,
1989; O’Reilly, Chatman & Caldwell, 1991; Tziner, 1987). Kuramdan ve
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görgül araştırmalardan yola çıkılarak örgütsel bağlılığın ve alt boyutlarının
kişi-örgüt uyumuna etkisini test etmek üzere geliştirilmiş hipotezler aşağıda sunulmuştur.
H2:Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyi kişi-örgüt uyumu düzeylerini
pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
H2a: Çalışanların duygusal bağlılık düzeyi kişi-örgüt uyumu düzeylerini pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
H2b: Çalışanların devam bağlılık düzeyi kişi-örgüt uyumu düzeylerini
pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
H2c: Çalışanların normatif bağlılık düzeyi kişi-örgüt uyumu düzeylerini pozitif ve anlamlı olarak etkiler.

Kişi-Örgüt Uyumu İş Tatmini İlişkisi
Literatürde, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini değişkenleri arasında pozitif
yönlü bir ilişki olduğunu gösteren, birçok çalışma bulunmaktadır (Cable
ve Judge, 1996: 300; Meyer, vd, 2010: 460; Verguer, Beehr & Wagner, 2003:
473; Cable ve Judge, 1994: 321). Yapılan bir araştırmada çalışanların iş tatmini kişi-örgüt uyumunu olumlu yönde etkilediğini, iş tatmininin artırılması ile çıktılarda değişim sağlanabileceği ve kişi-örgüt uyumunun da örgütün hedeflerine ulaşmasında önemli rolü olduğunu, iş tatminini artırdığı
ifade edilmektedir (Turunç & Çelik, 2012). Hudson, Bryson ve Michelotti,
(2017: 332), tarafından Asya ve Avrupa kıtasında bulunan farklı sektörlerde
yer alan çalışanlar üzerinde yapılan bir çalışmada yüksek dereceli kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini arasındaki ilişki 0.518’lik oldukça güçlü bir pozitif
korelasyon katsayısı ile desteklenmektedir. Kamu çalışanlarına yapılan bir
diğer çalışmada ise kişi örgüt uyumunun iş tatminini anlamlı ve pozitif bir
etkisi olduğu tespit edilmiştir (ß = .461, p <0.01) (Liu, Liu ve Hu, 2010:
621). Kuramdan ve görgül araştırmalardan yola çıkılarak kişi-örgüt uyumunun çalışanların iş tatmin düzeylerine etkisini test etmek üzere geliştirilmiş hipotez aşağıda sunulmuştur.
H3: Çalışanların kişi-örgüt uyumu iş tatmin düzeylerini pozitif ve
anlamlı olarak etkiler.

Kişi-Örgüt Uyumun Aracılık etkisi
Araştırmalarda, çalışanın bir iş, grup veya örgütle uyum seviyesinin, iş
doyumu, iş arkadaşı veya denetleyici ilişkileri ve/veya örgütsel bağlılık gibi
kişisel ve ilişkisel faktörlerle güçlü bir şekilde ilişkili olduğu tespit edilmiştir
(Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005). Örgütsel bağlılık ile iş tatmini ilişkisinde kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü inceleyen bir çalışmaya
rastlanılmamıştır. Ancak bir çalışma da çalışma statüsü ile örgütsel bağlılık
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arasındaki ilişkide kişi-örgüt uyumu tam aracılık rolü üstlendiği görülmüştür (Seong, Hong & Park, 2012: 1122). Yapılan araştırmalarda; Kişi-örgüt
uyumunun örgütsel bağlılık (Cable & Judge, 1996; Ostroff, Shin, & Kinicki,
2005; Van Vianen, 2000; Vancouver & Schmitt, 1991: Boxx, Odom & Dunn,
1991; Meglino Ravlin & Adkins, 1989; O’Reilly, Chatman & Caldwell, 1991;
Tziner, 1987), ve iş tatmini değişkeni ile (Cable ve Judge, 1996: 300; Meyer,
vd., 2010: 460; Verguer, Beehr & Wagner, 2003: 473; Cable & Judge, 1994:
321; Turunç & Çelik 2012: 63; Hudson, Bryson & Michelotti, 2017: 332;
Liu, Liu & Hu, 2010: 621) aralarında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir. Bu kapsamda örgütsel bağlılık ile iş tatmini ilişkisinde kişi
örgüt uyumunun aracılık rolü üstlenebileceği değerlendirilmiştir. Yapılan
literatür taramasında kişi-örgüt uyumunun aracılık rolünü araştıran bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
H4: Çalışanların örgütsel bağlılığı ile iş tatminleri arasındaki ilişkide kişi
örgüt uyumunun aracılık rolü vardır.
H4a: Çalışanların duygusal bağlılığı ile iş tatminleri arasındaki ilişkide
kişi örgüt uyumunun aracılık rolü vardır.
H4b: Çalışanların devam bağlılığı ile iş tatminleri arasındaki ilişkide
kişi örgüt uyumunun aracılık rolü vardır.
H4c: Çalışanların normatif bağlılığı ile iş tatminleri arasındaki ilişkide
kişi örgüt uyumunun aracılık rolü vardır.
Kuramdan ve görgül araştırmalardan yola çıkılarak oluşturulan
araştırma modeli ve hipotezler Şekil 1’ de sunulmuştur.
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H1
H2a

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

H3

KİŞİ-ÖRGÜT
UYUMU

H2

DUYGUSAL
BAĞLILIK

H4
H4a

H1a
H4b
H2b

DEVAM
BAĞLILIĞI

İŞ
TATMİNİ

H1b
H4c

H2c
H1c

NORMATİF
BAĞLILIK

Şekil 1: Araştırma Modeli.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın örgütsel bağlılık (ÖB) ve iş tatminin (İT) üzerine etkisini
ve bu etkide kişi-örgüt uyumunun (KÖU) aracılık rolünü belirlemeye yönelik olan bu araştırmada, öncelikle örneklem ve ölçeklere ilişkin bilgilere
yer verilmiştir. Ardından örneklemlerden elde edilen veriler ışığında oluşturulan modele ilişkin analizler yapılmıştır. Bu kapsamda öncelikle her bir
değişkenin doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ardından değişkenler arası
korelasyonlar tespit edilmiştir. Yapılan hiyerarşik regresyon analizi ile hipotezler ve aracılık etkileri test edilmiştir. Ardından aracılık testlerini test
etmek üzere sobel testleri yapılmıştır. Tüm bu analizler sonucunda elde edilen bulgular mevcut literatür ile karşılaştırılarak yönetici ve araştırmacılara
önerilerde bulunulmuştur.

Araştırmanın Örneklemi

Araştırmanın evrenini İzmir ilindeki kamu ve özel havacılık sektörü
teknik birim çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini kamu
ve özel havacılık teknik birim çalışanlarının arasından basit tesadüfî yöntem
ile seçilen denekler oluşturmaktadır. Bu kurumların teknik birimlerinde
yaklaşık 250 kişi çalışmaktadır. Ana kütleden % 95 güvenilirlik sınırları
içerisinde % 5’lik bir hata payı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 152
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kişi olarak hesap edilmiştir (Sekaran, 1992). Bu kapsamda kümelere göre
örnekleme yöntemiyle tesadüfî olarak seçilen toplam 200 kişiye anket
uygulaması yapılması planlanmıştır. Gönderilen anketlerden 184’ü geri
dönmüş ve 172 tanesi analiz yapmak için uygun bulunmuştur. Yapılan
uç değer analizinde değişkenlere ait normal dağılımı bozan 12 veri seti
çıkartılmış ve 160 katılımcının doldurduğu anket analizlere dâhil edilmiştir.
Araştırmaya katılanlara ait demografik bilgiler aşağıda tablo ve şekillerle
sunulmuştur.
Tablo1: Çeşitli Evren Büyüklüklerine İlişkin Örneklem Sayıları (Sekaran,
1992: 253)
Evren Büyüklüğü
100 200 250 500 750 1000 5000
Örneklem Sayısı
80
132 152 217 254 278
357

Araştırmaya katılanların % 12’si İlköğretim % 16’sı Lise % 62’si Lisans,
% 10’u Yüksek Lisans eğitim derecesine sahiptir. Araştırmaya katılanların
% 78’i erkek, % 22’si kadındır. Araştırmaya katılanların % 23’’ü bekâr %
77’si evlidir. Katılımcıların % 6’sı yönetici % 94’ü çalışandır. Katılımcıların
% 69’u kamu % 31’i özel sektöründe çalışandır. Araştırmaya katılan katılımcıların yaş ortalaması 39, ortalama çalışma süresi ise 13 yıldır.

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Bu
kapsamda anketler, havacılık sektörü çalışanlarından oluşan katılımcılara
yüz yüze uygulanmıştır. Anket formu üç bölümden ve toplam 35 sorudan
oluşmaktadır. Birinci bölümde 26 sorudan oluşan örgütsel bağlılık (3 boyut
26 madde), iş tatmini (1 boyut, 5 md) ve kişi örgüt uyumu (1 boyut, 4md)
ölçekler bulunmaktadır.

Örgütsel Bağlılık Ölçeği
Örgütsel bağlılık, Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilen ve Wasti (2003) tarafından Türk kültür ifadelerini içeren maddeler de eklenerek
Türkçeye uyarlanan ve Meydan (2010) tarafından kullanılan örgütsel bağlılık ölçeği ile ölçümlenmiştir. Ölçek 26 soru ile 3 boyutu ölçümlemek üzere
yapılandırılmıştır. Boyutlar duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olarak isimlendirilmiştir. İlk boyut 8, ikinci boyut 7 ve üçüncü
boyut 11 soru ile ölçümlenmektedir. Ölçekte cevaplar 5’li likert ölçeği ile
alınmıştır (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum). Meydan
(2010) tarafından yapılan güvenilirlik analizleri Cronbach alfa güvenirlik
katsayısı .84 olarak tespit edilmiştir.
Örgütsel bağlılık ölçeğinin yapı geçerliliğini test etmek maksadıyla öncelikle keşfedici faktör analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda verilerin ölçe-
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ğin 3 faktörlü yapısına uyum sağladığı belirlenmiştir. Düşük faktör yüküne
sahip 2 madde (D6, N7) ölçekten çıkarılmıştır. Tek boyutta ele alınan analizde ise .40 dan düşük faktör yüküne sahip plan 5 madde ölçekten çıkarılmıştır (D1, D4, D6, B6, N7) Ölçeğin KMO analiz sonucu tüm boyutlar ve
toplam ölçek için .70 ve üstüdür ve Barlett testi anlamlı (p=.000) olarak
tespit edilmiştir. KFA sonuçları ve açıklanan varyansın geçerli değerlere
sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu analizlerin ardından AMOS paket programı ile doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda verilerin ölçeğin 3 faktörlü yapısına uyum sağladığı tespit edilmiştir. Ölçeğin
uyum iyiliği değerleri Tablo 2’de sunulmuştur. Yapısal Eşitlik Modeli uyum
kriterleri de Tablo 3’de sunulmuştur. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda
ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı örgütsel bağlılık (ÖB), duygusal
bağlılık (D), devam bağlılığı (B) ve normatif bağlılık (N) için sırasıyla .86,
.71, .70, .76 olarak bulunmuştur.
Ölçeğin uyum iyiliği değerleri diğer ölçeklerinki ile birlikte aşağıda sunulmuştur. Görüldüğü üzere ölçeğe ait tüm veriler iyi uyum iyiliği göstermektedir. Ölçeğin birinci düzey model uyum analizini gösterir Şekil 2’de
sunulmuştur. Tablo ve şekilde de görüldüğü üzere ölçeğin uyum iyi değerleri kabul edilebilir standartlardadır.
Tablo 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucunda Ölçeklerin Uyum İyiliği Değerleri
Değişkenler

X²

Örgütsel
Bağlılık
(2.düzey)

653,7

df

CMIN/
GFI
DF
≥.85
≤5

234 2,79

0,91

AGFI CFI
≥.80 ≥.90

NFI TLI
≥.90 ≥.90

RMSEA
≤.08

0,84

0,93 0,92

0,08

0,92

Not: Uyum iyiliği değer aralıkları “kabul edilebilir “ standartlara göre
düzenlenmiştir.
Tablo 3: Yapısal Eşitlik Modeli Uyum Kriterleri
Ölçüm (Uyum istatistiği)

CMIN/DF(χ2/sd)
RMSEA
GFI
AGFI
IFI
CFI
TLI

İyi Uyum
≤3
≤0,05
≥ 0,90
≥ 0,90
≥ 0,95
≥ 0,97
≥ 0,95

Kabul Edilebilir Uyum
4-5
0,06-0,08
0,89-0,85
0,89-0,85
0,94-0,90
≥ 0,95
0,94-0,90
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,73
1

e7,48D8
1

e61,10
D7

-,30

1

e51,65
D5

-,26

1 1,69

,03
2,79
E30
2,76
2,471

e4,80
D4 DB
3,44
1

3,50
e3,92
D3

1 1,00

,72

e21,62
D2
1

e1 D1

,17

1,11
1

B7
e141,02
1

e13,53B6
1

e12,76B5

,04
1,86
E40
1,73
3,271

1 2,52

e111,57
B4 DEB
1,47

-,21

1,00
,18

1

,69
,53
,85

1,96
e101,54
B3

1 1,00

e91,75
B2
1

e8 B1
,84
1

,46

e241,21
N11
1

,22
,13
-,19-,12
,28
,29
,22
,30

e23,97
N10
1

e22,65N9
1

e21,78N8
1

e20,78N6
1 1,31

e19,88
N5
1,62

1,60
-,09
1,67
1,54
E60
,76 1
1,50

NB

1 1,87

e183,52
N4
2,33

1 1,00

e17,59N3
1

e161,49
N2
1

e15 N1
Şekil 2: Örgütsel Bağlılık ölçeği DFA sonuçları
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İş Tatmini Ölçeği
Çalışanların iş tatmini düzeyini belirlemek üzere Chen ve arkadaşları
(2009)’nın Arnett (1999) ve Judge ve arkadaşları (2009)’nı referans göstererek hazırladıkları 5 maddeli ölçek kullanılmıştır. Cevaplar 5’li likert
(1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) ölçeği ile alınmıştır. Bu çalışmada Chen ve arkadaşları (2009)’nın çalışmasında kullanılan
ölçek Turunç ve Çelik (2012) tarafından geçerlemesi yapılarak kullanılmıştır. Chen ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan güvenilirlik analizleri
Cronbach alfa güvenirlik katsayısı. 90’ın üstünde bulunmuştur.
İş tatmini ölçeğinin yapı geçerliliğini test etmek maksadıyla öncelikle
keşfedici faktör analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda verilerin ölçeğin tek
faktörlü yapısına uyum sağladığı belirlenmiştir. 1 madde (T3) düşük faktör yükü nedeniyle analizden çıkarılmıştır. Ölçeğin KMO analiz sonucu
.71 ve Barlett testi anlamlı (p=.000) olarak tespit edilmiştir. KFA sonuçları
ve açıklanan varyansın geçerli değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu
analizlerin ardından AMOS paket programı ile doğrulayıcı faktör analizi
yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda verilerin ölçeğin tek faktörlü yapısına
uyum sağladığı tespit edilmiştir. Ölçeğin uyum iyiliği değerleri Tablo 4’de
sunulmuştur. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin toplam sonucunda Cronbach alfa güvenirlik katsayısı. 83 olarak bulunmuştur.
Ölçeğin uyum iyiliği değerleri aşağıda sunulmuştur. Görüldüğü üzere
ölçeğe ait tüm veriler iyi uyum iyiliği göstermektedir. Ölçeğin birinci düzey
model uyum analizine ilişkin şekil Şekil 3’de sunulmaktadır.
Tablo 4: Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeklerin uyum iyiliği değerleri
Değişkenler

X²

df

İş Tatmini (İT) 3,8 1

CMIN/DF GFI AGFI CFI
≤5
≥.85 ≥.80 ≥.90
3,8

0,98

0,88 0,99

NFI TLI
≥.90 ≥.90

RMSEA
≤.08

0,98

0,07

0,94

Not: Uyum iyiliği değer aralıkları “kabul edilebilir “ standartlara göre
düzenlenmiştir.
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,32
,45

e1

,58

,97

,19

e4

e3

e2

1

1

1

1

T1

T2

T4

T5

1,00

,56

1,17

,80

,85

IT

Şekil 3: İş Tatmini Ölçeği DFA sonuçları

Kişi-Örgüt Uyumu Ölçeği
İşletmelerde kişi örgüt uyumu düzeyini belirlemek üzere Netemeyer ve
arkadaşları (1997) tarafından geliştirilen 4 maddeli ölçek kullanılmıştır.
Cevaplar 5’li likert (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum)
ölçeği ile alınmıştır Bu çalışmada Vilela ve arkadaşlarının (2008) çalışmasında kullanılan ölçeğin geçerlemesi Turunç ve Çelik (2012) tarafından yapılan uyarlaması kullanılmıştır. Turunç ve Çelik (2012) tarafından yapılan
güvenilirlik analizleri Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .81 olarak bulunmuştur.
Kişi-örgüt uyumu ölçeğinin yapı geçerliliğini test etmek maksadıyla
öncelikle keşfedici faktör analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda verilerin
ölçeğin tek faktörlü yapısına uyum sağladığı belirlenmiştir. Ölçeğin KMO
analiz sonucu .82 ve Barlett testi anlamlı (p=.000) olarak tespit edilmiştir.
KFA sonuçları ve açıklanan varyansın geçerli değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu analizlerin ardından AMOS paket programı ile doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda verilerin ölçeğin
tek faktörlü yapısına uyum sağladığı tespit edilmiştir. Ölçeğin uyum iyiliği
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değerleri Tablo 5’de sunulmuştur. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin toplam sonucunda Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .87 olarak bulunmuştur.
Ölçeğin uyum iyiliği değerleri aşağıda sunulmuştur. Görüldüğü üzere
ölçeğe ait tüm veriler iyi uyum iyiliği göstermektedir. Ölçeğin birinci düzey
model uyum analizine ilişkin şekil Şekil 4’de sunulmaktadır.
Tablo 5: Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeklerin uyum iyiliği değerleri
Değişkenler

X²

Kişi-Örgüt
Uyumu(KÖU)

4,17 2

df

CMIN/DF GFI AGFI CFI NFI TLI RMSEA
≤5
≥.85 ≥.80 ≥.90 ≥.90 ≥.90 ≤.08
2,08 0,98 0,93

0,99 0,98 0,97 0,08

Not: Uyum iyiliği değer aralıkları “kabul edilebilir “ standartlara göre
düzenlenmiştir.
e4

e3

e2

e1

,48

,27

,33

,50

1

1

1

1

K1

K2

K3

K4

1,00

1,06

1,01

1,14

,59

KOU

Şekil 4: Kişi-örgüt uyumu ölçeği DFA sonuçları

Veri Toplama ve Değerlendirme Tekniği
Araştırmada demografik değişkenlere ilişkin sorulara ve örgütsel bağlılık, iş tatmini ve kişi-örgüt uyumu değişkenlerine ait ölçekler bir araya
getirilerek EK-A’da verilmiş olantoplam 1 sayfalık bir veri toplama formu
oluşturulmuştur. Veri toplama formu ile elde edilen veriler SPSS ve AMOS
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paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeklerin örnekleme
uyumluluğunu belirlemek için yapı geçerlikleri AMOS paket programındaki doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak yapılmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik analizleri Cronbach alfa güvenirlik katsayısı kullanılarak yapılmıştır.
Araştırmada katılımcıların ÖB, İT ve KÖU ortalamalarının demografik
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini sınamak amacıyla bağımsız örneklem t-testleri ve tek yönlü ANOVA analizleri yapılmıştır.

BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde Değişkenlerle İlgili Betimleyici Bulgular, Değişkenler Arası
İlişkiler, Demografik Gruplardaki Farklılıklar, Hiyerarşik Regresyon Analizi Bulguları konularına yer verilmiş istatistiksel teknikler kullanılarak yapılan analizler sonucu elde edilen verilere, ortaya çıkan bulgulara ve bunlara ilişkin yorumlara yer verilmiştir.

Değişkenlerle İlgili Betimleyici Bulgular
Araştırmada 160 katılımcıdan elde edilen betimleyici istatistiklere göre
kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin (en küçük, en büyük ve
ortalama) değerler Tablo-6’da verilmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkeni olan algılanan örgütsel bağlılık ölçeğinde yer alan toplam 26 madde üç
boyut ayrı ayrı ve tümleşik olarak aritmetik ortalamalar alınarak analizler
yapılmıştır. Bağımlı değişken olan İT ve KÖU ise, sırasıyla 5 ve 4 maddenin aritmetik ortalaması hesaplanarak belirlenmiştir. Hesaplamalarda en
düşük puan 1 (bir), en yüksek puan ise, 5 (beş) olmak üzere puanlama beş
puan üzerinden yapılmıştır. Tablo 8’de de görüldüğü üzere ortalamalar değişkenler için de 3,25-3,72 arasındadır.
Tablo 6: Değişken ve boyutlarına ilişkin betimleyici istatistikler
Değişken
İş Tatmini
Kişi-Örgüt Uyumu
Duygusal Bağlılık
Devam Bağlılığı
Normatif Bağlılık
Örgütsel Bağlılık

Toplam
160
160
160
160
160
160

Minimum
1
1
1
1
1
1

Maksimum
5
5
5
5
5
5

Ortalama
3,60
3,65
3,72
3,25
3,45
3,49

Std. Sapma
0,92
0,87
0,74
0,73
0,68
0,62

Değişkenler Arası İlişkiler
Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson
korelasyonları hesaplanmıştır (Tablo-7). Tabloda ayrıca satırların sonunda
güvenilirlik bulguları parantez içinde sunulmuştur. Analiz sonucunda;
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örgütsel bağılık ve boyutlarının bağımlı değişken olan iş tatmini ve kişi-örgüt
uyumu ile pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 7: Ortalama, S. Sapma ve Korelasyon Değerleri
Değişkenler
1.İş Tatmini
2.Kişi-Örgüt Uyumu
3.Duygusal Bağlılık
4.Devam Bağlılığı
5.Normatif Bağlılık
6.Örgütsel Bağlılık

Ort.
3,60
3,65
3,72
3,25
3,45
3,49

S. S.
0,92
0,87
0,74
0,73
0,68
0,62

1
(,83)
,67**
,50**
,31**
,56**
,59**

2

3

4

5

6

(,87)
,48**
,50**
,67**
,72**

(,71)
,20* (,70)
,47** ,60** (,76)
,56** ,77** ,93** (,86)

Not: Alfa güvenilirlik katsayıları parantez içinde gösterilmiştir.
**p<.01, * p<.05

Demografik Gruplardaki Farklılıklar
Araştırmada örgütsel bağlılık, iş tatmini ve kişi-örgüt uyumunun cinsiyete, medeni duruma, iş pozisyonu ve kurumu gibi 5 ayrı özelliğe göre
farklılık gösterip göstermediği “t-testi”; çalışanların eğitim durumuna göre
farklılık gösterip göstermediği ise “ANOVA analizi” ile test edilmiştir. Örgütsel bağlılığın cinsiyete, medeni duruma, iş pozisyonuna ve kuruna(sektöre) göre farklılık gösterip göstermediği test etmek üzere yapılan t-testi
sonucunda (Tablo 8) sadece kamu-özel sektör çalışanlarının, örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı fark olduğu ve özel sektörde çalışanların
kamuda çalışanlara göre örgütsel bağlılık düzeyinin daha yüksek olduğu
belirlenmiştir.
Tablo 8: T testi bulguları
Değişken

Örgütsel
Bağlılık

Grup
Kadın
Erkek
Evli
Bekar
Çalışan
Yönetici
Kamu
Özel

N
36
124
123
36
151
8
111
48

Ort.
3,34
3,53
3,51
3,39
3,48
3,45
3,37
3,73

SS
0,63
0,61
0,63
0,61
0,63
0,48
0,65
0,48

Sig
0,11
0,31
0,87
0,001

İş tatmini düzeylerinin cinsiyete, medeni duruma, iş pozisyonuna ve
kuruna(sektöre) göre farklılık gösterip göstermediği test etmek üzere yapılan t-testi sonucunda (Tablo 9); sadece kadın ve erkek gruplarının, iş tatmin düzeyleri arasında anlamlı fark olduğu ve erkeklerin kadınlara göre
örgütsel iş tatmin düzeyinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
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Değişken

İş Tatmini

Grup
Kadın
Erkek
Evli
Bekar
Çalışan
Yönetici
Kamu
Özel

Tablo 9: T testi bulguları
N
Ort.
36
3,28
124
3,69
123
3,64
36
3,44
151
3,61
8
3,34
111
3,54
48
3,73

SS
1,06
0,85
0,94
0,84
0,93
0,66
0,97
0,78

Sig
0,01
0,25
0,42
0,21

Kişi-örgüt uyumu düzeylerinin cinsiyete, medeni duruma, iş pozisyonuna ve kuruma(sektöre) göre farklılık gösterip göstermediği test etmek
üzere yapılan t-testi sonucunda (Tablo 10); sadece kamu-özel sektör çalışanlarının, kişi-örgüt uyumu düzeyleri arasında anlamlı fark olduğu ve özel
sektörde çalışanların kamuda çalışanlara göre kişi-örgüt uyumu düzeyinin
daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Değişken

Kişi-Örgüt
Uyumu

Grup
Kadın
Erkek
Evli
Bekar
Çalışan
Yönetici
Kamu
Özel

Tablo 10: T testi bulguları
N
Ort.
36
3,42
124
3,71
123
3,68
36
3,54
151
3,64
8
3,75
111
3,52
48
3,94

SS
1,02
0,80
0,88
0,82
0,88
0,32
0,92
0,64

Sig
0,07
0,40
0,73

0,004

Çalışanların araştırma değişkenlerine olan algılarının eğitim durumuna
farklılık gösterip göstermediği ise “ANOVA analizi” ile test edilmiştir. Örgütsel bağlılığın eğitim durumuna farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan tek yönlü ANOVA analizleri Tablo 11’de sunulmuştur.
Tablo 11’de de görüldüğü üzere ÖB eğitim seviyelerine göre farklılık göstermemektedir( F=2,5, p>0,05).
Tablo 11: ANOVA testi bulguları
Değişken
Örgütsel
Bağlılık

Grup
İlköğretim
Lise
Lisans
Y.Lisans

N
3
43
99
15

Ort.
3,69
3,70
3,41
3,35

SS
0,09
0,55
0,65
0,54

F
2,5
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İş tatmininin eğitim durumuna farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan tek yönlü ANOVA analizleri Tablo 12’de sunulmuştur.
Tablo 12’de de görüldüğü üzere İT eğitim seviyelerine göre farklılık göstermemektedir( F=0,54, p>0,05).

Değişken
İş Tatmini

Tablo 12: ANOVA testi bulguları
Grup
N
Ort.
İlköğretim 3
3,08
Lise
43
3,66
Lisans
99
3,56
Y.Lisans
15
3,75

SS
0,57
0,93
0,94
0,80

F
0,54

Kişi-örgüt uyumunun eğitim durumuna farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek üzere yapılan tek yönlü ANOVA analizleri Tablo 13’de
sunulmuştur. Tablo 13’de de görüldüğü üzere KÖU eğitim seviyelerine göre
farklılık göstermemektedir( F=0,52, p>0,05).

Değişken

Kişi-Örgüt
Uyumu

Tablo 13: ANOVA testi bulguları
Grup
N
Ort.
İlköğretim
3
3,83
Lise
43
3,77
Lisans
99
3,58
Y.Lisans
15
3,63

SS
0,28
0,73
0,97
0,86

F
0,52

Hiyerarşik Regresyon Analizi Bulguları
Örgütsel bağlılığın (ÖB), iş tatmini (İT) üzerine etkisini ve bu etkide
kişi-örgüt uyumunun (KÖU) aracılık rolünü açıklamak amacıyla, Baron ve
Kenny (1986) tarafından önerilen üç aşamalı regresyon analizi yapılmıştır.
Bu yönteme göre, bağımsız değişkenin bağımlı değişken ve aracı değişken
üzerinde bir etkisi olmalıdır. Aracı değişken bağımsız değişkenle birlikte
regresyon analizine dâhil edildiğinde, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki regresyon katsayısı düşerken, aracı değişkenin de bağımlı
değişken (İT) üzerinde anlamlı etkisi sürmelidir. Bu kapsamda çalışanların
KÖU düzeyinin aracılık rolünü belirlemek amacıyla, ÖB,İT,KÖU ve ÖB
boyutları arasındaki ilişkiler hiyerarşik regresyon analizleri aracılığı ile incelenmiş ve Sobel testleri yapılmıştır. Aracılık testine ilişkin bulgular Tablo
14, 15, 16, 17 ’de verilmektedir.
Aracılık testi kapsamında ilk aşamada bağımsız ana değişken örgütsel
bağlılık ile iş tatmini arasındaki ilişkilere bakılmıştır (Tablo 14). Bu aşamanın ilk adımında ÖB’nin İT’yi (β= .59, p<.001) anlamlı olarak etkilediği
görülmüştür. İkinci adımda ÖB’nin aracılığı araştırılan KÖU’ na olan et-
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kisi araştırılmıştır. Analiz sonucunda ÖB’nın KÖU’nu anlamlı olarak etkilediği (β= .72, p<.001) tespit edilmiştir. Bu adımda aracılığı araştırılan
KÖU’nun İT’ ye olan etkilerine de bakılarak rapor edilmiştir. KÖU İT’yi
(β= .67, p<.001) anlamlı olarak etkilemektedir. Bu aşamanın son adımında
ise ÖB ve aracılığı araştırılan KÖU birlikte analize sokulmuş ve İT üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Bu analiz sonucunda ÖB’nin KÖU ile birlikte
analize sokulmasıyla ÖB’nin İT üzerindeki etkisi devam etmiş ve azalmış
(β= .22, p<.01), KÖU’ nun da İT üzerindeki etkisi devam etmiştir (β= .51,
p<.01). Bu şartların sağlanmasının ardından aracılık etkisini teyit etmek
maksadıyla Sobel testi yapılmış ve Sobel(z) anlamlı bulunmuştur (z=12.5,
p<.001). Bu bulgu ÖB’nin İT’ye etkisinde KÖU’nun kısmi aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir. Bu bölüm analizleri sonucunda H1, H2, H3 ve
aracılık hipotezi olan H4’ün desteklendiği görülmektedir.
Tablo 14: Aracılık Testi Sonuçları
β
KÖU

		

Test 1
ÖB
R²
F
Test 2
ÖB
.72***
R²
.52
ÖB
F
172***
Test 3
ÖB
KÖU
R²
F
Sobel Test(z)
12.5***
*p< .05 ** p< .01 *** p< .001

İT
.59***
.35
86,45***
KÖU→İT
.67***
.45
132***
.22**
.51**
.47
72,26***

Aracılık testinin ikinci aşamasında ÖB boyutlarından olan duygusal
bağlılık (DB) ile iş tatmini arasındaki ilişkilere bakılmıştır (Tablo 15).
Bu aşamanın ilk adımında DB’nin İT’yi (β= .50, p<.001) anlamlı olarak
etkilediği görülmüştür. İkinci adımda DB’nin aracılığı araştırılan KÖU’
na olan etkisi araştırılmıştır. Analiz sonucunda DB’nın KÖU’nu anlamlı
olarak etkilediği (β= .48, p<.001) tespit edilmiştir. Bu aşamanın son
adımında ise DB ve aracılığı araştırılan KÖU birlikte analize sokulmuş ve
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İT üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Bu analiz sonucunda DB’nin KÖU ile
birlikte analize sokulmasıyla DB’nin İT üzerindeki etkisi devam etmiş ve
azalmış (β= .22, p<.001), KÖU’ nun da İT üzerindeki etkisi devam etmiştir
(= .56, p<.001). Bu şartların sağlanmasının ardından aracılık etkisini teyit
etmek maksadıyla Sobel testi yapılmış ve Sobel(z) anlamlı bulunmuştur
(z=7,1, p<.001). Bu bulgu DB’nin İT’ye etkisinde KÖU’nun kısmi aracılık
rolü üstlendiğini göstermektedir. Bu bölüm analizleri sonucunda H1a, H2a
ve aracılık hipotezi olan H4a’nın desteklendiği görülmektedir.
Tablo 15: Aracılık Testi Sonuçları
Test 1
DB

50***

R²

.25

F

52,62***

Test 2

DB

KÖU

.48***

R²

.23

F

47,2***

Test 3
DB

.22***

KÖU

.56***

R²

.49
77,13***

F
Sobel Test(z)

7,1***

*p< .05 ** p< .01 *** p< .001

Aracılık testinin üçüncü aşamasında ÖB boyutlarından olan devam
bağlılığı (DeB) ile iş tatmini arasındaki ilişkilere bakılmıştır (Tablo 16). Bu
aşamanın ilk adımında DeB’nin İT’yi (= .31, p<.001) anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. İkinci adımda DeB’nin aracılığı araştırılan KÖU’ na olan
etkisi araştırılmıştır. Analiz sonucunda DeB’nın KÖU’nu anlamlı olarak etkilediği (β= .50, p<.001) tespit edilmiştir. Bu aşamanın son adımında ise
DeB ve aracılığı araştırılan KÖU birlikte analize sokulmuş ve İT üzerindeki
etkilerine bakılmıştır. Bu analiz sonucunda DeB’nin KÖU ile birlikte analize sokulmasıyla DeB’nin İT üzerindeki etkisi kaybolmuş (β= .22, p>.05),
KÖU’ nun da İT üzerindeki etkisi devam etmiştir (β= .69, p<.001). Bu
şartların sağlanmasının ardından aracılık etkisini teyit etmek maksadıyla
Sobel testi yapılmış ve Sobel(z) anlamlı bulunmuştur (z=4,1, p<.001). Bu
bulgu DeB’nin İT’ye etkisinde KÖU’nun tam aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir. Bu bölüm analizleri sonucunda H1b, H2b ve aracılık hipotezi
olan H4b’nın desteklendiği görülmektedir.
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Tablo 16: Aracılık Testi Sonuçları
Test 1
DeB

.31***

R²

.09

F

17,3***

Test 2

DeB

KÖU

.50***

R²

.25

F

54,2***

Test 3
DeB

-.03

KÖU

.69***

R²

.45

F
Sobel Test(z)

65,8***
4,1**

*p< .05 ** p< .01 *** p< .001
Aracılık testinin son aşamasında ÖB boyutlarından olan normatif
bağlılık (NB) ile iş tatmini arasındaki ilişkilere bakılmıştır (Tablo 17).
Bu aşamanın ilk adımında NB’nin İT’yi (β= .56, p<.001) anlamlı olarak
etkilediği görülmüştür. İkinci adımda NB’nin aracılığı araştırılan KÖU’
na olan etkisi araştırılmıştır. Analiz sonucunda NB’nın KÖU’nu anlamlı
olarak etkilediği (β= .67, p<.001) tespit edilmiştir. Bu aşamanın son
adımında ise NB ve aracılığı araştırılan KÖU birlikte analize sokulmuş ve
İT üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Bu analiz sonucunda NB’nin KÖU ile
birlikte analize sokulmasıyla DB’nin İT üzerindeki etkisi devam etmiş ve
azalmış (β= .19, p<.01), KÖU’ nun da İT üzerindeki etkisi devam etmiştir
(β= .54, p<.001). Bu şartların sağlanmasının ardından aracılık etkisini teyit
etmek maksadıyla Sobel testi yapılmış ve Sobel (z) anlamlı bulunmuştur
(z=6,8, p<.001). Bu bulgu NB’nin İT’ye etkisinde KÖU’nun kısmi aracılık
rolü üstlendiğini göstermektedir. Bu bölüm analizleri sonucunda H1c, H2c
ve aracılık hipotezi olan H4c’nin desteklendiği görülmektedir.
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Tablo 17 :Aracılık Testi Sonuçları
Test 1
NB

.56***

R²

.31

F

71,7***

Test 2

NB

KÖU

.67***

R²

.45

F

132,2***

Test 3
NB

.19**

KÖU

.54***

R²

.47

F

71,01***

Sobel Test(z)

6,8***

*p< .05 ** p< .01 *** p< .001

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada örgütsel bağlılığın iş tatminine etkisinde kişi örgüt
uyumunun aracılık rolü incelenmiştir. Araştırmanın evrenini İzmir’de faaliyet gösteren özel ve kamu havacılık sektörü çalışanlarının oluşturduğu uygulamalı bir araştırma yapılmıştır. Değişkenlerle ilgili betimleyici bulgular
araştırmada 160 katılımcıdan elde edilen veriler doğrultusunda betimleyici
istatistikler kullanılarak bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin değerler
ile elde edilmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkeni olan algılanan örgütsel
bağlılık ölçeğinde yer alan toplam 26 madde üç boyut ayrı ayrı ve tümleşik
olarak aritmetik ortalamalar alınarak analizler yapılmıştır. Bağımlı değişken olan iş tatmini ve kişi örgüt uyumu ise, sırasıyla 5 ve 4 maddenin aritmetik ortalaması hesaplanarak belirlenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla, Pearson korelasyonları hesaplanmıştır. Ayrıca
güvenilirlik bulguları sunulmuştur. Analiz sonucunda; örgütsel bağlılık ve
boyutlarının bağımlı değişken olan iş tatmini ve kişi-örgüt uyumu ile pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür.
Araştırmada örgütsel bağlılık, iş tatmini ve kişi-örgüt uyumunun cinsiyete, medeni duruma, iş pozisyonuna ve kurumuna gibi 4 ayrı özelliğe göre
farklılık gösterip göstermediği “t-testi”; çalışanların eğitim durumuna göre
farklılık gösterip göstermediği ise “ANOVA analizi” ile test edilmiştir.
Örgütsel bağlılığın cinsiyete, medeni duruma, iş pozisyonuna ve kuruma (sektöre) göre farklılık gösterip göstermediği test etmek üzere yapılan
t-testi sonucunda sadece kamu-özel sektör çalışanlarının örgütsel bağlılık
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düzeyleri arasında anlamlı fark olduğu ve özel sektörde çalışanların kamuda çalışanlara göre örgütsel bağlılık düzeyinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Türk kültüründe kamu (devlet) kavramı kutsal bir kavramdır.
Bu olgu kamu çalışanlarının örgüte bağlı kalma ve sadık olma arzusu özel
sektöre kıyasla daha yüksek olmasına yol açtığı ve bu sonucun ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı düşünülmektedir.
İş tatmini düzeylerinin cinsiyete, medeni duruma, iş pozisyonuna ve kuruma (sektöre) göre farklılık gösterip göstermediği test etmek üzere yapılan
t-testi sonucunda; sadece kadın ve erkek gruplarının, iş tatmin düzeyleri
arasında anlamlı fark olduğu ve erkeklerin kadınlara göre örgütsel iş tatmin
düzeyinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Erkek çalışanların kadın çalışanlara kıyasla, hem kamu hem de özel sektörde kariyer fırsatlarının daha
fazla ve çeşitli olması nedeniyle bu sonucun çıktığı değerlendirilmektedir.
Kişi-örgüt uyumu düzeylerinin cinsiyete, medeni duruma, iş pozisyonuna ve kuruma (sektöre) göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek
üzere yapılan t testi sonucunda; sadece kamu-özel sektör çalışanlarının kişi-örgüt uyumu düzeyleri arasında anlamlı fark olduğu ve özel sektörde çalışanların kamuda çalışanlara göre kişi-örgüt uyumu düzeyinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Nitelikli çalışanların çalışmayı tercih edecekleri
işletme seçiminde kamu sektörüne nazaran özel sektörde; örgütsel değerler,
amaçlar ve kurumsal imaj ile kendi değer ve amaç ve çevresinde algılanacak
kişisel imajı ile uyum sağlaması konusuna daha fazla önem atfetmesi ve
bu düşünce temelinde çalışacağı işletmeyi seçmesi nedeniyle bu sonucun
çıktığı düşünülmektedir.
Çalışanların araştırma değişkenlerine olan algılarının eğitim durumuna
göre farklılık gösterip göstermediği ise “ANOVA analizi” ile test edilmiştir.
Örgütsel bağlılığın, iş tatmininin ve kişi-örgüt uyumunun eğitim durumuna
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan tek yönlü ANOVA analizleri sonucunda; örgütsel bağlılık, iş tatmininin ve kişi-örgüt uyumu
eğitim seviyelerine göre farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır.
Örgütsel bağlılığın, iş tatmini üzerine etkisini ve bu etkide kişi-örgüt uyumunun aracılık rolünü açıklamak amacıyla, Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen üç aşamalı regresyon analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda;
1. Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyinin iş tatmin düzeyini pozitif ve anlamlı olarak etkilediği (H1), Aynı zamanda örgütsel bağlılık değişkeninin alt
boyutları olan çalışanların duygusal, devam ve normatif bağlılık düzeylerinin
iş tatmin düzeyini pozitif ve anlamlı olarak etkilediği bulgularına erişilmiştir (H1a, H1b ve H1c). Bu çalışma sonuçları diğer araştırmacılar tarafından
elde edilen sonuçlar ile aynıdır (Agarwal & Sajid, 2017: 125; Luthans, 1997:3;
Dinç, 2017; Çalışkan & Hazır, 2012; Raina & Roebuck, 2016: 112; Chana &
Qiu, 2011: 1122).
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2. Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyi kişi-örgüt uyumu düzeylerini
pozitif ve anlamlı olarak etkilediği (H2), ayrıca örgütsel bağlılık değişkeninin alt boyutları olan çalışanların duygusal, devam ve normatif bağlılık
düzeylerinin kişi-örgüt uyumu düzeyini pozitif ve anlamlı olarak etkilediği bulgularına erişilmiştir (H2a, H2b ve H2c). Bu çalışma sonuçları diğer
araştırmacılar tarafından elde edilen sonuçlar ile benzerdir (Cable & Judge,
1996; Ostroff, Shin, & Kinicki, 2005; Van Vianen, 2000; Vancouver & Schmitt, 1991: Boxx, Odom & Dunn, 1991; Meglino Ravlin & Adkins, 1989;
O’Reilly, Chatman & Caldwell, 1991; Tziner, 1987).
3. Çalışanların kişi-örgüt uyumu iş tatmin düzeylerini pozitif ve anlamlı
olarak etkilediği bulgularına erişilmiştir (H3). Bu çalışma sonuçları diğer
araştırmacılar tarafından elde edilen sonuçlar ile benzerdir (Cable ve Judge, 1996: 300; Meyer, vd., 2010: 460; Verguer, Beehr & Wagner, 2003: 473;
Cable & Judge, 1994: 321; Turunç & Çelik 2012: 63; Hudson, Bryson &
Michelotti, 2017: 332; Liu, Liu & Hu, 2010: 621).
4. Çalışanların örgütsel bağlılığı ile iş tatminleri arasındaki ilişkide kişi
örgüt uyumunun kısmi aracılık rolü olduğu (H4), bununla birlikte Örgütsel bağlılık değişkeninin alt boyutları olan çalışanların duygusal ve normatif bağlılığı ile iş tatminleri arasındaki ilişkide kişi-örgüt uyumunun kısmi,
devam bağlılığında ise tam aracılık rolü olduğu (H4a, H4b ve H4c) bulgularına erişilmiştir. Literatürde örgütsel bağlılığı ile iş tatminleri arasındaki
ilişkide kişi örgüt uyumunun aracılık rolü araştıran bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Diğer sektörlerde araştırmanın değişkenleri açısından yakın
çalışmalar yapıldığı fakat havacılık sektöründe yapılan ilk çalışma olduğu
görülmektedir. Bu çalışma ile ilk defa kişi örgüt uyumunun bu iki değişken
arasında aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgunun literatüre önemli bir katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu araştırmada
yer alan bütün hipotezlerin desteklendiği yapılan analizler sonucunda ortaya konulmuştur.
Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmanın havacılık sektöründe yapılmış olması diğer sektörlere yer verilmemesi araştırmanın önemli bir kısıtıdır. Araştırmanın boylamsal olamaması ise diğer
bir önemli kısıtıdır. Belirli aralıklarla elde edilecek araştırma sonuçlarının
daha açıklayıcı olabileceği değerlendirilmektedir. Çünkü araştırmanın
boylamsal bir çalışmada, çalışanın olgunlaştıkça ve kendi örgütü ile olan
ilişki geliştikçe, örgütsel bağlılık ve boyutlarının bağımlı değişken olan iş
tatmini ve kişi-örgüt uyumu olan ilişkilerinin zaman içinde nasıl değiştiğini izlemek ilginç olacaktır. Bununla birlikte, gelecek araştırmalar ile
farklı kaynaklardan gelen verileri analiz ederek bu çalışmanın bulgularının
doğrulanmasına ihtiyaç vardır. Bu kapsamda araştırmacılar tarafından bu
çalışma konusunda yapılacak müteakip araştırmalarda farklı veri toplama
yöntemleri, meslek grupları ve sektörler tercih etmeleri önerilmektedir.
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FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM
VE KAMU İHALE SİSTEMİ
STRATEGIC MANAGEMENT IN FINANCIAL CRISIS
PERIODS AND PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM
İhsan GÜLAY1
ÖZET
Günümüz dünyasında, küresel rekabet kadar küresel krizlerin de eksik olmadığı bir süreç yaşanmaktadır. Dünyanın yakın tarihine bakıldığında savaşların ve
rekabetin eksik olmadığını ve krizlerle dolu olduğu görülmektedir. Çalışmamızda yakın geçmişe küresel finansal krizlerden somut örnekler verilerek, organizasyonların stratejik yönetim uygulamaları ve stratejik yönetim hakkında genel bir
yaklaşım sunulmuştur. Özellikle kriz dönemlerinde yönetimlerin stratejik kararlarından örnek verilerek risk raporlarına ve sonuçlarına değinilmiştir. Stratejik yönetim; teknik bir karar alma ve geleceğe yönelik planlama olarak kabul görse de,
sosyolojik tarafı da önemli yer tutmaktadır.
Anahtar Kelimeler: kriz, strateji, stratejik yönetim.

ABSTRACT
Today’s world is experiencing a process full of global crises as well as global
competition. Recent world history is full of wars, competitions and crises. In our
study, a general framework of strategic management and strategic management
processes of organisations presenting some concrete examples of global financial
crisis in recent history. The study focuses on strategic decisions of managements
in crisis times evaluating their risk reports and results. Strategic management;
described as technical decision making and planning the future, has also a
sociological dimension.
Keywords: Crisis, strategy, strategic management.

1 Maltepe Üniversitesi, ihsangulay@maltepe.edu.tr
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GİRİŞ
İnsanoğlu var olduğundan beri ve okuduğumuz kadarıyla dünyada hep
krizler hâkim olmuştur. Genelde bu krizler; siyasal iktidar, yaptırım gücüne dayalı hâkimiyet savaşları vb. şeklinde oluşmuştur. Dünya savaşları
döneminde de toprak kaybetme, kazanma ve iktidar hırsı adına krizler süre
gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesine müteakip 1946 yılına kadar
Mustafa Kemal Atatürk’ün Devletçilik anlayışı ve politikasıyla başarılı bir
şekilde Türk Ekonomisi kalkındırılmaya çalışılmıştır (https://sinestezi.wordpress.com, 2018). Ancak; 1950’li yıllar ve sonrasına gelindiğinde liberalizm politikaları ile 1958 krizi yaşanmıştır. Bu dönemde genellikle finansal
ve ekonomik krizlerden bahsedilmeye başlanmış, ekonomik açıdan güçlü
ülkelerin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde baskıları daha çok
artarak güç denemeleri başlamıştır. Ülkeler arası ekonomik savaşlar, ülkelerin kazanımları doğrultusunda ortak karar almalar, dışlamalar, yaptırımlar, ambargolar ve nihayetinde süper güçlerin az gelişmiş veya gelişmekte
olan ülkeler üzerindeki etkileri görülmüştür.
Sonuçta; her ülke bu finansal ve ekonomik mücadeleden nasibini almış,
belli bir kaderi paylaşmıştır. Bugün de durum farklı değildir. Günümüzde değişen ve gelişen yeni dünya düzeni içerisinde acımasızca devam eden
küresel, finansal rekabet ortamında her ülke, ekonomik büyümeye yönelik olarak yatırım ve üretime dayalı, ihracata yönelik, kalıcı, sürdürülebilir
ekonomik büyümelerini sağlama gayreti içerisine girmişlerdir.
Ülkemizde özelleştirmelerle birlikte özel sektör-kamu işbirliği ekonomi
modelinin temel felsefesini oluşturan anlayışla, zaman zaman karar vericiler ve uygulayıcılar tarafından teşvik edici mekanizmaların ve yasal düzenlemelerin sağlanmasında yeterince hızlı davranılmamıştır. Esas itibariyle
bütün dünyada özel sektör-kamu işbirliği ile yatırımların yapılması, özel
sektörün yönetim tecrübesi, teknik bilgisi ve teknoloji transferi gibi özellikleriyle yüksek finansmanlı yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi özel
sektör sermayesi kullanılmak suretiyle sağlanmıştır. Bu arada devletin buradaki görevi kontrol ve denetim şeklinde olması gerektiği belirtilmelidir.
Özel sektör-kamu işbirliğinin teorik özüne uygun olarak kamuyla özel
sektörün yatırımlara, dolayısıyla da üretime beraberce katıldıkları bir süreç
yönetilmelidir. 1950 yılı öncesine gitmeden Türkiye’deki ekonomik krizlere
baktığımızda çoğunu dış ticarete dayalı krizler olarak görmemiz mümkündür. 1957, 1958 ve 1970 yıllarındaki krizlerin ithalata dayalı dış ticaret açıklarından kaynaklanan ekonomik krizler olduğunu ve ülkede büyük devalüasyonlara yol açtığını görürüz. Sonrasında 1980 yılı ve 24 Ocak kararları
ile bir kalkınma hamlesi uygulamaya konulmaya çalışılmış ancak; terörün
artan şiddetle ülkede baş göstermesiyle kıt kaynakların buralara harcanması, 1994 yılı krizine gelinmesine sebep teşkil etmiştir. (blog.milliyet.com.
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tr/cumhuriyet-tarihine-damgasini-vuran-krizler/Blog/?BlogNo=238463,
2018) 1994 yılını takip eden yıllar, uluslararası şirket skandalları ve küresel
finansal krizler dünyada yaygın şekilde görülmeye başlanmıştır.

1. KURUMSAL ŞİRKET SKANDALLARINA KARŞI STRATEJİK
KARARLAR VE ABD
1990’lı yıllarda İngiltere’de başlayan, 1997-1998 yıllarında Uzak Doğu
(Asya) ve 2000’li yıllarda ABD’ye uzanan ve dünyanın birçok yerinde etkisini gösteren finansal krizin en önemli nedenlerinden birinin başında
şirket skandalları gelmektedir (Alp ve Kılıç, 2014: 49). Modern anlamda kurumsal yönetimin ortaya çıkışının tarihsel sürecine bakıldığında;
1600’lerde başlayan ve yukarıda belirttiğimiz üzere 1990’lı ve 2000’li yıllara
kadar gelen krizler, 2008 yılında tüm dünyayı sarsan küresel finansal kriz,
ABD’de kullandırılan mortgage kredisinin geri dönüşümünün sağlanamaması, şirket ve banka batışları ve Lehman Brothers’ın kurtarılamayarak iflasıyla sonuçlanan kriz, önemli olaylar olarak ön plana çıkmaktadır (Alp
ve Kılıç, 2014: 48).
Amerika’da 2002’de Sarbanes adında bir senatörün hazırladığı “Sarbanes – Oxeley” olarak adlandırılan yasa; şirket açıklamalarının doğruluk ve
güvenilirliğini artırarak paydaşları koruma altına almak amacıyla çıkarılmıştır. Söz konusu skandalların ortaya çıkmasıyla Almanya, Japonya başta
olmak üzere birçok ülke, bir dizi kurumsal ilkeler adı altında düzenlemeler
yapmıştır. Türkiye’de de TUSİAD bir çalışma gurubu kurarak çalışmalara
destek vermiştir. Kurumsal yönetim ilkeleri dört temel prensip üzerine kurulmuş olsa da en dikkat çekici tarafı 4734 sayılı İhale Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan temel ilkeler kısmıyla büyük ölçüde örtüşüyor olmasıdır
(Kamu İhale Kanunu, 2008: 9). Bu maddede kurumsal yönetim;
a- Saydamlık,
b- Rekabet,
c- Güvenilirlik,
d- Eşit muamele,
e- Gizlilik, olarak kanunda hükme bağlanmıştır.
Kurumsal yönetim ilkeleri ise;
a- Adillik,
b- Şeffaflık,
c- Hesap verilebilirlik,
d- Sorumluluk, olmak üzere dört temel prensip üzerine inşa edilmiştir
(Alp ve Kılıç, 2014: 59-62; Gündüz, 2018: 9) ve yukarıda belirtilen madde
ile ne denli örtüştüğü ortadadır.
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2008 Eylül ayında başlayıp dünyayı kasıp kavuran küresel finansal krizin çıkış merkezi ABD mali piyasaları olup, kullandırılan mortgage kredilerinin geri dönüşümünün sağlanamamasından kaynaklandığı gerekçe
olarak gösterilmiştir. Esas itibariyle bu gerekçe doğru ve önemli olmakla
birlikte buraya gelinmesine sebep teşkil eden olayların irdelenmesi daha
sağlıklı olacaktır.
11 Eylül 2001 yılında ABD’de gerçekleştirilen ikiz kulelerin vurulması teröründen sonra ABD’de Herald Tribune gazetesinde, 11 Eylül terör
olaylarından sonra ABD halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için dahi
evlerinden çıkamadıkları, korku ve panik içinde yaşadıkları için eski bir
gelenek olan mahallelerde “evlere süt dağıtımı” işinin yeniden başladığı yönünde bir habere yer verilmiştir (Yaşar, 2010: 7).
Dünyanın süper gücü, en korumalı ülkesi olarak kabul edilen ABD’de
yaşanan bu büyük terör olayı halkında korku ve panik yaratmış, terörün
nereden, ne zaman geleceği belli olmadığı gibi dininin, milliyetinin de olmadığı acı gerçeği de bir kez daha ortaya çıkmıştır. ABD hükümeti travma
içinde yaşayan halk için bir dizi stratejik ekonomik kararlar alarak, özellikle
mali piyasalarda tüketiciler lehine değişikliğe gitmiştir.
2001 Eylül ayında %3 olan bir aylık FED2 politika faizlerinin 2003 Aralık ayında %1’e indirilmesiyle kimi ABD vatandaşı ucuz krediyle ev almış,
kimisi arabasını yenilemiş ve böylece iç tüketimde bir canlılık başlamıştır.
Ancak ekonomideki göstergeler halkta yaratılan suni mutluluk tablosuyla
örtüşmemiş olacak ki, ucuz kredi beraberinde enflasyonu getirmiş, bu kez
yükselen enflasyon karşısında düşürülen faizler 2006 Ağustos ayında %5.25
yükseltilmiştir. Faiz artışları en başta konut kredisi kullanıcılarını olumsuz
etkileyerek kredi borçlarını ödeyememe durumuna düşürmüştür (Yaşar,
2010: 7).
ABD’de yaşanan Eylül 2001 terör olayı, 2001 küresel ve finansal krizin
çıkmasının temel nedenlerinden biri olarak görülebilir. Ucuz maliyetli
kredilerin kullandırılmasıyla mortgage kredilerine adeta hücum ederek ev
sahibi olan veya evlerini yenisi ile değiştiren ABD halkı, 2006 yılına gelindiğinde FED politika faizlerinin yükselmesiyle söz konusu kredileri ödeyememişlerdir. Bir zincir halinde mortgage kredisi bağlantılı diğer sektörleri
de önce ABD’de vuran kriz, daha sonra tüm dünyaya yayılmıştır. Bu krizin
çıkmasındaki temel neden derinlemesine düşünüldüğünde 11 Eylül 2001
yılında terör olayının etkisi göz ardı edilmemelidir. Mortgage kredisi kullandırmayan Türkiye’yi bu kriz teğet geçmiştir ve bu kriz döneminde Türkiye’nin izlediği strateji ikinci bölümde anlatılmaktadır.

2

Amerikan Merkez Bankası
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2. KÜRESEL KRİZ DÖNEMİNDE TÜRKİYE STRATEJİSİ
Türkiye’nin bu küresel krizden diğer ülkeler gibi etkilenmediğini doğru
kabul etmekle birlikte, bunun temel nedeninin; Türk Bankacılık Sisteminin
Avrupa veya Amerika’daki bankalardan farklı bir sistemde oluşu veya mali
yeterlilik oranının kabul edilir bir seviyenin çok üstünde olması değil, Türk
halkının henüz mortgage kredi sistemiyle yeterince tanışmamış olmasından kaynaklandığını söylemek daha yerinde olacaktır. Kaldı ki; 2000 yılı
öncesi Türk Bankacılık Sisteminin yeterince denetlenmemesi ve kontrol
altında tutulmaması nedenleriyle birçok banka batmış ve devlet tarafından
bu bankalara el konulmuştur. 2000 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kurulmasıyla Türk Bankacılık Sistemi daha
sıkı bir şekilde kontrol ve denetim altına alınmış, aynı zamanda T.C. Merkez Bankası tarafından da para giriş ve çıkışının takibi sağlanmıştır.
Esas itibariyle ülkemizde; krizlerin temelinde yatan nedenin en önemli
unsuru kamu maliyesinden ve bütçe uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Genelde sanayi mallarının ve ara mal ürünlerinin ithalat yoluyla karşılanması dış ticaret açığına neden olarak gösteriliyorsa da; açığın tümünü
bu teze bağlamak mümkün değildir. Buna ilaveten, yatırım projelerinin
finansmanının hazır olmamasına karşın, kamu tarafından ihaleye çıkarılarak uygulamaya alınması da diğer nedenlerden biridir.
Özellikle ülkemizde 1970’li yıllardan başlayarak uzun yıllar yüksek maliyetli alt yapı yatırım projelerinin toplam maliyetine yönelik finansman
ödeneğinin hazır olmamasına karşın bütçeye konulması ve ödenek yetersizliği nedeniyle zamanında bitirilmemesi, yapımı bir takvim yılını aşan
taahhüt işlerinde, yıllara sari eskalasyon fiyat farklarının eklenmesiyle de
yüksek maliyetli projeler olarak ekonomide yer bulması bütçe açıklarına
neden olmuştur.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun eskidiği ve hantal bir yapıya dönüştüğü, artık gerekli ihtiyaçlara cevap vermediği gerekçesiyle, yeni bir Kamu
İhale Kanununun yapılması gündeme gelmiş ve çalışmalar sonucu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi Kanunu
01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girerek uygulanmasına geçilmiştir.
Ancak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yürürlükten kalkmamış, sadece
yapım işleri ihalelerinin yeni kanunla yapılması düzenleme altına alınmıştır.
Reform niteliğinde düzenlendiği ifade edilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ayrı ayrı incelendiğinde reform niteliğinde olmasa da; aralarında çok önemli değişikliklerin olduğu fark edilecektir.
Kamu yapım işlerini ilgilendiren ihalelerde projenin ihaleye çıkarılabilmesi için, toplam proje maliyetinin %10’u tutarında ödeneğin, Maliye
Bakanlığınca yapım işini gerçekleştirecek olan kamu kuruluşuna aktarılması maddesi her iki kanunda da yer almış olup, değiştirilmemiştir. Yani;
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yeni mevcut kanunun 4734/62. maddesinin a fıkrasında %10 ödenek dilimi
aynen korunmuştur. Kamu yapım işlerinde işin bitirilmesi ve ekonomiye
kazandırılması noktasında en büyük sıkıntı bu %10 dilimin küçük miktarda tutulmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu bu dilimin proje toplam
bedelinin en az %50’si oranında ödenek aktarılış şeklinde olması halinde,
yüklenici firmaların yapmış oldukları hakkediş tutarlarını daha kolay alma
imkanı bulacaklar ve süre uzatımına gerek kalmaksızın projeler zamanında
bitirilmiş olacaktır. Ancak bu sorun günümüzde çok fazla yaşanmamakta, yüksek maliyetli ve büyük finansman gerektiren yatırım projeleri YİD
(Yap-İşlet-Devret) modeliyle gerçekleştirilerek zamanında bitirilerek ekonomiye kazandırılmaktadır. Bunun en tipik örneklerini havalimanı projelerinde görülebiliriz.
Esas itibariyle yatırım projelerini ve diğer hizmetleri gerçekleştiren
kamu kuruluşlarının devlet tarafından denetlemesi ve kontrolü; ekonominin büyümesi ve gelişmesinde en etkin görevi yerine getirmiş olacaktır.
Nitekim 1930’lu yılların başından itibaren Kamu İktisadi Teşebbüslerinin
sayılarının artması nedeniyle ekonomideki yönlendirici ve kalkınmaya
yönelik etkisi üzerine yeni bir denetim ve kontrol düzenlenmesinin yapılmasının ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç da yeni bir denetim ve
kontrol düzenlemesinin yapılmasını gerekir kılmıştır. Bu ihtiyaç Atatürk’ün
1937 yılındaki Meclis açılış konuşmasında “sermayesinin tamamı ve büyük
kısmı Devlete ait ticari sınai kurumları mali kontrol şeklini, bu kurumların
bünyelerine ve kendilerinden istediğimiz ve isteyeceğimiz ticari usul ve zihniyetle çalışma icaplarına süratle tevfik etmek, bu kurumların bugünkü usullerle çalışabilmelerine imkân yoktur.” şeklinde ifade edilmiştir. Nihayetinde,
1938 yılında çıkarılan 3460 sayılı kanunla; Umumi Murakabe Heyeti’nin
raporları esas alınarak Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) denetlenmesi
hükme bağlanmış ve bu raporlara göre KİT’lerin ibra edilme veya edilmeme usulleri düzenlenerek karar verici merci olarak siyasetçilerden ve bürokrasiden gelen kişilerden oluşan Umumi Murakabe Heyeti kurulmuştur.
Bu heyetin adı ilerleyen dönemlerde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu olarak değişmiştir (BYDK, 1995: 15).
Duyarlı, ileriyi gören, okuyan bir devlet adamı ve dünya lideri olarak
Mustafa Kemal Atatürk’ün bugün dahi 1937 yılında söyledikleri güncelliğini korumakta ve ihtiyaç haline gelmektedir.
1929 yılında yaşanan Ekonomik Buhran ve sonrası devam eden dünya
ekonomik istikrarının sağlanması için yapılan düzenlemeler ve kararlar;
sonrasında güçlü para politikasının en etkili ve yönlendirici araç olduğunu
ortaya çıkarmıştır. Para politikasının temel fonksiyonları olarak para;
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Değişim aracı

Hesap birimi

Değer (servet) aracı olarak kabul edilmiştir

				

(Orhon, Erdoğan, 2015: 3,6).

Bu bağlamda; okutulmakta olan “Emlak Ekonomisi” dersinin içeriğine
yönelik olarak, ülkemizin her bir bölgesinde yoğun şekilde yapılmakta olan
yapım işleriyle ilgili olarak, kamu ihale sistemini geniş ve anlaşılır bir şekilde teorik ve uygulama yönlerinin öğrencilere verilmesi yararlı olacaktır.
Bu nedenle; kamu ihale sisteminin yapım işleri üç ana grupta toplanarak
(Davetiye Usulü İhaleler, YİD (Yap-İşlet-Devret) Modeli İhaleler, Hasılat
Paylaşımı İhale Yöntemi) kamu yararı ve verimliliği açısından analiz edilmesi uygun olacaktır.

2.1. Davetiye Usulü İhaleler
4734 sayılı kanunun 18-19-20 ve 21. maddelerinde Kamu İhale Sistemi
türleri açık olarak yazılmıştır. Bunlar;
- Açık ihale usulü
- Belli istekliler arasında ihale usulü
- Pazarlık usulüdür
Bu ihale türleri arasında açılmaya muhtaç olan ihale türü; 4734/20. maddesinde ifadesini bulan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ’dür. Maddede
bu usule yönelik şu ifadeleri aynen içermektedir; yapılacak olan ön yeterlilik değerlendirmesi sonucunda, idarece davet edilen isteklilerin teklif verebileceği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık veya ileri teknoloji gerektirmesi
nedeniyle açık ihale usulünün uygulanmadığı, mal ve hizmet alımları ile
yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.
Buradaki hassas durum; ön yeterlilik değerlendirilmesini yapacak olan
komisyonun oluşumudur.
a) Komisyon kaç kişiden oluşuyor?
b) Değerleme kriterleri nelerdir?
c) Ön yeterlilik komisyonu mali ve teknik komisyonu kapsıyor mu?
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d) Bir komisyonda olan üye, diğer komisyonda görev yapıyor mu?
e) Davet usulü ile yapılan isteklilere, hangi kriterler baz alınarak davetiye
çıkarılmıştır?
maddeleri ihalenin sağlıklı yapılabilmesi ve projenin zamanında bitirilmesi açısından değerlendirilmelidir. Örneğin; konut yapımı işinde mutlak
üstünlüğü olan bir yüklenicinin ileri teknoloji ve tecrübe gerektiren alt yapı
yatırım işine davet edilmesi ve ön değerlemeye alınmasının kabul edilirlik
düzeyi hassasiyet arz eden önemli bir kriterdir.

2.2. YİD (Yap-İşlet-Devret) Modeli İhaleler
3996 sayılı YİD modeli, 1994 yılında yürürlüğe girmiş ileri teknoloji ve
yüksek finansman gerektiren, özellikle alt yapı yatırım projelerinin hazineye
yük getirmeden kredibilitesi ve mali yapısı yüksek ulusal ve uluslararası özel
sektör sermaye şirketlerine yaptırılması usul ve esaslarını kapsamaktadır.
1980’li yıllarda YİD modeli ülkemizde konuşulmaya başlanmış ve 1994
yılı itibariyle özellikle havalimanı alt yapı yatırım projelerinde uygulanmaya
başlanmıştır. YİD modeli projeler yukarıda belirtildiği gibi yüksek maliyetli
alt yapı yatırım projelerinin yapımında kullanılan yöntemdir. Bu yöntem,
hazineye bir finansman yükü getirmeden ülkenin yüksek maliyetli alt yapı
kamu yatırım ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Bu model, hazineden herhangi bir finansman kaynağı aktarılmadığı için,
karlı projeler olarak görülmektedir. Esas itibariyle hazineden finansman aktarımı yapılmaması gerçeğinden, projenin yapımından işletim süresinin sonuna kadar hazinenin maddi bir kaybı olmayacağı anlamı çıkarılmamalıdır.
Buradaki hassas durum; yüklenici firmaya verilecek olan işletim süresinin miktarıdır. Örneğin; bir alt yapı yatırım projesinin tamamlanma süresine müteakip, verilen işletim süresinin hazinede kâr mahrumiyetine yol açıp
açmayacağını ortaya koyacaktır. Zira inşaat yapım işinin bitmesine müteakip, harcanan toplam finansmanın ve normal müteahhitlik kârının iki yılda
elde edilmesi halinde, toplamda iki yıl işletim süresi verilmesi gerekirken,
bunun üstünde verilen her bir günlük işletim süresinin projenin kamuya
geri dönüşümünü geciktireceğinden, her bir günlük gelirden kamu, dolayısıyla hazine kar mahrumiyetine maruz kalacaktır.
Bu nedenle; yapımı gerçekleştirilen kamu idaresinin kuracağı güvenilir,
bilgili, donanımlı, tecrübeli bir komisyon tarafından;
a) İhale öncesi projenin ne kadar sürede ve ne kadar maliyetle bitirileceği,
b) Projenin bitirildikten sonra yüklenicinin harcamış olduğu finansman
baz alınarak, projenin ne kadar işletim süresiyle geri dönüşümünün sağlanabileceği,
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c) Yüklenicinin yasal kâr hacminin ne kadar işletim süresiyle elde edilebileceği hesaplanmalıdır.
Bu hesaplar sonucunda ihaleye çıkılmadan işletim süresi net bir şekilde
belirlenmelidir. Bunun için değerlendirmeyi yapacak komisyonun geniş bir
araştırma ve değerlendirme yapması gerekmektedir.

2.3. Hasılat Paylaşımı İhale Yöntemi
Hasılat paylaşımının tanımı genel kabul görmüş bir ifadeyle; kamu veya
özel sektör arsa sahiplerinin yüklenici firmalara arsa üzerine inşa edilecek
bağımsız bölümleri satış bedellerinin belirli bir yüzde karşılığı devretmeleri
işlemidir. Bundan maksat, yüklenici firma inşaatı yapacağı arsaya herhangi
bir finansman çıkışı yapmadan sadece inşaatın yapım işine mali gücünü
ayırmasıdır. Yani, yüklenici firma ile arsa sahibi arasında karşılıklı olarak
yapılacak sözleşme gereği bağımsız bölümlerin satışından elde edilen gelirin hisseleri oranında paylaşılması yöntemidir. Anlaşma içeriğinde, hasılat
paylaşımının yanı sıra yükleniciye ve arsa sahibine söz konusu sözleşmeden doğan vergisel yükümlülükler de hisseleri oranında sözleşmeyle karar
altına alınacaktır.
Kamu tarafında yapım işleri genellikle kamunun iki yatırımcı kuruluşu
olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kuruluşların envanterinde
yüksek miktarda imarlı ve imarsız arsaların oluşu, yasal olarak bunların
açılmasında belediyelerin imtiyazlı ve öncelikli davranması ucuz konutların yapılmasına büyük imkân sağlamaktadır. Bu yöntemle de toplumun
ucuz maliyetli konutları uzun vadelerle piyasa şartlarından daha düşük
şartlarda almasına imkan sağlanmış olacaktır. Ancak, hasılat paylaşımı
yöntemi bunlardan daha farklı olarak, genellikle bu idarelerin ellerinde bulunan en prestijli arsalarda yapılmaktadır.
Buradaki hassas durum; hasılat paylaşımı yüzdesinin hesaplanma şeklidir. Hiç kuşku yok ki Ümraniye’deki bir kamu arsasına yapılacak projedeki hasılat yüzdesiyle, Ataköy veya Ataşehir’deki arsada yapılacak olan bir
projenin hasılat yüzdesi aynı olmayacaktır. Çünkü bunların talep ve satış
fiyatları da birbirinden çok farklıdır. Burada idare tarafından oluşturulacak
teknik ve mali bir komisyonun, arsaların ve bu arsalarda oluşmuş konut
ve iş yerlerinin güncel fiyat değerlemesini geniş ve hiçbir kuşkuya mahal
vermeden yapması gerekmektedir.
Neticede, burada sayısal değerlendirmede yapılacak en küçük yanlış,
hasılat yüzdesini etkileyerek, kamu idaresi adına büyük gelir mahrumiyetine neden olacaktır.
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3. STRATEJİK ANALİZ VE YÖNETİM
Strateji kavramı geniş bir tanımla yönetim süreçlerinde yer bulmaktadır. Stratejik yönetim; geleceği görme, geleceği planlama, hedef ve taktikleri belirleme, konjonktürel durumlara göre değişkenlik gösteren stratejik
yönetim şeklini belirleme olarak ifade edilebilir. Süreç içerisinde örgütlerin
misyon ve vizyonları kapsamında varoluş nedenlerine uygun olarak, amaçlarına ulaşma yönündeki hedef, plan ve politikalarını gerçekleştirme gayreti içinde olmaları gerekmektedir (Okumuş vd., 2014: 232).
Artık günümüzde örgütler, stratejik düşünmeyi stratejik yönetimin bir
aracı olarak kullanma zorunluluğu içine girmişlerdir. Küresel finansal rekabetin yaşandığı dünyamızda, acımasızca devam eden uluslararası rekabet, stratejinin her boyutunu kullanmada, stratejik düşünmeyi planlanan
hedeflere ulaşmada bir yönetme ve yönlendirme tekniği olarak kabul etmektedir.
Bu bağlamda; strateji, amaçlara ulaşmak için geleceği planlama ve düşünme, rekabet koşullarını doğru ve gerçeğe dayalı tespit etme yöntemlerini, etkin karar süreçlerini ortaya çıkaracaktır. Burada en önemli ve dikkat
edilmesi gereken durum, iki fonksiyonun, vizyon ve misyonun göz ardı
edilmemesidir.
Bu durumda;
Strateji

Vizyon 		
Misyon olmak üzere üç fonksiyon
birbirini tamamlayarak doğru ve etkin karar almada önemli yer tutacaktır.

Planlanan hedeflere ulaşmada vizyon; geleceğe yönelik amaç ve hedefler, misyon; varlık sebebi, strateji ise; geleceği görme ve ulaşma şeklinde
ifade edilecek olursa üç unsurun ortak paydası geleceğe yönelik yapılan
teknik bir planlamadır.
Gerek ülke yönetimlerinde karar vericilerin, gerek çok uluslu şirketlerin
yöneticilerinin ve gerekse ulusal şirket yöneticilerinin stratejik kararlarında
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her zaman için “RİSK” unsuru olduğundan ve olacağından, bunu minimize etmek adına risk tespitinin ve analizinin yapılması karar süreçlerini
etkin ve verimli kılacaktır. “Ekonomik-mali risk”, “siyasi risk”, “ülke riski”
gibi durumlarda stratejik karar öncesi risk analizlerinin yapılması, stratejik planlamada, geleceğe yön vermede, olumsuzlukları önceden görmede
önemli bir veri olarak kabul edilmelidir (, 2018). Riskin geleneksel ve modern tanımları Çizelge 1’de gösterilmektedir.
Çizelge 1: Geleneksel ve Modern Risk Tanımları
GELENEKSEL BAKIŞ
Risk, kontrol edilmesi gereken bir
faktördür

MODERN BAKIŞ
Risk bir fırsattır.

Risk, bir bütün olarak kurum çapında
yönetilir.
Risk yönetiminin sorumluluğu, üst
Risk yönetiminin sorumluluğu aşağı
yönetim departman yöneticileri
seviyelere devredilir.
tarafından kabul edilir.
Yapılandırılmamış ve tutarsız risk
Risk yönetimi, bütün kurum yönetim
yönetim fonksiyonları mevcuttur.
sistemlerine kurulur.
Kaynak: Pricewaterhousecoopers Türkiye Danışmanlık Hizmetleri;
a.g.e., s. 7 (akt: Özkul, Z.U. ve Özdemir, Z.A. (2010), İşletmelerde Hile Riski
Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul, s.5)
Risk, tek bir seviyede yönetilir.

SONUÇ
Stratejik yönetim, her aşamasında, organizasyonların her kararında, geleceğe yön vererek, geleceği planlayarak amaç ve hedeflere ulaşmak için etkin
ve sürdürülebilir kararların alınmasını sağlayan bir yönetim tekniğidir.
Her ülkenin, her şirketin, her organizasyonun ulaşmak istediği bir amacı
olduğuna göre, doğal olarak geleceğe yönelik bir yönetim stratejisi de olduğu anlamına gelir. Stratejiler, her zaman istenilen ve arzu edilen amacı elde
edemeyebilirler. Başarısız strateji planları da yapılmış olabilir. Bunlar, yaşadığımız dünyanın konjonktürel yapısında “RİSK” payı olarak kabul edilebilir.
Önemli olan bunu minimize ederek karar süreçlerini yenileyebilmek ve bilimsel verilere dayalı doğru analizler yapmaktır.
Netice itibariyle; stratejik yönetim geleceğe yönelik bir yönetim aracıdır.
Ancak, stratejik yönetimin sosyolojik boyutları üzerinde çalışılmaktadır. Ülkelerin yaşadıkları küresel finansal krizlerde öncelikli olarak ülke kazanımlarını düşünerek acımasızca kararlar alındığı yakın geçmişte görülmüştür.
Stratejik kararların sağlıklı ve analize dayalı alınması karar alıcıların hata
payını düşürecektir. Strateji olmadan örgütlerin kararları verimli ve sürdürülebilir olmayacaktır.
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YÜKSEKÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
UNSURLARININ ÖNEMİ: KİLİT FAKTÖRLER
IMPORTANCE OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT
PRACTICES IN HIGHER EDUCATION: KEY FACTORS
Yüksel HATIRLI1, Yasemin DURAN2
ÖZET
Günümüzde yükseköğretim kurumları eğitim etkinliği ve verimliliğini
artırmak, topluma kaliteli hizmet sunmak ve nitelikli öğrenciler mezun etmek
için büyük uğraşlar içindedirler. Değişim ve yenilikler çarpıcı bir şekilde devam
ederken, kaliteli hizmet sunabilen, topluma kaliteli mezunlar kazandırabilen
üniversiteler tercih edilmekte ve bu üniversiteler pazar payını arttırarak etkin bir
şekilde rekabetle başa çıkabilmekte, yaşamlarını sürdürebilmektedir.
Üniversiteler bir toplumun zenginliğinin en önemli girdilerindendir. Toplam
Kalite Yönetimi uygulamalarını benimseyen yükseköğretim kurumları sundukları
hizmetlerde hem kaliteyi yükseltip, hem de verimlilik artışını düşük maliyetle
sağlamaktadırlar. Bu bakımdan TKY yaklaşımının yükseköğretim kurumlarında
benimsenmesi, uygulanması ve sürekli iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.
Bu çalışmada, Toplam Kalite Yönetiminin kavram ve unsurları tanımlanmakta
ve yükseköğretim’de TKY’nin başarıyla uygulanabilmesine zemin hazırlayacak kilit
faktörler ile ilgili literatür taraması yapılarak öneriler sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Kalite, Toplam Kalite Yönetimi (TQM).

ABSTRACT
Nowadays, higher education institutions show significant effort in order to
increase education efficiency and productivity, and to provide quality services
to society and well educated students. While changes and innovations continue
strikingly, universities that provide quality education and enable qualified graduates
to society are preferred and also these universities can continue to survive in a
competitive environment.
Universities are considered as one of the most valuable assets in a society. Higher
education institutions that adopt Total Quality Management practices can achieve
1
Öğretim Görevlisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek
Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Programı, yukselhatirli@sdu.edu.tr
2 Öğretim Görevlisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu,
Tasarım Bölümü, Grafik Tasarımı Programı, yaseminduran@sdu.edu.tr
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low cost by increasing both quality and productivity. For these reasons, adoption,
implementation and continual improvements of Total Quality Management
approaches are required.
In the study, it is aimed to define concepts and elements of Total Quality
Management, and also key factors that play important roles in successful Total
Quality Management applications are examined under the literature review.
Keywords: Higher education, Quality, Total Quality Management (TQM).

1. GİRİŞ
Günümüz rekabet ortamında üniversitelerin ihtiyacını karşılayabilecek
nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesinde Üniversitelerin rolü oldukça büyüktür. Eğitimde kalitenin önemi şu ifadeden de çıkarılabilir: “Eğitim sistemi
nitelikli mezunlar (çıktılar) vermede başarısız olursa, bu başarısızlığın faturasını ya işletmeler yeniden eğitim için milyarlar harcayarak ya da toplum,
kalitesiz mal ve hizmetlere katlanarak ödeyecektir (Yıldız & Ardıç 1999:
73). Dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında kaliteli hizmet üretimi ve
bunun sonucunda nitelikli mezun vermek için Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları ele alınmalı, tartışılmalı ve uygulamaya geçirilmelidir.
Üretim sektöründe uygulanmaya başlayan ve hizmet sektöründe de başarıyla uygulanabilen Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışı günümüzde
popülerliğini devam ettirerek, gün geçtikçe daha yaygın hale gelmekte ve
eğitim kurumlarında uygulanmasının gerekliliği üzerine çalışmalar devam
etmektedir.
Toplam Kalite Yönetiminin temel ilkelerinin bir üniversitede uygulamaya geçmesi, tüm personelde yeterli bir kalite kültürü oluşmasına bağlıdır.
Üniversitelerdeki kurumsal kültür, doğrudan doğruya ortaya çıkmasa da,
sonuçlarına göre, kalite stratejileri bağlamında uygulama usullerini etkiler.
Kültür, geçmişte üniversite için yararlı olduğu kanıtlanmış değerleri, inançları ve davranış normlarını bütünleştirir ve kişilik, şöhret ve aynı zamanda
öğrenci yaşamına şekil verir. Öğrenme böylece zevkli hale gelir Örneğin,
tanınmış Oxford Cambridge ve Harvard üniversiteleri, sadece akademik
sonuçlarla değil, aynı zamanda kurumsal kültürlerleriyle de tanınırlıkları
vardır (Todorut, 2013: 1106).
Globalleşmenin etkisi ve hizmet alıcıların bilinçlenmesi sonucu beklentilerin artması rekabet artışına da neden olmaktadır. Artan rekabet koşulları karşısında ise hizmet sunan organizasyonlar tüketicilerin ve piyasanın
beklentilerini karşılayabilmek için hizmet standartlarını sürekli yükseltmek
ve beklentileri karşılamak, hatta beklentilerin üstüne çıkmayı hedeflemek
durumunda kalmaktadırlar.

Yönetim ve Strateji Çalışmaları

349

Bu çalışma yükseköğretim hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının genel özelliklerine vurgu yapmakta ve TKY’nin temel unsurları
üzerinden eğitimde uygulanabilirliği için gerekli olan kilit faktörleri belirlemektedir

2. KALİTE VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
2.1. Kalite
“Kalite” günlük hayatta çok sık kullanılan bir kavramdır. Kaliteli işçilik,
kaliteli yiyeceklerden veya kaliteli üründen, kaliteli eğitimden bahsedilir.
Kalitenin tanımı ile ilgili kaynaklar incelendiğinde, zaman içinde farklı bakış açılarından yorumlanmış olduğu görülmektedir. Bu tanımlardan bazıları (Şimşek,1998:6) şunlardır;
‘Kalite kullanıma uygunluktur’ (J. M. Juran)
‘Kalite şartlara uygunluktur’(P. B. Crosby)
‘Kalite özünde örgütü yönetmenin bir yoludur’(Feigenbaum)
‘Kalite pazara uygunluk düşük maliyette güvenilebilirlik ve üretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesidir.(Deming)
‘Kalite, ürün ya da hizmeti ekonomik yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir’(JIS. Japon Standartları Komitesi).
‘Kalite bir malın ya da hizmetin müşteri isteklerine uygunluğudur.
(EFQM)
Kalite ile ilgili literatür incelendiğinde ise, bazı kilit özelliklerin tanımlanmasına olanak verir (Ensari,1999:23-24).
Kalite tedarikçi değil müşteri tarafından tanımlanır
Kalite sürekli iyileşme aracı ve önerilerle başarılır
Kalite ihtiyaçlar, gerekler ve standartlara karşılık verebilme girişiminden oluşur
Kalite uygulamalarında üst yönetimin rolü büyüktür
Kalite ölçüm ve istatistiğe dayanır
Gruplar(takımlar)kaliteyi yönetme için en güçlü araçlardır
Verilen her karar, her hareket ve her işlemin gözden geçirilmesi gerekir.
Tanımlamalarda da görüldüğü üzere, kalite önceleri daha çok standartlara uygunluk olarak tanımlanmaktayken, günümüzde müşteri beklentilerine uygunluk olarak tanımlanmaya başlanmıştır.
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2.2. Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
TKY anlayışı, kamu ya da özel sektörde olsun hizmet veya mal üreten
her örgütte önemi ve ihtiyacı giderek daha çok duyulan, müşteri tatminini
esas alan, sürekli gelişme ve iyileşme faaliyetleri ile kaliteli ürün ve hizmet
sunumunu hedefleyen, bir yönetim anlayışıdır. Bir başka tanıma göre, müşterileri (iç ve dış müşteri) tatmin ederek süreçlerin iyileştirilmesi, sürekli
gelişim ve çalışanların katılımıyla kaliteyi maksimuma çıkarmakla beraber
maliyeti minimuma indirmek için girişilen faaliyetlerin bütünüdür (Kıngır,
2010: 17). TKY dünya genelinde birçok organizasyon tarafından benimsenen bir yönetim paradigması olup, uygulamaları, üretim sektöründe başlayıp devamında kar amaçlı, kar amaçsız kuruluşlar, sağlık ve diğer hizmet
sektörlerine kadar yayılmıştır.
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) sistemi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
malların ve hizmetlerin üretim kalitesini yükseltmek için William Edwards
Deming ve onun çağdaşı Joseph Juran tarafından geliştirilmiştir. Uygulama, Amerikalılar tarafından önceleri ciddiye alınmamıştır. Ancak Japon
ekonomisinin 1950’lere yeniden yapılanması ve 1980 sonrasında dünya
pazarlarına hakim olmasıyla birlikte Japonlar kalite konusunda uzun dönemli stratejiler geliştirmişlerdir. ABD’li üreticilerde TKY uygulamalarının gerekliliğini anlamışlardı. TKY kavramı hem akademisyenler hem de
endüstri için geçerlidir. Birçok eğitimci, Deming’in kalitenin yönetilmesi
için belirlemiş olduğu, 14 ilkenin eğitim reformu için yol gösterici ilkeler
olduğuna inanmaktadırlar. (Mehrotra, 2010: http://www.isixsigma.com Er.
tar., 02/03/2018).
TKY yaklaşımı aslında yönetim uygulamalarında yeni bir anlayış değildir. 1950 ve 1960 ‘lı yıllarda Philip Crosby, Edward Deming, Armond Feigenbaum, Joseph Duran ve Ishikawa başta olmak üzere çeşitli kuramcılar
tarafından öne sürülen fikirler ile güçlenip kurum yönetimine yön veren
temel kavramlardan birisi olmuştur. Bu anlayışla kurum yönetimi uygulamalarında kalite temel bir felsefe haline gelmiştir.
W. Edwards Deming, bir işletme veya kuruluşun etkililiğini önemli
ölçüde artırmak için takip etmek üzere yönetime 14 temel prensip sundu hepsi farklı sektörlere dönüştürücü nitelikte de olan ilkeleri saptayarak,
kalite gelişimine sistematik bir yaklaşım getirmiştir (Edwards Deming Enstitüsü, 2018: https://deming.org. Er. Tar., 03.03.2018).
Dr. W. Edwards Deming’in 14 Temel Prensibi
1. Ürün ve hizmetin iyileştirilmesi yönünde, sabit hedefler belirle
2. Yeni bir felsefe belirle, değişim için liderlik ve yönetimin sorumluluklarını geliştir
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3. Kaliteye ulaşmak için gözlem yöntemi kullanıp, kontrolü kitlesel değil,
her ürüne uygula
4. Fiyata dayalı iş değerlendirilmesine son verip, toplam maliyeti en aza
indirerek, tedarikçilerle uzun dönemli bir ilişki kur
5. Kaliteyi ve verimliliği artırmak ve böylece maliyetleri sürekli düşürmek için üretim ve hizmet sistemlerini sürekli geliştir
6. İşyerinde bir eğitim sistemi kur
7. Liderliğin kurumsallaşmasını sapla, geliştir. İşin nasıl yapılacağına
dair denetim ve gözetim yap
8. Herkesin şirket için etkili bir şekilde çalışabilmesi için korku faktörünü en aza indir
9. Bölümler arasındaki engellerin kaldır. Araştırma, tasarım, satış ve üretim alanındaki çalışanların bir ekip olarak çalışarak, sorunları daha iyi
olarak görmelerini sağla
10.Sorunlar kişilere değil sisteme ait olduğundan, çalışanları olumsuz etkileyebilecek uyarıları, sloganları, öneri ve hedefleri ortadan kaldır
11.Organizasyonda sayısal hedefleri ve kotaları ortadan kaldır. Bunun
yerine liderliği geliştir. Tespit edilen hedefe ulaşmaya çalışmak kalitesizliği beraberinde getirebilir.
12.Çalışanların iş yapmalarını engelleyecek uygulamaları ortadan kaldır.
Organizasyon içerisinde çalışanların yaptıkları işten gurur duyma
haklarını ellerinden alacak ve sınırlayacak uygulamalara ve denetlemelere son ver.
13.Güçlü bir eğitim ve kendini geliştirme programı oluştur
14.Örgütteki değişimi her çalışanın katılımı ile gerçekleştir şeklindedir.
Juran tarafından kalite “kullanıma uygunluk” olarak tanımlanmıştır. Juran’a göre, örgütlerdeki her bir kişi, kullanıma uygun ürün ya da hizmetler
üretmek için harekete katılmalıdır. Feigenbaum ise toplam kaliteyi, müşteri
ihtiyaçları ile başlayıp müşterinin memnuniyeti ile sonuçlandırılan uygun
çalışma prosedürleri olarak tanımlamıştır (Evans& Dean, 1999: 10-17). Tüm
tanımlar incelendiğinde benzer prensip ve içeriği taşıdığı anlaşılabilmektedir.
TKY’nin üç temel prensip üzerine inşa edildiği kabul edilmektedir: müşteri odaklılık, tam katılım ve sürekli iyileştirme (Dean & Bowen, 1994: 394396). Toplam Kalite Yönetiminde “Toplam” herkesin katılımını gösterir, “Kalite” müşteri istek ve beklentilerinin eksiksiz karşılanmasını ve beklentilerin
üzerine çıkılmasını, “Yönetim” ise yöneticilerin TKY çalışmalarına tam katılımını, kaliteli hizmet sağlanması için bütün koşulların sağlanması gerektiğini gösterir (Bengisu, 2007: 740).

352

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

TKY, temelinde ekip çalışması, müşteri odaklılık, tüm çalışanların katılımı, sürekli gelişim, üst yönetimin liderliği, çalışanların eğitimi öğelerine
vurgu yapan, (Murad, A., Rajesh,K: 2010: 9-16) sıfır hatayı hedefleyen, takım çalışmasını öneren, aynı zamanda toplumsal sorumluluğu da benimseyen bir modeldir.
Toplam Kalite Yönetiminin unsurları birbirini tamamlayan unsurlardır.
Temel İlkelerden biri ya da birkaçının eksik uygulanması başarısızlığa neden olabilmektedir. TKY alanında birçok akademik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda TKY uygulamaları için her kurum ve kuruluş öncelikle kendi işleyiş prosedürünü tanımalı akabinde yeni yönetim sistemlerini
adapte etmelidirler. Çünkü TKY sil baştan yeni bir sistem kurmak değil,
kurulu sistemi daha iyiye nasıl taşıyabilirim ve üzerine neler koyabilirim
mantığı ile çalışmaktır.

3. YÜKSEKÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Yükseköğretim kuruluşlarından eğitim alan bireyinin bilgi, beceri ve
davranışları hem kendilerinin hem de toplumlun gereksinim ve beklentilerini karşılayabilecek nitelikte olmalıdır. Eğitimde kalite, üretilen eğitim hizmetlerinin toplumun beklentisi ve ihtiyaçlarını karşılama derecesi olarak
tanımlanmaktadır (Saran &Ark. 2013:43-45). Kalite çoğunlukla müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılamak olarak tanımlandığına göre, eğitimde
müşteri kavramına açıklık getirmek gerekmektedir. Eğitimin müşterisinin
kim olduğuna dair oldukça çok akademik tartışmalar mevcuttur. Oysa
TKY’ye göre “müşteri, bir ürün veya hizmetin kendisine verildiği herhangi birisidir” (Ensari, 1999: 26-27). TKY’ye göre müşteriler kurum içinde
çalışanlar (iç müşteri) ve kurum dışından (dış müşteri) olabilirler. Kalite
uygulamalarının başarısı da müşteri beklentilerinin yerine getirilmesinden
geçmektedir.
Hergüner’e göre, eğitimde TKY uygulamalarının yönetim, öğrenciler ve
öğrenme açısından çeşitli yararları şöyle sıralanabilir;
a. Yönetim açısından; eğitim sisteminin merkeziyetçilikten uzaklaşarak daha işlevsel bir yapıya kavuşması, eğitim kurumlarında daha
çok araştırma yapılması ve çözülemeyen sorunların azaltılması, görev ve sorumluluk alan öğretmenlerin motivasyon düzeyinin artırılması ve personelde takım ruhunun geliştirilmesi gibi konularda
yönetime yardımcı olacaktır.
b. Öğrenciler açısından; öğrenciye sosyal bir birey olmanın deneyimini
yaşatması, takım oyuncusu olması, sınavlarda başarısız olma tehdidinden uzak, derslerde hep daha iyiyi istemesi, lider özellikleri taşıyan, bilimsel düşünebilen bireyler olarak gelişme şansı verecektir.
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Öğrenme açısından; sonuca değil, sürece dayalı sistem içerisinde
öğrenci ve öğretmenlerin ve yöneticilerin birlikte çalışması sonucu
öğrenme sürecinin kalitesinin artmasına, öğrencilerin olası problemlere karşı proaktif (hatalar olmadan önlemeye dönük tedbirler
alma) yaklaşım sergilemelerine, olanak tanıyacaktır. TKY uygulaması öğrencilere aktif katılım olanağı tanıyacağından toplantılara
katılmayı, haklarını kavga etmeden savunmayı, olayları bir sistem
içinde görmeyi, herkesin sürecin bir parçası olduğunu, alınan bir
kararın takipçisi olmayı, öğrenci temsilcisini seçerken seçici olmanın (liderlik özelliği olan) ne kadar önemli olduğunu öğrenecektir
(Hergüner Gülten, 1998:9-10).

Eğitim hizmetlerinde, ‘müşteri’ hizmeti doğrudan alan öğrenciler, eğitim kurumlarından beklentisi olan veliler, devlet, burs veren kuruluş veya
işverenler, eğitimden gelecekte beklentisi olan hükümet, toplum ve işverenler olarak sınıflandırılabilir (Ensari, 1999: 32). Buna göre yükseköğretim ve
diğer eğitim kurumlarında müşteri paydaş olarak ta tanımlanabilmektedir.
Eğitimde Toplam Kalite uygulamaları üretim sektöründeki uygulamalara göre daha yeni tarihlidir. Yükseköğretimde kalite konusuyla ilgilenmenin yoğun olarak yaşandığı 1990’larda üniversitelerden mezun olan öğrencilerdeki kapasite düşüklüğü, özellikle istihdam ve eğitim uyumsuzluğu
başta olmak üzere öğretim etkinliği birçok ülke tarafından sorgulanmaya
başlanmıştır (Rehber, 2002: 27). Şimşek’e göre eğitimde TKY, çevre ile etkileşim içerisinde, çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, okulu etkileyen unsurları dengede tutan, değişime açık, okul içinde eğitimci, öğrenci ve personel
arasında ahengi sağlayan, iyi iletişim kuran, demokratik, geniş bakış açısına sahip, eldeki kaynakları rasyonel kullanan bir yönetim felsefesidir (Serin
ve Aytekin, 2009).
Fuller’e göre, eğitimde kalite göstergeleri amaca ve alana göre değişmekle beraber, bu konuda yapılan araştırmalarda kalite göstergeleri olarak kullanılan bazı temel kavramlar şunlardır; (Fuller, 1987:275)
1.Eğitimci: Eğitim kurumlarında öğrenciyi en çok etkileyen eğitimcidir.
Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama, bilgi ve teknolojideki yeni gelişmeleri
anlama ve öğretimi buna göre planlama ve düzenlemede yeterli olabilmesi
için öğretmenlerin çağdaş gelişmelere uygun olarak yetiştirilmeli ve eğitici
kendini sürekli geliştirmelidir.
2.Öğrenci: Öğrenciler eğitim sisteminin hem girdileri, hem de çıktılarıdır. Kalite öğrencinin hem bilgi düzeyi, hem öğrencinin aldığı öğretim
düzeyi ve alanına göre konuları öğrenme isteği, hem de gereken davranış
ve sorumluluğu gösterebilecek durumda olması ile yakından ilgilidir. Öğrencilerin kalitesi gösterdikleri çabaları ile öğretimden elde edilebilecek üst
düzeyde faydayı elde etmelerine bağlı bulunmaktadır.
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3.Fiziki Ortam ve Teknolojiler: Bir eğitim ortamı öğrenme-öğretme
yardımcıları olan araç-gereç eğitim etkinliklerinin meydana geldiği bina,
tesisler, atölyeler, derslikler, laboratuarlar vb. öğeleri kapsayan kaynaklardan oluşur. Tüm bu öğeler belli eğitim hedefleri doğrultusunda ve bir
sistem bütünlüğü içinde kullanıldığında, eğiticinin öğretme süreçlerinde
daha iyi sonuçlar alındığı bir gerçektir. Kalite üzerinde en önemli etkenlerden biri olan eğitim ortamında kullanılan teknolojilerin çağa uygunluğu
çok önemlidir. Fiziksel yapılar ve sınıfların tasarımının ergonomik olmaması, amaca uygun tasarlanmaması, iletişim ve takım çalışması için engel
oluşturmaktadır.
4.Yönetici: Yönetici örgütsel gelişmenin temel unsurudur. Yöneticilerin
eğitimin kaliteli olması için yapacakları en önemli katkı öğretim kadrosunun moral düzeyini üst seviyede tutmak, çalışma isteklerini arttırmaktır.
Yönetici aynı zamanda, eğitimcilerine destek vermeli, öğretimin kesintiye
uğramaması için gerekli önlemleri almalı ve kararlara katılımlarını sağlamalıdır.
5.Program: Eğitim programları okulun tüm etkinliklerinin odak noktasını oluşturur. Eğitim programlarının niteliği, okulun tüm etkinliklerinin
niteliğini etkiler, uygulanan yönetim programları, oluşturulan ders programı ve içerikleri öğrencilerin kapasitesi ve yeteneklerine uygun olmalıdır.
Program, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına hitap ettiği oranda öğrenci başarılı olur. Öğretim programları güncelleştirilmiş çağdaş programlar düzeyine
erişmedikçe kaliteden söz etmek mümkün olmayacaktır.
Ülkemiz yükseköğretim sistemimizde, TKY açısından olumlu sayılabilecek gelişmeler mevcuttur. Uluslararası Kalite Güvence Sistemi konusunda model olarak kullanılan Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)
bütün dünyada ortak kabul görmekte, kalite yönetim ile ilgili olarak yol
gösterici bilgileri içermektedir (Karahan & Kuzu,2014:24-25). ISO 9000
standartlarının yükseköğretimde de uygulanarak kalite güvence sistemlerinin belgelendirilmesi olgusu, üniversitelerde son yıllarda sıkça görülmektedir. TKY için tek araç olmasa da, amaçları ve araçları tamamıyla birbiri ile
örtüşen ISO standartları, TKY’nin uygulamalarını kolaylaştırıcı ve onunla
uyumlu bir sistem olarak kabul edilmektedir (Goeths & Davis, 2002: 312).

4. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARININ
EĞİTİM BOYUTU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Toplam Kalite Yönetiminin yükseköğretimde uygulanmasında etkili sonuçlar elde edebilmek için, TKY’nin temel unsurları üzerinden değerlendirme yapılabilmektedir.
Toplam Kalite Yönetiminin ana unsurları her endüstri dalı, sektör kuruluş ya da uygulandığı ortamın özelliklerine bağlı olarak farklılıklar gös-
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termekle beraber, yükseköğretimde TKY felsefesi eğitimin her aşamasında
eğitimi etkileyen tüm alanlarda sağlanırsa kaliteli insan gücü yetiştirilebilecektir. Bu bağlamda Deming ve diğer TKY gurularının çalışmalardan faydalanılarak Topla Kalite Yönetimi temel unsurları eğitim boyutu açısından
değerlendirilmiştir.
Toplam Kalite Yönetimi Temel Unsurları

Şekil 1. Toplam Kalite Yönetiminin Temel Unsurları
Kaynak: Kıngır, 2010:47-68; Gencel, 2001: 206-210

Müşteri Odaklılık: Kalite yönetiminin başlangıç notası müşteri memnuniyetidir. Bu nedenle müşteri odaklı olmak sürekli olarak merkeze müşteriyi
almak ve kendisini müşterinin yerine koymak demektir. Müşteri odaklılığı
müşteri istek ve ihtiyaçlarının anlaşılması ve bu ihtiyaçları karşılayacak ürün
ya da hizmetin sunulması için amaçlanan bir süreçtir (Bozkurt, 1996).
Üniversite eğitim hizmeti anlayışında iç ve dış paydaş olarak tanımlanan eğitmenlerin öğrencilerin ve iş çevresinin hizmet sunumu ile ilgili algılama, görüş, düşünce ve tatmin derecelerinin değerlendirilerek, süreçlerin
iyileştirilmesinde kullanılmalıdır.
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Eğitim sistemlerinde girdi, çıktı ve müşteri üretim işletmelerinde olduğu gibi belirgin değildir. Bundan dolayı eğitim hizmetlerinde iç ve dış müşteri(Paydaşlar) sınıflandırılmalıdır.

Şekil 2. Üniversitelerde İç ve Dış Müşteri(Paydaşlar)
Kaynak: Serin & Aytekin, 2009:88

TKY’de bir örgüt kime veya kimlere (iç ve dış müşteriler) hizmet vermek
için kurulmuşsa, onların sürekli değişen istek be beklentilerini karşılamayı
amaç edinmiş bir yönetim felsefesidir (Peker, Ömer, 2000:45).
Liderlik: TKY yaklaşımında liderlik en önemli faktördür. İlgili örgütteki herkesin sorumluluğu olup, liderlik konumunda bulunan rektörün,
dekanın, idari yöneticilerin ve öğretim üyelerinin çaba göstermesi ve TKY
felsefesine inanması gerekmektedir (Özgür & Ark, 2013: 62). TKY’nin başarılı olmasında, kalite geliştirmeye dayalı bir kurum kültürünün oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Toplam Kalite Yönetiminin yarattığı
kültüre kalite kültürü denilmektedir. TKY uygulamalarını benimseyen bir
örgütte kalite kültürünün örgütlerde çalışanlarının yaşam biçimi haline gelerek gelişmeyi sağlamasıdır. TKY’yi uygulamak isteyen kurumlarda kalite
kültürünün yerleşmiş olması gerekir (Özdemir, 2005:3). Kalite kültürünün
yerleşmesinde örgüt yöneticisinin kaliteyi benimsemesi ve çalışanlarına
benimsetmesi kapsamında uyguladığı liderlik tarzı değişimin uygulamaya
geçirmesi açısından oldukça önemlidir.
Tüm Çalışanların Katılımı: TKY bütün çalışanların katılımcılığını
gerekli kılan bir yönetim tarzıdır. TKY’de insan unsuru, işletmenin merkezinde yer almaktadır. İnsanların örgütün en önemli kaynağı olduğunu
anlamak ve onlara gereken değeri vererek motive etmek, kalitenin başarılı
olması açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca; TKY’de bireysel başarı yerine takım çalışması baz alınır. Her kademede ekip çalışması yapılır.
Bu bağlamda kalite çemberleri, proses geliştirme ekipleri, kalite geliştirme ekipleri ve toplam kalite ekipleri oluşturulur. Bu ekiplerin birbirleri ile
uyumlu çalışmaları teşvik edilir.
Kalite çemberleri, bir grup insanın (genellikle 10 kişi), örgütün üretim
ve verimliliğini artırmak amacıyla periyodik olarak toplanarak kalite ile il-
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gili problemleri tartışması, geliştirmesi ve çözüm üretmesidir. Kalite çemberleri üretimin kalitesi, faydası, moral faktörler hatta personelin dikkatinin geliştirilmesinde denge unsurudur (Whetten & Cameroni, 1998:610).
TKY anlayışını benimsemiş örgütlerde sürekli gelişme herkesin katılımı ile gerçekleşebilir. Örgütün bütün bölümlerinin uyum içinde çalışması
gerekmektedir. Bu bağlamda, düzenli ve etkili bir iletişim ağının işlerliği
önemlidir. Ayrıca kalite kültürünün tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş olması ve bu kültürle çalışılması gerekmektedir.
Sürekli İyileştirme: Kaizen (Japon stratejisi) olarak bilinen sürekli iyileştirme, bütün örgütü kapsayan ve sürekli iyileştirme gerektiren bir süreçtir. Kaizen TKY’nin ardındaki bir yaşam tarzını, bir felsefeyi ifade eder
her geçen günün bir öncekinden daha iyi olması mantığı ile sürekli gayreti
vurgulayan bir süreçtir (Ataman, 2002 :316).
Eğitimin kalitesini izlemek ve ölçmek için düzenli aralıklarla anket uygulamaları, görüş ve öneriler doğrultusunda düzeltici faaliyetlere başlanıp
sonuçlandırılması gerekmektedir. Sürekli gelişme kapsamında, idari ve
akademik süreçlerin belirlenerek, standart ve performans göstergelerinin
saptanması ve sürekli gözden geçirilmesi, iç ve dış paydaşlara beceri ve
yeteneklerini geliştirici eğitim ve kariyer planlarının yapılması önem taşımaktadır.
Sürekli iyileştirmede başvuurlacak olan en önemli kalite araçlarından olan Deming Döngüsü, PDCA (Plan –Do- Check-Act: Planla-Uygula-Kontrol et- İyileştir) döngüsü olarak bilinmektedir. Deming Döngüsüne
göre, kalite iyileştirme faaliyetleri, nelerin yapılması gerektiğinin iyi bir
planı ile (P), başlar, ardından, plana ulaşılmasını sağlayacak faaliyetlerin
yapılması gerekir (D). Değerlendirme aşamasından sonra sonuçlar gözden
geçirilmelidir (C). Sonuçları değerlendirdikten sonra süreci geliştirmek
için harekete geçmek (A) mümkün olabilecektir (Yıldız & Ardıç 1999: 77).
Herhangi bir yönetim modeli için en önemli adımlar olan kalite hedefleri, kalite politikaları ve kalite planları çalışanlar ve öğrenciler tarafından
tam olarak anlaşılmış olmalıdır. Kalite hedefleri ve politikaları belirlendikten sonra bunları gerçekleştirmek için kısa süreli (bir yıllık) ve uzun süreli
(üç yıllık) uygulama planları ortaya konmalıdır. Uygulamalar yıllık olarak
gözden geçirilmelidir. Şekil 4 ‘te eğitim kurumlarında sürekli gelişme için
uygulanması gerekenler gösterilmiştir (Sözmen, 2004: 5-9).
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Şekil 3. Eğitim Sürecinde Sürekli İyileştirme Stratejileri PDCA Döngüsü,
(Sözmen, 2004: 8)

Takım Çalışması: Yükseköğretim kurumları kendi bünyelerinde takım
ruhunu (sinerji) oluşturarak, problem çözümüne veya önerilere takım üyeleri aktif olarak katılmalıdır. Toplam Kalite Yönetimi düşüncesinin temelinde
sürekli eğitim yatmaktadır. TKY’ni benimsemiş bir eğitim kurumunda, yöneticiler de dahil olmak üzere bütün çalışanların katılacağı sürekli bir eğitim
programı uygulanmalıdır. TKY felsefesini benimseyen bir eğitim kurumunda grup çalışmaları düzenlenmekte, bu gruplara kurumun her kesiminden
çalışan kişiler katılmakta, grup çalışmaları sırasında herkes sorunun çözümü
ile ilgili her türlü görüş ve önerilerini iletmekte (Beyin Fırtınası, Kalite Çemberleri vb.), böylelikle herkesin yönetime katılımı sağlanmakta ve kişilerde
kendilerini kuruma ait hissetme düşüncesi oluşmaktadır. Bu yaklaşım kurumda kalite kültürünün yerleşmesinde önemli bir araçtır.
Politika ve Stratejiler Belirleme: Öğretim kurumlarının politika ve
stratejileri oluşturulurken TKY ilkeleri benimsenmeli, bu stratejiler (Kalite
politikası, Vizyon, Misyon, Amaç ve Hedefler) tüm çalışanlara benimsetilmeli, anlaşılır olmalı, uygulanabilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Vizyon, bir kurumun gelecekte kendisini nerede gördüğü ve nasıl tanınmak istediğidir. İyi bir vizyon tüm çalışanlar tarafından anlaşılabilmeli, kısa
ve öz, zorlu fakat ulaşılabilir olmalıdır.
Misyon, örgütün var olma nedenini, kim olduğunu, ne yaptığını ve
nereye gittiğinin bir tanımıdır. Misyon paydaşlar (müşteriler) tarafından
kolay anlaşılmalıdır.
Stratejik hedefler, kuruluşun uzun dönemde neler yapmak istediğinin
belli bir plan çerçevesinde amaçlar doğrultusunda belirlenmesi, yol haritası
çizilmesidir. Eğitim açısından strateji ise, dersin hedeflerine ulaşmasında
etkili olan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesini sağlayan yaklaşımdır.
Türkiye onuncu kalkınma planında aktarıldığı üzere, Finlandiya, Kanada, Çin ve Singapur gibi uluslararası değerlendirmelerde ön plana çıkan
başarılı eğitim sistemlerini karşılaştırmalı olarak inceleyen Stewart’ın araştırmalarında, eğitimde başarılı olan ülkelerin, eyalet ya da ülke çapında her
bir öğrenci için yüksek hedefler ve standartlar belirlediklerini, bir eğitim
sisteminin kalitesinde öğretmen kalitesinin önemli olduğunu ve yönetimin,
okulun bütün öğrencilerinin motivasyonunu artırmak için çaba harcaması
gerektiği ifade edilmiştir (T.C. Kalkınma Bakanlığı Raporu, 2014: 20-21).
Süreçlerle Yönetim: Örgütlerde idari ve akademik süreçlerin belirlenerek, standartların ve performans göstergelerin belirlenmesi ve süreçlerin
sürekli olarak gözden geçirilmesi, süreçlerin iyileştirilmesi için yenilik ve
yaratıcılığa önem verilmesi, süreç değişimlerinin denetlenmesi, değişiklikler konusunda gerekli eğitimlerin sağlanması gerekmektedir.
Sözmen’in ifadelerinde belirtildiği gibi, eğitim sürecini etkileyen en
önemli faktör eğitici olup, problemleri saptayabilmeli ve çözümü için ne yapılması gerektiğini bilmelidir. Ayrıca üniversitelerde eğiticilerin kesinlikle
profesyonel olması ve pedagojik formasyona sahip bulunması, alanlarındaki yenilikleri takip etmeleri ve bunu müfredata yansıtmaları gerekmektedir
(Sözmen, 2004: 6).
Yükseköğretim kurumları yaptıkları araştırmalarla topluma olan katkılarının toplum tarafından nasıl algılandığını ölçmeli ve sonuçlarını süreçlerin iyileştirilmesine de yansıtmalıdır. Bunun yanında, performans değerlendirmeleri yaparak, ulaşılan bilgiler yine süreçlerin iyileştirilmesinde
kullanmalıdır.
Sürekli Eğitim: TKY’ de eğitimin üst yönetimden alt düzeye kadar
firmadaki bütün bireyleri kapsaması ve bir plan dahilinde sistematik hale
getirilmesi gerekmektedir. Bilgi, bireylerin kendilerine güvenlerini ve firmanın ilerlemesine yönelik katkı potansiyelini arttıracaktır. Çalışanların
potansiyeli, kuruluşun değerleri güven ve yetkilendirmeye dayalı kurum
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kültürü ile ortaya çıkarılır. “Bir işi en iyi, o işi yapan bilir” temel prensibi ile
hareket etmek gerekmektedir.
Önlemeye Dönük Yaklaşım: “planlamanın doğru yapılması” şeklinde
özetlenebilir. Her iki yönü ile düşünülmüş, kapsamlı ve titiz bir planlama
çalışması ile, sonra oluşabilecek hataların çok büyük bir bölümü ortadan
kaldırılabilir. Örgütte hataları tespit etmek ya da hataları ayıklamaktan ziyade, hata yapmamayı sağlayacak süreçler geliştirilmelidir.
Üniversiteler eğitim kalitesinin artırılması için, TKY yaklaşımını eğitim örgütlerinde uygulamaları gerekmektedir. Araştırma süresince yapılan
literatür taramalarında yıllara göre, kalite öncülerinin (Shewhart 1931, Deming 1950, Juran 1954, Feigenbaum 1957 , Taguchi 1960, Ishikawa 1962,
Crosby ve diğerleri) önerileri ve öğretileri doğrultusunda, TKY’nin eğitimde uygulanmasının yararları şunlardır;
1. Eğitim kurumu, öğrencilerin potansiyelini ekip çalışması ve ruhu ile
keşfederek, yükseköğretimde kaliteyi arttırır.
2. Savurganlığı önler, maliyeti düşürür.
3. Eğitici ve öğrencinin motivasyon ve verimliliğini artırır.
4. Etkin bir planlama ve hedef ile beklenen sınav sonuçlarına götürür
5. Kurumun başarı oranını yükseltir.
6. Üretkenliği etkileyebilecek statü ve roller engellerini ortadan kaldırır.
7. İnsan hatasından kaynaklanan sorunları azaltır
8. Kurumun pazar payını arttırır.
9. Paydaşların memnuniyetini artırır.
10. Toplum desteğinin alınmasını sağlar.
11. Sürekli gelişme ve iyileşme ile rekabet üstünlüğü sağlar.
12. Geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi sağlar.
13. Topluma nitelikli işgücü kazandırır.
Elmacı ve arkadaşlarının çalışmalarında da ifade ettikleri gibi, yükseköğretimde tam anlamıyla bir kalite artışı sağlanmak isteniyorsa; yükseköğretimin girdi ve çıktılarını değerlendiren bir akreditasyon sistemi
eğitim sürecinin her aşamasında Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları
ve tekniklerinin kullanılmaya başlanması gerekmektedir (Elmacı, Poyraz,
Çalık, 1999:117).
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5. DEĞERLENDİRME ve ÖNERİLER
Günümüzde her alanda olduğu gibi, yükseköğretimde de büyük değişim ve gelişmeler yaşanmaktadır. Bu değişen yapı eğitim kurumlarının işleyişini de etkilemektedir. Üniversiteler toplumların en önemli zihinsel güç
kaynakları olarak, toplumun bilim, sanat, sanayi ve ekonomik zenginliğinin en önemli kuruluşları ve insan gücü sağlayıcılarıdır. Yükseköğretimin
liderleri olarak, eğitimcilerin, yöneticilerin görevi, kaliteli bir eğitimle kaliteli öğrenciler yetiştirerek, onları yaşam koşullarına nitelikli birer iş gücü
potansiyeli olarak hazırlamaktır.
TKY, bir kurumun başarısı ve sürekliliği bakımından son derece büyük
bir öneme sahiptir. Ancak yükseköğretimde uygulamaya geçirilebilmesi
için, TKY olgusunun iyi anlaşılması ve özellikle eğitim hizmetlerine yönelik gerekli uyarlamaların yapılması gerekmektedir. Bu da üniversitelerde
rektörlük düzeyinden başlanarak tüm akademik ve idari insan kaynaklarının, TKY konusunda bilinçlendirilmesi ve öneminin anlatılması, uygulamalarda başarılı olmak için ön koşuldur.
Üniversite öğrencilerinin eğitimde kalite görüşlerini incelemek amacıyla yapılmış olan araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin eğitimde kaliteyi
iyileştirmeye ilişkin önerileri, öğrencinin eğitimin önemli bir parçası olduğunun bilinmesi, eğitimde kalite konulu okul içi ve okul dışı etkinliklerin
yapılması, eğitim için uygun fiziksel koşulların oluşturulması, düzenli aralıklarla öğrenci görüş ve isteklerinin alınması ve değerlendirilmesi, öğretim
elemanlarının donanımlı olması gibi sonuçlar saptanmıştır (Özgür, Saran,
Vatan ve Khorshid, 2013: 190-192).
Değerlendirmeler, yükseköğretimde TKY felsefesi yaşam biçimi olarak
kabul edilip, eğitimin tüm aşamasında, eğitimi etkileyen ve eğitimden etkilenen her alanda uygulama alanı bulursa, nitelikli işgücü yetiştirilebilecektir. Bu bağlamda Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin uygulamaya geçmesinde karar merci olan yöneticilerin bu felsefeyi çok iyi benimsemesi ve
destek vermesi gerekmektedir. Toplam Kalite Yönetimi bir yönetim felsefesidir. Bu felsefe bilincinde eğitim almış ve uygulamaya geçirmiş bireyler de
geleceğin anahtarı olacaktır.

362

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

KAYNAKÇA
KİTAP
ATAMAN, Göksel, (2001), İşletme Yönetimi Temel Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar,
Türkmen Kitabevi, İstanbul.
BOZKURT, Rıdvan, (1996), Toplam Kalite Uygulamasında Performans Ölçümü,
Önce Kalite Dergisi, Kalder Yayını, Sayı:26, Ankara, s 33.
ENSARİ, Hoşcan, (1999), 21.yy Okulları için Toplam Kalite Yönetimi, Sistem
Yayıncılık, İstanbul.
Evans. R. James. & Dean, W., James, (1999), Total Quality: Management,
Organization and Strategy,. South-Western Educational Publishing.
GOETSCH, David.L. & DAVİS, Stanley .B. (2000), Quality Management, Prentice
Hall Inc. New Jersey
Howitt, M. Arnold, (1986), Perspectives on Management Capacity Building, State
University of New York Press, Albany, USA
ŞİMŞEK, Muhittin, (1998), Kalite Yönetimi, Alfa Basım Yayın, İstanbul.
KINGIR, Said, (2010), Toplam Kalite Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
ÖZGÜR, Gönül & SARAN Mine , VATAN Fahriye &, KHORSHID, Leyla.(2013),
Eğitim Hizmetlerinde Kalite, Eğitim Yayınevi:KONYA.
REHBER, Erkan, (2002), Yüksek Öğretimde Kalite Sorunu: Akreditasyon ve Kalite
Yönetimi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
TEKİN, Mahmut, (2007), Bilgi Çağında Toplam Kalite Yönetimi, Üçüncü Baskı,
Günay Matbaası, Konya.

MAKALE
DEAN, James W.Jr.& BOWEN, David, E.(1994) “Management Theory And Total
Qualıty: Improvıng Research And Practıce Through Theory Development”
Akademy of Management Review, Vol. 19. No:3, pp.392-418.
ELMACI, Orhan & POYRAZ, Kemal & ÇALIK, Metin, (1999). “Yükseköğretimde
Kalite Güvence Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Bir Değerlendirme
Format Önerisi.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Sayı:1,ss.111-137.
FULLER, Bruce, (1987), What School Factors, Raise Achievement In The Third
World? Review of Educational Research, Vol, 57, No: 3 pp.255-292.
HERGÜNER, Gülten, (1998), “Eğitimde Toplam Kalite Uygulamasının Sağlayacağı
Yararlar”. Eytepe Dergisi, ss.1-21.

Yönetim ve Strateji Çalışmaları

363

KARAHAN, Mehmet & KUZU, Ömür H.(2014), “Yükseköğretimde Kalite
Yönetim Sistemi Uygulamalarının Toplam Kalite Yönetimi Bağlamında
Değerlendirilmesi: Selçuk Üniversitesi Hadim ve Sarayönü Meslek
Yüksekokulları Örneği” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 3, ss.23-24.
MURAD, Ali & RAJESH, S. Kumar, (2010), “Implementation of Total Quality
Management in Higher Education”, Asian Journal of Business Management,
Vol.2(1): pp. 9-16.
ÖZDEMİR, M. Soner, (2005), “Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını
Olumsuz Etkileyen Etmenler” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt. 25, Sayı;
3 ss.1-23.
PEKER, Ömer, (2000),Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Yönetimi 21. Yüzyılın
Başındaki Olanaklar, Fırsatlar ve Darboğazlar, Ekonomi Forumu, TODAİE,
Toplantı Sonuç Raporu, İstanbul.
SERİN, Hasan & AYTEKİN, Alper, (2009), “Yüksek Öğretimde Toplam Kalite
Yönetimi”, Bartın Orman Fakültesi Dergisi (2009), Cilt.:11, Sayı.: 15, ss.8393.
SÖZMEN, Y. Eser , (2004), “Eğitimde Kalite Yaklaşımları”, Tıp Eğitimi Dünyası,
Sayı: 16, ss.3-10

T.C. Kalkınma Bakanlığı,(2014), Onuncu Kalkınma Planı 20142018, “Eğitim Sisteminin Kalitesinin Arttırılması”, Özel İhtisas
Komisyon Raporu 2023, Ankara.
TODORUT, A. Venera, (2013), “The need of Total Quality Management in higher
education”, 2nd World Conference on Educational Technology Researches, pp.
1105-1110.
YILDIZ, Gültekin & ARDIÇ, Kadir, (1999), “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi”,
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 73-82.
WHETTEN, A. David & CAMERON, S. Kim, (1998). “Devoloping Management
Skills”. Fourth
Edition Addison-Wesley Educational Publishers Inc.
pp.1-713

İNTERNET
MEHROTRA, Dheeraj, (2010), Applying Total Quality Management
InAcademicshttp://www.isixsigma.com/library/content/c020626a.as,
Erişim zamanı 02/03/2018)
The William.Edwards Deming Enstitüsü, https://deming.org/explore/fourteenpoints, Er. tar, 03.03.2018

Yönetim ve Strateji Çalışmaları

365

SANALLIK VE SANAL ORGANİZASYONLAR
VIRTUALITY AND VIRTUAL ORGANIZATIONS
Mustafa BEKMEZCI 1
ÖZET
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı esneklik ve işlerin yapılışı, konusunda
sağladığı kolaylıkların etkisi ile birçok yeni organizasyon yapısı ve yönetim
uygulaması ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda ortaya çıkan yaklaşımlardan biri de sanal
organizasyon kavramıdır. Sanal organizasyonlar, coğrafi olarak farklı mekânlarda
bulunan ancak belirli bir amaç etrafında bir araya gelen ve aralarındaki iletişimin
sağlanmasında bilişim teknolojilerine bağımlı olan kişi, kurum ve kuruluşların
oluşturduğu bir organizasyon türüdür. Sanal organizasyonlar şirketlerin kısıtlı
kaynaklarla büyük rekabet avantajı yakalamasını sağlamaktadır. Günümüzdeki
rekabet ortamında şirketlerin, değişen pazar koşullarına ve müşteri taleplerine kısa
sürede cevap verme yetenek ve esnekliğine, sahip olması sanallaşmasına bağlıdır.
Bu çalışmada sanallık ve sanal organizasyonlar ve özellikleri ile sınıflandırılması
konusunda bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanallık, Sanal organizasyonlar

ABSTRACT
Many new organizational structures and management practices have emerged,
with the flexibility provided by information and communication technologies
and the ease with which they have been able to construct and operate. One of
the approaches emerging in this context is the concept of virtual organization.
Virtual organizations are a type of organization created by individuals, institutions
and organizations that are located in geographically different locations, but who
come together around a specific purpose and who are dependent on information
technology to ensure communication between them. Virtual organizations enable
companies to achieve a great competitive advantage with limited resources. In
today’s competitive environment, it depends on the virtualization of companies’
ability and flexibility to respond to changing market conditions and customer
demands in a short time. In this study, information about virtuality and virtual
organizations and their classification with properties are given.
Keywords: Virtuality, Virtual organizations.
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GIRIŞ
19’uncu yüzyılın sonlarında değişime damgasını vuran “Sanayi Devrimi”, 20’nci yüzyılın sonlarında, yerini “Enformasyon (Bilgi) Çağı” adı
verilen yeni bir döneme bırakmıştır. Bugün, ekonomik sistem bilgi temeli
üzerinde durmaktadır (Toffler & Toffler, 1995: 47). Günümüzün değişen
pazar şartlarında işletmeler rekabet üstünlüğü elde edebilmek için bilgiye
daha hızlı ulaşmak, rakiplerinden daha fazla bilgiye sahip olmak zorundadır. Dolayısıyla bilgi yönetimi, yani bilgiyi elde etme, işleme, çoğaltma,
paylaşma; başka bir ifade ile bilgiyi girdiden çıktı haline dönüştürme süreci, işletmeler için başarının anahtarı olmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler dünyanın herhangi bir yerinde depolanmış farklı
konulardaki bilgiye erişme, çok fazla miktarda veriyi birleştirme ve çözümleme imkânı sağlamış, başkalarının sahip olmadığı ve katma değeri olan
bilgiyi üretmek artık mümkün hale gelmiştir (Ekin, 1997: 16). Bilginin ilk
üretim maliyeti yüksek olmakla birlikte yeniden kullanılmasının maliyeti
düşüktür. Bu nedenle bilgi işgücünden de mal ve hizmetlerden de paradan
da hızlı yayılmaktadır. Bilginin yayılma hızı sınırsız bir toplum yaratmış,
bilgiye erişim konusundaki fırsat eşitliği şirketlerin rekabet sistemine girişinin önünü açmıştır (İşevi & Çelme, 2005). Bu kapsamda günümüz dünyasında zaman ve mekân kavramı yeni bir boyut ve anlam kazanmıştır. Bu
değişimin arkasındaki temel itici güç ise bilgi ve iletişim teknolojilerindeki
ve bunlara bağlı olarak bilgisayar uygulamalarındaki gelişmelerdir.
Bilgisayar uygulamaları şirketlerin iş akışında çok büyük değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştur (Friedman, 2012: 79-85). İlk aşamada
şirketlerde bölüm içi ve bölümler arasında; satış biriminin siparişi elektronik ortamda alması, teslimat birimine e-posta ile göndermesi, teslimat
ile faturanın aynı anda kesilmesi şeklinde kullanılan network uygulamaları
verimde büyük bir patlama yaratmamıştır. Bu aşama; şirketteki tüm birimlerin birbiri ile sorunsuz bir şekilde karşılıklı bağlantı içinde çalışabilmesi
için tüm birimlerin kullandığı internet tarayıcılarının birbiri ile aynı olmasını gerektirmiştir. Farklı internet tarayıcıları kullanan şirketlerin birbiri
ile karşılıklı olarak çalışabilmesi mümkün olmadığından ortak web tabanlı
standartlara entegre bir protokolün geliştirilmesi için çalışmalar başladı.
IBM, Microsoft ve birçok başka şirket böyle bir protokolün geliştirilmesine katkıda bulundu. Bu protokol, internet standardı olarak benimsendi ve
yaygınlaştı. İnternet, iş akışı içindeki unsurların birbirinden ayrılabilmesine ve dünyanın dört bir tarafına gönderilebilmesine imkân sağladı. Böylece
her bir görev birbirinden ayrılıp, en iyi kim yapıyorsa ona verilebiliyor, sonra birbirinden ayrılmış bu parçalar merkezde tekrar birleştirilebiliyordu.
Bu; patronun bir yerde, işçilerin başka yerde olmasını sağlayan bir devrim
yarattı. Bu iş akışı yazılım platformları, sanal küresel ofisler kurulmasını,
ayrıca dünyanın öbür ucundaki yetenekli insanlara ulaşılmasını ve işlerin
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onlara yaptırılmasına imkân sağladı. Böylece çoklu işbirliği biçimleri için
yepyeni bir küresel platform oluştu.
Yukarıda bahsedilen bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ve bunlara bağlı
olarak bilgisayar uygulamalarındaki gelişmeler aynı zamanda küreselleşmenin ana unsurlarından da birini oluşturmaktadır. Teknolojideki gelişmeler küreselleşmeyi tetikleyen ana unsur olmakla birlikte aşağıda verilen
hususlar da bu kapsamda değerlendirilmelidir (Kotler & Caslione, 2011:
34-59). Günümüzde küreselleşmenin etkisi ile para ve gücün ABD ve Avrupa’dan, doğal kaynaklar bakımından zengin uluslara, Asya’nın sanayileşmiş
ve dünyanın gelişmekte olan ülkelerine aktarıldığı bir süreç yaşanmaktadır. Bu durum dünya ekonomi tarihinde ABD ve Avrupa’nın artık eskiden
sahip oldukları egemen rolü oynayamayacağı yeni bir dönem başlatmıştır.
Bunun sebeplerinden biri teknolojinin sürekli değişmesinden dolayı rekabet avantajının her zaman elde tutulamadığı hiper rekabet ortamıdır. Hiper
rekabetin karakteristik özelliği yoğun ve hızlı rekabet hamleleri yapmaktır,
böyle bir ortamda rakipler yeni avantajlar elde etmek için çok hızlı hareket
etmek ve rakiplerinin sahip olduğu avantajı ortadan kaldırmak zorundadır.
Ayrıca yaşanan bu rekabet ortamına rağmen şirketler kıt olan doğal kaynakların korunması, küresel ısınmanın önlenmesi, kirliliğin azaltılması ve
böylece dünyanın giderek tamiri imkânsız bir biçimde tahribinin önüne
geçilebilmesi için gerekli tedbirleri almaları konusunda giderek artan bir
baskı ile karşı karşıyadır. Bunlara ilave olarak müşterilerin deneyimlerini
sosyal medyada paylaşması, internet sitelerinden ürün veya hizmetle ilgili
raporları okuyabilmesi, diğer şirketlerin ya da kendisi gibi insanların bir
şirketin ürün ve hizmetleri konusundaki deneyimlerini paylaşmasını sağlayan interaktif sitelerin ve internet gruplarının sayısının artması da müşteri ve sosyal paydaşların gücünü artırmıştır. Rekabetin bir anda her yerde
görülen, yoğun, belirsiz, demokratik ve zor bir hale gelmesinden (Kiernan,1998: 29) dolayı organizasyonlar sürekli değişen, benzeri görülmemiş,
karmaşık bir meydan okumayla karşı karşıya kalmıştır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşmenin etkisi
ile işler daha hızlı, daha kolay ve daha verimli yapılmaya başlamış (Hertel
et al., 2005), şirketlerin yapısı ve yönetim uygulamaları da bu gelişmelerden etkilenmiştir. Müşteri memnuniyeti, kalite anlayışı gibi gelişmeler şirketleri “daha ucuz, daha kaliteli ve daha hızlı” üretim yapmaya zorlamış,
geleneksel organizasyon teorileri ve yönetim modelleri değişen çevre şartlarına uyum sağlamada işletmelere yol göstermek konusunda yetersiz kalmış, şirketler, risklere karşı kendilerine güvence sağlayan ve belirsizliklere
karşı tepkiler geliştiren sistemleri uygulamaya koymuştur. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin sağladığı esnekliğin ve işlerin yapılışı, konusunda sağladığı
kolaylıkların etkisi ile şirketler arası işbirliği, esnek çalışma, takım çalışması, bilgi yönetimi ve örgütsel öğrenme gibi birçok yeni organizasyon yapısı
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ve yönetim uygulaması ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda şirketlerin coğrafi,
bölgesel, kültürel ve yapısal sınırlarını iletişim teknolojilerini kullanarak
aşmasını sağlayan sanal organizasyon kavramı günümüzde en çok tartışılan konulardan biri olmuştur.
Sanal kavramı, gerçekte olmadığı halde varmış gibi görülen, hissedilen
anlamındadır. Sanal gerçeklik de bu fiilen var olmayan olayın veya varlığın
sanki mevcutmuş gibi hissedilmesi, mevcutmuş gibi görülmesini ifade etmektedir (Koçel, 2001: 361). Sanal gerçeklik genellikle bilgisayar ortamında oluşturulmakta, oluşturulan bu sanal ortamda, insanlar ticari, sosyal,
bilimsel ve sanatsal birtakım faaliyetlerini yürütmektedir. Diğer bir anlatımla insanlar sabit bir mekânda bulunarak, günlük hayatında yaptığı veya
yapabileceği birçok faaliyeti var olmayan bir ortamda gerçeğe dönüştürebilmektedir. Telekonferansla farklı mekânlarda bulunan kişilerle sanki bir
arada imiş gibi toplantı yapmak, internetten alışveriş yapmak, bilgisayarda
satranç oynamak gibi faaliyetler sanal gerçekliğe örnek olarak verilebilir.
Sanal organizasyon ise müşterinin alışveriş yaptığı, müşteriye hizmet sunan
fakat gerçekte bilinen anlamda mevcut olmayan bir organizasyon yapısını
ifade etmek için kullanılmaktadır. Nitekim sanal organizasyon, “gerçekte fiziki olarak var olmadığı halde, etkisi olan”, örgüt, işyeri ya da şirket karşılığı
olarak kullanılmaktadır (Yeniçeri & İnce, 2005: 404).
Türkçede “sanal” kelimesi İngilizce “virtual” kelimesinin tercümesi olarak kullanılmakla birlikte “sanal” kelimesinin, “virtual” kelimesinin tam
karşılığı olmadığı belirtilmektedir (Ataman, 2001: 398). Sanal kelimesi yerine “sanki gerçek”, “sanki şirket” ifadelerinin kullanılmasının daha doğru
olacağı ileri sürülmüştür. Çünkü sanal sözcüğü tam anlamıyla yokluğun,
gerçek dışı bir durumun karşılığıdır. Oysa “virtual” kelimesinde bir gerçeklik payı vardır. Şöyle ki; sanal şirketlerin diğer şirketlerden tek farkı “sanki
ortam”larda iş yapmasıdır. Yani sanal organizasyonların da diğer geleneksel
şirketlerde olduğu gibi kendilerine özgü donanımları, çalışanları, örgüt yapısı, yönetim prensipleri vardır ve onlar da mal ve hizmet üreterek karını
maksimize etme, varlığını sürdürme amacı güden işletmelerdir.
Yukarıda verilen bilgiler ışığında sanal organizasyonları ortaya çıkaran
faktörleri şu şekilde özetlemek mümkündür (Ataman, 2001: 402):
• Teknolojinin, özellikle bilişim teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi,
• Ekonominin uluslararası bir nitelik kazanması; ülkeler arasındaki
korumacı güvenlik duvarlarının indirilmesi, uluslararasındaki ekonomik bütünleşmenin yaygınlaşması neticesinde ekonomik ilişkilerin niteliğinin değişmesi,
• Üretim ve pazara giriş maliyetini düşürmek için, emeği en ucuz ülkede istihdam etme, tasarımı en kaliteli yapılan ülkede gerçekleştire-
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bilme imkânının doğması,
• Sanal şirketlerde sermaye yoğunluğunun diğer şirketlere göre çok
daha düşük olması,
• Mal ve hizmet üretiminde hız faktörünün ve zamana dayalı rekabetin önem kazanması,
• Üretimde müşteri isteklerinin önem kazanmasıyla birlikte farklı kültürlerden farklı zevklere sahip insanlar için üretim yapma zorunluluğu.

Sanal Organizasyonların Tanımı ve Özellikleri
Organizasyonlarda, rekabet gücünü artırmak için “temel yetenek”e vurgu yapılması, “dış kaynak kullanımı” uygulamalarına zemin hazırlamış, dış
kaynak kullanımı arttıkça işletmeler yapı olarak küçülmeye başlamış, şebeke organizasyonları gelişmiş ve bu uygulamaların neticesinde de sanal
organizasyonlar ortaya çıkmıştır (Koçel, 2001: 363). Sanal organizasyonlar, organizasyonla ilgili başta coğrafi olmak üzere tüm sınırları ortadan
kaldırmış, kıt kaynakları bulma ve kullanma açısından (Munkvold & Zigurs, 2007), benzeri görülmemiş bir esneklik sağlamış, müşteri taleplerine
derhal tepki verme konusunda bir devrim yaratmıştır (Powell et al., 2004).
1980’lerde Toplam Kalite Yönetimi hareketinin bir neticesi olarak kurulan
kalite çemberlerinin de etkisiyle 1980’lerin sonu, 1990’ların başında pek
çok organizasyon kendi kendini yöneten takımlar veya güçlendirilmiş takımları kullanmaya başlamıştır. Bu ve benzeri uygulamaların bürokrasiyi
ortadan kaldırması, zamanı kısaltması, hizmet kalitesini artırması, hat işçilerinin karar mekanizmasında yer alması ve problem çözme sorumluluğunu taşıması yönetim süreçleri açısından önemli bir tasarruf sağlamıştır.
1990’ların ortalarında Goodyear, Motorola, Texas Instruments ve General
Electric gibi şirketler Asya, Avrupa ve Latin Amerika ile yakın ilişkiler geliştirmek ve küresel insan kaynakları uygulamalarını bütünleştirmek amacıyla takım konseptini bu ülkelere ihraç etmiştir (Kirkman et al., 2001).
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşmenin etkisiyle de sanal
takımlar dünyaya hızla yayılmış (Kirkman et al., 2002) ve bu dönemde organizasyonlarda sanal takımların da popülaritesi artmıştır.
Sanal organizasyon kavramı yeni bir organizasyon modelidir ve literatürde herkes tarafından kabul edilmiş ortak bir tanımı bulunmamaktadır.
Örneğin, Ahuja ve Carley (1999: 743)’e göre sanal organizasyonlar, üyelerinin ortak bir amaç için bir araya geldiği, iletişim teknolojileri ile iletişim
kurduğu ve faaliyetlerini koordine ettiği, coğrafi olarak dağılmış yani belirli
bir mekânda bulunmayan organizasyonlardır. Koçel (2001: 363) sanal organizasyonu, çalışanların belli bir yerde toplanmadığı, değişik mekânlardaki işletmelerin bir ürün veya hizmetin üretiminin belirli safhalarında yer
aldığı, bilgisayar olanakları ile sürekli haberleşme içinde bulunan ve sanki
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tek bir organizasyon gibi müşterilerine mal veya hizmet sunan bir organizasyon olarak tanımlamıştır. Ertürk (2002: 282)’e göre sanal organizasyon,
çalışan personelin bir yerde toplanmadığı, farklı yerlerdeki işletmelerin bir
mal veya hizmetin üretilmesi işleminin belirli aşamalarında yer aldığı bilişim teknolojisi imkânları ile sürekli bilgi iletişiminde bulunduğu ve sanki
tek bir işletme gibi müşterilerine ürün veya hizmet sunan bir organizasyondur. Gassmann ve von Zedtwitz (2003) sanal organizasyonu, genel bir
amacı gerçekleştirmek için bağımsız olarak çalışan aralarındaki işle ilgili
ilişkileri bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojileri ile sağlayan, birbirini etkileyen bir grup insan veya alt komisyonlar olarak tanımlamıştır. Bedük (2005:
5)’e göre sanal organizasyon, farklı coğrafi bölgelerde yer alan işletmelerin,
belirli ürünlerin üretimi amacı ile iletişim teknoloji vasıtasıyla birbirlerine
bağlanan, uyumlu hale gelen ve sanki tek bir işletme varmış gibi çalışan
bir organizasyon şeklidir. Sanal organizasyonlar, sanal takımlar olarak da
adlandırılmaktadır ve bir görevi gerçekleştirmek için telekomünikasyon ve
bilgisayar teknolojilerini kullanmak suretiyle bir araya gelen hem coğrafi
olarak hem de örgüt olarak farklı mekanlarda bulunan gruplar olarak da
tanımlanmaktadır (Townsend et al., 1998). Sanal takımlar, üyeleri muhtemelen hiç karşılaşmadan yoğun bir şekilde elektronik aletleri kullanarak
birlikte çalışan gruplardır (George & Jones, 2012: 7). Diğer bir tanım da
şöyledir: Üyeleri farklı coğrafi bölgelerde bulunan ve işleri ile ilgili koordinasyonu baskın olarak elektronik bilgi ve iletişim teknolojileri (e-mail,
video-konferans, telefon vb.) ile sağlayan dağınık takımlardır (Hertel et al.,
2005). Sanal organizasyonlar, şirketlerin pazar pozisyonunu geliştirmek,
rekabet avantajı sağlamak ve neticede kar elde etmek arzusunun bir neticesidir (Päcuraru, 2012).
Bu tanımların yanında sanal organizasyonların farklı tanımları da yapılmış, yapılan tanımlarda genellikle işlerin yapılmasında bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanılması, üyelerin coğrafi olarak farklı mekânlarda bulunması, göreve yönelik ortak performans, güven, müşteri odaklılık ve koordinasyon üzerinde durulmuş, farklı araştırmacılar bu konuların özellikle bir
veya birkaçına vurgu yapmıştır. Örneğin. Travica (1997) ile Webster ve Wong
(2008) sanal organizasyonların üyelerinin coğrafi olarak yayılmış olması ve
bu organizasyonlardaki elektronik iletişim ve bilgi paylaşımı, Lucas ve Baroudi (1994) ise üyeler arasındaki koordinasyonun önemi üzerinde durmuştur. Bal ve Teo (2001) da farklı saat dilimlerindeki farklı coğrafi konumlarda
bulunan, müşterek bir amacı olan, bu amacı gerçekleştirmek için iletişim teknolojilerini kullanan ve sınır ötesi (cross-boundary) işbirliği içinde olan her
şirketin sanal organizasyon olarak adlandırılabileceğini ifade etmiştir.
Diğer taraftan “evde çalışma”, “tele-çalışma”, “uzaktan çalışma” ya da
“tele işe gidip gelme” gibi çalışma türlerinin de modern yaşam biçiminin
bir gereği olarak ortaya çıktığı günümüzde herhangi bir örgütün gerekli
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teknolojik altyapıyı kurduktan sonra örgütsel ve yönetsel faaliyetlerini sanal ortamda etkin bir şekilde yerine getirebileceği de belirtilmiştir. Bu kapsamda yukarıda verilen tanımlardan farklı olarak; sanal organizasyon, bilgi
ve iletişim teknolojileriyle desteklenen ve belli bir fiziki mekâna bağımlı olmayı gerektirmeyen, sanal çalışan grubun, ortak kullanımına sunulmuş bir
web sitesi üzerinde faaliyetlerini yürüten organizasyon (Genç, 2004: 176)
olarak tanımlanmıştır. Bu durum geleneksel şirketlerin sanallaşması olarak
değerlendirilebilir. Tele-çalışma, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile çalışanların işini işyerinden farklı bir yerde yapmasını sağlarken, iş
ve aile ile ilgili sorumluluklarını da yerine getirmesini sağlamaktadır. Bu
kapsamda şirketler; belirli konularda özel yeteneklere sahip sınırlı sayıda
insanı istihdam etme, aydınlatma, ısıtma, kira gibi sabit maliyetleri kısma,
müşterilere mesai saatleri dışında hizmet sunma, iş saatlerinde ve çalışma
mekânında esneklik sağlama, iş hacmindeki ani iniş ve çıkışları daha iyi
yönetme gibi nedenlerle sanallaşmaktadır (Genç, 2004: 174).
Tanımlarda ve tanımlarda vurgu yapılan hususların farklılığına rağmen
tüm tanımların işaret ettiği bazı ortak özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler müteakip satırlarda kısaca açıklanmıştır.
Sanal organizasyonlar bir tür ağ (şebeke) organizasyondur (Altunışık,
2002: 318). Ancak her sanal organizasyon bir tür şebeke organizasyon olmasına rağmen, her şebeke organizasyon bir sanal organizasyon değildir. Sanal
organizasyon, şebeke organizasyonun bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Organizasyonlar sanallaştıkça şebeke organizasyon yapısını kazanmakta
veya şebeke organizasyon yapısı kazandıkça sanallaşmaktadır. Bu iki örgüt
yapısı arasındaki fark şu şekilde özetlenebilir (Ataman, 2001: 402).
• Şebeke türü yapılanma geçici veya kalıcı olabilir, ancak sanal
organizasyonda yapılanma geçici niteliktedir ve proje bazındadır.
Projenin amaca ulaşması ile sona ermektedir.
• Şebeke türü organizasyonda tek bir lider söz konusu iken sanal
organizasyonda lider projeden projeye ve amaca göre değişmektedir.
• Şebeke türü organizasyonda bölünme ve eklenme birim bazındadır,
dolayısıyla birimlerin oluşturduğu bir ağ, sanal organizasyonda ise
bölünme ve eklenme kişiye kadar inmektedir, dolayısıyla birimlerin
veya tek tek bireylerin oluşturduğu bir ağ söz konusudur.
Sanal organizasyonların özelliklerinden birisi de dinamik olmasıdır. Bu
iş ortaklarının değişebileceği anlamına gelmektedir. Yani sanal organizasyonlarda temel amaç ve odak noktası şirketin başarmaya çalıştığı üretim
veya hizmeti en iyi şartlarda gerçekleştirebilmektir. Bilgi çağında şirketlerin rakipleri ile baş edebilecek rekabetçi varlıkların - beceriler, müşteriler,
ürünler - tamamına sahip olması mümkün değildir. Zaten sanal organizasyonlar da pazar fırsatlarından faydalanmak için farklı temel yeteneklere
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sahip şirketlerin kendi aralarında işbirliği yapmasının bir sonucu olarak
ortaya çıkmıştır (Hughes et al., 2000; Badrinarayanan & Arnett, 2008).
Sanal organizasyonların üyeleri temel yetenekleri ölçüsünde ortaklığa katkıda bulunduğundan, amaca hizmet etmeyen veya yeteneğini yitiren bir
ortağın bu yapı içinde kalması mümkün değildir. Dolayısıyla sanal organizasyonların uyum yeteneği yüksektir (Koçel, 2003: 365). Bununla bağlantılı olarak sanal organizasyonlarda kararlar hızlı alınır (Bal et al., 1999) ve
görevlerin yapılması konusunda hızlı reaksiyon gösterilir (Johnson et al.,
2001). Dolayısıyla sanal organizasyonlar, müşteri taleplerine en kısa sürede
cevap verme yeteneğine ve esnekliğine sahip organizasyonlardır. Bunlara
ilave olarak sanal organizasyonlar, müşterinin ürünün tasarımından üretim aşamasına kadar proaktif olarak sürece dâhil olduğu kitlesel kişiye özel
üretime imkân sağlamaktadır. Bu da kalite, verimlilik ve tatmin konusunda
daha iyi çıktı anlamına gelmektedir. Stok tutma yerine güvenilir tedarikçiler ile çalışma, daha etkin sermaye yatırımı, ortaklık kurduğu şirketlerin
bilgi ve becerilerinden faydalanma, mevcut iş süreçlerinin daha etkin hale
getirilmesi gibi hususlar da bu kapsamda değerlendirilebilir. Sanal organizasyonların bu dinamik yapısı ürünün pazara sunumunu kısaltmakta (May
& Carter, 2001), değişen iş çevresine ve artan rekabete karşı hızlı karşılık
verilmesini de sağlamaktadır.
Sanal organizasyonlar zaman ve mekândan (hem fiziki oluşum hem de
coğrafi yerleşim olarak) soyutlanmış, teknolojinin tüm olanaklarını çok iyi
kullanan organizasyonlardır. Bu kapsamda sanal organizasyonlar, birçok
bağımsız şirketin ve sahasında uzman kişilerin yeteneklerini, kaynaklarını ve uzmanlıklarını, bilgisayar ağları yardımıyla, belirli bir fiziki mekânı
paylaşmaksızın bir araya getirmektedir. Yani sanal organizasyonlar yapısı
itibari ile daha fazla ve daha nitelikli personelin istihdam edilmesini sağlamaktadır. Elektronik araçlar yardımıyla işler geleneksel örgütlerin fiziksel
yapılarının dışında herhangi bir yerde ve zamanda yapılabilmektedir. Tüm
üyelerinin teknik bilgi düzeyi oldukça yüksektir ve koordinasyon bilgi ve
iletişim teknolojileri kullanılarak yapılmaktadır (Ahuja & Carley, 2003).
Sanal organizasyonlarda zamandan ve mekândan bağımsız olarak çalışma
imkânı, bürokratik kuralların ve iletişimin önündeki engelleri de ortadan
kaldırmaktadır (Genç, 2004: 176). Bununla bağlantılı olarak, sanal organizasyonlarda hiyerarşik kademeyi ifade eden unvanlardan ziyade kişilerin
uzmanlıkları önem kazanmaktadır. Sanal organizasyonlarda önemli olan
statü değil, uzmanlıktır. Bundan dolayı sanal organizasyonlarda informal
iletişim çok yoğundur. Belirlenen resmî kuralların, prosedürlerin ve açık
raporlama ilişkisinin olmaması informal ilişkilerin oluşumunu hızlandırmaktadır. Dolayısıyla sanal organizasyonların geleneksel organizasyonlara
göre daha yalın ve daha basık bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.
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Sanal organizasyonlarda birden fazla şirket belirli bir amaç için kaynaklarını ve yeteneklerini birleştirmekte ve birlikte hareket etmektedir. Buradan
hareketle sanal organizasyonlar bir tür stratejik ittifak olarak değerlendirilebilir. Çünkü stratejik ittifak, literatürde iki veya daha fazla şirketin fiziksel ve
insani kaynaklarını ortak amaçlar için bir araya getirmesi olarak tanımlanmaktadır. Yani stratejik ittifak, her birinin kendi gündemi stratejisi ve kültürü
olan iki veya daha çok bağımsız şirketin işbirliği ilişkisine girmesidir. Yöneticiler, yoğun küresel rekabet ortamında daha çok büyüme isteğine karşılık
büyümenin zorlukları ile karşılaştıkça satışları ve karları, en önemlisi hisse
fiyatlarını yükseltmek için ittifakları bir çıkış yolu olarak görmektedir. Doz
ve Hamel (1998: 4-5)’in belirttiği gibi şirketler tek başına geliştiremedikleri
tamamlayıcı ürün ve hizmetleri elde etmek, kaynakları ve değerleri bir araya
getirerek işletmeye ilave değer kazandırmak ve rakiplerinden yeni beceriler
öğrenerek kendi işletmelerine değer katmak için stratejik ittifak kurmaktadır.
Diğer bir ifade ile sanal olmak demek organizasyonlar arasında kaynakları ve yetkinlikleri (Chen et.al., 2008), bilgi ve tecrübeyi (Rosen et al., 2007)
karşılıklı paylaşmak, şirketin kendi zayıflığını giderecek müttefikler bulmak
(Yeniçeri & İnce, 2005: 404), kısıtlı kaynaklarla büyük rekabet avantajı yakalamak (Martins et al., 2004), milletler üstü inovasyon süreçlerine dâhil olmak (Gassmann & von Zedtwitz, 2003) demektir. Bu durumun da pazarda,
kaynak kullanımında ve iş süreçlerinde verimliliği ve etkinliği artıracağı kesindir. Sanal organizasyonların, pazar fırsatlarının her katılımcı işletme için
fayda sağladığı sürece devamlılık arz ettiği (Rouse, 1999) belirtilse de sanal
takımların geçici olduğu konusuna daha az vurgu yapıldığı görülmektedir
(Lee-Kelley & Sankey, 2008). Nitekim tele-çalışma, uzaktan çalışma gibi uygulamalarda takımların geçici olmadığı aşikârdır.
Sanal organizasyonlarda güven önemli bir unsurdur. Güven ortamının
olmadığı bir organizasyonun sanallaşması mümkün değildir. Dolayısıyla
sanal organizasyonların üyeleri birbirlerine güvenmeli ve güven verici tavırlar sergilemelidir. Genellikle proje bazlı kurulan sanal organizasyonlarda güven ortamının tesis edilmesi paylaşılan ortak hedef ve menfaatlerin
doğru tespit edilmesine bağlıdır. Anderson ve arkadaşları (2007), özellikle
ilk aşamada iletişimin etkili kullanılmasının güven oluşturma ve organizasyonun devamı açısından önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Jarvenpaa
ve Leidner (1999) de düzenli olarak ve tam zamanında kurulan iletişimin
farklı mekânlarda, farklı coğrafi bölgelerde bulunan takımlarda güven ve
bağlılık yaratmak konusunda temel faktör olduğunu belirtmiştir. Bu kapsamda doğru kişilerin işe alınması da büyük önem arz etmektedir. Buna
ilave olarak az sayıda birbiri ile uyumlu kişilerin birlikte çalışması, kişilerin
diyalog kurabileceği etkin bir iletişim sisteminin kurulması ve bunları destekleyen bir kurum kültürü ve ekip ruhunun oluşturulması (Handy, 1995)
büyük önem arz etmektedir.
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Sanal organizasyonların yukarıda belirtilen özellik ve avantajlarının yanında bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bu dezavantajlar özetle şunlardır: Sanal organizasyonlar sürekli olarak yeniden yapılanma ve değişim
halinde olduğundan bu tip organizasyonlarda roller, amaçlar ve sorumluluklar açık değildir. Coğrafi olarak değişik yerlerde bulunan ve aralıklı olarak
iletişim kuran takım üyeleri bilgiyi ve teknik konuları paylaşmakta zorlanabilirler. Böyle bir durum yeniliği sınırlandırır ve müşteri taleplerine cevap
verme süresini yavaşlatır. Dolayısıyla sanal organizasyonlarda iletişimi kolaylaştıran bir liderlik anlayışı önem kazanır. Ayrıca sanallık arttıkça işletmeler “içi boşalan” kuruluşlar haline gelmektedir (Koçel, 2001: 367). Diğer
bir husus da işletmenin sahip olduğu bazı uzmanlık, bilgi ve yeteneklerin
ortaklaşa kullanılmasıdır ki bu da işletme açısından risk anlamına gelmektedir. Ortakların birbirine güven duyması bu açıdan büyük önem taşımaktadır.
Sanal organizasyonların resmi faaliyetlerdeki kontrol ve hakimiyeti azalttığı,
kültürel ve dil farklılıklarının da kontrol ve hâkimiyetin azalmasında etkili
olduğu, kültürel ve fonksiyonel dağınıklığın düşünce yapısını etkileyebileceği (Badrinarayanan & Arnett, 2008), üyelerinin özel eğitime ve cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyulabileceği (Ryssen & Godar, 2000), çeşitlilik ve hareketliliğin (mobility) performansı olumsuz yönde etkileyebileceği (Chudoba
et al., 2005) belirtilmektedir. Özellikle insanların birbirine güvenmediği bir
ortam yaratmaya yatkın olması, iletişimin kopma ihtimali, çatışmalar ve güç
mücadelesi sanal organizasyonların diğer hassas noktalarındandır (Rosen et
al., 2007). Ayrıca görevin başarılmasında icra edilecek görev ile teknolojinin uyumlaştırılması gerekebilir (Badrinarayanan & Arnett, 2008) Organizasyonel ve kültürel engeller etkinliği önemli derecede etkileyebilir. Şöyle ki
sanal takımların başarısı yeni bir yönetim anlayışı gerektirdiğinden birçok
yönetici sanallık konseptinden rahatsız olabilir (Jarvenpaa & Leidner, 1999).
Sanal organizasyonlarda çalışanların birbirleri ile etkileşim derecesi de düşük olduğundan paylaşılan amaçlar ve kültürel değerlerin kaybolma ihtimali
vardır (Robbins & Judge, 2012: 500). Aidiyet duygusunun ortadan kalkması,
çalışanın motivasyonunun ve sorumluluk alma isteğinin düşük olması (Ataman, 2001: 409) sanal organizasyon uygulamalarında karşılaşılabilecek diğer
güçlükler olarak belirtilmektedir.

Sanal Organizasyonların Sınıflandırılması
Sanal organizasyonların temel özelliklerinden biri iş gücünün coğrafi
olarak yayılması, diğeri de iletişim ve koordinasyon için bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanılmasıdır. Bu özellikler dikkate alındığında birçok
organizasyonun belli derecede sanal olduğu söylenebilir (Päcuraru, 2012).
Nitekim Martins ve arkadaşları (2004), yaptığı geniş literatür taramasında,
birkaç istisna dışında tüm organizasyonların bir dereceye kadar sanallaştığı sonucuna varmıştır. Başka bir çalışmada da organizasyonların %80’den
fazlasının işlerinin önemli bir bölümünü sanal olarak gerçekleştirdiği be-
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lirtilmektedir (http://iabcstl.org). Bu bağlamda sanal organizasyonları;
sabit sanal organizasyonlar, dinamik sanal organizasyonlar, birinci seviye
(işletme içi) ve ikinci seviye (işletmeler arası) sanal organizasyonlar olmak
üzere sınıflandırmak mümkündür (Altunışık, 2002: 328). Bunların her biri
aşağıda kısaca açıklanmıştır.
Sabit sanal organizasyonlarda sabit bir organizasyon söz konusudur.
Ana ortak olarak görev yapan sabit bir işletme kuralları koymakta ve diğer
ortakları dikte ettiği bu kurallara göre yönlendirmektedir. Diğer bir anlatımla ortaklardan biri ortaklıkta yer alan diğer işletmeleri organize etmekte
ve aralarındaki koordinasyonu sağlamaktadır. Bu tür sanal organizasyonlara Dell, Amazon ve Zappos gibi şirketler örnek olarak verilebilir. Müşteri
normalde tek bir organizasyon ile muhatap olduğunu düşünmekle birlikte
böyle bir oluşum için birden çok işletme ve organizasyon görev almaktadır. Örneğin, “amazon.com”’dan kitap satın alan bir kişi aslında en az bir
yayınevi, dağıtıcı ve banka ile dolaylı olarak, “amazon.com” ile doğrudan
irtibata geçmiş olmaktadır. Ortaklar arasında koordinasyonu sağlayan sabit
bir firma olması nedeni ile bu tür sanal organizasyonlara sabit sanal organizasyon denmektedir.
Dinamik sanal organizasyonlar, literatürde sanal organizasyon olarak
tanımlanan organizasyonlardır. Burada geçici ortaklık ilişkileri söz konusudur. Yeni bir ürün tasarımını veya özel bir amaca yönelik bir görevi gerçekleştirmek amacıyla kısa bir süreliğine bir araya gelen proje bazlı ortaklıklar bu konuya örnek olarak verilebilir. Dinamik sanal organizasyonların,
sabit sanal organizasyonlardan farkı ortaklıkların geçici olması, ortaklığın
genel bir amaç yerine belirli bir amaç için oluşturulmasıdır. Ayrıca sabit
sanal organizasyonlarda ortaklığın sınırları net bir şekilde çizilmiştir ancak
dinamik sanal organizasyonlarda bunu söylemek mümkün değildir. Dinamik sanal organizasyonlarda sabit organizasyonlarda olduğu gibi işleri organize eden ve ortaklar arasında koordinasyonu sağlayan lider bir işletme
söz konusu değildir.
Birinci seviye (işletme içi) sanal organizasyonlar daha çok işletme içinde,
geçici olarak oluşturulan proje veya çalışma grupları veya takımlardan oluşur. Birinci seviye sanal organizasyonlar geleneksel örgüt yapısına sahip organizasyonlardır. Bu haliyle sanal organizasyonlar ihtiyaç oldukça yeniden
yapılandırılabilen dinamik takımları çağrıştırır. Takımlar arası koordinasyon yine bilgi teknolojileri yardımı ile gerçekleştirilir. Ayrıca bu yaklaşım
takım üyelerinin farklı mekânlarda çalışmasına imkân verir. Esnek çalışma uygulamaları da bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu yöntemler bilgi
işçilerine çalışma özgürlüğü, sağlamakta, işletmelere de nitelikli insanları
iş gücüne katma, maliyetleri azaltma, iş saatleri ve çalışma mekânlarında
esneklik sağlama gibi imkânlar sunmaktadır. Birinci seviye sanal organizasyon yapısının diğer organizasyon yapılarına kıyasla üstünlüğü esneklik,
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koordinasyonu takımların kendi aralarında kendilerinin sağlaması ve kararların şirket merkezinden bağımsız alınması sayılabilir.
İkinci seviye (işletmeler arası) sanal organizasyonlar işletmeler arası
oluşturulmuş ortaklıkları ifade etmektedir. Bu tür sanal organizasyonlar
üyelerinin yasal ve ekonomik bağımsızlıklarını koruduğu özel ortaklıklardır. Amaca ulaşıldığında ortaklık sona ermektedir. Bu tür sanal organizasyonları diğer ortaklıklardan ayıran özellikler arasında giriş engellerinin
olmaması ve sınırlı zaman dilimi için işbirliği yapılması sayılabilir.

SONUÇ
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşme toplumsal
yaşamı değiştirdiği gibi iş yaşamını da değiştirmiş, örgüt yapısı ve yönetim
uygulamaları da bu değişimden etkilenmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan küreselleşme, müşteri memnuniyeti, kalite anlayışı gibi gelişmeler şirketleri “daha ucuz, daha
kaliteli ve daha hızlı” üretim yapmaya zorlamış, geleneksel organizasyon
teorileri ve yönetim modelleri değişen çevre şartlarına uyum sağlamada
işletmelere yol göstermek konusunda yetersiz kalmıştır. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin sağladığı esneklik ve işlerin yapılışı, konusunda sağladığı
kolaylıkların etkisi ile birçok yeni organizasyon yapısı ve yönetim uygulaması ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda ortaya çıkan yaklaşımlardan biri de
sanal organizasyon kavramıdır. Sanal organizasyonlar, coğrafi olarak farklı
mekânlarda bulunan ancak belirli bir amaç etrafında bir araya gelen ve aralarındaki iletişimin sağlanmasında bilişim teknolojilerine bağımlı olan kişi,
kurum ve kuruluşların oluşturduğu bir organizasyon türüdür. Günümüzde
sanal organizasyonların sayısı gittikçe artmaktadır. Hatta hemen hemen her
organizasyonun belli bir derecede sanal olduğu söylenebilir. Bu artış, organizasyonlar arası ittifaklar, dış kaynak kullanımı, evde çalışma ya da uzaktan çalışma gibi alternatif düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Bilgi
çağında şirketlerin rakipleri ile baş edebilecek rekabetçi varlıkların-beceriler, müşteriler, ürünler- tamamına sahip olması mümkün değildir. Sanal
organizasyonlar şirketlerin kısıtlı kaynaklarla büyük rekabet avantajı yakalamasını sağlamaktadır. Çünkü sanal organizasyonlar pazar fırsatlarından
faydalanmak için farklı temel yetenekleri olan şirketlerin kendi aralarında
işbirliği yapmasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Başta coğrafi sınırlar
olmak üzere tüm sınırları ortadan kaldırması, şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için nitelikli personeli istihdam etmesi kalite, tatmin ve verimliliği artırmaktadır. Dolayısıyla günümüzdeki rekabet ortamında şirketlerin,
değişen pazar koşullarına ve müşteri taleplerine kısa sürede cevap verme
yetenek ve esnekliğine, diğer bir anlatımla varlığını sürdürebilmesi için ihtiyacı olan niteliklere sahip olması sanallaşmasına bağlıdır.
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KAOS EKSENİNDE PARADOKSLARIN İŞLETMELERE
YANSIMALARI VE PARADOKS YÖNETİMİ
REFLECTIONS OF PARADOXES TO BUSINESSES ON CHAOS
AXIS AND PARADOX MANAGEMENT
Benan YÜCEBALKAN1
ÖZET
Günümüz koşullarında dünyanın düzensizliği, çalkantı ve hareketlilikle
karakterize olan bir canlılık ve karmaşıklık göstermektedir. Bu durumun aslında
mantıksızlık değil, mantıkçılar için bir tuzak olduğu söylenebilir. Çünkü her
şey gerçekte olduğundan biraz daha matematiksel ve düzenli görünmektedir.
Kusursuzluk açık, kusurluluk ise gizlidir. Kaos teorisyenlerine göre kusurluluk,
sistemlerin doğrusal olmayan yasalar uyarınca işlemelerinden ve öngörülemeyen
davranışlara yönelmelerinden kaynaklanmaktadır. Kaos ekseninde giderek daha
değişken, dinamik, hızlı, karmaşık, bulanık, soyut, uçucu, interaktif, duygusal,
akışkan hale gelen bir dünyada konumlanan işletmelerde paradoks yönetimi
yeni gereksinimlere yanıt vermeye odaklanmakta ve geleneksel algı kalıplarını
sarsmaktadır. Paradoks yönetimi, bir soruna net bir şekilde birbirine zıt yönleriyle
bakabilmek ve birden fazla sorunu “biri veya diğeri”, “birinden diğerine” yollarıyla
analiz etmek yerine “birleştirmek” yoluyla hepsini olduğu gibi kabullenip, tamamına
yön vermektir. Bu bağlamda paradoks yönetimi, iş dünyasının her geçen gün artan
karmaşıklığında organizasyonel verimliliği artırmanın önemli bir adımıdır. Bu
olgusal ve kavramsal temeller üzerinde konumlanan çalışmada ele alınan temel
paradokslar; “basit karmaşıklık”, “büyük küçüklük”, “düzenli düzensizlik”, belirli
belirsizlik”, “karşılıklı nedensellik” ve “öznel nesnellik”tir.
Anahtar Kelimeler: Paradokslar, yönetim, kaos.

ABSTRACT
In today’s conditions, the world shows vitality and complexity which is
characterized by irregularity, turbulence and mobility. This can be said to be
a trap for logicism, indeed it is not irrationality. Because everything seems to
be a little more mathematical and ordinate than it really is. Excellence is clear,
and imperfection is secret. According to Chaos theorists, imperfection arises
to tend towards unpredictable behaviors due to the processes of the systems in
accordance with non-linear laws. Paradox management which is in the business
in an increasingly variable, dynamic, fast, complex, fuzzy, abstract, volatile,
interactive, emotional, fluidized world focuses on responding to these new needs
1
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and undermining traditional perceptual patterns on the axis of chaos. Paradox
management is a way of looking at a problem clearly in opposite directions and
accepting all of them as if they are by “merging” rather than analyzing more than
one problem “one or the other”, “from one to the other”. In this context, paradox
management is an important step to increasing organizational productivity in
increasing complex business world. The basic paradoxes in this study, which
are situated on these factual and conceptual bases, “simple complexity”, “great
smallness”, “regular irregularity”, “certain uncertainty”, “mutual causality” and
“subjective objectivity”.
Keywords: Paradoxes, management, chaos.

GİRİŞ
Değişim, hız, belirsizlik, karmaşıklık, çalkantılar, krizler, fırsatlar, tehlikeler, riskler… İçinde bulunduğumuz zaman bu sözcükler ve benzerleriyle
tanımlanır oldu. Yarın öngörülemez hale geldi ve düne ait ne varsa bu gün
işlerliğini yitirdi. Bu dinamizm ve karmaşa içinde dengeler alt üst olurken,
kavramlar da ters yüz hale geldiler. Bilindik yanıtlar artık yerlerini soru işaretleri ve ünlemlere bıraktılar. Sınırlar saydamlaştı, kavramlar buharlaştı,
yeryüzü akışkanlaştı. Ve insanlık, çözüm bekleyen sorunlar yumağıyla baş
başa kaldı.
Sorunlar nasıl çözümlenir? İnsanlar, sorunları çözmek için parçalara
ayırmayı öğrenirler. Bu “becerikli yeteneksizlik”, belki de en güzel şekilde
bilimde bilenir. Önce problemler belirli ve küçük parçalara bölünür, sonra
da her biri kendi çevresinden izole edilir: Ceteris Paribus. Bu yolla, eldeki
problem ile evrenin bu problem dışında kalan tüm alanları arasındaki ilişkiler ağı göz ardı edilir (Toffler, 1998: 9). Bu yöntem, karmaşık konularla ve
sorunlarla daha kolay baş edilmesini sağlar gibi görünse de, aslında gizli ve
anormal bir bedel ödenir. Eylemlerin sonuçları artık görünmez olur ve insanların içindeki “daha büyük bir bütüne bağlanma” duygusu yitirilir. Sonra “büyük resmi görme” çabasına girildiğinde, zihindeki parçalar yeniden
bir araya getirilmeye, sıralanıp düzenlenmeye çalışılır. Ancak, fizikçi David
Bohm’un ifade ettiği gibi, “Bu çaba, boşunadır. Gerçek bir yansıma görmek
için kırık bir aynanın parçalarını yeniden bir araya getirmeye çalışmaya
benzer.” Öyle ki, bir süre sonra bütünü görmeye çalışmaktan tamamen vazgeçilir (Senge, 1998: 11).
Bu nedenle içinde bulunduğumuz zaman; tutarlı tanımlara, birleştirici
açıklamalara ve davranış biçimleri için birleştirici bir temele gereksinim
duyulan zamandır. Bu bağlamda paradokslar, olguları ve sorunları bir bütün olarak algılayabilmek ve birbirlerine zıt yönlerini kavrayabilmek işlevine sahiptir.
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1.EVREN, KAOS VE PARADOKS İLİŞKİSİ
Yunanca “kosmos”dan gelen evren, uzamda ve zamanda var olan her
şeyin bütünü ya da toplamıdır. Bilimsel bakış, evreni fizik dünya olarak
değerlendirir: Evren bir olgular alanıdır. Bu nedenle olgular arasındaki
ilişkileri bulup ortaya çıkarmak gerekir. Gökbilimsel araştırmaların ortaya
koyduğu sonuçlarla evren, ortası da kenarları da olmayan ve ne olduğu tam
olarak bilinmeyen sınırsız boşluk olarak tanımlanabilir (Timuçin, 2002:
206-207).
Evren, tarih boyunca insanlığın merakla ama daha çok korkuyla baktığı bir gerçeklik olmuştur. Evrim sürecinde bilimsel düşünceyle varılan sonuçlar yanılgıları giderirken, insanın büyüklüğünü de ortaya koymuştur.
Evrende bir toz zerresi bile sayılamayacak küçüklükte varlığı olan insan,
düşüncesiyle büyüktür. Evren, düşüncenin önüne “sonsuz”u açan açık ve
sınırsız bir bütündür. Düşüncenin yol göstericisi olan “sonsuz”u kucaklamayan her kavram, soyut ve eksiktir. Tek gerçek, “sınırsız”ın gerçekliğidir ve
bilim, “sonsuz büyük”le “sonsuz küçük” arasında gidip gelmektedir (Tanilli,
1998: 27-29). Bu sonsuz büyüklük, dinamizm ve karmaşıklık “paradokslar çağlayanı” olarak tasvir edilebilir. Nitekim Pascal’e göre insan olmak,
paradoksların içinde olmak demektir. Uzay sayesinde evren insanı kuşatır,
düşünüş sayesinde insan evreni kuşatır. İnsan büyük olmak isterken, küçük
olduğunu görür; yetkin olmak isterken, yetkinsizliklerle dolu olduğunu anlar. Her şey paradoksların içinde takılı kalır. Hiç ile karşılaştırıldığında her
şey, her şey ile karşılaştırıldığında hiç olan insan, bu iki uçurum arasında
gidip gelir (Weischedel, 1997: 162-164).
Evrende her şey hareket halindedir ve her şey değişmektedir. Değişim
ve dönüşümler, insan-doğa ve insan-insan paradokslarını çözmeye yöneldikleri oranda olumludurlar ve genel evrim çizgisinin daha ileriye gitmesine katkıda bulunurlar. Bu nedenle insanoğlunun evrimi, zorunlu olarak
ahenkli ve tekdüze değildir (Kongar, 1995: 310-311). O halde evrim, “geri
beslemeli kaos” olarak tanımlanabilir (Gleick, 1997: 369).
Yunanca “khaos”tan gelen kaosun sözcük anlamı yarık, boşluk, uçurum, hudutsuzluk, ıssızlık, girdaptır. Kaos; evrenin yaratılmadan önceki
karmaşık durumu, evreni önceleyen sınırsız ve karanlık boşluktur. M.Ö.
VIII. yüzyılda Yunanistan’da Hesiodos, benzerlerine daha önceki uygarlıklarda rastlanmayan oldukça gelişmiş bir evren açıklaması yapar ve düzenli
evrenin yani “kosmos”un oluşmasından önce karanlık uzay görünümünde,
tam bir düzensizlik içinde yalnızca kaosun var olduğunu bildirir. Demiurgos’un ya da düzenleyici güçlerin işe karışmasıyla, kaos “kosmos”a dönüşür. Evrenle ilgili ilk felsefi açıklama olarak değerlendirilen bu açıklamadan
sonra kaos düzensizliği, kargaşık ve dağınık olanı anlatmaya başlar (Timuçin, 2002: 307).
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Günümüz koşullarında çalkantı ve hareketlilikle karakterize olan bir
canlılık ve karmaşıklık gösteren dünyanın düzensizliği, aslında bir mantıksızlık değil ve fakat mantıkçılar için bir tuzaktır. Çünkü her şey gerçekte olduğundan biraz daha matematiksel ve düzenli görünmektedir. Kusursuzluk
açık, kusurluluk ise gizlidir. Kaos teorisyenleri kusurluluğun gizli kaynağını açığa çıkardıklarını ileri sürmekteler. Kusurluluk, sistemlerin doğrusal
olmayan yasalar uyarınca işlemelerinden ve öngörülemeyen davranışlara
yönelmelerinden kaynaklanmaktadır (Bernstein, 1998: 339-340). Nitekim
Bauman’ın ifadesiyle, “Düzenin ötekisi başka bir düzen değildir: Düzenin
tek alternatifi kaostur.” (Bauman: 2003: 17). Bir başka deyişle kaos, düzenin
ve öngörülebilirliğin boyunduruğundan kurtulmuş bir dinamiktir. Kendi
bütün dinamik olanaklarını gelişigüzelce araştıracak biçimde özgürleştirilmiş sistemler, öngörülmesi olanaklı olmayan davranış biçimleriyle enformasyon üreterek, düzensizliğin düzenini yaratırlar (Gleick, 1997: 361-362).
Bu durum, klasik mekaniğe (Newton Mekaniği) uygun değildir, çünkü
klasik mekaniğin özü determinizmdir. Determinizm, “Bir fiziksel sistemin
şimdiki durumu, önceki durumunun sonucudur” der. Dolayısıyla her olay
ve hareketi önceden belirlemek olanaklıdır. Bu nedenle kaos, bilimin ezberinin bozulduğu durum olarak algılanabilir. Sıcak havanın terleteceği,
yerçekiminin cisimleri yerin merkezine çekeceği gibi kendini yineleyen ve
adeta standart olarak görülen birçok olgu bulunmaktadır. Ancak birçok
olay bu denli kesin neden-sonuç ilişkileriyle veya doğrusal modellerle açıklanamamaktadır (Dereli vd. 2006: 24). Aya insan indiren, Mars’a uydu gönderen ve bu hareketlerin her saniyesini önceden öngörebilen (predictable)
determinizmin büyük gücü insanlara huzur verir. Ancak bir bilardo topunun masada nereye çarpacağını hesaplayamamak, üç gün sonrasının hava
durumunu doğru tahmin edememek ya da bir dünya savaşının sonuçlarını
öngörememek gibi olgular, kaygı verici değilse bile, determinizmin verdiği huzura gölge düşürecek kadar hayal kırıcıdır. Bu olgulardan hareketle,
davranışı önceden öngörülemeyen (unpredictable) dinamik sistemler ya da
onların davranışları kaos olarak nitelenebilir (Karaçay, 2004: 6).
Doğrusal olmayan (nonlinear) dinamik sistemlerin çoğu için öngörü
(prediction) yapmaya engel olan üç neden vardır:
i. Sistemin analitik çözümü yoktur,
ii. Herhangi bir başlangıç koşulunu kesinlikle belirlenemez (ölçümlemede Belirsizlik İlkesi),
iii. Başlangıç koşullarında meydana gelen çok küçük değişim(ler) sonuçta çok büyük farklara neden olabilir (başlangıç koşullarına hassas bağımlılık – Kelebek etkisi).
Sıralanan üç neden tek nedene, birinci nedene indirgenebilir. Çünkü
sistemin çözümü analitik ise kelebek etkisi ortadan kalkar. Kelebek etkisi
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ortadan kalkınca ölçmede belirsizliğin etkisi de yok olur; yani birbirine
yakın başlangıç koşulları için birbirine yakın fonksiyon değerleri çıkar.
Tersine olarak, sistemin analitik çözümü yoksa, yukarıda açıklanan
nedenlerle, son ikisi doğal olarak etkili olmaya başlar (Karaçay, 2004: 6-7).
Bu bağlamda paradoksların, kaos ortamının doğrusal olmayan yasaları
olduğu varsayılabilir.

2. KAOS EKSENİNDE İŞLETMELERDE PARADOKSLAR
Paradokslar; çelişkili, inanılmaz ya da saçma gibi görünen ama aslında doğru olabilen bir gerçeklik ifadesidirler (Peters, 1988: 473), yalın gerçekler arasındaki çatışma ve çarpışmadırlar. Sözcük oyunlarından ibaret
değildirler ve bu nedenle alışılagelmiş çözüm yöntemleriyle uzlaşmazlar,
çözümü reddederler (Vaill, 1990: 80). Sonuç olarak karmaşık problemlere
basit yanıtlar arayanlar için ürkütücü gelebilirler, yanlış yorumlanabilirler.
Oysa çok büyük, önemli ve zor gerçekler olmayıp; karmaşıklık veya zorluğun farkına varılması, kabul edilme çabasıdırlar. Paradokslar, mükemmel
yanıtlardır ve mükemmel yanıtlar da insanların anlamaları için yeterince
basittirler (Hickman ve Silva, 1990: 81-84).
Kaosu ve paradoksları analiz etmek, bir labirentte gezinmeye benzer.
Ancak bunu öyle bir labirent olarak düşünmek gerekir ki, içindeki duvarlar
atılan her adıma göre biçim değiştirmektedir. Çünkü kaos, düzenin ve öngörülebilirliğin boyunduruğundan kurtulmuş bir dinamiktir. Kendi bütün
dinamik olanaklarını gelişigüzelce araştıracak şekilde özgürleştirilmiş sistemler, öngörülmesi olanaklı olmayan davranış biçimleriyle enformasyon
üreterek, düzensizliğin düzenini yaratırlar. Bu nedenle paradokslar heyecanlı bir çeşitlilik, seçim olanaklarının zenginliği ve fırsatların bolluğudur
(Gleick, 1997: 20).
Aşağıda yer alan liste, günümüz koşullarında işletmelerin karşı karşıya
kaldığı paradoksları ortaya koymaktadır (Tetenbaum, 1998):
• Uzun vadeli - Kısa vadeli
• Plan - Deneyim
• Artan gelir - Sınırlı gelir
• Düşük maliyet - Kalite artışı
• Merkezileştirme - Ademi merkeziyet
• Ürün - Süreç
• Yaratıcılık - Etkililik
• Kendi kendine yetme - Çeşitlilik
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• Uzmanlık – Genel olan
• Bireysel girişimci - Takım oyuncusu
• Liderlik - İzlemek
• Yönetme - Liderlik etme
• Sorumluluk alma - Lider olma
• Bağımsızlık - Karşılıklı dayanışma
• İnsan - Üretim
• Yetkilendirme - Sorumluluk verme
• İşgücü verimliliği - Teknik verimlilik
• Çatışma - Uyum
• Rekabet - İşbirliği
• Durgunluk - Değişim
• İlerleme - Sabit kalma
• Kasıt - Şans
• Kurallılık – Kuralsızlık
Yukarıda sıralanan rutin paradokslar holistik bakış açısıyla ele
alındığında, genel başlıklar altında kategorize edilebilir (Yücebalkan
Yurtsever 1999: 84-90):

2.1. Basit Karmaşıklık
Bütün, karmaşıktır.
Günümüzde işletmeler hızla değişen ve son derece karmaşık konularla
ilgili çok sayıda kararı aynı anda almak durumundalar. Artan karmaşıklık,
geniş perspektifli bir bütünleşme ve yönetim gerektirmektedir. Karmaşıklık,
ayrıntıların ve dinamizmin bileşkesidir. Değişkenlerin çokluğu durumu “ayrıntı karmaşıklığı”dır. Neden ve sonucun zaman ve mekânda yakın olmaması
ve müdahalelerin beklenen sonuçları üretmemesi durumu ise “dinamik karmaşıklık”tır. Bir makineyi kurarken karmaşık bir prosedürü izlemek, indirimli satış yapan bir perakendecide stok sayımı yapmak ayrıntı karmaşıklıklarıdır. İşletmede bir ürünün üretilmesi, yeni bir pazarlama promosyonunun
oluşturulması, yeni ürünlerin geliştirilmesi, kalite saygınlığının sürekliliği ise;
birbirleriyle sürekli ve karşılıklı etkileşim içinde olup, ayrıntı karmaşıklığını
da içeren dinamik karmaşıklıklardır. Karmaşıklığı yönetmek, “karmaşıklıkla
karmaşık yoldan mücadele etmek” ya da “gitgide karmaşıklaşan problemlere gitgide karmaşıklaşan çözümler icat etmek” anlamlarına gelmez. Karmaşıklığı yönetmek, bütünü görmekle olanaklıdır. Bu nedenle karmaşıklığı
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yönetmek karmaşık değildir ve fakat sistem entegrasyonu gerektirir, örgütte
dolaşan enformasyon hacminin sürekli artmasını gerektirir.
Karmaşıklığı yönetme ve bütünü görme çabası, organizasyonların ve
dahası zekânın evrimi için bir araçtır. Çünkü bütünü görme çabası, yalnızca bir sorun çözme yöntemi değil, bir var olma biçimidir. Değişen, dinamik
ve karmaşık dünyada değiştirilmesi gereken yalnızca “ne” düşünüldüğü değildir, “nasıl” düşünüldüğünün de değiştirilmesi gerekir.

2.2. Büyük Küçüklük
Bütünü oluşturan her parça, bütünün bilgisini taşır.
Parçaların birbirleriyle olan ilişkisinin, kendiliğinden ve kendi başına
bütünün bir parçası olması, sinerjidir. Sinerjik parça, sıradan bir parça değildir. En güç verici ve en heyecan uyandıran parçadır. Birleştirir ve insanların içlerindeki büyük güçleri açığa çıkarır. Organizasyonda sinerjik etkiyi
açığa çıkarabilmek, insan kaynağına bakıştaki miyopluktan kurtulmayı gerektirir. “İfade edilen gereksinimler” ile “henüz ifade edilmemiş gereksinimler” olarak bakıldığında, potansiyelin boyutları birdenbire değişir.
İnsanların sinerjik potansiyelinden yararlanmak; bilinç altındaki düşünceyi, iradeyi, kalbin eylemini, dünyaya hizmet etme yönündeki samimi
isteği kavramakla olanaklıdır. Bu kavrayışın uzantısı olan küçük değişiklikler, büyük sonuçlar üretebilir; ancak en büyük sonucu üretecek olanlar,
çoğu kez en az göze görünür olanlardır. Küçük, ama hedefi iyi seçilmiş eylemler önemli ve büyük çıktılar üretebilirler. Küçük büyüklüğün zorluğu,
en küçük çabayla en büyük iyileştirmeye yol açacak değişikliğin nerede
yattığını görme becerisidir.
Sinerjik etkileşimi yaratmak ve ondan yararlanabilmek için olağanüstü bir özgüven, açık yüreklilik ve gözü peklik gerekir. Çünkü bu süreçte
bencillik az, düşmanlık az, savunma az, yargılama az, politika az; şeffaflık
çok, güven çok, cesaret çok, vericilik çok, katkı çoktur. İnsan kaynağının
potansiyel sinerjik etkisini açığa çıkaramamak ve ondan yararlanamamak,
bir organizasyonun yapabileceği en büyük israftır.

2.3. Düzenli Düzensizlik
Düzen, düzensizlikten doğabilir.
Sistemler çalkantılı ortamlarda daha üst bir çeşitlilik, hız ve karmaşıklık
düzeyine sıçrayarak gelişebilirler. Bu, düzensiz koşullardan düzenin türemesidir. Çoğu kez “düzen” ve “kaos” sözcüklerinin anlamlarını birbirinden
ayırmak güçtür. Tropik bir orman düzenli bir sistem midir, kaotik bir sistem midir? Belli bir hayvan türünün tarihi gelişimi, diğer türlere ve çevresel
tesadüflere bağlı olarak rastgele oluşur. Bununla birlikte tropikal ormanın,
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örneğin türlerin çeşitliliği ile ifade edilen küresel yapının bir düzenlilik ilk
örneği (arketip) oluşturduğu fikri egemendir. Kaos kuramcılarının temel
savı, dünyanın istikrarlı denge durumundan çok kaos durumuna daha yakın olduğu biçimindedir. O halde, istikrarlı dengelerin söz konusu olduğu
dönemlerdeki yönetim anlayışları da ciddi olarak değişmek zorundadır.
Organizasyonlar daha kaotik yerler olmak ve bu kaos ortamı içinde yönetim becerileri geliştirmek durumundadırlar.
“Kaos içinde kuvvetlenmek”, kaosla başa çıkmak ve kaosa rağmen başarılı olmak anlamına gelen reaktif bir yaklaşımdır. “Kaostan kuvvet bulmak”
ise, kaosu bir fırsat olarak değerlendirip, ondan yararlanmaktır. Yarının kazanan yöneticileri ve kazanan şirketleri; kaosla proaktif biçimde uğraşanlar, kaosu pazar avantajını ele geçirmenin kaynağı olarak görenler olacaktır.
İlerlemek için, yaratıcı yıkım gereklidir. Satın almalar, dağıtmalar, yeniden
yapılanmalar, yeni başlangıçlar, ortak girişimler ve yeni iç düzenlemelerden
oluşan akıntı, “kaostan beslenmek”tir. Çünkü kaos ortamında her eylemin
öngörülebilen ve öngörülemeyen sonuçları vardır. Çok küçük eylemler
hızla çok büyük etkilere dönüşebilir ve her eylem hiç bilinmeyen çoğaltan
etkilere dönüşerek, rekabet konumlarını altüst edebilir.
Düzensizlikten düzen yaratmanın en önemli unsurlarından biri, şirket
içi ortamın bir tür organize kaosu andırmasıdır: Kaos içinde yaratıcılık.

2.4. Belirli Belirsizlik
Gelecek, belirsizdir.
Belirsizlik ortamında, tüm dünya “flu” hale gelmiştir. Bu bulanıklık, üç
farklı unsurun sürekli ve karşılıklı etkileşimine bağlıdır: Hız, soyutluk ve
her şeyin birbirine bağlı olması. Daha bağlı, daha soyut ve daha hızlı bir iş
dünyası; daha fazla işbirliği, daha fazla yaratıcılık ve daha fazla değişimi de
beraberinde getirmektedir.
Değişimi yakalamak ve fark yaratmak için, farklı düşünmek gerekir.
Değişkenleri değiştirmek fark yaratmak değildir, değişkenleri herkes değiştirebilir. Herkes aynı değişkenler üzerinde çalışırsa standart yükselir, ama
ilerleme kaydedilemez. Önemli olan değişmezleri değiştirmek, sabitleri
değiştirmektir. Statükodan hoşnutsuzluk, şirket kültürü haline gelmelidir.
Tabuları yıkmak ve “Kesinlikle olmaz!” yargılarına karşı “Neden olmasın?”
sorusunu sormak gerekir. Bu dinamizm içinde artık şirketlerin en önemli aktifleri finansal güçleri değil, geleceği kurmakla ilgili hayal güçleridir. O halde,
kıdem hiyerarşisinin yerine hayal gücü hiyerarşisinin geçmesi gerekir.
Değişimi yakalayacak olan şirketler, inandığı her doğruyu bir kez daha
sorgulayabilenler olacaktır. Herkesin vizyona sahip çıktığı, yaratıcı ve devrimci şirketler, belirsiz olan geleceği belirleyecek olan şirketlerdir.
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2.5. Karşılıklı Nedensellik
Problemler, farklı kişilik ve fonksiyonlardaki bireylerin ve süreçlerin
oluşturduğu bir bütünde birleşirler. Bütünün bir parçası, farklı bir neden-sonuç zinciridir. Neden ve sonuç, zaman ve mekânda birbirlerine yakın ve doğrusal değildirler.
Dünyayı basit neden-sonuç zincirlerinden ibaret görmek, insanları basit çözümler için çılgınca bir arayışa sokar. Bir işletmede problem ürün geliştirme sürecinin yavaş işlemesi ise, giderler kısılır; problem düşen pazar
payı ise, payı artırmak için fiyatlar düşürülür vb. Oysa bugünün problemleri, dünün çözümlerinden kaynaklanır. Basit çözümler, problemleri yalnızca
sistemin bir tarafından diğer tarafına kaydırırlar ve çoğu kez fark edilmeden kalırlar. Çünkü birinci problemi çözmüş olanlar, yeni problemi miras
alanlar değil farklı kişilerdir.
Her şey birbiriyle karşılıklı ve dinamik bir neden-sonuç etkileşimi halinde
ise, aslında her şey birbirine karşılıklı olarak bağımlıdır. Süreçler karşılıklı bağımlıdır, roller karşılıklı bağımlıdır, problemler karşılıklı bağımlıdır, başarılar
karşılıklı bağımlıdır ve tümü birbiriyle karşılıklı bağımlıdır. O halde bütün
etkileşimler, karşılıklı yarar arayışında olmalıdır. Organizasyon kapsamında
yapılan “güçlüler ve zayıflar”, “kazananlar ve kaybedenler” gibi değerlendirmeler, mukayeseli üstünlüklere dayalı değerlendirmelerdir ve hatalıdır. Çünkü bir tarafın başarısı, diğerlerinin başarısızlığı anlamına gelmez.
Mutlak başarı, herkesin başarmasıdır. Mutlak kazanç, herkesin kazanmasıdır. Tarafların kuvvetli yönlerine dayanılarak kurulacak olan güçlü
ekipler, zayıf yönleri telafi ederek herkese kazandırabilir.

2.6. Öznel Nesnellik
Herkesin sisteme bir bakış açısı vardır, herkes sistemin içindedir ve hiç
kimse sistemin dışına çıkamaz. Nesnel bir gözlemci ideali veya herhangi
bir bakış açısının yokluğu varsayıldığı sürece, hata yapmak kaçınılmazdır.
Öznel nesnellik, problemleri dışarıdan bir başkasının veya başka bir şeyin yol açtığı problemler olarak görmekten, kişiyi kendi eylemlerinin yaşadığı problemleri nasıl yarattığını görmeye yönelten bir zihniyet değişimidir.
Öznel nesnellik, kişisel hâkimiyettir ve kişiyi, eylemlerinin dünyayı nasıl
etkilediğini sürekli olarak öğrenmeye yöneltir. Bu nedenledir ki; bir organizasyonda üretim, satış ve pazarlama, Ar-Ge, şirket yönetimi ve diğerleri
olsun, en etkili güç “insan”dır. İnsanların kendi iradeleri, akılları ve kendi
düşünüş tarzları vardır. Ve insanların asıl beklentileri, kendi gerçekliklerini
nasıl yaratacaklarını ve nasıl değiştireceklerini keşfetmektir.
Bir organizasyonda yüksek kişisel hâkimiyet düzeyine erişmiş insanlar,
işlerine daha çok bağlıdırlar. Daha çok insiyatif alırlar. İşlerinde daha geniş
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ve daha derin bir sorumluluk duygusuna sahiptirler. Daha hızlı öğrenirler.
Ve tüm bunlar, organizasyonu daha güçlü kılar.
Kendi kişisel hâkimiyetlerini keşfedip, kaybettikleri özgüveni ve risk
alma cesaretini tekrar geri kazananlar; kendi sonuçlarını yaratacaktır. Geri
kalanlar ise, başka birilerini suçlayacaktır.

3. PARADOKS YÖNETİMİ MANTALİTESİ
İşletmelerde paradoks yönetimi, bir soruna net bir şekilde birbirine zıt
yönleriyle bakabilmek ve birden fazla sorunu “biri veya diğeri”, “birinden
diğerine” yollarıyla analiz etmek yerine “birleştirmek” yoluyla hepsini olduğu gibi kabullenip, tamamına yön vermektir. Paradoks yönetimi, iş dünyasının her geçen gün artan karmaşıklığında organizasyonel verimliliği artırmanın önemli bir adımıdır. Çünkü dönüşüm sürecinin başarılı bütünlüğü,
paradoksları yönetme becerisine bağlıdır (Hickman ve Silva, 1990: 81-82).
Paradoksları yaşayan işletmeler; deneyen ve öğrenen, uyum sağlayabilen, değişimi arayan organizasyonlardır. Dönüşümü proaktif olarak yaşayıp
öğrenir, uyum sağlar, risk alır, dener, hata yapar, düzeltir ve bu döngüyü
durmaksızın işletirler. Hiç bir şey statik değildir. İşletmedeki herkes hıza,
hızlı hatalara ve hızlı düzeltmelere odaklanır (Peters, 1988: 477-478).
Paradoks yönetiminde başarıyı yakalamak için yapılması gerekenler
şöyle ifade edilebilir: Her şeyi her şeye bağlı hale getirmek, hızı bir yaşam
görüşü haline getirerek her an her şeyi yapabilir olmak ve her şeyi her an
yapabilir olmak, gücü merkezden çevreye doğru yaymaya çalışarak aynı
anda hem büyük hem küçük olmayı öğrenmek, yalnızca ortaklıklar kurmayı değil ortaklıklardan ayrılabilmeyi de öğrenmek, duran değil hareket
eden şeyleri değerlendirmek, kullanmak ama sahip olmamak ve sahip olunanları elden çıkarmak, her alım satımı ekonomik-bilgisel-duygusal alış
verişe dönüştürmek, ürünlerin içindeki soyut kapsamı somuttan daha fazla
hale getirmek, tüm hizmetleri bir ürün haline getirerek her ürünün hizmet içeriğini artırmak, net hedefler belirlemek ve performansı yoldayken
ölçmek, şeffaflığı ve doğal iletişimi yaşama geçirmek, özdisiplin ile yetki
ve sorumluluk devrini öne çıkarmak, iletişimi ve enformasyon paylaşımını
kolaylaştıracak teknolojiye sahip olmak (Yücebalkan, 2003: 55-56).
Paradoksları etkin bir biçimde yönetmeyi öğrenmek, dönüştürücü liderlik yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmeyi ve mükemmelleştirmeyi
sağlar. Dönüşümü yönetebilmenin ve paradoksal yönetim mantalitesine
sahip olabilmenin koşulu, mental kalibrasyondur. Zira eskinin “her şeyi
kontrol altında tutma” prensibi, bugün için felaketlerin alt yapısıdır. Eski
standartlarla “kontrol altında tutulan”, yeni standartlarla artık “kontrol dışında”dır. Paradoksal yönetim mantalitesini aktif duruma geçirmek ve paradoksları yönetebilmek için uygulanabilecek bir dizi öneri şöyledir (Peters, 1988: 478-480):
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• Dışarıda ve etrafında olun: Yalnızca önünde durursanız, düz bir hat
üzerinde ilerleyen sorunların gidişatını ve aldığı mesafeyi algılayamazsınız. Perspektifinizi genişletin.
• Organizasyonu yataylaştırın: Yatay organizasyon, karar ve eylem süreçlerini hızlandırır. Dikey süreçlerin tamamını yataylaştırın, süreçleri hızlandırın.
• Ortak paydaları tanımlayın: Kalite, esneklik ve katılım süreçlerin
tamamının ortak paydası olmalı. Bunları sürekli olarak vurgulayın,
empoze edin, uygulayın ve uygulatın.
• Dinleyin ve dinletin: Herkes dinlenmeli, katılım sağlanmalı, küçük
başarılar takdir edilmeli, küçük hatalara gülünmeli. İnsanları “daha
fazla” için motive edin.
• Hatalardan korkmamayı öğretin: Organizasyonun sloganı şöyle olmalı: “Hızla dene, hızla hata yap, hızla düzelt!”
• Eğlence yaratın: Her şeyin ters yüz olduğu bir dönemde değişimin
tahriplerinden kuvvet bulmak, başarıdan ve acemice girişimlerim
acemice sonuçlarından aynı hazzı alabilmekle olanaklıdır. Yeni kuralınız, “Deniyoruz, yanılıyoruz, yaratıyoruz” olmalı.
• Paradoksal başarıyı onurlandırın: Paradoksal mantaliteyi oluşturmak ve süreçlere olabildiğince hızlı yerleştirmek için, ilgi duyanları
destekleyin ve motive edin.

SÖZÜN SONU
Bir yapıtın ortaya çıkması, biçimlenmesi için düzen ne kadar gerekliyse,
değişme için de düzensizlik gerekmektedir. Bu durum, düzen ile değişme
arasında diyalektik bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Bu diyalektik
ilişki, değişme sürecine aynı zamanda doğrusal olmayan bir nitelik kazandırmaktadır. Bu bağlamda kaos ekseninde konumlanan işletmelerde paradoks yönetimi giderek daha değişken, dinamik, hızlı, karmaşık, bulanık,
soyut, uçucu, interaktif, duygusal, akışkan hale gelen bir dünyanın gereksinimlerine yanıt vermeye odaklanmakta ve geleneksel algı kalıplarını sarsmaktadır.
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YÖNETICI YEDEKLEME PLANI VE CEO YETIŞTIRME
EXECUTIVE SUCCESSION PLANNING AND CEO
SUCCESSION
Özden AKIN1
ÖZET
Bugünün yüksek rekabet koşullarında örgütler için insan, en önemli değer
olarak görülmektedir. Günümüzde bu değeri gören örgütler rakiplerine göre
fark yaratmakta ve başarılı olmaktadırlar. Liderin kendi örgütünün geleceği için
halef yetiştirmesi, örgütün iç ve dış faktörlere uyumunu arttıran ve öğrenme
sürecini hızlandıran önemli bir süreçtir. Özellikle karmaşık çevre koşullarında
örgüt performansının devam ettirilmesinde ve geliştirilmesinde örgüte avantaj
sağlamaktadır. Ancak örgütler genellikle, kapsamlı ve sürekli CEO yetiştirme
süreci hazırlamak yerine dışarıdan tedarik etmekte ya da örgüt içindeki adaylara
belirli eğitimler vererek süreci geçiştirmektedirler. Örgütün kendi çalışanlarını da
lider adayı olarak hazırlamaktaki amacı, dışarıdan işe alım maliyetlerini azaltmak,
kısa zamanda ve boş pozisyonlara mevcut adayları arasından birini yerleştirmek
olmaktadır. Bu uygulamalar, mevcut liderlerin yerini alacak adayların sistematik
olarak önceden belirlenmesini ve hazırlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum
örgütlerde, iyi bir yönetici yedekleme planı yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Yönetici yedekleme planı ile işletme değerinin artması mümkün olmakta, liderin
kendi halefini kendisinin yetiştirmesine imkân vermekte, yetenek gelişimi planları
yoluyla kişi takip edilebilmekte ve tasarlanan rollere daha uygun yerleştirme
yapılmaktadır. Başarılı işletmeler, liderlik gelişimi ve yönetici planlama sürecini
birleştirerek liderin yerini alacak adayları belirleyen süreci oluşturmaktadırlar.
Birçok işletmede bu iki uygulama ayrı bir fonksiyon gibi görülse de, doğru yerde
doğru yetenekteki kişiyi elde etmeyi amaçladığından iki uygulamanın birlikte
hareket etmesi ve yönetici yedekleme planı çatısı altında toplanması önemlidir.
Bu bölümde yönetici yedekleme planının ne olduğu, örgüte sağladığı avantajlar,
örgütte başarılı olarak uygulanması için hangi faaliyetlere önem verilmesi gerektiği
açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yönetici Yedekleme Planı, Üst Düzey Yönetici Yedekleme,
CEO Yedekleme, Halef Yetiştirme

ABSTRACT
Today, human capital is seen as the most important value for organizations in
high competition conditions. Organizations that see this value make a difference
and are successful compared to their competitors. The CEO succession for his
1 Dr. Öğr. Üyesi, Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İşletme Bölümü e-mail: ozdendogan@gmail.com
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or her organization’s future is an important process that enhances adaptation to
internal and external factors and accelerates the learning process. It provides an
organizational advantage in the maintenance and development of organizational
performance, especially in complex environmental conditions. Organizations,
however, are usually hire instead of preparing a comprehensive and continuous
CEO training process, or they are passing the process by giving specific trainings
to successors within the organization. The aim of the organization is to prepare its
own employees as successors, to reduce the recruitment costs from outside and to
place one among the current successors in short time and vacant positions. These
practices make it difficult to systematically determine and prepare candidates
for the positions of current leaders. This situation led to the necessity of a good
succession planning in the organizations. With the succession planning, it is
possible to increase the business value, enable the leader to grow his / her own
successor, follow the person through the talent development plans and make
more suitable placement to the designed roles. Successful organizations combine
leadership development and managerial planning processes to form the process that
determines the candidates for leadership positions. Although these two practices
appear to be a separate function in many organizations, it is important that the two
practices move together and gather under the succession planning, as they aim to
gain the right person in the right place. In this section, it will be explained what
the executive succession planning is, the benefits it provides, and what activities
should be given importance to apply successfully in the organization.
Keywords: Succession Planning, CEO Succession, Executive Succession,
Successor

GİRİŞ
Örgütün başındaki lider, dinamik değişimden ve karmaşıklıktan etkilenen iç ve dış çevreyi analiz etmekten ve örgütünün lehine dönüştürmekten
sorumlu kişidir. Ancak küreselleşme, yüksek rekabet ortamı, teknolojik
değişim hızı, finansal pazarlar, yönetim kurulu, müşteriler ve işgücü niteliği gibi sürekli değişen bir çevrede liderlerin kendilerinden beklenen yüksek performans beklentilerini karşılaması oldukça zordur (Busine & Watt,
2005). Örgüt için bu önemli görevleri yerine getirecek ve ileride mevcut
liderlerin yerini alacak olan yeni CEO seçimi, yetiştirilmesi ve gelişimi örgüt etkinliğinin arttırılması için oldukça önemlidir (Datta & Guthrie, 1994;
Herrmann & Datta, 2002).
Küçük veya büyük ölçekli örgütler, geleceğin liderini hazırlama ve belirlemede önemli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Örgütlerde iyi lider adayı
yetiştirmeyi engelleyen nedenler bulunmaktadır. Yüksek iş potansiyeli ve
deneyimi olan orta kademe yöneticilerini yok eden uygulamalar, çalışanın
eğitim ve geliştirme faaliyetleri için gelişigüzel tüketilen kaynaklar, üst liderlik pozisyonlarına yönetim ve deneyim becerisi eksik olan çalışanların
getirilmesi örgütlerde karşılaşılan engeller arasında sayılabilir (Rothwell,
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2001’den aktaran Busine & Watt, 2005: 230). Bu nedenler, kilit roldeki
yöneticilerin seçiminde örgütlerin dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde hareket etmesini, liderin yerine geçecek aday listelerinin oluşturulmasını gerektirmektedir. Örgütler yönetici yedekleme planı ve liderlik gelişimi gibi
iki uygulamayı birleştirerek yeteneklerin geliştirilmesini sağlayacak uzun
dönemli süreç yaratmalıdırlar (Conger & Fulmer, 2003:2). Günümüzde
birçok örgütte gelecek yıllarda önemli pozisyonlara kimin geçeceği belirgin değildir. İnsan kaynakları uzmanları örgütlerin % 85’inin yetersiz ya
da başarısız yönetici yedekleme planı yaptıklarını söylemektedir (Nink vd.,
2006). Lider performansının ve örgüt etkinliğinin arttırılması amacıyla yapılan çalışmalar (Allen vd., 1979; Miller, 1993; Pfeffer, 1997; Wagner, 2010)
örgütlerde iyi oluşturulmuş yönetici yedekleme planı uygulamasının gerekli olduğunu savunmaktadırlar.
Bu bölümde, örgütlerde CEO/halef yetiştirme süreci içerisinde uygulanan ya da uygulanması gereken yönetici yedekleme planı konusu incelenecektir. Son zamanlarda önemi giderek artan yönetici yedekleme planı
kavramı açıklanmaya ve literatürdeki önemi vurgulanmaya çalışılacaktır.
Örgütlerde var olan ve olması gereken yönetici yedekleme planı uygulamaları, bu uygulamaların örgütlerde başarılı bir şekilde uygulanması için ne
tür bir sürecin sağlanması gerektiği anlatılacaktır.

1. Yönetici Yedekleme Planı
Her örgüt gelecek yıllardaki ihtiyaçlarını karşılamak için, kritik alanlardaki kaynaklarını tahsis etmek ve finansal gücünü etkili kullanabilmek için
ayrıntılı planlar ve stratejiler belirlemektedir. Bu plan ve stratejileri oluştururken, önemli konumlardaki yöneticilerin aniden ayrılması veya emekliye ayrılması durumunda zor durumda kalmamak için de plan ve stratejiler geliştirmelidir. Geleneksel olarak yapılan yönetici geliştirme planları,
mevcut liderlerin yerine geçebilecek yeni liderlerin yönetim kurulu üyeleri veya işletme sahipleri tarafından seçilmesinden öteye gitmemektedir.
(Buzachero, 2017: 5). Bu şekilde yapılan lider seçimi profesyonel olmaktan
ziyade geçiştirilmiş bir uygulama gibi görülmektedir. Örgüt başarısının
sürdürülebilirliği açısından gelecekte örgüte maksimum yarar sağlayacak
lider adaylarının sistemli bir şekilde seçilmesine ihtiyaç vardır. Bu durumda geleneksel olarak uygulanan yönetici yetiştirme uygulamaları örgütün
doğru lideri bulmasında yetersiz kalmakta, adaylar kısa sürede, belirli bir
kademede ve yaşta aday havuzuna girmekte ve yetiştirilmektedir. Aldıkları
eğitim ve geliştirme faaliyetleriyle belirli bir bilgi düzeyine sahip olmaktadırlar (Busine & Watt, 2005: 230).
Son zamanlarda başarılı örgütlerde gelecekteki liderlerinin yetiştirilmesinde örgütün kendi çalışanlarını içine alan uzun dönemli yetenek havuzları oluşturulması, örgütün stratejik yönelimi ve kültürüyle uyumlu lider
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adaylarının çekirdekten yetiştirilmesi uygulamaları önem kazanmaya başlamıştır. Bu havuzların kurulma amacı, geleceğin liderlerinin sistematik
olarak gelişimine imkân veren aşamaları kapsamaktadır. Bu aşamalar;
örgüt için gerekli ve başarılı liderlik tanımının yapılması; geleceğin lider
adayları için havuz oluşturma; teknik bilgi, yetenek ve kişisel özellikleri içine alan kapsamlı bireysel gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi faaliyetlerinden oluşmaktadır (Busine & Watt, 2005: 230; Nıssan & Eder, 2017). Lider
yetiştirme ve yedekleme uygulamalarının oluşturulma ihtiyacı, örgütlerin
devamlılığının sağlanması ve etkili yönetilme ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Ancak günümüzde örgütlerin, liderlik gelişimi ve yönetici yedekleme
planını etkili bir şekilde kullanmada genellikle başarısız olduğunu görmekteyiz. Bunun nedeni, bu planlamanın örgüt içi ve dışı faktörlerden etkilenmesidir. Yüksek rekabet ortamından dolayı dinamik ve karmaşık liderlik
yeteneğine ihtiyaç duyulması, nitelikli işgücünün az olması, örgütlerde geleneksel ve basit biçimde yapılan yönetici geliştirme uygulamaları ve bu
önemli uygulamaların orta kademe yöneticilerinden ayrı düşünülerek liderlik gelişimi sorumluluğunun insan kaynakları yönetimi fonksiyonuyla
gerçekleştirilmeye çalışılması bu faktörler arasında gösterilebilir (Busine &
Watt, 2005; Hall-Ellis, 2015: 96). Aynı zamanda örgütün yönetici yedekleme planı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, devamlılık gerektiren
ve zaman alan bir süreç olması, mevcut liderlerin bu uygulamaya açık olmaması, bu sürecin örgütler tarafından etkili ve verimli kullanılmasında
sıkıntılar yaşanmasına sebep olabilmektedir (Butler & Roche-Tarry, 2002,
Nıssan & Eder, 2017). Yönetici yedekleme planı uygulamalarının örgüt
içerisinde sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için örgütün genel stratejileri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde bir uygulama
ile yönetici yedekleme planı, örgütün insan kaynağı ihtiyacını ve işletme
amaçlarını düzene koyar. Örgütün endüstri ve genel pazar değişimlerine
ayak uydurmasını kolaylaştırır. (Butler & Roche-Tarry, 2002, :201).
Grusky (1960: 105), örgüt liderinin yerine geçecek halefini (succession) yetiştirmesi konusunda ilk çalışan yazarlardan biri olarak bu sürecin
evrensel bir süreç olduğunu söylemiştir. Bu konunun iki temel nedenden
dolayı önemli olduğunu vurgulamıştır. İlki, yönetsel anlamda halef yetiştirme, tüm örgütler tarafından kaçınılmaz ve önemli bir konudur. İkincisi halef yetiştirme konusunun örgütsel istikrarsızlığa yol açtığı görüşüdür.
Ona göre halef yetiştirmenin örgütler için olumsuz yanı, yıkıcı olmasıdır.
Bunun nedenleri, örgütün geleneksel yapısını bozması, örgütteki biçimsel
ve biçimsel olmayan ilişkileri değiştirmesi ve örgüte yeni politika ve amaçlar getirmesidir. Diğer taraftan ise örgüte yeni bir kan ve fikir getirme yönünden dışarıdan lider tedarik etmenin çevresel baskılara ve taleplere daha
kolay uyum sağlama avantajı getirebileceğini de söylemektedir. Ancak bu
uygulama örgütlerde yöneticiliğe aday olanlar arasında çatışma, düşük moral ve örgütsel bağlılık da yaratabilmektedir. Grusky’den sonra yapılan ça-

Yönetim ve Strateji Çalışmaları

397

lışmalar (Carlson, 1961; Grusky, 1963) halef yetiştirme konusunu istikrar
ve performans gelişimi açısından incelemişler ve iç halef seçiminde örgüt
istikrarının ve performansının daha yüksek olduğunu söylemişlerdir.
Liderin halef yetiştirmesinin bir diğer boyutu da örgütlerin tek bir kişiye
olan bağımlılığını azaltmak ve bu amaçla örgüt yapısındaki makamların,
rollerin ve görevlerin yapılandırılmasını ve güncellenmesini sağlamaktır.
Belirli ve önemli bir konumdaki üst düzey yöneticinin veya liderin yerine geçme durumu, örgütlerin gelişiminde önemli bir konudur (Carlson,
1961). Yönetici yedekleme planının amacı, gelecekteki entelektüel sermayeyi geliştirmek, üst düzey ve kilit konumdaki lider adaylarını örgütte tutabilmek, örgüt içinde yeni rollerine hazırlamak için ayrıntılı, sistematik
ve düzenli uygulamalarla lider yetiştirmektir (Rothwell, 2001’den aktaran
Busine & Watt, 2005: 230). Yönetici yedekleme planı basit bir şekilde üst
yöneticinin yerine geçmek değildir. Örgütün stratejik amaçlarının yerine
getirilmesinde istenilen yönetici niteliklerine sahip olunması için yapılacak
ön çalışmaları kapsamaktadır. Örgütler için stratejik amaçları oluşturma
ve uygulama, kritik çevresel eğilimleri gözlemleyebilme, örgütün ihtiyaç
duyduğu kaynak ihtiyacını sağlayabilme ve alternatifler bulabilme gibi
becerilere sahip olma günümüzde liderlerin sahip olması gereken önemli
niteliklerdir (Gothard & Austin, 2013; Mckee & Froelich, 2016: 588). Bu
niteliklere sahip olabilmek için önemli görevlere sahip liderlerin gelişimi
yönetici yedekleme planının temel taşıdır. Liderlik kapasitesini ve yöneticilik niteliklerini arttıracak bir sürecin örgütün üst yönetimi tarafından
oluşturulması gerekmektedir. Plan, üst yöneticiler tarafından sahiplenildiğinde ve örgüt kültürüyle bütünleştiğinde güçlenir (Groves, 2007; Gothard
& Austin, 2013; Nink vd., 2006). Bunun için örgütteki lider ve yönetici
geliştirme uygulamaları; stratejik insan kaynakları yönetimi ve sistematik
işgücü planlamasını içine alacak şekilde kapsamlı olmalıdır. Örgütte her
konumdaki çalışan için yıllık kariyer amaçları, planları ve biçimsel iş tanımları oluşturulmalı ve uygulanmalıdır (Gothard & Austin, 2013; Mckee
& Froelich, 2016).
Coloma vd., (2012: 5) liderlik gelişimi konusunda yapılan araştırmalarda “lider gelişimi” ve “liderlik gelişimi” olarak ikili bir ayırım yapıldığını
söylemektedir. Lider gelişimi bireysel olarak liderlerin gelişimine odaklanmaktadır. Liderlik gelişimini ise bireysel gelişime ek olarak liderlik düşünce
ve uygulamaların gelişimini içeren genel bir bakış açısı olarak tanımlamıştır. Bu anlamda örgütlerde uygulanan biçimsel eğitim programları liderlik
gelişiminin küçük bir parçasıdır. Bu programlar, örgütlerin karşılaştığı zorlukların ve başarısızlıkların deneyimli yöneticilerden öğrenilmesi ve çözüm
yollarının geliştirilmesi uygulamalarıyla zenginleştirilmelidir. Bu anlamda
yönetici yedekleme planı, lider adaylarını örgüte fayda sağlayacak uygulamalarla yetiştirebilmekte, zamanı geldiğinde mevcut liderin yerine geçecek olan kişi, kendini işine donanımlı ve hazır hissedebilmektedir. Khalsa
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(2017), liderlik potansiyelinin ve kapasitesinin inşa edilmesinde CEO/halef
yetiştirme konusunun yeniden şekillenmesi gerektiğini söylemektedir. Birçok örgütte, üst yöneticinin ayrılmasıyla periyodik olmayan bir olay gibi
bir kaos ortamı oluştuğunu, oysa ki proaktif ve sistematik bir yaklaşımla bu
durumun işletmeler için normal bir süreç olduğu düşünülerek liderlerin
bu durumlar için hazırlıklı olması gerektiğini söylemektedir. Bu hazırlık
aşamasının da yönetici yedekleme planı ile gerçekleştirileceği açıktır.
Yönetici yedekleme planı aynı zamanda liderin yerine geçecek CEO/halef yetiştirme anlayışının örgütler ve mevcut liderler açısından kaçınılmaz
olduğunu ve bu konumun ve lider değişiminin, örgütlerin yaşamasından
ve devamlılığından daha önemli olmadığını göstermektedir. Bu anlamda
CEO/halef yetiştirme uygulamaları örgütün normal bir süreci şeklinde görülmelidir. Bu sürecin kapsamlı, ayrıntılı ve iyi hazırlanmış olması da örgütün başarı şansını arttıracaktır. Yönetici yedekleme planı, yalnızca lider
adaylarına kişisel fayda sağlamakla kalmaz aynı zamanda örgüte sürekli ve
etkili liderlik avantajı da getirmektedir. Liderliğe aday çalışanlar bu rol için
yetiştirilirken kariyeri için önemli tecrübe ve deneyim de kazanacaktır. Bu
durum aynı zamanda mevcut liderlerin emekli olma ya da diğer pozisyonlara kayması sonucunda oluşabilecek boşluğu rahat doldurabilme fırsatı
verecektedir. Yönetici yedekleme planı, işletmelerin stratejik planı gibi, hatta onun bir parçası olarak çevresel değişimlere etkili cevap verebilmek için
kendini planlama durumunu da sağlamaktadır. Başarılı bir yönetici yedek
planlamasında, potansiyel lider adaylarının ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu
ihtiyaçların karşılanmasında örgütün çalışanları ile birlikte hareket etmesi
ve karar vermesi önemlidir. Bu nedenle yönetici yedekleme planı uygulamaları her örgütün ihtiyaç ve özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir.
Ancak genel olarak yönetici yedekleme planının tüm çalışanlara açık bir
süreç olması, kullanımının kolay ve anlaşılabilir olması, örgüt çalışanlarının niteliğini iyi analiz etmesi, öncelikli örgütteki işgücü açığını tespit edebilmesi, kariyer planlama ve mentörlük yoluyla çalışanları takip edebilen
bir sistem olması gerekmektedir (Bugg, 2016: 494).

2. Başarılı Yönetici Yedekleme Planının Aşamaları
Yönetici yedekleme planının tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması
aşamalarının gerçekleştirilmesinde örgütler bazı noktalara dikkat etmelidir. Birincisi (Butler & Roche-Tarry, 2002: 202); örgüt hem kendi yeteneklerini belirlemeli hem de rekabet ettiği endüstrinin liderlik ihtiyaçlarını
kendi ihtiyaçlarıyla ilişkilendirebilmelidir. İkincisi örgüt, çalışanlarının
ihtiyaçlarını örgütün ihtiyaçlarıyla nasıl eşleştireceğini belirleyecek bir değerlendirmeye sahip olmalıdır. Üçüncüsü, örgüt kendi yapısına uygun ve
personelin ihtiyaçlarıyla eşleşen koçluk, mentörlük, iş görevlendirmeleri,
eğitim ve işe alma yöntemleri gibi yönetici yedekleme planı uygulamaları belirlemelidir. Dördüncüsü ise bu uygulamalarla ilgili fiili planlar geliş-
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tirmelidir. Bu noktaların örgüt tarafından iyi analiz edilmesi, örgütte lider
adaylarının hangi konularda eğitim ve geliştirme faaliyetlerine ihtiyaç duyduğunun iyi tespit edilmesi, doğru ve eksiksiz bir yönetici yedekleme planı
yapılması için önemlidir. Nissan ve Eder (2017:79) örgütlerde yönetici yedekleme planının hazırlanmasında dört boyutun önemli olduğunu söylemektedir. Bunlar; planın biçimsel olma derecesi, karar verebilme durumu,
planlama ufku, yeteneğin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Conger ve
Fulmer (2003:3), örgütlerde başarılı bir yönetici yedekleme planının oluşumu için aşağıdaki beş aşamanın geliştirilmesi gerektiğini söylemektedir. Bu
aşamalar aşağıdaki gibidir;

2.1. Gelişmeye odaklanma
Temel kural, yönetici yedekleme planının eğitim ve geliştirme faaliyetlerine karşı esnek bir sistem olması gerekliliğidir. Bu da yönetici yedekleme
planı ve liderlik geliştirme uygulamalarının birleştirilmesiyle mümkündür.
Böylece yöneticilerin gelişimine imkân verecek eğitim sistemiyle üst yönetim pozisyonlarına uygun lider adayı seçme ve yetiştirme daha nitelikli
hale gelecektir. Verilen eğitim faaliyetleri sadece teorik değil uygulamalı,
örgütü ilgilendiren örnek olayları içeren faaliyetlerle de desteklenmelidir.
Yeni ülkelerde bölgesel ofislerin kurulması ve fiili öğrenme gibi özel durumlarda lider adayları farklı işlerde çalışarak, gerçek olaylarla ilişkili tecrübe ve deneyim kazanarak daha etkili olabilmektedir.

2.2. Kilit Konumları Belirleme
Yönetici yedekleme planı, genel olarak üst kademelerdeki önemli pozisyonlara odaklanırken liderlik gelişimi orta kademeden başlamaktadır.
İşletmeler bu iki fonksiyonu tek bir sistemde birleştirdiğinde sürece uzun
dönemli bakış açısı geliştirmiş olurlar. Yönetici yedekleme planı, uzun dönemde örgütün sağlığı için gerekli olan kilit pozisyonlara odaklanmalıdır.
Bu anlamda, uygun yetenekteki kişiyi belirlemede yeterli olacak eğitim ve
geliştirme faaliyetlerinin işletmede uygulanması gerekmektedir. Dünyanın
en büyük paketleme ürünleri imalatçılarından biri olan Sonoco, yedek yönetici planlama sürecine en alt düzeyden çalışmaya başlayan ve üst konumlara doğru gelen çalışanlarıyla başlamaktadır. Üst düzey yönetici adaylarının çok fonksiyonlu olması, iç ve dış çevreyle ilişkilerinin yanı sıra birçok
konuda bilgi sahibi olması önem taşımaktadır.

2.3. Şeffaf Olma
Geleneksel yönetici yedekleme planı sistemi genellikle çalışanlardan gizli
tutulmaktadır. Oysaki örgüt içinde şeffaf bir yönetim sistemi oluşturulmalıdır.
Çalışanlar bilgi, beceri ve yetenekleriyle ilgili örgütün en iyi bilgi kaynağı olarak görülmelidir. Lilly şirketinde her çalışan kendi kişisel bilgilerini ve gelişim
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planlarını güncellemekten sorumludur. Şirket, hiç kimsenin çalışanın kendisinden daha fazla doğru bilgiye sahip olmadığı görüşündedir. Bu nedenle şirketlerin çalışanlara karşı şeffaf olması ve kullanımı kolay yönetici yedekleme
planı sistemi oluşturması gerekmektedir. Günümüzde örgütler için teknoloji
ve internet kullanımı bu durumu kolaylaştırmaktadır.

2.4. Süreci düzenli olarak ölçme
Yönetici yedekleme planı çerçevesinde CEO’nun yerine geçecek kişinin
önceden yetiştirilmesi örgütleri hazırlıksız bir durumda bırakmaz. Örgüt
ihtiyaçlarına göre yetişmiş CEO adaylarının önceden hazır bulunması
önemlidir. Bunun için örgüt özelliklerine uygun, CEO adaylarının listesinin oluşturulması önemli amaçlar arasında olmalıdır. Kimin nerede ve
hangi işi yapacağını ve hangi konularda yetişeceğini bilmeye ihtiyaç vardır.
Örgüt yönetim sisteminde kullanılan uygulamalar, bir örgütte önemli pozisyonlara içeriden hangi elemanların alınacağını göstermektedir. Örneğin,
Dow şirketinde içeriden uygun pozisyonlara çalışan tedarik etme oranının
%75-80 oranında olması önemli bir yönetici yedekleme planı başarısı olarak görülmektedir. Dışarıdan eleman tedarik etme, örgütlere yeni bir bakış
açısı kazandırması açısından tercih edilmektedir. Ancak bu uygulamanın
iç liderlik uygulamalarının başarısızlığından ortaya çıktığını da akla getirmektedir. Yönetici yedekleme planı süreci içerisinde, mevcut CEO’ların bilgi ve deneyimlerini aktarması, adayların performans gelişimine de önemli
katkıda bulunmaktadır. Amerikan Bankasının CEO’su Ken Lewis, belirli
dönemlerde üst düzey yöneticileriyle işletmenin genel durumuyla ilgili görüşmeler yapmaktadır. Her bir yöneticisiyle ayda 2-3 saat görüşerek gelecek
iki yıl için yönetim, finans ve beşeri konularda tecrübe ve deneyimlerini
aktarmaktadır. Şirketin gelecek yıllardaki hedeflerini başarmak için neler
yapılabileceği ile ilgili görüşmeler yapmaktadır.

2.5. Esnek Olma
Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları içerisinde geleneksel olarak uygulanan yönetici yetiştirme programları esnek olmamakta ve
lider adaylarının rahat bir şekilde üst konumlara çıkmasında önemli sorunlar yaratabilmektedir. Yönetici yedekleme planı kullanıcıların ihtiyaçlarına etkili bir şekilde cevap vermekte, güvenilir bilgi sağlamakta ve örgüt
içindeki adayların sürekli gelişimine açık bir imkân sunmaktadır.
Harrison vd., (2006: 22), başarılı bir yönetici yedekleme planlaması süreci içerisindeki adayların hangi özelliklere sahip olması gerektiği ile ilgili bağımlı katkıda bulunma, bağımsız katkıda bulunma, başkaları yoluyla
katkıda bulunma ve stratejik olarak katkıda bulunma olarak dört kriter belirlemiş ve bunları şu şekilde açıklamıştır;
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Bağımlı katkıda bulunma: denetimi ve kontrolü kabul etme, önemli projelerde ve görevlerde başarılı olma, temel ve rutin görevlere destek
olma, yaratıcılığa ve yenilikçiliğe yönelme, zaman ve bütçe baskısı altında
bile iyi performans gösterebilme.
Bağımsız katkıda bulunma: projelerde sorumluluk üstlenme, işi bağımsız bir şekilde önemli sonuçlar elde ederek bitirme, teknik uzmanlık ve becerilerini arttırma, yaratıcılığı geliştirme, güçlü network ağı oluşturma.
Başkaları yoluyla katkıda bulunma: kapsamlı işletme bakış açısı geliştirme, müşterilere ve dış gruplara karşı işletmeyi iyi bir şekilde temsil etme,
güçlü bir iç ve dış network ağı geliştirme.
Stratejik olarak katkıda bulunma: örgütü yönlendirmeyi sağlama, işletme fırsatlarını ve ihtiyaçlarını tanımlama ve yönetme, işletme için kaynak
yaratma, önemli stratejik olaylarda örgütü temsil etme.
Yukarıdaki kriterlere göre liderliğe aday olan kişi örgüt içerisinde veya
dışında bu faaliyetleri ne kadar çok yaparsa başarı oranı ve lider olma olasılığı o kadar artacaktır.

3. CEO Yedekleme Süreci
CEO yedekleme, yönetici yedekleme planının önemli konularından biridir ve bu sürecin bir parçasıdır. CEO’ların popüler olduğu 1990’lı yıllarda,
ekonomik darboğaz ve birbiri ardına gelen skandallar CEO’ların devir hızını
arttırmıştır. Ocasio (1994), CEO başarısının düşme nedenlerini, örgüt hissedarlarının güçlerini kurumsallaştırma ve haklarını genişletme isteği olarak belirtmektedir. Ayrıca değişen politik koalisyonların ve mücadelelerin,
CEO stratejilerinin düşük performans göstermesinde ve etkin olamamasında
önemli olduğunu ifade etmektedir. Bu faktörler kaçınılmaz olarak örgütleri
dışarıdan CEO seçmeye yönlendirmiştir. Lucier vd., (2004) CEO devir hızının 1995 ve 2003 yılları arasında % 170 oranında arttığını belirtmiştir. Lucier
vd.’ne göre (2004) CEO devir oranının bu kadar yüksek olmasının nedenleri
arasında, yönetim kurulu üyelerinin performansa odaklanması ve beklentilerine cevap vermeyen CEO’ları işten çıkarması görülebilir.
Kesner ve Sebora (1994: 551) örgütlerin mevcut liderlerinin yerini alacak olan CEO adaylarının yetiştirilmesini, örgüt stratejilerinde önemli etki
yaratabilecek bir olay olarak tanımlamaktadır. Yapılan araştırmalar, CEO
görevinde olan kişilerin özellikleriyle örgüt özellikleri arasındaki uyumun
önemli olduğunu vurgulamaktadır (Datta & Guthrie, 1994: 569; Herrmann
& Datta, 2002; Hutzschenreuter vd., 2015). CEO’nun bilgi düzeyi ve deneyimi, örgütün koşullarına ve olanaklarına bağlıdır. CEO’nun örgütsel ve
demografik özellikleri; tecrübe ve deneyim, görev süresi ve eğitim düzeyidir (Herrmann & Datta, 2002: 552). CEO’nun kişisel özellikleri ile örgütü
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etkileyen iç ve dış çevre faktörleri arasında önemli paralellik bulunmaktadır (Datta & Guthrie, 1994: 569). Örgütün faaliyette bulunduğu çevre karmaşıklaştıkça liderden istenen bilgi ve donanım artmaktadır. Datta ve Gutrie’ye (1994) göre bir firmanın araştırma ve geliştirme yoğunluğu yüksekse,
CEO’sunun da teknik bilgi ve eğitim düzeyi yüksektir. Hutzschenreuter vd.’de
(2015) örgütlerdeki mevcut CEO’ların demografik özellikleriyle, onların yerini alacak CEO adaylarının demografik özellikleri arasında paralel özellikler
olduğunu iddia etmektedir. Mevcut CEO, adayını (halefini) seçerken sistemi
koruyacak ve devam ettirecek kişi olmasına dikkat etmektedir. Bu durum
örgütsel demografiyi koruyacak kişinin seçildiğini göstermektedir. Örgütsel demografi, bir örgütün üyelerinin, mevcut durumu devam ettirecek demografik özellikler göstermesini ifade etmektedir (Pfeffer, 1997: 99). Tsui ve
O’Reilly (1989) benzer demografik özellikleri paylaşan yöneticilerin astlarıyla daha uyumlu ve pozitif çalıştıklarını söylemektedir. Örgütlerin kendi CEO
adaylarını kendi örgüt özelliklerine uygun olarak yetiştirmesi ve geliştirmesi
önemlidir.
Bu durumda iyi tasarlanmış ve organize edilmiş yönetici yedekleme planının, kurumsal bilgiyi devam ettirecek ve mevcut yapıyı koruyup gerektiğinde değiştirebilecek yapıya sahip CEO seçimine imkân sağlayacağını söyleyebiliriz (Butler & Roche-Tarry, 2002; Hall-Ellis, 2015). CEO adaylarının
yönetici yedekleme planı içerisinde kariyer ve gelişim programlarının iyi
hazırlanmış olması iş tatminini arttırmakta ve yüksek potansiyele sahip bu
adayların örgütte kalmasına da imkân vermektedir (Busine & Watt, 2005;
Butler & Roche-Tarry, 2002). Yapılan araştırmalar örgütlere dışarıdan çalışan
CEO transfer etmenin içerden CEO adayı yetiştirmeye göre ciddi maliyet getirdiğini göstermektedir (Elsaid vd., 2011). Verimliliğin düşmesi, zaman kaybı, eğitim ihtiyacı, mevcut çalışanlar arasında düşük moral ve azalan hizmet
gibi negatif çıktılar yaratmaktadır (McDonald, 2014). Bu performans göstergeleri, örgüt ve CEO adayı uyumunu sağlayacak seçimin örgüt içi kaynaklardan oluşturulması gerektiğinin haklı gerekçesi olarak düşünülebilir. Berke,
(2005) örgütlerde oluşturulması gereken CEO yedekleme sürecini, yönetim
kurulu üyelerinin rolü, yönetici yedekleme süreci (succession process), iç
CEO adaylarına karşı dış CEO adayları ve politik süreçler şeklinde incelemiştir. Aşağıda bu süreçler açıklanmaktadır.

3.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Rolü
Yönetim Kurulu Üyeleri yeni bir CEO seçimini, önemli işletme ihtiyaçlarının belirlenmesinde bir fırsat olarak görmektedir. Bu süreçte yönetim
kurulu tarafından hazırlanması gereken süreçler şu şekilde sıralanmaktadır. Yönetici yedekleme süreci için sorumluluk üstlenme, yeni CEO’nun
başarısını sabote etmeyecek şekilde sürecin yönetilmesi, iç yetenek sıralamasına uygun hareket etme, araştırma şirketlerinden faydalanma, CEO
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görevini yapacak iç ve dış adaylar arasında doğru kişiyi seçme uygulamaları
bu süreç içerisinde yer almaktadır.

3.2. Yönetici Yedekleme Planı Süreci
Örgüt için hangi yönetici yedekleme planı sürecinin kullanıldığı önemlidir. CEO yedekleme süreci, CEO’nun yerini alacak adayın yetişmesi aşamalarını içeren düzenli, sıralı ve devamlılığı olan bir süreçtir. Bu süreç örgütü yönetmek için nöbeti devralmak olarak düşünülmelidir. Bu durumda
dışarıdan çok içeriden CEO adayı seçimi Rajagopalan (2004’den aktaran
Berke, 2005) tarafından firma performansını arttıran önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bir örgüt CEO adayını kapsamlı ve ayrıntılı bir süreç
içerisinde değerlendiremediğinde genellikle belirli birkaç aday arasından
seçim yapar. Oysaki iç aday havuzu büyüdükçe belirli birini seçme ihtimali
azalacak, örgütün özelliklerine uygun olan aday seçilebilecektir. Bu koşullarda firma iyi performans gösteremediğinde dışarıdan bir aday bulmak,
içeriden belirli bir adayı bulmaktan daha çok performansı arttıracaktır.

3.3. İç CEO Adaylarına Karşı Dış CEO Adayları
Dış CEO adayları, örgüt için önemli değişikliklere ihtiyaç olduğunda
tercih edilir. Dışarıdan bir adayın tercih edilmesini arttıran en önemli neden yeni bir bakış açısı getirmesidir. Örgüte bu sayede eski politik ittifaklar
ve stratejik yaklaşımlar yerine yeni bir bakış açısı gelebilecektir (Andrews,
2001; Guthrie & Datta, 1998; Miller, 1991’den aktaran Berke, 2005). Dışarıdan alınan CEO adayının örgütteki bilgi sistemini ve ağı öğrenmesinin en
az 6 ay en çok 2 yıl süreceği söylenebilir. Ancak bazı endüstrilerde (sermaye
yoğun endüstriler) dışarıdan yüksek düzeyde deneyime sahip CEO’ların
uyum sağlama süreci daha kolay olabilmektedir.

3.4. Politik Süreçler
Shen ve Cannella’ya (2002) göre hem CEO hem de şirketin başarılı ve
güçlü olması durumunda, CEO adayları bu avantajdan faydalanarak hareket edecekler ve örgütten ayrılmayı isteyebileceklerdir. Bununla birlikte
CEO güçlü, ancak firma güçlü değilse CEO adayları kalmayı tercih edecektir. Firma iyi olduğunda dış yönetim kurulu üyeleri CEO adaylarını örgütte
tutmak için cesaretlendirecek ve güçlü CEO olması için destekleyecektir.
Firma iyi olmadığında, yönetim kurulu üyeleri CEO adaylarını inceleyecekler, performansları iyi değilse desteklemeyeceklerdir.
Andrews’a göre (2001), CEO devir hızını, CEO’nun şirketten ayrılma
koşulları ve şirketin içinden mi yoksa dışından mı alınacağı durumu etkilemektedir. Charan ve Useem’e göre (2002), CEO’nun emekliye ayrılmasından en az 6 yıl önce yönetim kurulu üyelerinin aday listesini oluşturması
gerektiğini, bu adayların bilgi ve becerilerinin çeşitli yollarla test edilmesi
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gerektiğini söylemektedir. Şirketin sorunlarıyla ilgili bilgiye sahip olan ve
becerileri bu sorunları çözecek kapasitede olan doğru kişinin işe alınması
önemlidir.
Yapılan araştırmalar, gönüllü olarak işten ayrılan mevcut CEO’nun şirket performansında önemli değişiklikler yaratmadığını, yerini alan yeni
CEO’nun mevcut durumu devam ettirdiğini göstermektedir (Berke, 2005).
Dışarıdan CEO alındığında şirket performansında düşüşler yaşandığını
gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin IBM’in CEO’su Lou Gerstner’ın şirkete alınmasının sonrasında şirket performansının % 6 düştüğü
gözlemlenmiştir (Andrews, 2001; Berke, 2005). Ancak bunun tersi durumda da şirket performansını arttırdığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır
(Shen & Cannella, 2002; Fizel & D’Itri, 1997; Virany vd., 1992).

4.2. CEO Yedekleme Planı Uygulamaları
Başarılı yönetici yedekleme planı uygulamaları doğru liderin seçimini
kolaylaştırır. Yönetici yedekleme planı, bir örgüt içinde hangi işlerin olduğunu gösteren bir organizasyon şemasından çok daha fazla şey gerektirir
(Butler & Roche-Tarry, 2002, :201). Örgütlerde yönetici yedekleme planının tasarlanması ve uygulanması için hangi adımların atılması gerektiğini
bilmek önemlidir. İlk adım, yönetici yedekleme planlamasını uygulama
ve geliştirme sorumluluğunu ilk alacak kişinin üst yönetici olması gerekliliğidir. Aynı zamanda yeni CEO’ya geçiş aşamasında örgüt çalışanlarının
güvenini de kazanabilmek önemlidir. İkinci olarak, bir yetenek çalışması yürüterek deneyimli CEO’ların ayrılmasına veya emekli olmasına karşı
hazırlıklı olmak gerekmektedir. Bu durumda örgütte, yetenekli adayların
belirlenen stratejilerle geliştirilmesi ve yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu
stratejiler, muhtemel CEO adaylarının örgütteki kritik konumlar için yetiştirilmesini planlamalıdır. Üçüncü olarak yıllık olarak örgüt çalışanın genel
durumunun incelenmesi sürecine, yetenek inceleme süreci de eklenmelidir. Burada amaç, çalışanlar ve örgüt için pozitif sonuçlar yaratabilecek
adayların bilgi, beceri ve yeteneklerinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi
ve incelenmesinin önemli konumlara getirilecek CEO adaylarının başarılı
olabilmesi zemininin iyi hazırlanmasıdır. Yönetici yedek planlama, yetenek
yönetim planıyla bütünleştiğinde her çalışanının yetersizliği tespit edilerek,
kariyer gelişim sürecinde önündeki engeller ve eksiklikler doğru belirlenebilecektir. Son olarak, başarılı lider geliştirme programlarının süresi en az 2
ile 4 yıl arasında olmalıdır (Bruny, 2012). Bu sürenin örgüt ve CEO adayları
için iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.
Butler ve Roche-Tarry (2002, :202) her örgütün yönetici yedekleme planını kendi belirgin ihtiyaçlarına göre belirlemesi ve geliştirmesi gerektiğini
ve bundan dolayı her örgütün yönetici yedekleme planının farklı olacağını
söylemektedir. Aynı zamanda üst yönetim ve insan kaynakları bölümünün

Yönetim ve Strateji Çalışmaları

405

bu sürece destek olması gerektiğini belirtmektedir. Örgütte bu planlamanın mevcut olan kültüre uygun olması da önem kazanmaktadır. Yönetici
yedekleme planı, örgütün liderlik yeteneği tanımlamasıyla ilişkili ve tutarlı
olmalıdır. Yönetici yedekleme planı örgütün başarısına katkıda bulunacak
gözlemlenen tutarlı davranışları, tecrübe ve deneyim içeren uygulamaları
içermelidir. Yönetici yedekleme planı uygulanmasından sorumlu olan kişilerin CEO rolünü ve sorumluluklarını iyi tanımlaması önemlidir. Planın
etkililiği düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Örgütün öz yeteneklerini
temsil edip etmediği, adayların belirlenmiş değer ve ilkeler doğrultusunda tutarlı davranışlar gösterip göstermediği değerlendirilmelidir (Harrison
vd., 2006:23).
Kur ve Bunning (2002: 761), yönetici yedekleme planı ve liderlik gelişim uygulamaları faaliyetlerini birleştirerek bütünleşik liderlik gelişimi adı
altında toplamış ve mevcut liderlerin yerine geçecek adayların basit bir şekilde seçilmemesi gerektiğini söylemiştir. Lideri seçerken liderlik fonksiyonunun gelişimine odaklanılması gerektiğini vurgulamışlardır. Çoğu örgüt,
yerine geçme planlamasıyla etkili beceri yönetimi uygulamasını karıştırarak, dar bakış açısıyla üst yönetim pozisyonları için belirli niteliklere sahip
olanları seçmektedir (Kessler, 2002). Oysaki başarılı örgütler, birbiri ardına
sistematik bir şekilde sıralanan ve beceri gelişimini destekleyen değerlendirme ve geliştirme uygulamalarını kapsamlı bir şekilde oluşturmaktadır.
Bu uygulamaları en iyi gerçekleştiren örneklerden birisi General Electric’tir. Şirket, tüm kademedeki yöneticilerine ayrıntılı bir geliştirme programı hazırlamaktadır. Yönetici adayları, üst yöneticiler ve kariyer yöneticileri tarafından liderlik gelişimi programına dâhil olmaktadır (Tichy, 1989).
Örgütlerde uygulanan yönetici geliştirme programları, potansiyel yönetici
adaylarına öğrenme yoluyla deneyim kazandırma amacını taşımakta ve gelecek nesil liderlerin yetiştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Dell, PepsiCo, 3M, GE ve YUM gibi şirketlerin yöneticileri (başta CEO olmak üzere), CEO adaylarına deneyimlerini öğretmek, onları yetiştirmek, örgütün
yetenek sıralamasında yer almalarına yardımcı olmak için aktif olarak bilgi,
beceri ve deneyimlerini aktarmaktadırlar (Grove, 2007: 252; Tichy, 2004).
CEO adayı yetiştirmeyi amaçlayan yönetici yedekleme planı işletmenin
genel stratejileriyle uyumlu olmalıdır. Bu stratejiler doğrultusunda oluşturulan eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin birbirleriyle uyumlu olması, belirli
bir sıraya ve düzene göre uygulanmasını hedeflemektedir. Her bir çalışan
için oluşturulan bireysel gelişim planı kişinin teknik bilgi, becerilerindeki açıklığı dolduracak şekilde belirlenmelidir (Nink vd., 2006). Bu gelişim
planları doğrultusunda liderlik gelişim uygulamaları içerisinde en çok yer
alan uygulamalar, 360 derece feedback yöntemi, yönetici koçluk, mentorlük, ağ, iş görevlendirmeleri ve uygulamalı öğrenme (action learning)
olarak belirlenmiştir (Collins & Holton, 2004; Day, 2001; Kur & Bunning,
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2002). Bunların dışında hizmet içi eğitim, bölgesel ve ulusal konferanslar,
işbaşında öğrenme (job shadowing), okuma materyalleri, dış eğitim fırsatları, eğitim kursları, online eğitim fırsatları ve çalışma grupları olabilmektedir (Nink vd., 2006). Bu uygulamaların birçoğu örgüt içi faaliyetlerin içinde
gizlidir ve yönetici yedekleme planı içerisinde yer alan CEO geliştirme sürecinin belkemiğidir. Aşağıda örgütler tarafından en çok tercih edilen uygulamalar açıklanmaya çalışılacaktır.
360 derece geri bildirim yöntemi: örgüt içerisinde çalışanın bireysel performansının birçok kaynak tarafından değerlendirilmesidir. Performans
değerlendirme kaynakları değerlendirilecek kişinin, kendisi, meslektaşları,
satış raporları, yöneticiler, müşteriler ve tedarikçiler gibi kaynaklar olabilmektedir. 360 derece geri bildirim sisteminin yönetime değerlendirilecek
aday hakkında ön bilgi sağladığı ve CEO adaylarının beceri ve yönetim
başarısını arttırmada önemli katkılarda bulunduğu kanıtlanmıştır (Kantos, 2013). CEO yetiştirme açısından örgüte sağladığı katkı aday kişinin
örgütün güçlü ve zayıf yönlerini görebilmesi, eğitim ihtiyaçlarının tespit
edilebilmesi, adayın motivasyon ve verimliliğinin artması yönünde olabilmektedir (Kantos, 2013).
Yönetici koçluk: genellikle üst düzey yöneticiler tarafından önemli konumlara gelebilecek adayların liderlik davranışlarına olumlu katkı sağlamak için yapılan uygulamalı, bire bir veya grup olarak gerçekleştirilen,
adayların öğrenme ve davranış değişimini sağlayan bir süreçtir. Yönetici
koçluğun amacı, bireysel performansın ve iş tatmininin gelişimine odaklanmak ve bunun sonucunda da örgütsel etkinliği arttırmaktır. Bu uygulamayı yapan yöneticilerin amacı, adaylara emir vermek yerine bir işin en
etkili şekilde nasıl yapması gerektiği konusunda bilgi verme, inisiyatif kullanma becerisini arttırma ve kendine güven duymalarını sağlamaktır.
Mentorlük: yönetici yedek planlama uygulamaları içerisinde yer alan
mentörlük kavramı oldukça önemli görülmektedir. Farklı departmanlarda
diğer yöneticilerle ilişkiler geliştirme, iş grupları ya da çeşitli bölgelerde kurulan ilişkiler bu uygulama içinde yer almaktadır. Genellikle farklı görevler
yaparak tecrübe ve deneyim kazanan üst düzey yöneticiler tarafından yapılan danışmanlık ve gelişmeye yönelik ilişkilerdir. İşi hızlı ve etkili şekilde
yapabilme becerisine sahip olmanın yollarını başkalarıyla paylaşma ve yol
gösterme mentörlük özelliğini kazanmış kişilerin ortak özelliğidir. Örgütlerde yapılan mentörlük uygulamalarını konu alan çalışmalarda, mentörle
çalışanlar arasında iş performansı, bireysel öğrenme, azalan işgücü devir
oranı gibi pozitif çıktılar görülmüştür (Lankau & Scandura, 2002; Dwyer,
2003). Mentörler çalışanlara örgüte kabul, cesaretlendirme ve koçluk gibi
psikososyal fayda sağlamakta ve çalışanların kariyer gelişimlerine destek
olma, öne çıkarma (exposure) gibi konularda yardımcı olmaktadır (Kram
& Isabella, 1985; Noe, 1988).
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İş Görevlendirmeleri (job assignments): bireysel kapasitenin arttırılması için ihtiyaç duyulan teknik bilgi ve becerilerin elde edilmesi uygulamalarıdır. Yönetici adaylarına işlerindeki rolleri, sorumlulukları ve görevleriyle
ilgili olarak liderlik kapasitesi kazandırmaktadır. İş deneyimi yoluyla gelişimi sağlanmaktadır. İş görevlendirmeleri, yöneticilere stratejik düşünme
yeteneği kazandırmakta, insanları ikna edebilme ve etkileme becerisini ve
takım yaratabilme yeteneklerini arttırmaktadır (Day, 2001: 598).
Fiili Öğrenme (action learning): bu öğrenme yöntemindeki amaç, mevcut ve kritik işletme sorunlarına yönelik proje temelli öğrenme yeteneği
kazandırmaktır. Gerçek işletme problemleri üzerinde yönetici adaylarının
kafa yormasını ve çözüm yolları bulmasını sağlayarak daha iyi öğrenme ve
tecrübe kazanmasını sağlamaktır. Yönetici adaylarına işle ilgili temel görev
ve sorumluluklarının yanında daha bütüncül bir bakış açısı kazandırmayı
amaçlamaktadır.
Başarılı üst yöneticilere duyulan ihtiyaç kar amaçsız örgütlerde de önem
kazanmaktadır. Başarılı liderlerin kendi haleflerini yetiştirmesinin sosyal
açıdan önem taşıması, gelişen ekonomi, karmaşık çevre koşullarında faaliyet gösterebilme yeteneğine sahip liderlere kar amaçsız örgütlerde de ihtiyaç duyulması yönetici yedekleme planının önemini bu kurumlarda da
arttırmaktadır. Ancak kar amaçsız örgütlerde yapılan yönetici yedekleme
planı uygulamaları gelişimin ilk aşamasında yer almaktadır. Bu örgütlerde
yöneticilerin yerine geçecek kişilerin karşılaştığı engeller ve sorunla oldukça fazladır (Mckee & Froelich, 2016). Liderliğe geçişi kolaylaştıracak kapsamlı ve ayrıntılı hazırlanmış bir planlama yapılmamakta, bundan dolayı
yöneticilerin örgüt içi ve dışı amaçları ve beklentileri gerçekleştirebilme
becerisi yeterli olmayabilmektedir.

SONUÇ
Örgütlerde zamansız ve hazırlıksız bir biçimde önemli konumdaki yöneticilerin ayrılması endişe, huzursuzluk ve krize yol açabilmektedir. Bu
gibi durumlara karşı hazırlıklı olunması ve bu sürece önceden planlı bir
şekilde cevap verilebilmesi önemlidir. Aynı zamanda örgütlerin uzun dönemli başarı elde etmesi ve bu başarının devamlılığının sağlanmasında
mevcut liderlerinin yerine geçecek kişiyi seçmede iyi bir yönetici yedekleme planı hazırlanması gerekmektedir. Standart yönetici yedekleme planı
uygulamak yerine örgütler, kendi koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun planlama yapmalıdırlar. Örgüte özgü, iyi oluşturulmuş yönetici yedekleme planı karmaşıklığı ve stresi azaltır. Mevcut CEO’nun yerine geçecek adayın
önceden belirlenmesi ve bunun için düzenli ve sürekli uygulanan bir sistemin oluşturulması örgüte düzen getirecektir. Bu amaçla kullanılacak olan
yönetici yedekleme planı, örgütün yapısına ve kültürüne uygun olmalıdır.

408

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

Yönetici yedekleme planının örgütte uzun döneme yayılması gereklidir. Süreklilik önemlidir, bu özelliğinden dolayı bu uygulamanın kaynak
ihtiyacı fazladır. Başarılı örgütler, beceri ve yeteneklerin gelişimine önemli
zaman ve kaynak ayırmaktadır. Böylece rekabet avantajıyla daha kolay başa
çıkabilmektedirler. Yönetici yedekleme planını en iyi uygulayan örgütler,
önceden görülemeyen konulara ve sorunlara hazırlıklı olmakta ve kilit konumda olan yöneticileri kaybetme korkusu yaşamamaktadırlar. Başarılı
örgütler yönetici yedekleme planına her bir ya da iki yılda yapılması gereken bir durum olarak bakmak yerine süregelen ve devamlı bir süreç olarak
görmektedirler.
Nink vd.’ne (2006) göre başarılı bir yönetici yedekleme planının başarılı
olabilmesinde beş unsura önem verilmelidir. Birincisi, yönetici yedekleme
planı üst yönetim tarafından desteklenmelidir. Örgütün kısa ve uzun dönemli stratejisine uygun teknik bilgi, beceri ve yeteneklerin belirlenmesi
gereklidir. İkincisi, liderlik başarısında önemli olan konulara yer veren uygulamalar örgüt tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu uygulamalar, yapılandırılmış eğitim, mentörlük, örgüt içi ve dışı farklı görevlendirmeler olabilir.
Üçüncüsü, kişisel özellikleri zenginleştiren, çalışanın gelişme yeterliliğini
arttıran, takım çalışması yapabilme özelliği kazandıran uygulamalar kullanılmalıdır. Örgütün ihtiyaç duyduğu lideri seçme sisteminin oluşturulması örgütlere önemli avantaj sağlayacaktır. Dördüncüsü, geleceğin liderinin
kim olduğunun önceden belirlenmesi ve bu adayların kim olacağı ile ilgili
havuz oluşturulması gerekmektedir. Beşincisi, adayların yetenek ve becerilerinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulacak sistemin sürekli olarak güncellenmesi ve geliştirilmesinin sağlanması önemlidir. Son olarak da ayrıntılı
ve kapsamlı bir yönetici yedekleme planı stratejisi işletmelerde insan sermayesinin tam olarak değerlendirilmesine imkân verecek şekilde düzenlenmelidir.
Örgütteki önemli pozisyonlarla bağlantılı eğitim faaliyetlerinin açık bir
şekilde tanımlanması önemlidir. Ayrıca her örgütün kendi belirgin özelliklerini yansıtan bir yönetici yedekleme planı geliştirmesi gerekmektedir. CEO adaylarının kişisel özelliklerinin ve karakterlerinin belirlenmesi
örgüte sağlayacağı katkı açısından önemlidir. Bu doğrultuda CEO adaylarının yönetici yedekleme planı uygulamaları içerisinde ihtiyaç duyacağı
eksiklikleri ve geliştirilmesi gereken yönleri giderilebilmelidir. Çalışanların
gelişim uygulamalarıyla özgüveninin arttırılması, yeteneklerinin ortaya çıkarılmasında ve liderlik pozisyonlarına geçmesinde önemli aşama olarak
görülebilir.
Örgütte hangi personele, ne zaman ve nerede ihtiyaç duyulacağının
iyi yapılandırılmış yönetici yedekleme planlamasıyla belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla yetenek yönetimi araçlarının örgüt içerisinde şeffaf
olarak herkes tarafından açık ve ulaşılabilir olması gerekmektedir. Örgüt
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performansının gelişiminden ve devam ettirilmesinden sorumlu olan üst
yönetimin gelecekte yerini alabilecek adayların havuzunun oluşturulması, bu havuzdaki adayların liderlik özelliklerine sahip olabilmesi için hem
iş deneyimi, mevcut işindeki kariyer süresi, yaş ve beceri bilgilerini içeren
sistemin yanı sıra gelecekteki rolleri için almaları gereken düzenli, sıralı
ve kapsamlı bir yönetici yedekleme planının oluşturulması gerekmektedir.
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KANITA DAYALI YÖNETİM YAKLAŞIMI: İNSAN
KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINA
YANSIMALARI
EVIDENCE-BASED MANAGEMENT: REFLECTIONS ON
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PRACTICES
Aylin ATAAY1
ÖZET
Kanıta dayalı yönetim yaklaşımı, özellikle geçtiğimiz son 10 yılda gerek
akademisyenlerin gerekse de uygulayıcıların oldukça fazla ilgisini çeken önemli
bir inceleme alanıdır. Bu incelemede kanıta dayalı yönetim yaklaşımı kavramının
ortaya çıkışı ve tarihsel gelişiminin yanı sıra tanımı ve kapsamı incelenmiş ve
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) alanında kullanımı tartışılmıştır. Kanıta dayalı
yaklaşımın İKY süreçlerine yansıması ve kanıta dayalı İKY sürecinin aşamaları
ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bu alandaki akademik çalışmalar bir araya getirilerek
kanıta dayalı İKY’nin benimsenme ve uygulanma düzeyi irdelenmiş, uzman ve
yöneticilerin kanıta dayalı karar alma süreçleri kullanmayı tercih etmeleri ve daha
etkin yönetebilmeleri için çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kanıta Dayalı Yönetim, Kanıta dayalı uygulamalar, Kanıta
Dayalı İKY, kuram-uygulama çelişkisi

ABSTACT
The evidence-based management approach is a critical area of study that has
attracted both academicians and practitioners’ interests in the last decade. In
this review article, the definition and scope of the concept of the evidence-based
management approach as well as its historical development are examined and their
implications into the field of Human Resource Management (HRM) is discussed.
The steps of the HRM process based on the evidence-based approach and the
evidence-based practices are presented in detail. The academic research in this area
have been brought together to examine the level of adoption and implementation
of the evidence-based HRM, and various suggestions have been brought into the
light to enable experts and practitioners to adopt decision making processes based
on evidence and to manage them more effectively.
Keywords: Evidence-Based Management, Evidence-Based Practices, EvidenceBased HRM, Theory-Practice Gap
1

Doçent Doktor, Galatasaray Üniversitesi, İşletme Bölümü, aataay@gsu.edu.tr

414

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

KANITA DAYALI YÖNETİM YAKLAŞIMI: Kavramın Ortaya
Çıkışı ve Tarihsel Gelişimin
Yönetim alanında, diğer bir çok alandan olduğu gibi, uzun yıllardan beri
akademik araştırmalar ve yönetimsel uygulamalar arasındaki kopukluk ve
uyumsuzluklara dikkat çekilmektedir. Kuram ve araştırmaların uygulamadan
bağımsız olarak yürütüldüğü ve geliştirildiği yönünde çok yoğun eleştiriler
söz konusudur. Bu kuram-uygulama boşlukların nedenleri ve nasıl
giderileceği konusunda tartışmalar da devam etmektedir (Rynes & Bartunek,
2017). Bazıları bu boşluğun akademisyenler nedeniyle kaynaklandığını
öne sürerek, akademisyenlerin çok dar alanlarda uzmanlaştıklarını,
kuramlara çok bağlı kaldıklarını, hep birbirlerine atıf yaparak yollarına
devem ettiklerini, uygulamadaki sorunlara ve uygulayıcılara duyarsız
kalarak araştırma yaptıklarını, matematiksel modellerle çalıştıkları ve
kendilerine özgü ve akademik çevreler dışında pek kullanılmayan bir
jargon yaratarak yollarına devam ettiklerini öne sürerek akademisyenleri
uygulamadan kopuk olmakla itham etmektedirler (Bennis & O’Toole,
2005; Das, 2003; Hambrick, 1994; Trank, 2014). Bazıları ise araştırma ve
uygulama arasındaki bu boşluğun nedenlerini uygulayıcılara yükleyerek,
yöneticilerin ve uygulayıcıların akademik araştırma fobilerinin olduğunu,
entelektüellik düzeylerinin sınırlı ve yeterince profesyonel olmadıklarını ve
yönetim alanında gelip geçici akımlara ve moda yaklaşımlara daha fazla
itibar ettiklerini vurgulayarak eleştirmişlerdir (Abrahamson, 1996; Pfeffer
& Sutton, 2006a). Bazıları ise uygulama ve kuram arasında oluşan bu farkın
sorumlusunun ne uygulayıcılar ne de akademisyenler olduğunu, bu iki
grubun farklı ortamlarda ve baskılar altında çalışmaları için ve olaylara
bakış açılarının, ilgi alanlarının, mantıklarının ve amaçlarının farklı olması
nedeniyle böyle bir kopukluğun olağan olduğunu savunmuşlardır (Bansal
vd. 2012; Kieser & Leiner, 2009; Kuncel & Rigdon, 2012; Shapiro vd. 2007).
Bilimsel çalışmaların uygulamada kaynaklanan sorunlarla yönlendiği
ve bunların çözümlerine yöneldiği ve aynı zamanda uygulayıcıların
da karşılaştıkları sorunlara bilimsel kanıtları ve yıllar içinde sahada
edindikleri deneyimleri bir araya getirerek çözmeye çalıştıkları diğer bir
deyişle yönetimin hem bilim hem de sanat yönüne işlerlik kazandırdıkları
ideal bir duruma ulaşma çabaları devam etmektedir (Hodgkinson, 2011;
Rynes vd. 2001). Bu çabaların yönetim bilim alanında yansımalarının
kanıta dayalı yönetim yaklaşımı olarak görmekteyiz. Kanıta dayalı yönetim
yaklaşımı, özellikle geçtiğimiz son 10 yılda gerek akademisyenlerin gerekse
de uygulayıcıların oldukça fazla ilgisini çekmiş olan bir inceleme alanıdır
(Pfeffer & Sutton, 2006a;b; Rousseau, 2006; Tranfield vd. 2003).
Kanıta dayalı yaklaşım ilk olarak Guyatt ve arkadaşları tarafından (1992)
tıp bilimlerinde doktorların hastalarının tanı ve tedavi sürecinde karar
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verirken bilgi ve deneyimleri ile hastanın değerlerini, mevcut en iyi kanıtlar
ile birlikte diğer bir deyişle en iyi bilimsel ve klinik kanıtları birleştirmek
kullanması olarak tanımlanmıştır. Kanıta dayalı tıp yaklaşımında uzmanın
kendi klinik deneyimlerini sistematik bir araştırma sonucu ulaştığı diğer
klinik kanıtlarla desteklemesi ön plana çıkmaktadır (Sackett vd. 1996).
Bu kapsamda kanıta dayalı yaklaşımla sorun çözmek ve karar vermek
için öncelikle gereksinim duyulan bilgiyi doğru, uygun ve cevaplanabilir
bir soruya dönüştürebilmek, bu soruya yanıt verebilecek en uygun kanıtı
araştırmak, kanıtın geçerlilik ve uygulanabilirliğini sorgulamak, kanıta
ilişkin gerçekleştirilen bu eleştirel sorgulamayı klinik deneyim ve hastaya
özgü değerler ve koşullar çerçevesin bir araya getirerek karar vermek ve son
olarak da bu süreci sürekli olarak gözden geçirerek değerleme ve gelişimin
devamlılığının sağlanması aşamalarından oluşmaktadır (Straus vd. 2011).
Bu şekilde yönetilen kanıta dayalı uygulamalar yardımıyla var olan bilimsel
yazının sağladığı tüm bilgi birikimi ve kanıtları en iyi şekilde özümseyerek
sağlık hizmetlerinde hatanın azaltılması, kalitenin arttırılması, maliyetlerin
düşürülmesi ve doktorlara öz-yönelimli ve yaşam boyu öğrenme becerileri
kazandırma amaçlarına ulaşılmak istenmektedir.
Kanıta dayalı uygulama tartışmaları, ilk önce tıp alanında başlamış
olmasına rağmen (Biesta, 2007) daha sonra çeşitli alanlarda ve özellikle
yönetim alanında da yaygınlaşan bir konu haline gelmiştir (Pfeffer & Sutton,
2006a;b; Rousseau, 2006; Tranfield et al. 2003). Fakat yönetim alanının tıp
bilimi kadar özgül bir uzmanlık ve eğitim alanı olmaması, sorun tanımlama
ve genelleme konusunda sınırlılıkların varlığı, araştırmalar sonucu elde
edilen bilgi birikiminin daha öznel, geçerli, tekrarlanabilir ve tıp biliminde
olduğu gibi kesin kanıt sunamaması nedeniyle kanıtlara dayalı yönetim ve
uygulamaların geliştirilmesi daha zor ve zaman alan bir çaba halini almıştır
(Fanelli, 2011; Pfeffer, 1993; Rousseau, 2012b; Rousseau vd. 2008; Starbuck,
2016). Bu zorluklara rağmen, bilimsel araştırma kanıtlarının yönetim
uygulamaları için bir temel oluşturması temel ilkesi üzerine kurulu olan
kanıtlara dayalı yönetim yaklaşımı son yıllarda üzerinde oldukça fazla
araştırma yapılmaya başlanan bir alan olmuştur (Booker vd. 2012; Briner
vd., 2009; Charlier vd. 2011; Glaub vd. 2014). Bu yaklaşım çerçevesinde
yöneticilerin örgütsel kararları alırken kişisel deneyim, bilgi veya hisleri
ile birlikte bilimsel kanıtlara da dayanmalarının daha etkin sonuç vereceği
dolayısıyla kararların kalite ve etkinliğini arttıracağı varsayılmaktadır
(Pfeffer & Sutton, 2006b). Kanıta dayalı yönetimin temel hedefi yöneticilerin
ilgili alanlardaki bilimsel araştırmaları takip eden, karar alma sürecinde
akademik bilgi birikimini dikkate alan ve karar alma süreçlerinde kişisel
tercihleri ve sistemli bir şekilde bir araya getirilmemiş deneyimleri yerine
sistemli bir şekilde bir araya getirilmiş bilimsel kanıtları kullanan bireyler
haline dönüşmesini sağlamaktır (Rousseau, 2006).
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KANITA DAYALI YÖNETİM: Tanımı ve Kapsamı
Kanıta dayalı yönetim kavramı ilk olarak Rousseau (2006) tarafından
bilimsel araştırmalar sonucu ortaya konulan en iyi kanıtların örgütsel uygulamalara yansıtılması veya dönüştürülmesi olarak tanımlamıştır ve bu
tanım zaman içinde daha kapsamlı hale gelmiştir. Daha sonraki tanımlarda
araştırma bulguları ve en iyi kanıtların yanı sıra özellikle karar alma süreçlerinde etkili olan başka unsurların da dikkate alınması gerekliliği vurgulanmıştır. Kanıtlara dayalı yönetim yaklaşımı çeşitli kaynaklardan elde edilen en iyi kanıtların bilinçli, açık ve akıllı bir biçimde kullanımı olarak daha
geniş kapsamlı olarak tanımlamak mümkündür. Kanıt toplama kaynakları olarak, bilimsel yazını, uygulayıcıların mesleki uzmanlıklarını, örgüt
içsel bilgi kaynaklarını ve paydaşların değer ve kaygılarını dikkate almak
mümkündür. Kanıtlara dayalı yönetim sürecinde doğru soruları sormak,
araştırma kanıtlarını elde etme, kanıtların kalitesini sorgulama, kanıtları
bir araya getirme, bu kanıtları karar alma sürecine dahil etme ve süreci ve
çıktılarını değerleme ön plana çıkmaktadır (Barends vd. 2014a; Morrell &
Learmonth, 2015).

Şekil 1: Kanıt kaynakları ve Kanıt yönetimi süreci (Barends vd., 2014b)
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KANITA DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Araştırma-uygulama kopukluğu İnsan Kaynakları Yönetimi alanı için
de söz konusudur (Briner & Rousseau, 2011; Kaufman, 2012; Rynes, 2012;
Rynes vd., 2002; Rynes vd. 2007). İKY alanında akademik yazın ile uygulayıcılara yönelik yazını karşılaştırıldığında çalışma ve incelemelerin kapsamı ve içeriği açısından görülen farklılıklar İKY alanında neden kuramsal
çalışmaların uygulamadan ve uygulamanın da kuramdan kopuk olduğu
hakkında ipuçları vermektedir. Akademi ve uygulayıcıların bakış açıları ve
inceleme konuları genelde birbirinden farklı ve bulgular ve uygulamalar da
birbiriyle çelişebilmektedir. Örneğin İKY alanında “en iyi uygulama” (best
practice) örneklerinin her zaman başarılı olmadığı görülmektedir. Aslında
zaten bir çok alandan şirketler tarafından tercih edilen ve yoğun olarak kullanılan bu “en iyi uygulamaların” şirketleri başarıya ulaştırdıklarına veya
bu uygulamaların en iyi olduğuna dair akademik bir kanıt bulunmamaktadır. Kısaca özellikle İKY alanında kanıta dayalı İKY uygulamalarının tercih
edilmediği bir çok araştırmacı tarafından vurgulanmaktadır (Lawler, 2007).
Örneğin yapılandırılmamış seçme mülakatlarının etkin olduğu konusunda
kesin bir kanıt olmamasına rağmen bir çok şirketin bu yöntemi tercih ettiği
ya da esnek uygulamaların çalışanlar ve şirket için daha yararlı bir yaklaşım olduğuna dair akademik kanıtlar bulunmasına rağmen bir çok şirketin politika ve uygulamalarını standartlaştıkları ve tüm çalışanları için aynı
uygulamaları tercih ettikleri görülmektedir (Rousseau & Barends, 2011).
Araştırmacı ve uygulayıcıların birbirlerinin ihtiyaç ve çalışmaları hakkında
farkındalıklarının olmaması, ortaya çıkardıkları bilgi ve bulgulara inanmamaları veya güvenememeleri veya uygulayamamaları İKY alanında önemli
bir sorun alanı yaratmaktadır (Lawler, 2007; Rynes, 2012; Rynes vd. 2007).
Kanıta dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi (KDİKY) ise, bu gözlem ve
durumlardan yola çıkarak İKY uygulama ve kararlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Akademik bilgi birikimi ve bilimsel kanıtların uygulamaya
aktarılması kanıta dayalı yaklaşımın temelini oluşturmaktadır (Gill, 2018).
Rynes ve arkadaşları (2002) İKY süreçlerinde bilimsel araştırma sonuçlarını kullanan İK yöneticilerinin ve örgütlerin başarı olma olasılıklarının
daha yüksek olduğunu bulmuştur. KDİKY, İK ve İKY uygulamalarına daha
radikal bir bakış açısından yaklaşarak İKY ile ilgili kararları alırken bilinçli
bir şekilde bilimsel kanıtları, geçerli ve güvenilir örgütsel durum, metrik ve
değerlemeleri, uygulayıcıların yargı ve fikirlerini ve kararlardan etkilenecek paydaşların fikir ve yorumlarını dikkate almayı ön plana çıkarmaktadır
(Rousseau & Barends, 2011).
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KANITA DAYALI İNSAN
SÜRECİNİN AŞAMALARI

KAYNAKLARI

YÖNETİMİ

Karar verme tüm yönetim süreçlerinin kalbini oluşturduğu gibi İKY için
de en önemli unsurlardan biridir. Karar verme bir sanat olduğu kadar bir
bilim olarak da tanımlanmakta ve kararların bilgiye ve kanıta dayalı olarak
oluşturulmasının önemi vurgulanmaktadır. Fakat bir çok araştırmacı İKY
alanında alınan kararların bir çoğunun hızlı çözüm üretmeye yönelik, daha
çok dogmatik, bilimsel kanıta dayanmayan ve daha çok popüler yayın
organları tarafından bazı İKY sorunlarını çökmek için sunulan yüzeysel
uygulama reçeteleri dikkate alan kararlar olduğunu vurgulamışlardır (Allen
vd. 2010; Barends vd. 2015; Bezzine vd. 2017; Pfeffer & Sutton, 2006b).
Bunun nedeni olarak, bir çok İK uygulayıcısının örgütsel davranış ve İK
alanında formel eğitim eksikliği, profesyonel olmama sorunu ve dolayısıyla
bilimsel araştırmaları takip etmek ve okumak için bilinç, ilgi ve isteklerinin
olmama gösterilmektedir (Cohen, 2007; Lawler, 2007; Rynes et al. 2002).
Kararların etkinliği için bilgiyi (kanıtları) uygulamaya dönüştürmek
ve bunu yapabilmek için ise hem bu alandaki bilgi birikimini hem de
uygulamaları bir araya getirmek gerekmektedir. KDİKY yaklaşımının temel
hedefi İKY ile ilgili kararları alırken bilimsel kanıtları da dikkate almaktır.
Bunun için aşağıda daha ayrıntılı olarak anlatılmaya çalışılacağı gibi tüm
yöneticilerin İKY kararlarına bakış açılarının değişmesi, daha sorgulayıcı
olunması ve kararların farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerin analiz
edilmesi sonucu alınması gerekmektedir (Rousseau, 2006; 2012).

İKY ile ilgili kararlara bakış açısının değiştirilmesi: Sorgulayıcı
bir düşünme tarzı geliştirme
Öncelikli olarak KDİKY yaklaşımı benimseyen yöneticilerin sorunlara
standart veya kopyalama çözümler üretmek yerine sorgulayıcı olmalarını
gerektirmektedir. Bilgi, karar ve eylem arasında ilişkileri kuran ve sorgulayan bir bakış açıcı KDİKY için esastır. Sadece bilimsel kanıtların değil şirket için bilgilerin örneğin İK ölçütleri ile ilgili verileri tasarlayacak, toplayacak, analiz edecek ve yorumlayacak sorgulayıcı bir bakış açısı ve analitik
düşünce yeteneği ön plana çıkmaktadır (Angrave vd. 2016). Belli bir konudaki inanışları bir sonuçmuş gibi sunmak ve benimsemek yerine nedenleri
sorgulamak ve belli bir yönde düşünmek veya tercihler yapmak için kanıtların neler olduğunu sorgulamak ve irdelemek KDİKY sürecinin başlangıcı
olarak kabul edilmektedir. İK yönetici ve uygulayıcılarının onlara sunulan
veya önerilen uygulama ve çözümlere şüpheyle yaklaşmaları kanıtlara dayalı yaklaşımın temelidir (Rousseau & Barends, 2011).
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Özgül kararlar için bilgi arama ve sorgulama
Kanıt temelli yaklaşımda alınacak her kararla ilgili öncelikli olarak bu
alanda yapılan araştırma ve incelemelerin bir araya getirilerek incelenmesi
gerekmektedir. İKY alanında yapılan araştırmaların sayıca çokluğu karar
vericilerin hem işini kolaylaştırmakta hem de zorlaştırmaktadır. Araştırmaların sayıca çok olması ve çeşitliliği karar vericilerin karar alacağı çeşitli
konularda çok yönlü bilgi birikimi ve kanıt oluşturması açısından yararlıdır. Diğer taraftan araştırmaların çokluğu fiziksel olarak bu bilgi birikimine ulaşma, okuma ve yorumlamayı zorlaştırmaktadır. Ayrıca uygulanabilir
bilgiyi ayırt ederek seçebilmek ve doğruluğundan ve kalitesinden emin olmak da ön plana çıkmaktadır (Pfeffer & Sutton, 2006b). Bu nedenle bilgi
arama ve sorgulama sürecinin çeşitli aşamalar halinde planlanması önerilmektedir (Jelley, Carrol & Rousseau, 2012).
Karar alma konusunu bir soru cümlesi haline getirme: İKY alanında
yapılan akademik araştırmaların sayıca çokluğu bu araştırmalar arasından
etkin bir eleme yapma ve özgül karar alanına en uygun kaynaklara ulaşmayı gerektirmektedir. Bunun için bilgi arama ve sorgulama sürecinin başlangıcı olarak karar alma konusunu özgül bir soru cümlesi haline getirme
önerilmektedir. Temel konu ve sorunları irdelenerek mümkün olduğu kadar araştırma alanının daraltılması hedeflenmektedir. Hedeflenen soruları
karar alınan ortama (örneğin ülke, sektör, şirket türü vbg.), hedef kitleye
(örneğin şirketin tümü, yöneticiler, çalışanlar, işçiler) ve bu hedef kitlenin
değer ve tercihlerine göre ve beklenen sonuçlarına ve etkilerine (örneğin,
karlılık, verimlilik, kalite, işgücü devir oranı vbg.) göre sınırlandırmak hedeflenmektedir.
Kanıt arama: Bilimsel kanıtlar için araştırma ve okumalar yapma:
Karar alma konusunu mümkün olduğu kadar özgül hale getirerek sınırladıktan sonra bu alandaki en uzmanlaşmış ve sistematik bilgiye ve kanıta
ulaşmak hedeflenmektedir (Briner & Walshe, 2014). Bu alanda yöneticiler
daha çok kütüphanecilerden, ilgili alanlarda araştırma ve inceleme yapan
akademisyenlerden veya veri tabanlarından yararlanabilmektedir. Veri
tabanları (ABI/INFORM, EBSCO vbg.) özellikle belli konularda sistematik bir yazın taraması yapmak için ideal olarak tanımlanmaktadır. Yazın
taraması yaparken, uygulamaya yönelik ve uzman görüşü olarak sunulan
çalışmaları dikkate almamak, sadece içerisinde bilimsel bir araştırma olan
ve hakem sürecinden geçmiş çalışmaları daha güvenilir olmaları nedeniyle
incelemek gereklidir. Bilimsel araştırma sonuçlarına dayanmayan görüş ve
önerilerin kanıt niteliği sınırlı olarak değerlendirilmektedir.
Kanıtları eleştirel bir şekilde sorgulama ve değerleme: Karar verilmesi
ve bir seçim yapılması İKY alanıyla ilgili bir araya getirilen araştırma ve çalışmaların yorumlanması ve karara temel oluşturacak şekilde özetlenmesi
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gerekmektedir. Bu açıdan sistematik tarama (systematic review) ve meta
analizi tarzındaki makaleler ve çalışmalar daha yol gösterici olmaktadır.
Bu türdeki çalışmalar belli bir alanda o güne kadar olan tüm çalışmaları bir araya getirerek araştırma bulgularını yorumlamakta ve bu alandaki
çalışmaların ulaştığı sonuçla ilgili bilgiler sunmaktadır (Briner & Walshe,
2014). İlgili alanda böyle çalışmaların bulunmaması durumunda karar vericinin ilgili çalışmaları bir araya getirerek yorumlaması önerilmektedir.
Değerlemeye dahil edeceğimiz çalışmaların içsel geçerliliği (ölçülmek istenene yakınlığı), etkisi (örneklem ve istatistiksel etki ve ilişki büyüklüğü) ve
uygunluğu (incelenen duruma uygunluğu) sorgulanmalıdır.

Farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerin bir araya getirilmesi
Mevcut olan en uygun ve en iyi bilimsel araştırma kanıtlarına ulaşmak
bunlara dayanarak doğrudan karar vermeyi gerektirmemektedir. Kanıta
dayalı yaklaşımda bilimsel kanıtların önemi ön planda olsa da diğer
bilgi kaynakları ve özellikle şirket içi kanıtların da dikkate alınması çok
önemli ve başarı için kaçınılmazdır (Rynes & Bartunek, 2016). Örneğin,
karar vericilerin uzmanlık ve deneyimleri bu kanıtların nasıl kullanılacağı
konusunda önemlidir. Ayrıca, bilimsel kanıtların örgütsel durum, metrik
ve değerlemelerle desteklenmesi, hatayı arttırmak, kaliteyi yükseltmek
ve zaman içinde öğrenmeyi sağlayabilmek için uygulayıcıların yargı
ve fikirlerinin de dikkate alınması ve alınan kararların paydaşlara ve
genel olarak topluma uzun ve kısa dönemli etkilerinin düşünülmesi
gerekmektedir.
Örgütsel durum, metrik ve değerlemeleri dikkate alma: Elde edilen
bilimsel kanıtların anlamlı bir şekilde yorumlanabilmesi ve hangi bulguların
mevcut duruma veya soruna uygun olduğunun belirlenebilmesi için şirket
ve İK durum ve dinamikleri ile ilgili verilerle desteklenmesi gerekmektedir.
Örgütsel durum ile ilgili bu veriler örgütsel kültür, çalışanların eğitim
düzeyleri ve yetkinlikleri veya yönetim tarzı gibi konulardaki bilgiler
olabileceği gibi bölümlerin işgücü devir oranları, iş yükleri ve verimlilik
oranları veya verimlilik trendleri gibi metrikler de olabilmektedir (Simon
& Ferreiro, 2017; van der Togt & Rasmussen, 2017). Örneğin işgücü devrini
önlemek için geliştirilmesi gereken İKY uygulamaları konusunda bir karar
vermek sürecinde işten ayrılma mülakatlarında elde edilen bilginin mutlaka
kullanılması gerekmektedir. Örneğim bu mülakatlarda çalışanların büyük
bir kısmı iş stresini işten ayrılma nedeni olarak belirtmişlerse bilimsel
kanıt arama sürecinde stres ve işgücü devri ilişkisini inceleyen çalışmalara
öncelik verilmesi ve bu çalışmaların yorumlanması gerekmektedir. Örgütsel
göstergelerimiz hem hangi türde kanıtlara önem verilmesi gerektiğini ve bu
kanıtların nasıl yorumlanarak kullanılabileceği konusunda karar vericileri
yönlendirmektedir.
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Uygulayıcıların yargı ve fikirlerini dikkate alma: Bilimsel kanıtların
etkin kullanımını için sadece örgütsel göstergelerle ve ihtiyaçlarla biçimlendirilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda çeşitli kişilerin ve özellikle uygulayıcıların fikirlerinin de alınması önemlidir. Kişilerin bilişsel sınırlıklarının olduğu ve karar alanlarının çok boyutlu olduğu düşünülecek olursa,
farklı bakış açılarının, bilgi birikimleri ve uzmanlıkların ve deneyimin bazı
bilimsel kanıtların kullanılması ve yorumlanmasını olumlu yönde etkilemektedir. Farklı durumsallıklar ve hedefler nedeniyle kararların belli yöne
doğru kayması ve belli bakış açılarının göz ardı edilmesi riskini ortadan
kaldırmak için kullanıcıların yargı ve fikirlerinin dikkate alınarak bilimsel
kanıtların yorumlanması önemlidir.
Kararlardan etkilenecek paydaşların fikir, yorum ve kaygılarını dikkate alma: İnsan Kaynakları ile ilgili kararlar doğrudan ve dolaylı olarak
örgütün tüm paydaşları etkilemektedir. Paydaş kavramının kapsamına çalışanlar kadar, yöneticiler ve şirket dışındaki müşteri, tedarikçi, hissedarlar ve genel olarak toplumu da dahil etmek mümkündür. Örneğin kadın
çalışanların kariyerini ve örgüt içindeki gelişimleri destekleyen İKY uygulamalarının etkileri sadece örgüt ile sınırlı kalmamakta tüm topluma yansımakta ve fırsat eşitliği konusunda algıları da değiştirebilmektedir. Bilimsel
kanıtların çeşitli paydaşların bakış açısından ve geniş kapsamlı etkilerini
dikkate alarak yorumlanması ve kararlara aktarılması bu nedenle önemli
olmaktadır (Rynes & Bartunek, 2016).

KANITLARA DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN
BENİMSENME VE UYGULANMA DÜZEYİ: GENEL DEĞERLEME
VE ÖNERİLER
İKY uygulamalarının şirket performansına katkılarını arttırmak için İK
yönetici ve uzmanlarının etki ve etkinliğinin kanıtlanmış uygulamaları bilinçli olarak tercih etmesi gerekmektedir. Fakat araştırmalar İK uzmanlarının
bazı önemli İKY uygulamaları ve sonuçları (örneğin işgücü devir oranı) hakkındaki bilgilerinin eksik ve yanlış olduğunu ve tercihlerini bilimsel kanıtla
desteklenme arayışında olmadığını göstermektedir (Allen vd. 2010). Ayrıca
çeşitli çalışma ve yazın taramalarında İKY fikir ve uygulamalarının daha çok
popüler ve akademik olmayan yayın organları ve yayınlar tarafında desteklendiğini ve genel kabul gördüğünü ortaya koymaktadır (Mazza & Alvarez,
2000; Barends vd. 2015). İK yöneticilerinin birçok İKY uygulama alanı ile
ilgili daha çok kuramsal temele ve kanıtlarla dayanmayan yargıları olduğu
diğer bir inceleme bulgusudur (Barends vd. 2015; Bezzina vd. 2017; Rynes
vd. 2002; Sanders vd. 2008) . Özellikle seçme ve istihdam alanı en mesnetsiz
bilgi ve yargıların olduğu İKY alanı olarak ön plana çıkmaktadır (Bezzina vd.
2017; Rynes & Bartunek, 2017). Ayrıca araştırma bulguları daha deneyimli
İK uzman ve yöneticilerinin daha az kanıtlara dayalı karar verdikleri ve İKY
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uygulamaları tercih ettiklerini göstermektedir. Karar alma sürecinde araştırma bulguları değil fakat daha çok sezgiler ve deneyim plana çıkarılmaktadır (Bezzina vd., 2017; Pfeffer & Sutton, 2006a; Rousseau, 2012). Bunun en
önemli nedenlerinden biri olarak İK uzmanlarının biçimsel İKY eğitim ve
altyapıları olmamasına bağlanmaktadır (Lawler, 2007). Her ne kadar profesyonel uzmanlık önemli olsa da bunun kanıta dayalı karar verme ve yönetim
konusunda biçimsel eğitimlerle desteklenmesinin daha etkin sonuç vereceği
vurgulanmaktadır (Rousseau & McCarthy, 2007; Rynes vd. 2002).
Uzman ve yöneticilerin daha fazla kanıta dayalı karar alma süreçleri yönetebilmeleri için yazında çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Örneğin, uzmanların
bilimsel kanıtları kullanmamalarının en önde gelen nedenleri arasında, İKY
alanında konu ve sorunların çok karmaşık, birbirleriyle etkileşimli ve kontrol
edilemez olması gösterilmektedir (Hodgkinson, 2011; Tranfield vd. 2003).
Her bir İKY uygulama veya sürecinin birden çok değişkene bağlı olarak değiştiği için bu konularda sistematik olarak veri toplamanın zor olduğu vurgulanmaktadır. Bir çok İKY alanında ilişki ve etkileşimler çok iç içe geçmiş
ve bilgi birikimi açısından da zengindir. Önerilen tıp bilimlerinde kullanılmak üzere geliştirilen yazın taraması araçlarının yerine İKY alanında özgü,
daha özgül alanları ve inceleme sorularını kapsayan ve bütünleştirici ve aynı
zamanda yorumlayıcı sistemli tarama araçlarının kullanılmasıdır (Rynes &
Bartunek, 2017). Bunun için okullarda tüm uzman ve yönetici adaylarına kanıta dayalı uygulama eğitimlerinin verilmesi önemlidir (Charlier vd. 2011;
Jelley vd. 2012). Uzmanların veri bankalarına ve bilgi kaynaklarına ulaşma,
özgül bir alanda bu veri ve bilgileri sistematik olarak bir araya getirerek inceleme becerilerini kazanmış olması KDİKY uygulamalarının kullanımını
arttırması açısından önemlidir. Ayrıca özellikle İKY alanında ilgili veri bankalarına erişimi açık veya düşük maliyetli hale getirilmesi ve hatta özgül veri
tabanlarının oluşturulması önerilmektedir.
Ayrıca İKY uygulamaya dönük bir yönetim alanıdır. Mevcut akademik
inceleme ve araştırmaların bulgularını sistematik analizlerle bir araya getirerek kullanmanın yanı sıra akademisyen ve uygulayıcıların bir araya gelerek
uygulamaya yönelik konularda araştırmalar gerçekleştirmeleri de uygulama
ve kuram arasındaki boşluğunu doldurulmasına yardım edeceği ve her iki tarafın birbirinden öğrenmesinin teşvik edilebileceği düşünülmektedir (Bansal
vd. 2012; Marcos & Denyer, 2012; Trank, 2014). Uygulama ve araştırma arasındaki kopukluk ancak her iki tarafın da birbirilerinin ihtiyaçlarını, kapasite
ve sınırlılıklarını dikkate alarak sinerji arayışına girmeleriyle çözülebilecektir. Akademisyen ve İK uzmanları arasında araştırma işbirliği ve ortaklıklarının kurulması, bu türde çabaları destekleyecek platformların oluşturulması
önemlidir. Ayrıca birçok uzman bu türdeki inceleme ve araştırmaların yayınlanabileceği yeni yayın organlarının geliştirilmesi, var olan dergilerin de
bu kapsamda değiştirilmesi gerektiğini örneğin bazı dergilerde uygulamaya
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yönelik kanıtsal bulguları sunan ayrı bölümler ayrılmasının uygun olacağını
savunmaktadırlar (Cohen, 2007; Rynes & Bartunek, 2017).
Kanıta dayalı İKY uygulamalarının artması için KDİKY alanının da kanıta ihtiyacı bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, hem uygulayıcı hem de araştırmacıların kanıta dayalı karar alma süreçlerinin yarattığı fark ve katma değeri görmeleri bu alana olan inancı ve bağlılığı arttıracağı varsayılmaktadır
(Rynes & Bartunek, 2017). İK bölümünün benimsediği kanıta dayalı bir İK
uygulamasının bireysel ve örgütsel sonuçlar üzerindeki olumlu etkilerinin
inceleyen araştırmaların özellikle uygulayıcıların dikkati çekeceği ve bu nedenle bu alandaki çabaların arttırılması gerekliliği vurgulanmaktadır.
Son olarak, günümüzde İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri yardımıyla
şirketler çalışanları, çalışma ortamı, İKY uygulamaları ve bireysel ve örgütsel
sonuçlar hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilmektedirler. Her alanda olduğu
gibi İKY alanında da “büyük veri” (big data) bilinçli ve etkin bir şekilde bir
araya getirilerek kullanıldığı zaman olumlu sonuçlar vermektedir. İKY uygulamaları ile ilgili kararları verebilmek için hangi verilere ihtiyaç duyulduğu
ve bu verilerin nasıl analiz edilerek kullanılabileceği ancak bilimsel araştırma
sonuçları ve kanıtları ile yönlendirilip desteklendiğinde mümkün olmaktadır. İK ve İKY uygulamaları ile ilgili ve şirket dışı verilerin kullanımı sonucu
ortaya çıkan kararların etkinliği ve başarısı kanıta dayalı bir yaklaşımla toplandıkları ve analiz edildiklerinde mümkündür. İK metrik ve analitiklerinin
hangilerinin, ne için, hangi durumlarda ve nasıl kullanılacağı konusunda karar verebilmek için de akademik kanıtların gerekliliği tartışılmazdır (Angrave vd. 2016; Simon & Ferreiro, 2017) .
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X VE Y KUŞAĞI MENSUBU SATIŞ DANIŞMANLARININ
MOTIVASYON FAKTÖRLERI ARASINDA FARKLIKLAR:
OTOMOTIV SEKTÖRÜNDE BIR ARAŞTIRMA
A STUDY ON THE DIFFERENCES BETWEEN MOTIVATION
FACTORS OF SALES CONSULTANTS IN GENERATION
“X” AND GENERATION Y”: A STUDY IN AUTOMOTIVE
SECTOR
Arman BARAN1, Şafak GÜNDÜZ2
ÖZET
Günümüz işletmeleri ticari kazançlarını, sundukları ürün, hizmet veya fikrin
satışı ile gerçekleştirmektedir. Satış başarısı büyük oranda insan performansının
bir yansımasıdır. Bu nedenle birçok alanda olduğu gibi satış alanında da günümüz
işletmeleri insana her zamankinden daha fazla önem vermektedir. Ancak anlaşılması ve yönetilmesi zor bir varlık olan insan, beraberinde işletmeler için bir yönetimsel problem ortaya çıkarmaktadır. İnsanları doğru anlayabilmek için onların ait
oldukları kuşakların özelliklerini anlamak ve bu kuşakların motivasyon faktörlerini bilmekte fayda vardır.
Bu çalışmada, X ve Y kuşağına mensup satış danışmanlarının motivasyon
faktörleri arasındaki farklılıkları belirlemek amacı ile tarama yöntemi kullanılarak,
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 13 markanın 28 yetkili satıcısında çalışan 150 satış
danışmanına “İş Motivasyonu Ölçeği” anketi uygulanmıştır. Uygulanan anket ile
elde edilen verilerin analizinde, ölçekte oluşan yedi alt boyut puanları arasındaki
farklıklar incelenmiş ve neticesinde altı boyutta X ve Y kuşağı mensubu satış
danışmanlarının motivasyon faktörlerinin farklı olduğu görülmüştür.
Çalışmanın X ve Y kuşağını daha iyi tanımak, onların motivasyon faktörlerinin
anlamak ve motivasyon düzeylerini arttırarak performanslarını geliştirmek
konusunda yöneticilere yol göstereceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: X Kuşağı, Y Kuşağı, Motivasyon Faktörleri, Otomotiv
Sektörü

ABSTRACT
Organisations today generate income by selling their products, services or
ideas. Sales business is operated by people. Sales success is a reflection of the
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human performance to a great extent. That is why today’s organisations give
more importance to human in sales area as done in many areas. However,
human beings as an asset to understand and manage creates a sort of managerial
problem. Managing human resources efficiently is a very important means to
reach organizational success. In order to understand human being correctly, it is
important to understand motivation factors of generations and their characteristics.
In this study in order to analyse motivational expectations of X and Y
generations members working in automobile sector “Motivation Questionnaire”
was sent to 150 sales consultants working in 28 authorized automobile dealers of
13 makes in İstanbul and the findings demonstrated a significant difference in
subdimensions.
It is believed that this study will lead managers to understand X and Y generations
better, to learn their motivation factors and to improve their performance by
increasing their motivation level.
Keywords: Generation X, Generation Y, Motivation Factors, Automobile Sector

1. GİRİŞ
Günümüz işletmelerinin başarısında insan, en önemli faktörlerden birisi olduğu için, günümüzde işletmeler insana her geçen gün daha fazla
yatırım yapmaktadır. İnsana yapılan bu yatırımların temel amacı, çalışan
motivasyonunu arttırarak onlardan daha fazla performans ve verim elde
etmek ve bu sayede işletmeleri daha başarılı kılmaktır. Çünkü günümüzde
çalışanların performansı ile işletmelerin performansı doğru orantılıdır.
İş hayatında farkı kuşakların temsilcileri ile birlikte çalışmaktayız ve her
kuşağın temsilcilerinin farklı motivasyon beklentileri vardır. Özellikle yönetici ve çalışan arasında kuşak farkının olduğu durumlarda, motivasyon
konusunun yöneticiler açısından anlaşılması ve uygulanması daha karmaşık bir hal almaktadır.
Bu çalışmada, günümüz otomotiv sektöründe iş gücünün büyük bir bölümünü oluşturan X ve Y kuşağına mensup çalışanların motivasyon faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda genel olarak,
kuşaklar ve motivasyon ile ilgili literatür incelenmiş, çeşitli otomobil yetkili
satıcılarında çalışan satış danışmanlarına anket uygulanmıştır. Otomotiv
yetkili satıcılarında çalışan X ve Y kuşağına mensup çalışanların tercih edilmesinin ana sebebi ise, bu sektörde yaşanan yoğun rekabet ortamında satış
danışmanlarının motivasyon faktörlerinin doğru belirlenmesinin satış performansına olumlu etki edebilecek olmasıdır.
Bu çalışmanın otomotiv sektöründe çalışan X ve Y kuşağına mensup satış
danışmanlarının motivasyon faktörlerini belirleyerek, onları daha verimli bir
şeklide yönetebilme konusunda hem akademik çevreye hem de yöneticilere
katkı sağlayacağı söylenebilir. Örgütlerin önemli paydaşlarından olan çalı-
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şanların motivasyon araçlarının tespiti kurumsal iletişimi de güçlendirerek
örgüte rekabet avantajı sağlayacaktır (Gülay ve Gülay, 2014: 30).

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Kuşak Kavramının Tanımı
Kuşak kavramı ile ilgili ilk bilimsel araştırmalar Auguste Comte tarafından 1830 yılında yapılmıştır. Comte (1974: 136) kuşak değişikliklerinin tarihsel süreç içerisinde hareket eden kuvvetler olduğunu ve sosyal gelişmelerin bir kuşaktan sonraki kuşağa aktarılan birikimler neticesinde mümkün
olabileceğini belirtmiştir.
Kuşak kavramı ile ilgili Auguste Comte’un (1974: 136) başlattığı çalışmaları, sosyal bilim araştırma metotlarını kullanarak kapsamlı bir biçimde
devam ettiren Alman Sosyolog Karl Mannheim’e (1998: 320) göre kuşak,
ortak alışkanlıkları ve kültürü paylaşan insanlar topluluğu olarak tanımlamıştır. Aynı zaman diliminde doğmuş ve bu zaman diliminin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi olaylarından benzer şekilde etkilenmiş, aynı tarihsel olayları yaşayarak aynı toplumsal koşullar ile sosyalleşip ortak kimliğe
ait olmuş, kendine has değerleri, algıları, görüşleri, bakış açıları, yargıları,
tutum ve davranışları ve aynı zamanda benzer güçlü ve zayıf yönleri bulunan insanların oluşturdukları topluluklar kuşak olarak tanımlanmaktadır
(Lagree, 1991: 7; Altuntuğ, 2012: 204; Keleş, 2011: 131; Lower, 2008: 80;
Çelik ve diğ., 2004: 191; Srinivasan, 2012:49).
Türkiye’de ise ilk kuşak araştırmaları 1960 yılında başlamış, 1968 yılı
öğrenci olayları ile birlikte araştırmaların sayısı artmış ve bu araştırmalar
özellikle aile içi kuşak çatışmaları üzerine yoğunlaşmıştır (Tezcan, 1977: 4;
Toruntay, 2011: 68).

2.2. Kuşak Kavramının Kronolojik Olarak Tanımlanması
Kuşaklar tek bir nedenden ötürü ve bir anda değil, daha ziyade birçok
nedenden ötürü ve bir geçiş süreci ile yeni dönemlerine başlarlar. Bu nedenle kuşakların sınıflandırmasında farklı görüşler ile karşılaşılır (Strauss
ve Howe 1991: 335; Kian ve diğ., 2013: 53).
İsimleri ve tarih aralıkları farklılık gösterse de genel kabul gören düşünceye göre günümüzde beş farklı kuşağın varlığından söz edilebilir (Yılmaz,
2013: 1).
-

Sessiz Kuşak: 1946 yılından önce doğanlar
Patlama Kuşağı: 1946-1964 yılları arasında doğanlar
X Kuşağı: 1965-1979 yılları arasında doğanlar
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- Y Kuşağı: 1980-1999 yılları arasında doğanlar
- Z Kuşağı: 2000 – 2012 yılları arasında doğanlar.
Kuşakların kronolojik olarak sınıflandırmasına dair farklı düşünceler
Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Kuşakların Kronolojik Olarak Farklı Sınıflandırılmaları
Kaynak
Sınıflandırmalar
Bebek
Howe ve
13. Kuşak
Milenyum
Sessiz Kuşak Patlaması
Strauss
(1961Kuşağı
(1925-1943) (1943(2000)
1981)
(1982-2000)
1960)
Bebek
Lancaster
X Kuşağı
Gelenekçiler Patlaması
Y Kuşağı
ve Stillman
(1965(1900-1945) (1946(1981-1999)
(2002)
1980)
1964)
Bebek
Martin
X Kuşağı
Sessiz Kuşak Patlaması
Milenyumlar
ve Tulgan
(1965(1925-1942) (1946(1978-2000)
(2002)
1977)
1960)
Oblinger
Bebek
X Kuşağı
Milenyum
ve
Yetişkinler Patlaması
Y Kuşağı
(1965Sonrası
Oblinger
(<1946)
(1947(1981-1995)
1980)
(1995-şimdi)
(2005)
1964)
Bebek
X Kuşağı
Tapscott
Patlaması
Dijital Kuşak
(1965(1998)
(1946(1976-2000)
1975)
1964)
Bebek
X Kuşağı
Zemke ve Eski Askerler Patlaması
Gelecektekiler
(1960diğ. (2000) (1922-1943) (1943(1980-1999)
1980)
1960)
Kaynak: Reeves ve Oh, 2008: 296

3. MOTİVASYON KAVRAMI
3.1 Motivasyon Kavramının Tanımı
Türkçe karşılığı “motivasyon” olan sözcük, etimolojik olarak Latince
“movere” ve İngilizce “motive” sözcüğünden türemiştir (Duman, 2014: 28).
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde motivasyon, “isteklendirme”, “güdülendirme” olarak ifade edilmektedir (TDK, 2006). Güdü, insanları ihtiyaçlarını
karşılayabilmesi amacıyla harekete geçiren itici güçtür (Can, 1992:164).
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Yöneticiler motivasyonu tıpkı sihirli bir toz gibi düşünebilir. Bu sihirli tozun insanların üzerine serpiştirildiğinde herkesin birdenbire enerji ile
yükleneceği ve birdenbire çalışma isteği ile dolacakları sanılır. Ama gerçekte motivasyon bir sihir değil, çalışanlara nasıl davranıldığı ve karşılığında
çalışanların da yaptıkları iş hakkında neler düşündükleri ve hissettikleri ile
alakalı bilimsel bir kavramdır (Kenan, 1996: 5). Motivasyon genel bir ifade
ile insanların bir işi yaparken duydukları istek derecesi olarak veya daha
teknik bir tanımlama ile insanların davranışlarını etkileyen psikolojik bir
süreç olarak tanımlanabilir (Mitchell, 1992: 81).
Motivasyon temelde insanların davranışları ile ilgili bir kavramdır (İslam ve İsmail, 2008: 344). Bu nedenle motivasyon kavramı günümüzde
hem psikoloji biliminde hem de yönetim biliminde incelenmekte olan bir
konudur (Yüksel, 2000: 131) Psikoloji bilimi motivasyonu, bir davranışa
güç veren ve hedefe yönlendiren ihtiyaç veya istek halinde olma durumu
olarak tanımlarken (Senemoğlu, 2003: 135), yönetim bilimi örgütlerin
ayakta kalmasını, gelişmesini ve amaçlarına ulaşmasını sağlayan çabaların
devam etmesi için üyelerinin duyduğu istek derecesi olarak tanımlamıştır
(Tuna ve Türk, 2006: 620).

3.2. Motivasyon Süreci
Motivasyon sürecinde ilk önce bireyin ihtiyaçları ortaya çıkar. Tatmin
edilmeyen bu ihtiyaçlar gerginlik (uyarılma) yaratır ve bu gerginlik bireyi
davranışa yönlendirir. Davranış sonucunda eğer ihtiyaç giderilir ise
gerginlik azalır (Armstrong, 2006, 252).

3.3. Motivasyon Çeşitleri
Motivasyonun iki ayrı çeşidi olduğu kabul edilir. Bunlar içsel (intrinsic)
ve dışsal (extrinsic) motivasyondur (Duman, 2014: 32).

3.3.1. İçsel Motivasyon
İçsel motivasyonda motivasyon kaynağı, bireyin yaptığı işin kendisi
için eğlenceli olup olmamasına bağlı olarak bizzat kendisidir. İçsel motivasyonda motivasyon, doğrudan doğruya işin tabiatı ile ilgilenir (Ersarı ve
Naktiyok, 2012: 83). Herzberg (1957) içsel motivasyonu “İnsanların kendi
iç durumlarından kaynaklanan, onların belirli bir biçimde, belirli bir yöne
doğru harekete geçmesini sağlayan faktörler” olarak açıklamıştır (aktaran
Duman, 2014: 32).

3.3.2. Dışsal Motivasyon
Dışsal motivasyon, ücret artışı, prim, ödül gibi harici faktörler ile insan
üzerinde etkili olan bir motivasyon çeşididir (Ryan ve Deci, 2000: 57). Dış-
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sal motivasyonda motivasyon kaynağı insanın kendisi değil, çevresel faktörlerdir (Ersarı ve Naktiyok, 2012: 83).

3.4. Motivasyon Faktörleri
Motivasyon faktörlerini inceleyen çok sayıda araştırmacı, yaptıkları
araştırmalar sonucunda motivasyonu etkileyen faktörleri farklı nitelik ve
bakış açılarına göre sınıflandırmışlardır (Qu ve diğ., 1999: 241; Küçüközkan,
2015: 104).
Bu araştırmacılardan biri olan Ünsar’a (2011: 3) göre motivasyonu
etkileyen üç temel faktör şunlardır:
- Ekonomik Faktörler
- Psikolojik ve Sosyal Faktörler
- Örgütsel-Yönetsel Faktörler
1- Tatmin Edilmemiş İhtiyaç

6 - Gerginliğin Azalması

2- Gerginlik (Uyarılma)

5- Tatmin Edilmiş İhtiyaç

3- Amaca Doğru Yönelme

4- Amaca Ulaşma

Şekil 1. Temel Motivasyon Süreci
Kaynak: Başaran, 1991: 147

Ayrıca bu faktörlerin her biri kendi içinde olumlu (iyi) ve olumsuz
(kötü) değişkenler barındırabilir. Olumlu (iyi) motivasyon çalışanların
hem verimini hem de mutluluğunu arttırmaya yönelikken, olumsuz (kötü)
motivasyon çalışanların sadece verimini arttırmaya yöneliktir. Çalışanlardan en yüksek performans hem verimin hem de mutluluğun arttığı durumlarda elde edilebilir. Çalışma isteği büyük ölçüde çalışan ile ilişkili olsa
da o çalışanın nasıl idare edildiği ve iş ortamı da çalışanın çalışma isteği
üzerinde etkilidir (Karakaya ve Ay, 2007: 55).
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4. X VE Y KUŞAĞININ MOTİVASYON BEKLENTİLERİ
4.1. X Kuşağının Motivasyon Beklentileri
1970’li yıllarda ortaya çıkan petrol krizinin hayatın her alanındaki yansımaları sonucu çalkantılı bir döneme tanıklık ettikleri için “Kayıp Kuşak”
olarak da adlandırılan (Altuntuğ, 2012: 205) X Kuşağı üyeleri iş yaşamına
ve işverenlerine bağlıdırlar. Gelecek kaygısı taşıyan X Kuşağı bu nedenle
çok çalışarak daha iyi bir kariyer yapmayı ve daha çok para kazanmayı
hedeflemiştir ve zorunlu olmadıkça iş değişikliği yapmazlar. Eğitime çok
önem verirler ve toplumsal problemlere karşı duyarlıdırlar. Teknoloji ile
geç tanışmışlardır ve teknolojiyi sadece ihtiyaç duyduklarında kullanırlar
(Başgöze, 2015: 123).
X Kuşağı üyeleri işverenine sadık, işyerinde esneklikten ve otonomiden
hoşlanan, iş motivasyonları yüksek, otoriteye karşı saygılı, aynı işte uzun
yıllar çalışabilen, kendi kendine sorunları çözebilme yetisi gelişmiş bireyler
olup, aile ve iş yaşamı arasında denge arayan, kanaatkâr, gerçekçi, kaygılı,
sorgulayan, amaç ve görev odaklı, uyumlu ve esnektirler (Koç, Öztürk ve
Yıldırım, 2016: 72; Tulgan & Martin, 2001: 25; Mengi, 2009; Çetin ve Karalar, 2016: 159).
X Kuşağı üyelerini işyerinde tutabilmek için onlara bir aile üyesiymiş
gibi davranmak gereklidir ve işyerinde kurumdan çok yöneticiye sadakat
gösterirler (Williams, 2011: 7).

4.2. Y Kuşağının Motivasyon Beklentileri
1980 ve 1999 yılları arasında doğmuş olup günümüzde 18 ile 36 yaş aralığında olan ve aynı zamanda günümüz iş hayatının en genç üyeleri olan Y
Kuşağı, nüfus olarak kendilerinden önceki kuşağın yaklaşık üç katı büyüklüğe sahiptirler (Schroder ve Warren, 2005: 55) ve pazarlama stratejilerinin
hedef aldığı tüketici konumundadırlar (Sırım, 2006: 22). Y Kuşağı her şeyi
sorguluyor olmalarından ötürü İngilizce “neden” anlamına gelen “why” kuşağı olarak da isimlendirilmişlerdir ve bu kelimenin yazılışı olan Y harfi ile
ifade edilirler (Kuru, 2014: 2).
Y Kuşağı üyeleri için yeni şeyler öğrenmek, sosyalleşmek ve iş arkadaşları ile güzel ilişkiler kurmak önemlidir. Huzurlu bir iş ortamı onların motivasyonunu olumlu yönde etkiler. Y kuşağı üyelerinin ekonomik hedefleri
vardır ve bu hedeflere ulaşmak onlar için çok önemlidir. Ekonomik hedeflerinin yanı sıra yaptıkları işin standartlarının belirli olması da onlar için
önemlidir. Standartların net bir biçimde belirlenmesini önemserler (Tulgan ve Martin, 2001: 29). Ataerkil aile yapısından çocukerkil aile yapısına
geçilen bu kuşakta çocuk, evde yenecek yemekten, televizyonda izlenecek
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programa kadar karar verici konumuna gelmiştir. Ebeveynleri tarafından
her istediği yapılan ve aile içerisinde otoriteyi ele geçirmiş Y kuşağı çocukları aynı hâkimiyeti işyerlerinde de sağlamak istemektedirler. “İşveren
kendi çıkarları doğrultusunda gerektiğinde beni işten çıkarıyor ise ben de
kendi çıkarlarım doğrultusunda daha iyi imkânlar ile bir iş bulur isem ben
de işverenimi terk ederim” düşüncesine sahip Y Kuşağı üyelerinin iş hayatında sadakatleri düşüktür ve tek amacı bireysel zenginliktir (Başal, 2014:
92). Kendilerinden önceki kuşaklardan farklı olarak sabırsızlığı ile de bilinen (Tarçalır, 2015) ve sürekli aynı işi yapmak istemeyen (Taşlıyan ve diğ.
2014: 31) ve kolayca iş değiştirebilecek yapıda olan (Yüksekbilgili, 2013:
345) bir Y Kuşağı üyesinin iş hayatı boyunca 10’dan fazla iş değiştirmesi
öngörülmektedir (Daloğlu, 2013: 33).
Y Kuşağını motive eden diğer unsurlar ise iş ve özel yaşamları arasında
bir denge olması, kariyer olanakları sunulması ve performanslarının ödüllendirilmesidir. Onlar için performanslarının ödülü sadece maddi değil,
yetkilerinin arttırılması şeklinde de olmalıdır (Baldonado, 2008: 10). Eğlenceli bir çevre, gelişime açık fırsatlar, yaptıkları işte çeşitlilik, yeni şeyler
öğrenebilme, esnek çalışma saatleri iş yaşamında aradıkları özelliklerdir
(Carver ve Candela, 2008: 989). 15 saatini iletişim teknolojilerine harcayan,
teknolojiyi yaşam biçimi yapmış Y kuşağını (Bozyiğit ve diğ., 2011: 126;
Skiba, 2005: 370; Smith ve Smith, 2005: 21) motive eden temel faktörler
şunlardır: (Acılıoğlu, 2015: 65)
-

Kişisel Gelişim
Adalet
İş-Yaşam Dengesi
Hareket Alanı
Rahat Çalışma Ortamı
Anlamlı İş

5. OTOMOTİV SEKTÖRÜ
5.1. Otomotiv Sektörünün Tanımı
Otomotiv sektörü; insan ve yük taşımak maksadıyla, kara yolunda hareket edecek şekilde üretilmiş motorlu araçları kapsayan sektör olarak tanımlanmıştır (DTM, 2005: 1). Bir başka ifade ile otomotiv sektörü her türlü
motorlu taşıt üreten sanayi olarak tanımlanabilir (MEGEP, 2005: 243).
Otomotiv sektörü, üretimde demir, çelik, alüminyum, petro-kimya
(lastik, plastik), tekstil v.b. birçok farklı sektörün ürünlerinden faydalanan,
ürettiği ürünlerin de tarımdan turizme, sanayiden inşaata kadar yaşamın
her alanında kullanılan bir sektör olması sebebiyle gerek gelişmiş ülkelerde
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gerekse de gelişmekte olan ülkelerde en önemli sektörlerin başında gelmektedir (Brealey ve Myres, 2001: 3).

5.2. Türkiye’de Otomotiv Sektörü
2017 yılı itibariyle ülkemizde 45 farklı otomobil markasının satışı gerçekleşmektedir. 2017 yılında Türkiye pazarında faaliyet gösteren 45 marka
toplamda 216.791 adedi yerli ve 505.968 adedi ithal olmak üzere toplam
722.759 adet otomobil satışı gerçekleştirmiştir. Hafif ticari araçları da dâhil
ettiğimizde Türkiye’de 2017 yılında 956.194 adet otomobil ve hafif ticari
araç satışı gerçekleşmiştir (ODD, 2018).
İstihdam açısından incelendiğinde, ülkemizde otomotiv sektörünün
2014 yılında 43.000 kişiye doğrudan iş imkânı sağladığı görülmektedir.
Bu sayı, Türkiye’de çalışan her 1000 kişiden 17’sinin otomotiv sektöründe
yer aldığını göstermektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014). İstihdamın %78’i
mavi yakalı olup, %22’si ise beyaz yakalılardan oluşmaktadır (OSD, 2017:
12). Türkiye’de otomobil yetkili satıcılık mesleğini temsil eden Otomobil
Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) üyesi olan 986 adet işletme, toplam 30 milyar TL’lik yatırım değerine sahip olup yine toplam 5 milyon m2
alanda 70 bin kişiye istihdam sağlayarak tüketicilere binek ve hafif ticari
araçlar için satış, servis, yedek parça, sigorta ve 2. el araç alış-satış hizmeti
vermektedirler (OYDER, 2016).

6. YÖNTEM
6.1. Değişkenler ve Hipotezler
Çalışmanın bağımlı değişkenini satış danışmanları motivasyonu oluşturmaktadır. Bu bağımlı değişken üzerinde ise X ve Y kuşağı değerleri ve
demografik özellikleri farklılaşması incelenmektedir. Araştırmada X ve Y
kuşakları arasında iş motivasyonu düzeyleri arasında farklılık olup olmadığı tespit edilmek istenmektedir. Aynı zamanda X/Y kuşaklarındaki bireylerin cinsiyet, medeni hal, eğitim durumu, yaş, kıdem, iş tecrübesi ve
aylık gelirleri gibi demografik özelliklerinin iş motivasyonlarına etkisi olup
olmadığı da ölçülmek istenmektedir. İş motivasyonu üzerinde etkili ve belirleyici özelliklerden birisinin kuşak farkları olduğu literatür çalışması esnasında görüldüğünden hipotez de bu yönde oluşturulmuştur.
H1: X ve Y kuşağı mensubu satış danışmanlarının motivasyon faktörleri
farklıdır.
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir anket
kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlerle ilgili veriler bir kişisel bilgi formu ve
bağımlı değişkenlerle ilgili veriler ise araştırmacı tarafından geliştirilen İş
Motivasyonu Ölçeği ile elde edilmiştir.
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Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki otomobil yetkili satıcılarında çalışan satış danışmanları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Skoda, Volkswagen, Audi, Seat, Opel, Renault, Dacia, Honda, Toyota, Lexus,
Fiat, Ford ve Peugeot markalarının İstanbul’daki 28 yetkili satıcısında, satış
danışmanı olarak görev yapmakta olan 150 satış danışmanından meydana
gelmektedir. Araştırma için toplam 200 adet anket bastırılmış ve ilgili yerlere dağıtılmıştır. Toplanan 178 adet anket veri girişi için kontrol edildiğinde 28 adet anketin değerlendirmeye alınamayacak kadar eksik ve yanlışlar
barındırdığı görüldüğünden bu anketler analize dâhil edilmemiştir. Kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm demografik özellikleri
(cinsiyet, medeni hal, eğitim, yaş, çalışılan örgütte çalışma yılı, iş yaşamında çalışma yılı, aylık ortalama gelir) ortaya koymayı amaçlayan sorulardan
oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümünde ankete katılan otomotiv sektörü
satış danışmanlarının, çalıştıkları kurumu düşünerek motivasyonlarını etkileyen faktörlere ilişkin algı düzeylerini belirlemek üzere araştırmacı tarafından, yurtiçi ve yurtdışı alan yazısı taraması ve uzmanlardan alınan görüşler çerçevesinde, toplam 28 maddeden oluşan, 10 seçenekli, Likert tipi
geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin maddeleri/ifadeleri, araştırmaya
katılan bireylerce, ‘Çok az etkiler’ (1) ile ‘Çok fazla etkiler’ (10) derecelendirmelerinden biri seçilerek değerlendirilmektedir.

6.2. Bulgular ve Değerlendirme
6.2.1. Geçerlik ve Güvenirlik
Araştırmacı tarafından geliştirilen İş Motivasyonu Ölçeği’nin, araştırmaya katılan bireylerce bir veya birden fazla boyutlu algılanıp algılanmadığı
ve bir bütün olarak tutarlı bir şekilde araştırmaya katılan satış danışmanlarının iş motivasyonu düzeylerini ölçüp ölçmediği 30 kişilik bir pilot çalışma ile araştırılmıştır. Ölçek pilot çalışmayla güvenirlik testine tabi tutulmuş
ve Cronbach Alpha katsayısı 0,849 olarak bulunmuştur.
İş Motivasyonu Ölçeği ile toplanan verilerin faktör analizi için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi ile
incelemeye tabi tutulmuştur. KMO’nun 0.60’dan yüksek ve Barlett Küresellik testinin anlamlı çıkması halinde toplanan verilerin açımlayıcı faktör analizine uygun olduğu söylenebilir (Büyüköztürk, 2007: 126). Barlett
küresellik testi bize aynı zamanda değişkenler arasında yeterli oranda ilişki
olup olmadığını ve p<0,05’ten düşük olması halinde değişkenler arasında
anlamlı bir ilişki olduğunu da göstermektedir (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko,
2006: 79-80; Leech, Barrett ve Morgan, 2005: 82). İş Motivasyonu Ölçeği
daha sonra açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Temel bileşenler
analizlerinden ise Principal Component Analysis, Varimax with Kaiser Normalization teknikleri kullanılmıştır.
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Ölçüm aracıyla ölçülen faktörlerin doğası hakkında bilgi edinmeye
çalışılan bir inceleme türü olan (Tavşancıl, 2006) açımlayıcı faktör analizinin
ilki sonucu, İş Motivasyonu Ölçeği’nin yedi boyuttan meydana geldiği
ve boyutların toplam varyansın %62,67’sini açıkladıkları bulunmuştur.
Bir maddenin (orijinalinde Madde 22) dört alt boyutta birden ve yüksek
faktör yükü aldığı görüldüğünden (binişik olma) ölçekten çıkarılmasına
karar verilmiş ve yenilenen faktör analizinde ölçeğin yine yedi boyuttan
meydana geldiği ve boyutların toplam varyasnın %63,44’ünü açıkladıkları
bulunmuştur. Bu defa da bir başka maddenin (Madde 15) 0.30’dan düşük
yük aldığı bir diğerinin (Madde 25) üç alt boyutta birden yüksek faktör
yükü aldığı görüldüğünden bu iki maddenin de ölçekten çıkarılmasına
karar verilmiş ve faktör analizi yenilenmiştir. İş Motivasyonu Ölçeğinin yine
yedi boyuttan/faktörden meydana geldiği ve boyutların toplam varyansın
%65,49’unu açıkladıkları bulunmuştur.
Ayırt edicilik testi sonrası ölçeğin faktörlerinde yer alan maddelerin
ortak özellikleri ve yapılan kuramsal çalışma dikkate alınarak; Faktör 1’e
‘Anlamlı iş’, Faktör 2’ye ‘İş Yaşamı’, Faktör 3’e ‘Adalet’, Faktör 4’e ‘Maddi beklentiler’, Faktör 5’e ‘Rahat çalışma ortamı’, Faktör 6’ya ‘Hareket alanı’ ve son
olarak Faktör 7’ye ‘Kişisel gelişim’ adlarının verilmesi uygun bulunmuştur
(Tablo 2).
Yapılan faktör analizi sonrası birinci faktör için tespit edilen güvenirlik
katsayısı (Cronbach’s Alpha) α=0,738; ikinci faktör için 0,735; üçüncü faktör
için 0,741; dördüncü faktör için 0,794; beşinci faktör için 0,816; altıncı faktör
için 0,684 ve yedinci faktör için 0,723 olarak bulunmuştur. Bu değerler,
ölçek alt boyutlarını oluşturan maddelerin arasında güvenirliğin oldukça
yüksek olduğunu göstermektedir. Her hangi bir madde faktörlerden (alt
boyuttan) silindiğinde α katsayısının (alt boyutun güvenirlik katsayısının)
yükselmeyeceği görüldüğünden tüm maddelerin bu faktörler altında
kalmasına karar verilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS
23 ve AMOS 23 paket programları ile yapılmıştır.
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Tablo 2. İş Motivasyonu Ölçeği Maddelerine İlişkin Döndürülmüş Faktör Matrisi
Madde
23. Kendimi iş yerinde değerli
ve önemli hissetmek
9. Performansım ile ilgili
yöneticimden geri bildirim
almak
16. Görev tanımımın ve
hedeflerimin önceden
belirlenmiş olması
2. Yaptığım işin anlamlı ve
değerli olduğunu düşünmek
12. İş ortamımın eğlenceli
olması
5. İş yerimde sosyal
aktivitelerin düzenleniyor
olması ve bunlara katılabiliyor
olmak
19. İş arkadaşlarım ile
anlaşabilir olmak
26. Yöneticimin esnek ve
demokratik olması
6. Yöneticilerimin tüm
çalışanlara eşit mesafede
olduğunu ve adaletli
davrandığını düşünmek
20. İş güvencem olması
13. Yöneticimin bana
güvenmesi ve beni takdir
etmesi
14. Ücret artışlarının önceden
belirlenmiş performans
değerlendirme kriterlerine
göre belirlenmesi
7. Aldığım maaş, prim ve ödül
21. Belirlenen satış hedeflerin
ulaşılabilir olduğuna inanmak
28. Mesai ücreti karşılığı fazla
mesai yapıyor olmak
27. Farklı departmanlarda
rotasyon yaparak çalışmak

Faktör
1

2

3

4

0,752
0,667

0,660
0,488
0,768

0,728

0,610
0,581

0,736
0,705
0,369

0,750
0,736
0,466
0,442
0,436

5

6

7
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24. Yöneticim ile iş ve iş
dışında her konuda rahatça
konuşup tartışabilmek
10. Kendime ait bir ofisimin
olması
3. İş yerimin evime yakın
olması
17. İşimi kolaylaştıracak
yazılımlara ve teknolojik
imkânlara sahip olmak
4. Çalışma saatlerinin esnek
olması
11. Bilgi ve tecrübelerimi işime
aktarıp kendi yöntemlerimi
kullanabilmek
18. Karar alım sürecine dâhil
olmak
1. Eğitim ve kişisel gelişim
imkânlarının sağlaması
8. Kariyer planlamamı
yapabilmek
Döndürme Metodu: Varimax with Kaiser Normalization
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0,673
0,638
0,585
0,532
0,767
0,634
0,456
0,737
0,645

6.2.2. Demografik Bulgular
Araştırmaya katılan satış danışmanlarının %56’sı (84 kişi) X kuşağını
(32-53 yaş arası) %44’ü (66 kişi) Y kuşağını (21-31 yaş arası) ve temsil etmektedir. Medeni durum homojen bir dağılım göstermektedir (%52,7 evli,
%47,3 bekâr). Eğitim düzeyine bakıldığında ağırlıklı olarak lisans mezunu
oldukları görülmektedir (Lise %14,0, Önlisans %18,7, Lisans %56,7, Lisans
üstü %10,7). Şu anki işte çalışma süresi 1-6 yıl aralığında olanlar %52’yi
oluşturmaktadır. Toplam iş tecrübesine bakıldığında 1-3 yıl aralığında, yani
tecrübesiz sayılabilecekler yalnızca %18,7’lik dilimi oluşturmaktadır. Aylık
ortalama gelir de %59,4 ile 2-4 bin TL aralığındadır. Demografik özelliklere
göre X ve Y kuşağı mensuplarının iş motivasyonunun değerlendirilmesi incelenmiş olup bu çalışmada elde edilen bulgular kapsam dışı bırakılmıştır.

6.2.3. X ve Y Kuşağı Katılımcıların İş Motivasyonları
Düzeylerine İlişkin Bulgular
Satış danışmanlarının kuşaklarına bağlı olarak İş Motivasyonu Ölçeğinin yedi alt boyutu ve geneline ilişkin hesaplanan ortalama puanları (X)
ve standart sapma (ss) değerleri Tablo 3’teki gibidir. 25 madde ve yedi alt
boyuttan oluşan ölçeğin maddeleri/ifadeleri satış danışmanları tarafından
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önemleri ve kendi motivasyonlarını etkileme düzeylerine göre doldurulmuştur. ‘1’ ile ‘10’ arasında değerlendirilen ifadeler sonrası elde edilen
boyut ortalama puan 1,00’e yaklaştığında satış danışmanı için o faktörün
motivasyon için etki düzeyi zayıf/düşük, 10,00’a yaklaştığında ise güçlü/
yüksek kabul edilmektedir. Tablo 2 ve Şekil 2’de satış danışmanlarının kuşaklarına bağlı olarak ve genel iş motivasyon düzeylerini gösterir ortalama
puanlar ve standart sapma değerleri verilmiştir.
Tablo 3. Satış Danışmanlarının İş Motivasyonu Düzeylerine İlişkin Betimsel
İstatistikler Karşılaştırılmasına Yönelik t-testi Sonuçları
Betimsel İst.

Boyut/Ölçek

Kuşak

Adalet

Y Kuşağı
X Kuşağı

66
84

Anlamlı iş

Y Kuşağı
X Kuşağı

Hareket alanı

n

X

ss

t-testi
t

sd

p

9,68
7,33

1,24
1,51

2,24

148 0,012*

66
84

9,07
9,17

1,19
1,03

0,58

148

Y Kuşağı
X Kuşağı

66
84

9,89
8,02

1,07
1,03

2,16

148 0,017*

İş yaşamı

Y Kuşağı
X Kuşağı

66
84

7,29
9,59

1,76
1,44

2,14

148 0,023*

Kişisel gelişim

Y Kuşağı
X Kuşağı

66
84

9,29
9,16

0,81
1,20

0,76

148

Maddi beklenti

Y Kuşağı
X Kuşağı

66
84

6,92
9,06

1,41
1,30

2,21

148 0,014*

çalışma Y Kuşağı
X Kuşağı

66
84

9,95
7,84

1,20
1,12

2,13

148 0,025*

Rahat
ortamı
*p<0,05

0,565

0,450
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Şekil 2. Satış Danışmanlarının X ve Y Kuşaklarına Bağlı Olarak İş Motivasyon
Düzeyleri

H1: X ve Y kuşağı mensubu satış danışmanlarının motivasyon faktörleri
farklıdır.
Satış danışmanlarının genel olarak (X ve Y kuşakları birlikte) iş
motivasyon düzeyleri incelendiğinde oldukça yüksek olduğu söylenebilir.
Satış danışmanlarının boyutlara ilişkin en düşük ortalama puanı maddi
beklenti boyutu için ( X

=8,00±1,35) ve en yüksek ortalama puan

Maddi beklenti

ise kişisel gelişim boyutu için ( X

=9,22±1,04) bulunmuştur.

Kişisel gelişim

Kuşaklar arası iş motivasyon düzeylerine bakılacak olursa, adalet, hareket
alanı ve rahat çalışma ortamı boyutları bakımından Y kuşağı lehine bir fark
görülürken (puanları daha yüksek), iş yaşamı ve maddi beklenti boyutları
bakımından ise X kuşağı lehine bir fark göze çarpmaktadır (daha yüksektir).
Anlamlı iş ve kişisel gelişim ve ölçeğin geneli bakımından ise X ve Y kuşağının ortalama puanlarının birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir.
X ve Y kuşağına mensup satış danışmanlarının iş motivasyonu düzeylerine ilişkin puanları arasında anlamlı fark olup olmadığı bağımsız (ilişkisiz)
gruplar t-testiyle incelenmiş ve Tablo 3’ten de görüleceği üzere iki grubun iş
motivasyonu düzeyleri beş alt boyut (adalet, hareket alanı, iş yaşamı, maddi
beklenti ve rahat çalışma ortamı) bakımından farklı bulunmuştur. Buna göre;
X ve Y kuşağı satış danışmanlarının, adalet boyutu puanları (düzeyleri)
arasında anlamlı bir fark olduğu ve bu farkın Y kuşağı satış danışmanları
lehine olduğu bulunmuştur [t(148)=2,24 ve p<0,05]. Grupların ortalama
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puanları incelendiğinde, Y kuşağı satış danışmanları ( X

=9,68)

Y kuşağı

adaleti iş motivasyonu bakımdan X kuşağı satış danışmanlarına ( X
=7,33) göre daha çok önemsemektedir (önemli bulmaktadır).
kuşağı

X

X ve Y kuşağı satış danışmanlarının, hareket alanı boyutu puanları
(düzeyleri) arasında da anlamlı bir fark olduğu ve bu farkın yine Y kuşağı
satış danışmanları lehine olduğu bulunmuştur [t(148)=2,16 ve p<0,05].
Grupların ortalama puanları incelendiğinde, Y kuşağı satış danışmanları
(X

=9,89) hareket alanını iş motivasyonu bakımdan X kuşağı satış

Y kuşağı

danışmanlarına ( X
bulmaktadır).

=8,02) göre daha çok önemsemektedir (önemli

X kuşağı

X ve Y kuşağı satış danışmanlarının, iş yaşamı boyutu puanları (düzeyleri)
arasında da anlamlı bir fark olduğu ve bu farkın X kuşağı satış danışmanları
lehine olduğu bulunmuştur [t(148)=2,14 ve p<0,05]. Grupların ortalama
puanları incelendiğinde, X kuşağı satış danışmanları ( X

X kuşağı

=9,59) iş

yaşamını iş motivasyonu bakımdan Y kuşağı satış danışmanlarına ( X
=7,29) göre daha çok önemsemektedir (önemli bulmaktadır).
kuşağı

Y

X ve Y kuşağı satış danışmanlarının, maddi beklenti boyutu puanları
(düzeyleri) arasında da anlamlı bir fark olduğu ve bu farkın yine X kuşağı
satış danışmanları lehine olduğu bulunmuştur [t(148)=2,21 ve p<0,05].
Grupların ortalama puanları incelendiğinde, X kuşağı satış danışmanlarının
(X

X kuşağı

=9,06) maddi beklentileri iş motivasyonu bakımdan Y kuşağı satış

danışmanlarından ( X Y kuşağı=6,92) daha çok önemsedikleri anlaşılmaktadır
(önemli bulmaktadır).
Son olarak, X ve Y kuşağı satış danışmanlarının, rahat çalışma ortamı
boyutu puanları (düzeyleri) arasında da anlamlı bir fark olduğu ve bu
farkın Y kuşağı satış danışmanları lehine olduğu bulunmuştur [t(148)=2,13
ve p<0,05]. Grupların ortalama puanları incelendiğinde, Y kuşağı satış
danışmanlarının ( X

=9,95) rahat çalışma ortamını iş motivasyonu

Y kuşağı

bakımdan X kuşağı satış danışmanlarından ( X X kuşağı=7,84) daha çok
önemsedikleri görülmektedir (önemli bulmaktadır).

X ve Y kuşağı satış danışmanlarının iş motivasyonu faktörlerine ilişkin
algı düzeyleri arasındaki farklılaşmalar özetlenecek olursa; Y kuşağı satış
danışmanlarının iş motivasyonunda adaleti, hareket alanı ve rahat çalışma
ortamını daha önemli/etkili buldukları, buna karşılık X kuşağı satış
danışmanlarının ise iş motivasyonunda iş yaşamı ve maddi beklentileri daha
önemli buldukları görülmektedir. İş motivasyonunda anlamlı iş ve kişisel
gelişimin etkisini ise her iki kuşaktaki satış danışmanlarının benzer şekilde/
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düzeyde önemli algıladıkları anlaşılmaktadır. Bu iki boyut bakımından
X ve Y kuşağı satış danışmanlarının algı düzeyleri arasında anlamlı fark
yoktur (p>.05). Dolayısıyla altı faktörden dördü farklılık gösterdiğinden
H1 büyük ölçüde doğrulanmıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmanın teorik modeli Şekil 3’te gösterilmektedir. Motivasyon
bağımlı değişkendir ve demografik özellikler kontrol değişkeni olarak
modellenmiştir. Bu çalışmada demografik değişkenlerden X ve Y kuşağı
mensupluğunu belirlemek adına yalnızca yaş kriter olarak alınmıştır.
Kuşaklar
X Kuşağı
Y Kuşağı
Demografik Özellikler
Cinsiyet
Medeni Hal
Eğitim Durumu
Yaş
Kıdem
İş Tecrübesi
Aylık Gelir

Motivasyon
Adalet
Anlamlı İş
Hareket Alanı
İş Yaşamı
Kişisel Gelişim
Maddi Beklentiler
Rahat Çalışma Ortamı

Şekil 3. Araştırmanın Teorik Modeli

Günümüz işletmelerinde ekip yöneten tüm yöneticilerin kuşakları
tanıması ve kuşakların motivasyon beklentilerini bilerek çalışanlarının
motivasyon düzeyini arttırması, hedeflere ulaşabilmek için son derece
önemlidir. Gerek yurtiçi gerek yurtdışı literatür incelendiğinde kuşaklar
ve motivasyon kavramlarının anlaşılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu
çalışmada ise otomotiv sektöründe çalışan X ve Y kuşağı üyesi satış danışmanlarının motivasyon faktörleri arasında bir farklılık olup olmadığına
bakılmış ve demografik değişkenlere göre motivasyon faktörleri arasındaki
farklılıklar incelenmiştir. Ancak demografik değişkenlerden sadece yaş bu
çalışmanın kapsamına alınmıştır.
Her çalışmada olduğu gibi, bu çalışmanın da bazı kısıtları vardır. Bu
araştırma İstanbul’da faaliyet gösteren otomobil yetkili satıcılarında çalışmakta olan X ve Y kuşağı mensubu satış danışmanları üzerinde yapılmıştır. Bundan sonraki araştırmalarda örneklem büyütülerek tüm Türkiye’ye
genişletilerek bölgesel ve kültürel farklılıkların da motivasyon faktörlerine
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etkisi incelenebilir. Bununla birlikte sonraki çalışmalarda farklı sektörlerde
çalışmakta olan satış danışmanlarının motivasyon faktörleri incelenebilir.
Ancak bu çalışma yine de kuşakların iş motivasyon düzeylerini belirlemek
adına yol gösterici niteliktedir. İleride yapılacak çalışmalarda hem coğrafya
genişletilip hem de anket sayısı arttırılarak daha büyük ve daha geniş örnekleme ulaşılarak araştırmanın genel geçerliliği arttırılabilir. Ayrıca araştırmada elde edilen nicel (anket) veriler nitel bir çalışma ile desteklenerek
daha doğru ve yorumlanabilir sonuçların elde edilmesi sağlanabilir.
X ve Y Kuşağı mensuplarının iş motivasyon farklılıklarının incelenmesi
amacıyla yürütülen bu araştırma gerek literatüre gerekse de uygulamada
yöneticilere önemli katkılar sağlayabilecek niteliktedir. Bu araştırmanın
literatüre yaptığı en önemli katkı, yöneticilerin satış elemanlarını motive
ederken X ve Y kuşağı özelliklerini dikkate alabilmeleri adına yol gösterici olmasıdır. İş motivasyonunun örgütün gelişimine önemli katkısı olduğu
dikkate alınarak bunun için gerekli örgütsel destek sağlanmalıdır.
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İNOVASYON VE YENILIKTE STRATEJIK KONULAR VE
YÖNETIMIN ROLÜ: TERS İNOVASYON ÇAĞI
STRATEGIC ISSUES IN INNOVATION AND
REGENERATION AND THE ROLE OF MANAGEMENT:
REVERSE INNOVATION AGE
Özge BÜYÜK1
ÖZET
Teknoloji çağının üretim ve tüketim süreçleri üzerinde yaratmış olduğu değişim, inovasyonu işletmelerin en önemli konuları arasına sokmuştur. İşletmeler
artık, inovasyonu fark etmek, öğrenmek, gerçekleştirmek ve aynı zamanda da
doğru yönetmek durumundadırlar. Rekabet dolayısıyla ile değişime uğrayan ürün
gelişim eğrilerinin ortaya çıkardığı yenilik bir başka değişle inovasyon ve yönetim
teknolojileri günümüz işletmelerinin kurumsal başarılarında da çok önemli bir
hal almıştır. Bu nedenle için inovasyon fikri işletmelerin stratejik planlarına dahil edilmelidir. Bu sayede yenilenme sürecine destek olacak politikalar geliştirmek
mümkün olacak; değişimi ve yenilenmeyi sürekli kılarak sektörde sürdürülebilir
mevcudiyet sağlanabilecektir. Diğer yandan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin de inovasyona katılımları ve bu katılım sürecini doğru planlamaları önem
taşımaktadır. Bu çalışmada inovasyonda ve ters inovasyonda yönetimin rolü ve
stratejik açıdan nasıl planlanması gerektiği bazı örnek olaylarla anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Ters inovasyon, İnovasyon ve strateji,
İnovasyonu yönetmek

ABSTRTACT
The change that technology has created in the production and consumption
processes has made innovation one of the most important issues of enterprises.
Businesses have to realize, learn, implement and at the same time manage the
innovation right at present. Innovation and management technologies emerged
by product development curves, which are changing due to competition, have
become very important in the institutional achievements of today’s enterprises. For
this reason, innovation should be included in the strategic plans of all enterprises.
In this respect, it would be possible to develop policies that support the renewal
process and sustainable presence in the sector will be ensured by constantly
changing and renewing. On the other hand, it is important for underdeveloped
and developing countries to participate in innovation and to plan this participation
1 Öğr. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Ezine Meslek Yüksekokuluozgebuyuk@comu.edu.tr
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process correctly. In this study, the role of management in innovation and reverse
innovation and how to plan strategically is explained by some cases.
Keywords: Innovation, Reverse innovation, innovation and strategy, managing
innovation

GİRİŞ
İlk çağlardan beri toplumsal hayatta ve çevrede yaşanan pek çok değişim hem insanoğlunun kendisini hem de insanoğlunun oluşturduğu ve ona
hizmet eden olguları da mecburi bir gelişim sürecine sokmuştur. Yüzyıllardır insanın var olduğu her yerde ve alanda gelişim, değişim ve yenilik de
var olmuştur. İşletmelerin ortaya çıkışı da bu değişim ve gelişimin sonuçlarından biridir.
Tarım Devrimi’nin M.Ö. 8000 yılı civarlarında gerçekleştiği kabul edilmektedir. Bu dönemde Tarım Devrimini yaşayan toplum, zamanla, göçebe hayattan yerleşik hayata geçmiştir ve sermayenin en önemli unsuru da
böylece toprak olmuştur. Daha sonraki dönemde, binlerce yıl üretim ve
ulaşım, insan ve hayvanın kas gücüyle ve bu gücün daha verimli kullanılabilmesi için geliştirilen aletlerle yapılmıştır. Dolayısıyla bu devirde başlıca
üretim araçları toprak ve kas gücü olarak görülmüştür. Tarıma dayalı geleneksel toplumda üretim: evlerde, el tezgâhlarında yürütülürken, 1765 yılına gelindiğinde Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan yeni teknolojiler,
farklı bir üretim ortamı ve yaşam biçimi doğurmuştur. Öyle ki; konut ve
iş yeri birbirinden ayrılmıştır. Fabrikalardaki kitlesel üretim, kentleşmeyi
ve kent hayatını değiştirmiştir. Sanayi bölgeleri etrafında kurulan kentler,
insan trafiğinin doğmasına yol açmıştır. Yaşama biçimi, toplumun sosyolojik yapısında değişim ve dönüşümlere yol açmıştır. Aile tipi, geniş aileden çekirdek aileye dönüşmüştür. İnsan hayatının tüm alanlarına fabrikada
yürürlükte olan düzenleme tarzı sızmış; eğitim kurumlarının düzeni dahi
fabrikaların düzeninden etkilenmiştir (Özdemir, 2014: 5).
Geriye dönüp bakıldığında insanoğlunun varoluşundan bugüne en
köklü dönüşümlerin 20. yüzyıl içinde gerçekleşmiş (Turunç, 2006: 239) olduğu görülmektedir. 20. yüzyılın birinci ve sonuncu çeyreği istinasız her
alana değişimin ve farklılaşmanın insanlık tarihinde alışılmadık boyutta
gözlendiği ilginç bir dönem olmuştur. Baş döndürücü hızıyla 20. yüzyıl,
önce Sanayi Devrimi; ardından da Bilgi Teknolojileri Devrimi’yle değişim
ve dönüşümün en yoğun yaşandığı yüzyıl olmuştur.
Değişim bir süreçtir; belli bir zaman diliminde bir halden başka bir hale
geçme, farklılaşma durumu (Çınar, 2005: 83); kişilerin, nesnelerin yerini
değiştirmekten kişisel bilgi, yetenek vs.nin mevcut durumundan farklı bir
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konuma getirilmesidir (Koçel, 2005: 510). İnsanoğlunun belki de en önemli özelliklerinden birisi bulduğunla yetinmeyip, her zaman daha iyisine
özlem duymasıdır. Gelişmenin temeli, bu “daha iyiyi arama” dürtüsüdür.
Ancak, insanın bu özelliği aynı zamanda değişim gerekliliğini de sürekli
kılmaktadır. Dün “mükemmel” olarak nitelendirilen bir ürün veya hizmet,
ona alışılınca “normal”, daha iyisi bulununca da “yetersiz” olarak nitelendirilebilmektedir. Dolayısıyla, tüketicilerin, vatandaşların, kısacası insanların
sürekli olarak yükselen beklentilerine cevap verebilmek için kurumların
da sürekli olarak kendilerini yenilemeleri, kendilerini aşmaları, yani değişmeleri gerekmektedir. Günümüz tüketicisinin giderek artan bilinç, beğeni
ve duyarlılık düzeyi ile birleşerek değişen talepleri işletmelerin inovasyona
yönelik çabalarını başlatan temel nedenlerden biri olmuştur. Günümüzde
tüketici teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak sorunları çözmek ve yaşam
kalitesini arttırmak için çaba sarf etmektedir (Gürsu, 2014: 9-15); dolayısıyla da tüketim alışkanlıklarına yansıtmakta olduğu bu değişim, işletmeleri de farklılaşmaya zorlamaktadır. Bir başka deyişle, yaşanan tüm bu farklılaşma ihtiyacı günümüz işletmelerini inovasyon kavramı ile karşı karşıya
getirmiştir.
Büyük çaplı değişimlerin çağı olan 21. Yüzyıl, aynı zamanda inovasyon
olgusunun “hız” kavramı ile paralel biçimde ele alınarak yaşama geçirildiği
bir zaman dilimidir. 21. Yüzyıl işletmeleri, küresel ekonomiler içerisinde
yer alabilmek, yaşamlarını sürdürebilmek ve atılımlar kaydedebilmek için
rekabet algılarını ‘değişim’ ve ‘inovasyon’ üzerine kurmak zorundadırlar.
Günümüzün önde gelen işletmelerinin bu başarılarının altındaki sır: yeniliklere ayak uydurabilme becerilerinde saklıdır. Bu nedenle yenilik kavramı
başlı başına yönetilmesi gereken bir olgu halini almıştır. Dolayısıyla, küresel dünyanın gündemdeki konuları arasında inovasyon, yenilik ve yenilik
yönetimi yer almaktadır. Bu noktada özellikle işletmelerin yenilik yönetimi
kavramını çalışma alanlarının bir parçası haline getirmeleri hayati önem
taşımaktadır. Pazarın ve rakiplerin yeni yapısı da bunu gerekli kılmaktadır. Günümüz işletmelerinde stratejilerin –yenilik yönetimi- esas alınarak
oluşturulması gerekmektedir. Çünkü değişim bir yandan yeni sektörler ve
dolayısıyla yeni işletmeler ortaya çıkarırken bir yandan da bazılarını ortadan kaldırmaktadır. İşletmeler yok olma riskini ortadan kaldırmak için
yeniçağın oyununu yeni kurallara göre oynamak durumundadırlar.
Örneğin biyo-teknolojinin ortaya çıkması ile yaşanan radikal değişim
süreci sayesinde pek çok yeni ilaç geliştirilmiş ve üretilmeye başlanmıştır.
Bu üretim, sektöre giren pek çok yeni işletme ile de desteklenmiştir. Diğer
yandan biyo-teknolojinin kullanılmaya başlanması ile geleneksel ilaç şirketleri yeniliklere ayak uydurmak zorunda kalmış (Rothaermel, 2001: 693);
yönetim stratejilerini değişim üzerine kurmayanlar ise haritadan silinmiştir. Rekabet motivasyonu ile değişime uğrayan ürün gelişim eğrilerinin
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ortaya çıkardığı yenilik: bir başka değişle inovasyon ve yönetim, kurumsal
başarıda çok önemli bir hal almıştır. Bu nedenle inovasyon fikri, işletmenin
misyon oluşumundan başlayarak üm stratejisine dahil edilmelidir. Bu sayede
yenilenme sürecine destek olacak politikalar geliştirmek mümkün olacaktır.
Buna ek olarak: teknolojinin ve inovasyonun önemi tepe yönetimince vurgulanmalı; şirket personelince de benimsenmelidir. Eğer tepe yönetim ve
yönetim kurulu bu iki konuya yeterince hassasiyet göstermez ise alt kademe yöneticiler de benzer bir negatif eğilim içerisinde olacaklardır (Wheelen & Hunger, 2006: 293). Böylece örgütsel anlamda da inovasyon içselleştirilemeyecektir. Yönetim, tüketicinin zihninde teknolojinin etkin biçimde
kullanıldığına dair bir etki bırakabilmek için yalnızca ürün gelişimini değil,
aynı zamanda da sistem gelişimini sağlamaya mecburdur. Çünkü yapılan
araştırmalar göstermektedir ki pazara giren her ürünün %33-60’lık kısmı kar
yaratmak yerine başarısız olmaktadır (Schilling & Hill, 1998: 67). Dolayısı
ile günümüz işletmeleri inovasyonu yakından takip etmek, gerçekleştirmek,
stratejileri atasına inovatif olmayı almak ve de bu süreci doğru yönetmek durumundadırlar. İnovasyon sadece gerçekleştirilmiş olmakla kalmamalı; aynı
zamanda iyi yönetilebilmeli ve sürdürülebilir hale getirilmelidir.

1. Çevre Analizlerinde İnovasyon Algısı- Ters İnovasyonun
Ortaya Çıkışı
Günümüz başarılı işletmelerinde inovasyon ve teknoloji konularına
olan hassasiyet, iç ve dış çevre analizlerinde olumlu etkiler ortaya koymaktadır. Bilindiği gibi işletmeler, mevcut veya potansiyel ürünlerine dair teknolojik uygulamalar ve gelişim için sürekli olarak dış sosyal çevrelerinin ve
görev çevrelerinin analizini gerçekleştirmek durumundadırlar. Araştırmalar, dış çevre analizleri yapan işletmelerin, kendi uzmanlık alanları içerisinde dahili süreçlerini dikkate alarak ürün geliştirme sürecinde bulunanlara
oranla daha yaratıcı olduklarını göstermektedir. Paydaşlar ve özellikle de
müşteriler yeni ürün geliştirme sürecinin önemli katılımcılarıdır (Wheelen
& Hunger, 2006: 295).
Ters inovasyon, özel bir inovasyon kategorisidir (Govindarajan &
Trimble, 2013: 208). Özellikle belirtmekte fayda vardır ki “inovasyon” temel
teorilerine aykırı olmayıp, aynı teorilerden hareketle yeni bir eylem kurgusu ortaya koymaktadır. İnovasyonun geleneksel biçimde gelişmiş ülke işletmeleri tarafından yapılıp dünyanın gelişmemiş bölgelerine dağıtılması;
söz konusu ürünlerin çoğunlukla yüksek gelire sahip tüketiciler hedeflenerek üretilmesi sürecinin değişimini ifade etmektedir. Ters inovasyonda
işletmeler yeniliklerini öncelikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki düşük gelirli tüketiciler için gerçekleştirmekte; daha sonra bu ürünleri
tüm dünya pazarına dağıtmaktadırlar. Ters inovasyon süreci ile birlikte çok
uluslu işletmeler AR-GE merkezlerini dahi az gelişmiş veya gelişmekte olan
ülkelere kaydırmaya başlamışlardır.
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2. Teknolojik Gelişmeler ve işletmelerin İnovatif Olma
Gerekliliği
Teknoloji geliştirme: yeni ürün tasarımı, mevcut ürünleri geliştirme,
know-how (teknik bilgi) elde etme ve süreç geliştirmedir. Örneğin; üretim faaliyetlerinde robot teknolojisini geliştiren Apple firması, bu sayede
pazar payını artırmış ve bilgisayar piyasasında kısa sürede önemli bir yer
edinmiştir (Eren, 2005: 181). Bir işletmenin çevre analizlerinde mevcut
ürün hattına fazlaca yoğunlaşması tehlikelidir. Mevcut iş uygulamalarında
ve teknolojilerinde tehdit unsuru olan pek çok yenilik mevcut rakiplerden
ya da geleneksel endüstrilerden kaynaklanmamaktadır. Mevcut teknolojinin yerini daha az bir maliyetle ve daha kaliteli biçimde tutabilen yeni bir
teknoloji, bir sektörün rekabet şartlarının temelden etkileyebilmektedir. Bu
nedenle yöneticiler, yeni ürün fikirleri oluşturabilmek için buluş niteliği
taşıyabilecek inovasyon fikirlerini barındıran dış çevreyi aktif bir biçimde
izlemelidirler (Huston, 2004: 192).
Wheelen ve Hunger’a göre (2006: 295-296); sektördeki teknolojik gelişmeleri öğrenmenin yolu işletmenin AR-GE departmanının bir bölümünü,
ürün gelişiminde güçlü etki yaratmış lokasyonları bulmaya yönlendirmektir. 90’lı yılların başında çok uluslu işletmelerin %5-%25’i AR-GE faaliyetlerini bulundukları ülkelerin dışındaki ülkelerden sağlamakta iken (Nobel
& Birkinshaw, 1997: 479) bu oran giderek büyümektedir. Günümüzde geleneksel yaklaşımları terk ederek küresel AR-GE ağları kurmuş olan pek çok
işletme bulunmaktadır. 5 ayrı ülkede 8 farklı AR-GE laboratuvarı bulunan
Canon, 7 ayrı ülkede 14 farklı AR-GE laboratuvarı bulunan Motorola, 6
ayrı ülkede 12 farklı AR-GE laboratuvarı bulunan Myers Squibb bunların
başlıcalarıdır (Bülbül & diğ., 2006: 193). Çok uluslu pek çok işletme, ters
inovasyon aracılığı ile genel merkezlerinin bulunduğu bölgelerde yer alan
pazarlar haricinde Dünya nüfusunun ve ülkelerin Gayrisafi Yurtiçi Hasılalarının %60’dan fazlasını oluşturan az gelişmiş veya gelişmekte olan ülke
pazarlarında kurdukları AR-GE merkezleri sayesinde aynı zamanda daha
düşük maliyetlerle araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürmektedirler.
Bu faaliyetlerin yaygın olarak sürdürüldüğü ülkelerin başında Çin, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Rusya, Meksika, Nijerya, Vietnam ve Türkiye yer almaktadır (Govindarajan & Trimble, 2013: 66). Bu
da küresel dünyada ters inovasyonun yayılmaya başladığı gerçeğini ortaya
çıkarmaktadır.
Örneğin IBM, 1 milyon $ değerinde yatırım yaparak İstanbul İnovasyon Merkezi’ni kurmuştur. Şirket, AR-GE araştırmalarına yılda yaklaşık 6
milyar düzeyinde harcama gerçekleştirmektedir. Bu rakam pek çok büyük
işletmenin toplam gelirlerinden fazladır. Bünyesinde 2 yüz bin teknik personel, mühendis ve bilim adamı barındıran IBM, 40 binin üzerinde patent
almıştır. Dünya çapına yayılmış 8 araştırma merkezi bulunan IBM, 16 yıl
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boyunca ABD’nin patent şampiyonu olmuştur. Aynı şekilde dünyada 27
adet AR-GE merkezi açan P&G, 36 binden fazla patente, 60 binden fazla
marka tesciline sahiptir (Altun, 2009: 70-242).

3. Dış Çevre Analizleri ve Paydaşların İnovasyon Üzerindeki
Etkisi
Bir işletme, ürün ve hizmet geliştirmesi esnasında özellikle müşteriler,
tedarikçiler ve distribütörlerden oluşan paydaşlarını dikkate almalıdır. Bu
gruplar inovatif ürün veya hizmetler açısından en çok faydayı sağlayacak
odaklardan oluşmaktadır. Paydaşlar, ürün geliştirmede belirli durumlarda,
yeni yönlendirmeler sağlayacak teklifler ve açılımlar getirebilirler. Temel
paydaşlarından bilgi sağlama ve yeni ürün testlerinde metotlarından biri de
öncü kullanıcılar (lead users) kullanmaktır.
Öncü Kullanıcılar / Tüketiciler ve inovasyon: Araştırmalara göre pek çok
sektörde yapılmış önemli inovasyonlar tüketiciler ve tedarikçiler aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir. Örneğin, bilgisayar endüstrisinde tüketiciler sayesinde
yapılan yeniliklerin oranı %25-%33, kimya endüstrisinde ise %30 dur. Yine
Termoplastik endüstrisindeki gelişimlerin %36’sı da tedarikçilerden gelen öneri ve geri bildirimler sayesinde yapılmıştır (Von Hippel & diğ., 1999: 52).
Konuya ters inovasyon açısından bakacak olursak: Hindistan’da sağlık
sektörünün tüm halkın ulaşabileceği niteliklerde olmaması General Electrics
firmasını tüketici talepleri doğrultusunda ters inovasyon yapmaya yöneltmiştir. Hintli doktorların köyleri ziyaret ederek gerçekleştirmek oldukları sağlık
hizmetleri esnasında General Electrics’in üretmiş olduğu pahalı ultrason cihazından hem boyutları hem de fiyatı nedeni ile faydalanmaları mümkün
olmuyordu. Yaklaşık 30 bin dolarlık cihaz, Hindistan’daki tüketicinin sağlık
harcamalarına ayırabildiği pay dolayısı ile geliştirilmeli ve adapte edilmediydi. Bunun üzerine işletme 500 dolarlık bir mobil cihaz geliştirerek bu ihtiyacı gidermiştir. Hindistan’daki tüketici ihtiyaçları doğrultusunda başlayan
bu ters inovasyon hareketi zamanla diğer az gelişmiş ülkelere de sıçramıştır.
Önceleri çok gelişmiş ve pahalı tıbbi ekipmanları Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki pazarlara şartları uygun olmadığı için satamayan GE, söz konusu
ülkelerin şartlarına uygun, ucuz, taşınabilir, bakımı kolay ve çok daha küçük
cihazlar geliştirerek bu pazarlara girmiştir. Aynı inovatif ürünler, bugün yeniden ABD piyasasına sıçrama yapmış, acil servisler, küçük muayenehaneler,
ambulanslar gibi pek çok yerde alternatif tıbbi cihazlar olarak ilgi görmeye
başlamışlardır (Immelt & diğ., 2009).
Yenilik- gelişim süreci, bir ihtiyaç ya da problemin farkına varılmasından
doğan etkileri, bir yeniliğin ticarileştirilmesi, gelişimi, kullanıcılar arasında
yayılması ve benimsenmesi ve sonuçlarıyla ilgili tüm kararları ve etkinlikleri
içermektedir. Bazı alanlarda öncü kullanıcılar yenilikleri geliştirmekte ve ardından bir üretici firmayı bu yeniliği üretip satmak için ikna etmektedirler
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(Wheelen & Hunger, 2006: 296). Von Hippel ve diğerlerine göre (1999: 52);
öncü tüketicilerin istekleri ve önerileri, yeni ürün konseptlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Öncü tüketicilerin ürünlere dair yaptıkları değişiklik ve modifikasyon incelenmeleri günümüzde işletmelere yeni
ürünler ortaya çıkarmaları için yol göstermektedir. Öncü tüketicilerle yakın
temas içinde bulunan bayilerin ve diğer pazarlama elemanlarının deneyimleri ise konsept geliştirme sürecinin altyapısını oluşturmaktadır. Öncü tüketici
takımı, pazarlama veya teknik departmanlardan, bir kişinin proje liderliği
yaptığı, 4-6 kişilik gruplardan oluşmaktadır. Grup üyeleri genellikle haftada
12-15 saatlerini proje üzerinde fikir üretmek için harcamaktadırlar. Planlama
amaçları doğrultusunda, takım her bir aşama için 4-6 hafta harcarken, projenin hazır hale gelmesi için 4-6 ay çalışmaktadır.
Öncü kullanıcı/tüketici takımının uygulamakta olduğu aşamalar;
a. Hedef pazarın ve uygulanmak istenen inovasyonun biçiminin belirlenme yönünde temel atmak,
b. Yeni çıkan ürünler ve modern uygulamalar ile ilgili temel bilgilere
sahip uzmanlarla konuşarak alan araştırması yapmak ve eğilimleri
belirlemek,
c. Hedef pazarda öncü tüketiciler ile görüşerek ihtiyaçları belirlemek,
d. Bazı öncü tüketiciler, sektör temsilcileri ve teknik uzmanlığa sahip
kişiler ile atölye çalışmaları düzenlemek ve bu doğrultuda yeni fikirler oluşturmak olarak sıaralanabilir.

4. Pazar Araştırması ve İnovasyon
Yeni ürün fikirleri ortaya atmak ve inovasyon yapabilmel için öncelikle
geleneksel bir yöntem olan pazar araştırması kullanılmakta, böylelikle de
mevcut tüketicilerin yeni geliştirilecek üründen beklentileri belirtilenmektedir (Wheelen & Hunger, 2006: 297).
Yeni Ürün Denemesi ve Satın Alma: Bazı işletmeler, pazar ile ilgili bilgi edinmede hızlı ve esnek davranarak; öncü tüketici kullanma ya da pazar araştırması yapma yöntemleri yerine, inovatif ürünlerin potansiyelini
test etme yoluna gitmektedirler. Bu işletmeler, kendi ürünlerini, potansiyel
pazarları inceleyerek; tecrübe ve denemelerden yola çıkarak geliştirmektedirler. Örneğin Motorola ilk ürettiği cep telefonunu lisans alımından ve
satışa sunulmasından 10 yıl önce 1973 yılında New York, Chicago ve Washington’da belirlenen bazı kullanıcılara dağıtılarak denemiştir. Yaklaşık 900
gr. ağırlığında olan telefon öncü tüketiciler tarafından fazla ağır ve hantal
bulunmuştur. İşletme, potansiyel müşterilerden gelen geri bildirimler sonucunda boyut ve ağırlık konusunda yeni düzenlemeler yapmış ve ürünü
daha sonra piyasaya sunmuştur (Lynn & diğ., 1996: 16).

458

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

5. İç Çevre Analizleri ve İnovasyon
İşletmelerin kurumsal stratejilerinin önemli bir parçasını oluşturan ve
sürekliliği sağlayan bir faaliyet olan inovasyon, sektörü ve büyüklüğü ne
olursa olsun, bir işletmenin rekabet gücünü artırması ve yaşamını sürdürebilmesi açısından son derece önemlidir (Hancıoğlu &Yeşilaydın, 2016:
107). Dış çevre analizine ek olarak, iç çevre analizinde işletmeler, inovatif
etki bırakma becerilerini aşağıdaki sorular yardımı ile bulabilirler;
1. İşletme yeni fikirlerin denenmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları
yaratmakta mıdır?
2. Yöneticiler, yeni ürün ya da hizmetlere dair denemeler yapılmasına
sıcak bakmakta mıdır?
3. İşletme risk almayı ve hataları tolere etme faaliyetlerini üstlenmekte
midir?
4. İşletme çalışanları yeni fikirlerle mi yoksa mevcut durumlarını
korumakla mı ilgilidir?
5. İşletme içinde otonom proje takımları oluşturmak kolay mıdır
(Kuratko ve diğ., 1993: 29)?
Kaynak ayrımı: Etkili bir araştırma ve geliştirme faaliyeti için ihtiyaç
duyulacak kaynakların oluşturulması gerekmektedir. Araştırmalar, bir işletmenin AR-GE yoğunluğu, küresel rekabette pazar payı elde etmenin başlıca etmenlerindendir (Franko, 1989: 470). Örneğin 2006 yılında ABD’li
üç işletme; Ford Motor 6.78 milyar dolar, Pfizer 6.30 milyar dolar General Motors 5.68 milyar dolar araştırma geliştirme harcaması gerçekleştirmişlerdir (Gürsu 2014: 145). Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet
Raporu 2013-2014’e göre Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi AR-GE Harcaması
2012 yılında 6.581 milyon dolardır. Açıkça görülmektedir ki, dünya devi
firmaların tüm AR-GE harcamaları gelişmekte olan ülkelerin harcamaları
ile neredeyse birebir ve hatta daha yüksek düzeydedir.
Pazara nüfuz etme: Kaynakların yanı sıra AR-GE’nin etkili bir biçimde
yönetilmesinin başka bir önemli etkeni de pazara nüfuz etmedir. Pazara
nüfuz etme önemlidir; çünkü patentli inovasyon ürünlerinin %60’lık bölümü ilk dört yıl içinde taklit edilmektedir (Mansfield &diğ., 1981: 913).

6. Strateji Oluşturma ve İnovasyon
Yukarıda anlatılanlara ek olarak işletmelerin etkin AR-GE stratejileri
oluşturmaları gerekmektedir. AR-GE stratejisi oluşturmak, sadece teknoloji ve pazara giriş açısından liderin ve izleyicilerinin kararlarına bağlı değildir aynı zamanda teknolojinin kaynaklarına da bağlıdır. Burada oldukça
önemli bir soru gündeme gelmektedir: bir işletme kendi teknolojisini kendi
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mi geliştirmelidir; yoksa hali hazırda gerçekleştirilmiş olan bir inovasyonu
dışarıdan mı temin etmelidir?
Ürün mü, Ürün Geliştirme mi? : Ürün yaşam eğrisi boyunca, ürün ve
AR-GE sürecinin payı çeşitlilik göstermektedir. İlk aşamalarda, üründe yenilik çok önemlidir çünkü ürünün fiziksel niteliği ve olanakları finansal
performansı etkilemektedir. Daha sonraki aşamada ürünün karlılığının
devamı için ürün yeniliği, üretim olanaklarını geliştirmek, ürün kalitesini
artırmak, hızlı dağıtım önem kazanmaktadır. Genellikle ürün-AR-GE bağlantısı “farklılaşma stratejisini” hayata geçirebilmek için önemliyken; süreç- AR-GE bağlantısı “başarılı bir maliyet liderliği” için oldukça önemli bir
başka mevzu olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz işletmelerinin büyük beklentilerle pazara sunduğu inovatif ürünler, pazarın beklediği hız ve
yönde değişiklikler yapmaya devam etmek durumundadırlar. Aksi taktirde
büyük bir hızla yükselen pek çok ürün yine aynı hızla ortadan kalkacaktır.
Teknoloji Sağlama: İşletmeler, teknoloji, inovasyon v.b büyük maliyetleri yalnız başlarına karşılayamazlar bu nedenle de AR-GE faaliyetlerini
yürütebilmek için bazı stratejik ortaklıklarda bulunurlar. Teknoloji geliştirme veya fikir satın alma genel olarak bir işletmenin AR-GE stratejisi için
oldukça önemlidir. İşletmeler rakiplerinin imkanlarından, tedarikçilerden
ve diğer organizasyonların AR-GE’lerinden, ve teknik bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan sözleşmelerden ya da satın almalardan yararlanmaktadırlar. Her bir yaklaşımın avantajları olduğu gibi dezavantajları da
mevcuttur (Nicholls ve diğ., 2003:652).
Dış kaynak kullanımının uygun olduğu durumlar nelerdir;
a) Teknolojinin rekabetçi avantaj için düşük önem taşıdığı
durumlar,
b) Tedarikçilerin özel teknolojilerinin olduğu durumlar,
c) Tedarikçilerin daha iyi, daha ucuz ve sisteme daha kolay entegre
olabilen teknolojileri olduğu durumlar,
d) İşletme stratejisinin gelişime ve üretime değil sistem dizaynına,
pazarlamaya, dağıtıma ve hizmete dayandığı durumlar,
e) Teknoloji gelişim sürecinin, özel uzmanlara ihtiyacı olduğu
durumlar,
f) Teknoloji gelişim sürecinin yeni iş gücüne ve yeni kaynaklara
ihtiyaç duyduğu durumlar (Wheelen & Hunger, 2006: 301).
AR-GE stratejisi açısından bakıldığında bir işletmenin diğer işletmelerden farklı bir biçimde -özellikle düzensiz yüksek teknoloji çevrelerindekendi teknoloji lisansını oluşturması alması, rekabetçi avantaj sağlayacak
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etkin bir tasarım geliştirebilmesi açısından faydalı olacaktır (Hill, 1997:
10). Lisans anlaşmaları ile firmalar yüksek tarifeler nedeniyle, yasaklar ve
kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilirler ya da yüksek riskli yatırımlar yapabilirler. Yeni teknoloji sağlamada önemli bir konu başka bir işletmenin
entelektüel özelliklerini bedel ödemeden kullanmaktır.
Entelektüel özellik: yeni ürün ya da süreç geliştiren bir işletmenin kullandığı patent, telif hakkı, marka ve ticaret sırlarıdır. Diğer işletmeler tarafından belirli bir ücret karşılığında kullanılabilir. Birinin ürününü taklit
etmek veya benzerini yapıp piyasaya sürmek korsanlık olarak tanımlanmaktadır. Müzik, film ve yayıncılık sektörü yasal olmayan çoğaltma yüzünden büyük tehdit altındadır.

7. Teknolojik Rekabetin Önemi
Satın alma ile büyümeye önem veren işletmeler, uzun dönemde diğerlerine göre daha az yaratıcılık faaliyetlerde bulunma eğilimindedirler. Bu
işletmeler stratejik kontroller yerine finansal kontroller üzerinde durmakta
ve dolayısı ile de daha az yenilik üretmektedirler (Hitt & diğ., 1996: 1084).
Diğer yandan bir işletmenin dışarıdan aldığı bilginin değerine varma, içselleştirme ve ticari amaçlar ile kullanabilme becerisine sahip olması; yenilikçi
yetenekler geliştirebilmesinde kritik bir öneme sahiptir. Diğer işletmelerden
temin edilen teknolojinin doğru biçimde değerlendirilmesi için işletmelerin düşük bir seviyede dahi olsa AR-GE çalışmaları yapabilme özelliklerine
sahip olması gerekmektedir (Cohen & Levinthal, 1990: 128). Buna işletmenin hazmetme kapasitesi denir. Hazmetme kapasitesi: bir işletmenin
dışarıdan (başka bir işletmeden) gelen bilgileri fark edip, içselleştirmesi ve
kullanabilmesi özelliğidir. Bunun için ayrıca (Lane & Lubatkin, 1998: 462):
a) Transferin gerçekleştirildiği işletmenin elinde özel ve yeni bir
bilginin olması;
b) Transferin gerçekleştirildiği işletme ile bilginin alındığı ve
içselleştirildiği işletmenin uygulama ve organizasyon yapıları
arasında benzerlik olması;
c) Bilgiyi transfer eden işletmenin, transferin gerçekleştirildiği
işletmenin kurumsal sorunlarına aşina olması gerekmektedir.
Diğer yandan hazmetme kapasitesine sahip olan işletmeler, dışarıdan
edindikleri bilgileri, AR-GE yatırımları sonucunda edinecekleri faydanın
yükseltilmesi için kullanabilmelidirler; aksi takdirde söz konusu transfer
sürdürülebilir olmayacaktır.
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8. İnovasyon Kategorileri
İnovatif yaklaşım zamanla artarak radikal bir hal alabilir. Aşağıdaki
şekilde de görüleceği üzere İnovasyonun 4 temel kategorisini oluşturabilmek
için bir işletme yeteneklerini ve stratejik genişliği ile karşılıklı etkileşime
sahip bir biçimde organize etmelidir. İşletmeler söz konusu 4 kategoriden
birini uygulayabileceği gibi her birini de aynı anda faaliyete geçirebilirler
(Hickman & Raia, 2002: 15).

Şekil 1: İnovasyon Kategorileri (KAYNAK: Hickman & Raia, 2002)

Temel Yeteneği Geliştirmek: Bu tip yenilikler artan yeniliklere odaklanır ve çabuk ve az maliyetle gelişirler. Temek yeteneği geliştirme, yatay
büyüme stratejisinin bir parçasıdır. Potansiyel zayıflığı: pazarın geleceğini
görememesidir. Sadece mevcut ürün ve müşteriye odaklanırlar.
Stratejik Avantajlardan Yararlanmak: Bu tip yenilikler yeni marka ve
ürün çizgisine, mevcut kapasitesini değiştirmeden yeni müşteri ve pazar-
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lara odaklanmaktadırlar. Eşmerkezli farklılaşmaya karşı pazar ve müşteri
sınırlarını genişleterek; kapasitesini artırarak mevcut strateji kapsamının
ötesine geçilmektedir. Potansiyel zayıflığı: işletmenin kendisiyle aynı yeteneklere sahip rakiplerinin yeniliklerini taklit etmesidir.
Yeni Yetenekler Geliştirmek: Bu tip yenilikler strateji kapsamında
büyük değişiklikler yapmadan yeni örgütsel yetenekler ekleyerek müşteri memnuniyeti, marka ve ürün sadakati yaratmaya odaklanmaktadırlar.
İşletmenin mevcut pazar ve müşterilerine daha iyi hizmet etmek için yeni
teknolojiler, yetenekler ve işler geliştirilmektedir. Yeni yetenekler geliştirme, dikey büyüme stratejisine dahil edilmektedir. Potansiyel zayıflığı: yatırım maliyetlerinin fazlalığı ve uygulama zamanlarının uzunluğudur.
Devrim Niteliğinde Değişim Yaratmak: Bu tip yenilikler mevcut ürün
çizgisi ve markanın üzerine çıkarak hem stratejik kapsamında hem de yeteneklerinde temel değişiklikler yaparak radikal yeniliklere odaklanmaktadırlar. Bu, işletme için yeni iş modelleri ve devrimci inovasyon demektir.
Potansiyel zayıflığı: başarısız olma riskinin yüksek olmasıdır.

9. İnovasyon Stratejisi Uygulama
İşletmenin yenilikleri dahili bir biçimde geliştirme kararı verebilmesi
için, yapısından ve kültürünün bu tür bir stratejiye uygun olup olmadığından emin olması gerekmektedir. Yeni inovatif ürünlerin geliştirilmesi
için işletme tüm yeterli kaynaklarını tahsis etmeli, geliştirme sürecine katkı
sağlayacak tüm işbirlikçi yapılar ve süreçleri temin etmeli ve yeniliği işletmenin bütünsel strateji içerisine yerleştirmelidir. Bunun için yapılması
gerekenler de Dougherty & Hardy’ye göre (1996:1122):
d) Yeni ürünler için kaynakları kullanılabilir hale getirmek,
e) Problemleri yaratıcı bir şekilde çözmek ve yenilikleri ile bağlamak
için işbirlikçi yapılar ve süreçler sağlamak ve
f) Yeniliği kuruluşun stratejisinin anlamlı bir bileşeni olarak
konumlandırmaktır.
İşletme, AR-GE faaliyetlerinin uygun bir biçimde devam ettiğinden
emin olmalı ve aşağıdaki şekilde de gösterilen yeni ürün geliştirme sürecinin 6 aşaması için de prosedürler oluşturmalıdır. Eğer pek çok büyük
işletmede olduğu gibi işletmenin yapısı fazla bürokratik ve girişimcilik
projelerini destekleme açısından da katı bir tutuma sahip ise üst yönetim
mutlaka yenilikçi projelerin hayat bulabilmesi için yeni bir yapılandırmaya
gitmelidir. Oden (1997: 13) “Managing Corporate Culture” isimli eserinde
yeni -inovatif- ürün geliştirme sürecine bu altı aşamayı aşağıdaki şekilde
özetlemiştir:
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a) Fikir geliştirme: yeni ürün fikirleri belirlenir ve aralarından
seçim gerçekleştirilir
b) Fikir ve içerik değerlendirme: ürün ve fikirlerin pazarın ortaya
koyduğu fırsatlar açışından ne derecede geçerli olduğunun ele
alınması sürecidir. Ön bir Pazar araştırması gerçekleştirilir ve
mevcut sonuçlar ışığında bir iş planı geliştirilir.
c) Ön tasarım: belirlenen ürünün özelliklerini ortaya koyacak
tasarını gerçekleştirecek takım kurulur
d) Prototip geliştirme ve test etme: ürün örnekleri hazırlanarak
çeşitli testlere tabi tutulur
e) Son tasarın ve pilot üretim: deneme üretimi gerçekleştirilerek
pazarın küçük bölümlerinde kullanım testleri gerçekleştirilir.
Ürünü test eden tüketicilerden gelen geribildirimler, tasarım
ekibi tarafından değerlendirilir ve gerekli değişiklik ve
düzeltmeler yapılır.
f) Yeni iş süreci: işletmenin bütünü yeni geliştirilen ürünün
başarısına dair yeni iş süreçlerine başlar.

10. Girişimci ve Yenilikçi Kültür Oluşturma
Daha inovatif bir işletme yaratabilmek için tepe yönetimin girişimci bir
kültür oluşturması gerekmektedir. İşletme, esnek ve değişimleri kabul eden
bir yapıya sahip olmalıdır. İşletmenin başarıya giden yolda belli oranda ürün
kayıplarını göze almış olması gerekmektedir. (Wheelen & Hunger, 2006:
305) Yenilik süreci, 3 farklı tipte girişimcilik rolü üstlenen ve her biri farklı
örgüt kademelerinde görev alan bireyler tarafından yönlendirilmektedir.
Galbraith (1982: 9)’e göre bunlar;
a. Fikir üretenler: İnovatif fikirleri geliştiren ve bu fikri tüm kurumsal engeller karşısında destekleyen kişi veya kişilerdir.
b.
Sponsorlar: Fikirleri değerlendirmeye alarak; gerek geliştirilmesinde gerekse uygulanmasında her türlü desteği veren kişi veya kişilerdir.
c.
Planlayıcılar: Üst yönetimde görevli, yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi süreçlerinde aktif rol alan ve orta düzey yöneticileri yeni fikirleri sahiplenmeleri konusunda teşvik veren kişi veya
kişilerdir.

11. Yenilik İçin Örgütlülük: Kurumsal Girişimcilik
Kurumsal girişimcilik, mevcut örgüt içerisinde yeni işlerin ortaya çıkması ve bu yenilikçi fikirler aracılığıyla da kurumsal dönüşüm yaşanması
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olarak tanımlanmaktadır. Kurumsal girişimcilik konusu, iki tür durumu ve
ilgili süreçleri:
(1) mevcut kuruluşlar içinde yeni iş fikirlerinin doğuşu, yani dahili inovasyon veya girişimler;
(2) örgütlerin sahip oldukları anahtar fikirlerin yenilenmesi yoluyla dönüşümü, yani stratejik yenilenmedir (Guth & Ginsberg, 1990: 5).
İşletme içerisinde yenilikçi ve yaratıcı bir yapı oluşturmak isteyen üst
yönetim, birimlere belirli ölçülerde bağımsızlık tanımalıdır. Araştırmalar
göstermektedir ki, kurumsal girişimcilik süreci, işletmelerin finansal performanslarına olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Zahra & Covin (1995: 50)’in
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1983-1990 yılları arasında Fortune 500 listesinde yer alan 14 farklı sektörden toplam 108 işletme üzerinde yaptıkları
araştırma sonuçlarına göre: İlk birkaç yılda oldukça mütevazı olan bu pozitif etkinin uzun vadede işletmelerin finansal performansı üzerinde etkili bir
araç olduğu saptanmıştır. Bir kurumsal tasarımın kabulü için, yeni işin işletmenin bütünü için ne anlam ifade ettiği ve yeni işin faaliyetlerinin işletmenin
faaliyetleri ile ne oranda ilişkili olduğunun irdelenmesi gerekmektedir.
Bu iki faktörün kombinasyonu aşağıdaki şekilde de görüleceği gibi
kurumsal girişimcilikte 9 ayrı örgütsel model ortaya çıkarmıştır (Burgelman,
1984: 154-166). Bunlar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir;

Şekil 2: Kurumsal Girişimcilikte Örgütsel Modeller (KAYNAK: Burgelman, 1984:
161)
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1. Direkt Entegrasyon: Büyük stratejik öneme ve operasyonel ilişkiye
sahip yeni fikrin, işletmenin temel faaliyetlerinden sayılması gerekmektedir. Stratejik açıdan çok büyük önem taşımaktadırlar.
2. Yeni Ürün Departmanı: Büyük bir stratejik öneme sahip ancak
operasyonel anlamda anlamda işletmenin bütünsel faaliyetleri ile
kısmen ilişkisi olan yeni iş, farklı bir departman olarak değerlendirilmelidir.
3. Özel İş Birimleri: Büyük bir stratejik öneme sahip ancak operasyonel anlamda işletmenin bütünsel faaliyetleri ile çok az ilişkisi olan
yeni iş, belirgin amaçları ve zaman kısıtları olan özel bir iş birimi
olarak değerlendirilmelidir.
4. Mikro Yeni Girişimler Departmanı: Stratejik önemi tam bilinmemekle beraber anlamda işletmenin bütünsel faaliyetleri ile operasyonel ilişkisi yüksek olan yeni iş fikirleri bu departman içerisinde
ele alınmalıdır.
5. Yeni Girişim Bölümü: Stratejik önemi tam bilinmemekle beraber
operasyonel anlamda işletmenin bütünü ile kısmen ilişkili olan yeni
iş, bu kısım içerisinde ele alınmalıdır.
6. Bağımsız İş Birimleri: Stratejik önemi düşük ve işletmenin bütünsel
faaliyetleri ile operasyonel ilişkisi düşük olan yeni işlerdir.
7. Bakım ve Kontrat Yapma: Girişimcilik önerisi işletmenin stratejisi
için önemli olmasa dahi işletmenin mevcut faaliyetleri ile fazlaca
ilişkili ise yeni işin görüleceği birimin işletmeden ayrılarak; kendi
içinde yeni bir örgüt yapısı oluşturması esasına dayanmaltadır. Böylece pazar nişini rakip bir işletme değil de işletmenin kendi içinden
ayrılan, dost bir rakip kaplamış olacaktır.
8. Taahhüt İşleri: İlk bakışta stratejik açıdan önemsiz ve operasyonel
açıdan işletmenin bütünsel faaliyetleri ile kısmen ilişkili görülse
dahi, kârlı sözleşme düzenlemeleri için fırsatlar yarabilmesi açısından ele alınmalıdır. Diğer yandan yeni ya da geliştirilmiş yetenekler
ve becerilere dair çözümler geliştirmek için önemli fırsatlar yaratabilmektedir.
9. Tam bölünme: Hem Operasyonel bağlantı hem de stretejik açıdan
önemsiz görünse dahi zaman zaman oldukça gereklidir.
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12. İnovasyon Değerlendirmesi ve Kontrolü
Yapılan inovasyonun başarıya ulaşabilmesi için elde edilen ürünün düşünülen tasarımın ne kadarını karşıladığının değerlendirilmesi ve kontrol
edilmesi gerekmektedir. AR-GE faaliyetinin etkinliğinin değerlendirilmesi
için de uygun ölçüler kullanılması gerekliliği vardır. Günümüzde gelişmiş
bilgi teknolojileri sayesinde yöneticilerin bu süreci takip etmeleri çok daha
kolay olmaktadır.
Değerlendirme ve Kontrol Teknikleri:
En sık uygulanan yeni ürün geliştirme süreci “Stage-Gate Process” diye
anılan, her aşamadan sonra bir kontrol ve sonraki aşamaya geçişi öngören
süreçtir. Geçiş aşaması olarak da isimlendirilebilecek olan bu (Stage-gate)
süreç, yeni ürünlerin en hızlı ve en başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi
olasılığını artırıcı biçimde yeni ürün geliştirme sürecinin yönetilmesidir.
Kaliteye ev sahipliği yapma metodu ise, kullanıcıların ne istediklerini ve
bu istediklerini onlara nasıl en etkin bir biçimde verebilecekleri hususunda
çalışma takımlarının tasarım aşamalarına yardımcı olan bir araçtır. Mühendislik, pazarlama ve üretim departmanları arasında iletişim ve koordinasyonu artıran böylelikle ürün-müşteri uyumunu en uygun bir biçimde
gerçekleştiren bir yaklaşım. (Wheelen & Hunger, 2006: 310) olarak değerlendirilmektedir.
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ÖRGÜTSEL ADALET ile İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ
İLİŞKİYİ İNCELEYEN BİR ARAŞTIRMA: ADIYAMAN
BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
AN INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN
ORGANIZATIONAL JUSTICE AND JOB PERFORMANCE:
ADIYAMAN BANKING SECTOR EXAMPLE
Bünyamin AKDEMİR1, Gülşen KIRPIK2, Abdulrezzak İKVAN3
ÖZET
Son yıllarda örgütsel davranış ve insan kaynakları literatüründe önemli bir
yeri olan örgütsel adalet kavramı günümüzde özellikle işgörenler açısından
merkezi ve can alıcı bir hale gelmiştir. 21. yüzyılda adalet kavramı örgütler
açısından üstün rekabet avantajı sağlamaktadır. Örgüt içerisindeki uygulamaların
işgören tarafından adil olarak algılanması hem örgüt hem de işgören açısından
olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bu sonuçların başında iş performans düzeyinin
ve etkinliğinin artışı gelmektedir. İşgörenin işine yönelik performans düzeyinde
ortaya çıkacak olumlu değişim ve gelişimler kurumların sürdürülebilir başarısının
anahtarlarından biridir. Bu çalışmada, işgörenlerin algıladıkları örgütsel adalet ile
iş performansı arasındaki ilişki ele alınmıştır.
Araştırmanın temel amacı, algılanan örgütsel adalet düzeyi ile iş performans
düzeyi arasındaki ilişkinin banka işletmelerindeki işgörenler üzerinde tespit
edilmesidir. Bu doğrultuda, Adıyaman ilinde bulunan özel ve kamu bankalardaki
işgörenler arasından basit tesadüfî örneklem yöntemi ile seçilen 185 işgören
üzerinde yürütülen uygulama ile araştırmanın verileri toplanmıştır.
Elde edilen veri seti SPSS 22.0 paket programında analize tabi tutulmuştur.
Analiz kapsamında frekans analizleri, güvenilirlik analizleri, normallik testi ve
korelasyon testi kullanılmıştır. İşgörenlerin algıladıkları örgütsel adalet ile iş
performansı arasındaki ilişkinin yönü ve şiddeti hakkında bilgi edinebilmek için,
korelasyon analizi yapılmış olup, analiz sonucunda çalışanın algıladığı örgütsel
adalet düzeyi ile iş performans düzeyi arasında pozitif doğrusal ve anlamlı bir ilişki
olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, İş Performansı, Banka İşletmeleri
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2 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, gkirpik@adiyaman.edu.tr
3 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

472

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

ABSTRACT
The concept of organizational justice, which has an important place in the
literature of organizational behavior and human resources in recent years, has
become central and crucial in terms of employees especially today.The concept
of justice in the 21st century provides superior competitive advantage in terms
of organizations. The perception of the practices within the organization as fair
by the employee will have positive consequences both in terms of organization
and employee. At the beginning of these results is the increase in the level of job
performance and its effectiveness. The positive changes and developments that
will arise in the work performance level of the employee are one of the keys to
the sustainable success of the organizations. In this study, the relationship between
organizational justice and job performance is analyzed.
The main purpose of the survey is to determine the relationship between
perceived level of organizational justice and job performance level on employess
in banking enterprises. In this direction, the data of the application and the research
carried out on the 185 employees selected by simple random sampling method
among the employees in private and public banks in Adıyaman province were
collected.
The obtained dataset was analyzed in SPSS 22.0 package program. Frequency
analysis, reliability analysis, normality test and correlation test were used in the
analysis. A correlation analysis was conducted to obtain information about the
direction and severity of the relationship between organizational justice and job
performance perceived by the employee and it was found that there was a positive
linear and significant relationship between the level of organizational justice
perceived by the employee and the level of job performance.
Keywords: Organizational Justice, Job Performance, Bank Enterprises

GİRİŞ
Bilimsel ve medikal araştırmaların çok geniş bir veritabanı niteliğinde
olan sciencedirect.com websitesi arama bölümüne “örgütsel adalet”
yazıldığında 64.047 ve “iş performans” kavramları yazıldığında 219.379
(https://www.sciencedirect.com E.T.:15.03.2018) makale çalışması ortaya
çıkmaktadır. Bu sonuç, örgütsel adalete göre iş performansı kavramı ile
ilgili daha fazla çalışmanın yapıldığını göstermektedir. Küresel anlamda
hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde, belli amaçları yerine
getirmek için bir araya gelen insanlardan oluşan örgütlerin de varlıklarını
sürdürebilmeleri için bu değişim ve gelişimlere esnek bir şekilde uyum
sağlayabilen insan kaynaklarına ihtiyacı bulunmaktadır. Kıyasıya rekabetin
yaşandığı bu ortamda örgütlerin amaçlarına ulaşmaları ve başarılı
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olabilmeleri için insan faktörü en önemli kaynaklarından biridir.
İşgörenlerin örgütsel amaçlar doğrultusunda olumlu ya da olumsuz
davranışları örgütlerine yönelik algıladıkları adalet ile yakından ilgilidir.
Eğer işgören çalıştığı örgütün işlemlerinde, kaynakların dağıtımında,
iletişimde ve etkileşimde adil davranıldığını algılar ise örgüte yönelik
olumlu duygulara ve tutumlara sahip olacaktır. Olumlu duygu ve tutumlar
ise olumlu davranışlara yol açacak, olumlu iş sonuçları ortaya çıkacak,
işgörenin motivasyonu ve dolayısıyla iş performans düzeyi ve etkinliği de
yükselecektir.
Özellikle hizmet ağırlıklı sunumun söz konusu olduğu bankacılık
sektöründe örgütlerin rekabetçi üstünlük sağlayabilmeleri ve varlıklarını
uzun dönemde sürdürebilmeleri için rakipler tarafından taklit edilemeyen
insan unsuruna gereken önemi vermeleri kaçınılmazdır.
Bu çalışmanın temel konusu, işgörenlerin örgütsel adaletle veya
adaletsizliklerle ilgili algılamalarının iş performansı ile ilişkisini ortaya
koymaktır. Başka bir deyişle, işgörenin algıladığı örgütsel adalet düzeyi ile
iş performans düzeyi arasında bir ilişki var mıdır? Eğer, algılanan örgütsel
adalet ile iş performansı arasında bir ilişki var ise bu ilişkinin yönü ve
şiddeti nedir? Eğer işgören çalıştığı örgüte yönelik adaletsizlik yönünde
bir algıya sahip ise söz konusu bu durum iş performans düzeyini hangi
yönde etkileyecektir? Sorularına bu çalışmada cevap aranmaktadır. Bu
çerçevede araştırmanın amacı, Adıyaman il ve ilçelerinde faaliyet gösteren
banka işletmelerindeki işgörenlerin örgütsel adalet algılamaları ile iş
performansları arasındaki ilişkileri analiz etmektir.

1. ÖRGÜTSEL ADALET
Adalet sözcüğü, Oxford sözlüğünde ( E.T.:14.03.2018) adil ve makul
olma özelliği, adil davranış ya da adil işlem olarak tanımlanmıştır. Yönetim
yazını incelendiğinde, “adalet” kavramının Aristo, Plato, Socrates, Nozick
ve Rawls gibi felsefeyle ilgilenenlerin üzerinde araştırmalar yaptıkları bir
konu olduğu görülmektedir (İçerli, 2010:68). Ayrıca, adaletin sosyal psikolojisi, Adams’ın (1965) adalet teorisi üzerine yaptığı çalışmalara kadar
uzanabilir (Wolfe, Rojek, Manjarrez ve diğ., 2018:20).
Örgütsel adalet, çalışanların, örgütsel uygulamaların ve kararların
doğruluğu konusundaki algılarını ve bu algıların çalışanlar üzerindeki
etkilerini kapsar (Çolak ve Erdost, 2004: 52). Ayrıca, Begley ve diğerleri
(2006:706) ve İçerli (2010:80) de örgütsel adaleti algısal olarak değerlendirmişlerdir. Çünkü, örgütsel adalet algısı, bireyin gerçekte kendisine nasıl ve
ne ölçüde adaletli davranıldığından çok, kendisinin bu davranışı ne ölçüde adaletli olarak algıladığına odaklanmaktadır (İçerli, 2010:80; Taşkıran,
2011:93-95).
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Örgütlerde adalet algısının kavramsallaştırması Homans (1961), Adams
(1965) ve Walster, Berscheid, ve Walster (1973) gibi teorisyenler tarafından
yapılan çalışmalarla ön plana çıkmış ve bunun sonucunda örgüt araştırmacıları 1960 ve 1970’li yıllarda eşitlik teorisinden ortaya çıkan ücret ve işle
ilgili ödüllerin dağıtımı hakkındaki hipotezlerin test edilmesine daha fazla
önem vermeye başlamışlardır (Efeoğlu ve İplik, 2011: 346). Örgütsel adalet,
çalışanların tutum ve davranışlarının tutarlı bir yordayıcısı haline gelmiştir
(Ghosh, Sekiguchi&Gurunathan, 2017:130)
Adalet sözcüğünün madeni para gibi iki yüzü vardır. Negatif tarafında,
adaletin eksikliğinin örgütler için problemlere neden olması muhtemeldir. Adaletsizliğin çalışanın işe geç kalma, iş zamanını kasıtlı olarak kötüye
kullanma, kızgın bakışlar, sessiz kalma, dedikodu çıkarma, söylenti yayma,
sözlü cinsel tacizde bulunma, intikam alma, ihanet etme olasılığı, daha düşük düzeyde performans gösterme, ürünün kalitesini ve üretim miktarını
düşürme gibi “çalışan hırsızlığı” olarak adlandırılan olumsuz sonuçlara yol
açabildiği, çalışanın moraline zarar verebildiği, örgütsel sinizme, işten ayrılma niyetine ve işten ayrılmaya neden olduğu ile ilgili yazında çalışmalar
yer almaktadır (Cropanzano & Greenberg, 1997; Colquitt et al., 2001; Cohen- Charash & Spector, 2001; Özdevecioğlu, 2003; Eker, 2006:5; Cropanzano et al., 2007:38; Robbins and Judge, 2007: 204; Özmen vd., 2007:20;
Kutanis ve Çetinel, 2010; İçerli, 2010:70; Töremen ve Tan, 2010; Tokgöz,
2011; O’Neill et al., 2011:596; Güngör ve Potuk, 2018:2). Ayrıca, çalışanların örgüte karşı besledikleri adalet duygusuna ilişkin anlam ve değer kaybı,
duygusal tepkilerinde de bir olumsuzluğa sebep olmaktadır. Çalışanların
örgütsel adalet algılarındaki negatif eğilimler yerine ikame ettikleri en temel duygusal tepkilerden birisi tükenmişliktir (Yeniçeri vd., 2009: 84).
Adalet sözcüğünün diğer pozitif tarafında ise olumlu adalet algısının
sonuçları yer almaktadır. Olumlu adalet algısının ise işgören ile ilgili daha
fazla tatmin, iş memnuniyeti, mutluluk, verimlilik, yönetime olan güven,
destek, daha az suistimal, yüksek ilgi, sadakat, örgütsel bağlılık, örgütsel
vatandaşlık, liderlik, kararlara katılma tutum ve davranışları ile iş performansının ve örgütsel performansın artmasından rekabetçi üstünlüğe kadar
mükemmel sonuçlar doğurmaktadır (Viswesvaran and Ones, 2002; Cropanzano et al., 2007:38-45; Yürür, 2008; Özmen vd., 2007:20; Efeoğlu ve
İplik, 2011: 346; Dundar and Tabancali, 2012: 5780; Bidarian and Jafari,
2012:1623; Büyükyılmaz ve Tunçbiz, 2016: 90; Wolfe et al., 2018:20).
Örgütsel adalet üç temel bileşenden oluşmaktadır (İçerli, 2010:78; Cihangiroğlu ve Yılmaz, 2011:200; Güngör ve Potuk, 2018:2;): dağıtımsal adalet, işlemsel (prosedürel) adalet ve etkileşimsel adalet
Dağıtımsal Adalet: Dağıtımsal adaletin temelleri Adams’ın eşitlik teorisi üzerine kurulmuştur (Sökmen ve diğ., 2013:4). Adams’a göre; çalışanlar,
kendilerine adil davranılıp davranılmadığına; örgüte sundukları katkılar
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(örneğin; eğitim, zeka, tecrübe) ile elde ettikleri kazanımlar (ücret, terfi)
arasındaki orana bakarak, daha sonra da bu oranı karşılaştırma yapılan diğer çalışanın katkı-kazanım oranına göre değerlendirerek karar vermektedirler. Bu iki katkı-kazanım oranının karşılaştırılması, Adams’ın eşitlik
teorisine bir objektif bileşen sağlamasına rağmen, Adams bu sürecin tamamen subjektif olduğu görüşündedir (Colquitt et al., 2001: 426). Dağıtımsal
adalet, görevler, mallar, hizmetler, fırsatlar, cezalar/ödüller, roller, statüler,
gelir, prim, terfiler gibi her türlü kazanımın yani kaynakların oransal payları belirli standartlarda belirli fonksiyonel kurallara ve hükümlere göre
tanımlanan kişilere paylaştırılması olarak tanımlanabilir (Cohen, 1987:20;
Cihangiroğlu, 2011:10). Dağıtım adaletinde esas olan, bireylerin, dağıtılan kaynaklardan adil şekilde pay aldığını düşünmesidir (Özdevecioğlu,
2003:78).
Ayrıca, Deutsch (1975)’a göre dağıtım adaletinin “eşit temelli paylaşım” (equity), “eşit paylaşım” (equality), ve “ihtiyaç”tan oluşan üç kuralı
bulunmaktadır. Her türlü kazanımın dağıtımını gerçekleştiren yönetici,
kazanımların adil dağıtımını sağlamak için tercih edilen dağıtım kuralını
belirlemektedir. Eşit paylaşım kuralında, her türlü kazanım hak etsin veya
etmesin herkese eşit biçimde dağıtılır. Eşit temelli paylaşım kuralında ise,
herkese katkısı veya hak ettiği oranda bir dağıtım yapılır. İhtiyaç kuralında
ise çalışanların ihtiyaçları ön planda tutulmaktadır (İçerli, 2010:81).
İşlemsel (Prosedürel) Adalet: Kazanımlarla ilgili kararlarda kullanılan
metotlar, mekanizmalar ve süreçlere ilişkin adalet algısıdır (Yürür, 2008:
298; Titrek, 2009: 554). Dağıtımsal adalet daha çok kararlarla ilgili sonuçların adil olarak algılanması ile ilgiliyken, işlemsel adalet, bireylerin karar
alma sürecine katılabilmeleri ve karar alma sürecindeki tarafsızlık veya
objektiflikle ilgili algılarına işaret etmektedir. Örgütsel adaletin bu boyutu işgörenlerin maddi beklentileri (ücret, terfi, prim, ikramiye gibi) ile sınırlı değildir. Çalışma koşullarına yönelik olarak alınan kararlarda izlenen
strateji ve politikaların adil olma derecesi ile de ilişkilidir. Şurası açıktır ki,
işlemsel ve dağıtımsal adalet, birbiri ile ilişkilidir. Çünkü adil olmayan bir
süreç çoğunlukla adil olmayan sonuçlar ortaya koyar. Araştırma sonuçları
da bu iki adalet türü arasında güçlü bir korelasyon olduğunu ortaya koymaktadır (Parker and Kohlmeyer, 2005:358; Cihangiroğlu, 2011:10; Bal,
2014:3).
Etkileşimsel Adalet: Örgütsel adaletin sosyal yönüne vurgu yapan etkileşimsel adalet, bireyler arası ilişkilere yapılan yatırımlar ve bu ilişkilerden
elde edilecek çıktılara vurgu yapar. Etkileşimsel adalet, örgütsel uygulamaların insani yönü ile ilgilidir (Cruceru ve Macarescu, 2009; Cihangiroğlu,
2011) ve adaletin kaynağı ve alıcısı arasındaki iletişim sürecinde nezaket,
dürüstlük ve saygı gibi insani değerleri esas alır (İçerli, 2010:86; Cihangiroğlu, 2011:10).
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Greenberg, 1993 yılında yayınlanan çalışması ile adalet algısına yeni boyutlar eklemiş ve etkileşim adaletini “kişilerarası” ve “bilgisel” adalet olmak
üzere ikiye ayırmıştır. Birincisi “kişilerarası duyarlılık”, ikincisi ise, “açıklamalar” ya da “sosyal sorumluluk” (“social accounts”) boyutudur. Bunlardan
ilki, kararın uygulanmasından sorumlu olan kişilerin, karardan etkilenen bireylere nazik ve saygın davranıp davranmamasıyla ilgilidir. İkinci boyut ise,
dağıtım kararının altında yatan mantığın, kararın etkilediği bireylere açık ve
yeterli derecede açıklanıp açıklanmaması ile ilgilidir (Colquitt et al., 2001:
386; Cihangiroğlu, 2011:10; Cihangiroğlu, Şahin ve Uzuntarla, 2015:295).

2. İŞ PERFORMANSI
Oxford sözlüğünde ( E.T.:15.03.2018) “performans” sözcüğünün birden
çok anlamı olmasına rağmen örgütsel anlamda performans, “bir görev veya
işlevi gerçekleştirme eylemi veya sürecinde ne kadar başarılı olunduğu” ile
ilgili tanımlanmaktadır. Görüleceği üzere, performans, yabancı kökenli bir
sözcüktür ve Türkçe’ye “edim” olarak çevrilmiştir. Günlük konuşma ve yazı
dilinde “edim” den ziyade “performans” daha yoğun kullanılmaktadır (Yarbağ, 2016:97).
Performans kavramı, “başarı” veya “başarım” terimleri ile de ifade edilmektedir. Ayrıca, yazında, “bir çalışanın belirli bir zaman dilimi içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlar”
(Akal, 2000:1; Bingöl, 2010: 379); “çalışanın kendine eş diğer çalışanlara
kıyasla iş ile ilgili davranış ve çıktıların verimlilik düzeyi” (Smith and Goddard, 2002: 250; Akkoç, Çalışkan ve Turunç, 2012:108); “amacın gerçekleştirilme derecesi” (Çöl, 2008:38); belirli bir amacın, görevin veya fonksiyonun
yürütülmesi ya da gerçekleştirilmesi (Turunç, 2010:253); çalışanın kendisi
için tanımlanan, özellik ve yeteneklerine uygun olan işi, kabul edilebilir sınırlar içinde gerçekleştirmesi (Akbal, 2010:6) olarak da tanımlanmaktadır.
Performans analizlerinde kavramın iki farklı yönüyle ele alınması gerekir: Görev performansı ve bağlamsal performanstır. Görev performansı,
bir işteki temel teknik ayrıntılar üzerinde odaklanırken, bağlamsal performans ise gönüllülük, isteğe bağlı faaliyetler, katılım, motivasyon gibi psikolojik performans koşullarını kapsamaktadır (Van Scotter & Motowidlo,
1996:525). Hem görev hem de bağlamsal performans örgütsel bir çıktıdır.
Bu çıktının elde edilmesi ve örgütsel adaletin olumlu algılanmasını sağlayacak bir girdi ile desteklenmesi gerekir.

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ
Bu başlık altında; araştırmanın amacı ve sınırları, ana kütle ve örneklem, araştırma hipotezleri, veri toplama ve analiz yöntemi, verilerin analizi
ve bulgular gibi konular yer almaktadır.
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3.1. Araştırmanın Amacı ve Sınırlılıklar
Bu araştırmanın temel amacı, algılanan örgütsel adalet ve iş performansı arasında ne gibi bir ilişki olduğunu belirlemektir. Bu amaca bağlı olarak,
araştırmada izlenen metodolojiye ilişkin bilgiler ve ayrıntılar verilmiştir.
Literatüre bakıldığında yapılan çalışmaların çoğunlukla örgütsel adaletin,
iş performansı ile ilgili olumlu sonuçları üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu araştırmada ilgilenilen konu, bireyden bireye değişen yani subjektif
bir olgu olan “algı düzeyinin” ölçümü ile incelenecektir. Dolayısıyla bu durum, araştırmanın kısıtıdır. Ayrıca, soruların tüm cevaplayıcılar tarafından
aynı şekilde anlaşılıp anlaşılmadığı da belirsizlik ve sorunlara yol açabilir.
Diğer bir kısItlılık ise bu araştırmanın sadece Adıyaman ili ve bankacılık
sektörü ile sınırlı olmasıdır. Ancak, bankacılık sektöründeki işgörenlerin
yüksek eğitim düzeyine sahip olmaları sebebiyle özellikle anket sorularının
doğru anlaşılıp doğru cevap verildiği varsayılmıştır.

3.2. Anakütle ve Örneklem
Türkiye Bankalar Birliği’nin internet adresinden alınan verilere göre,
Adıyaman’da faaliyet gösteren bankalarda çalışan işgören sayısı 438’dir.
Basit tesadüfi usul ile örneklem seçilmiştir. 185 işgörene anket uygulanabilmiştir. Örneklemi oluşturan bu 185 anket ana kütlenin %42,2’sini oluşturmaktadır.

3.3. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın amacına bağlı olarak test edilmek için aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.
H0: İşgörenlerin algıladıkları örgütsel adalet düzeyi ile iş performans
düzeyi arasında ilişki bulunmamaktadır.
H1:İşgörenlerin algıladıkları örgütsel adalet düzeyi ile iş performans düzeyi arasında ilişki bulunmaktadır.

3.4. Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri
Veri toplama aracı olarak üç kısımdan oluşan anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için iki ölçek geliştirilmiştir.
Araştırma ölçeklerinin birincisi olan “Örgütsel Adalet Değerlendirme Ölçeği”nde, algılanan örgütsel adaletin bileşenleri ile ilgili 8 kritere yer verilmiştir. İlk 4 kriter örgütsel adaletin bileşenlerinden olan dağıtımsal adalet,
5. kriter işlemsel adalet ve son 3 kriter ise etkileşimsel adalet ile ilgilidir.
Araştırma ölçeklerinin ikincisinde, çalışanın iş performansı ile ilgili 11
kritere yer verilmiştir. Bu bölümde yer alan iş performansı değerlendirme
ölçeği ile ilgili ilk dört kriter 1999 yılında Kirkman ve Rosen tarafından
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dört kurumda ve 111 iş grubunda uygulanan bir araştırmadan (Kirkman
&Rosen,1999), diğer yedi kriter ise 1985 yılında Mottaz’ın 1.385 çalışan
üzerinde yaptığı iş performansı ile ilgili araştırmasından (Mottaz, 1985)
esas alınmış olup, toplam onbir (11) sorulu 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekteki temel amaç, adalet algılamasının iş performansı üzerinde etkili olduğunu görebilmektir. Anketin üçüncü bölümünde işgörenlerin demografik özellikleriyle ilgili (8) soru bulunmaktadır.
Tablo 1. Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Soru
Sayısı

Cronbach’s Alpha Değeri

Örgütsel Adalet Soruları

8

0,916

İş Performansı Soruları

11

0,902

Anket Soru Grupları

Ölçeklerin güvenilirliğini belirlemek amacıyla likert tipi ölçekler
için en uygun olan Cronbach’s alpha katsayısı, SPSS 22.0 programıyla
hesaplanmıştır. Örgütsel adalet ölçeğinin ve iş performans ölçeğinin
güvenilirlik sonuçlarına bakıldığında anket sorularının ve araştırma
verilerinin yüksek güvenilirlikte olduğu görülmektedir.
Ayrıca, istatistiksel açıdan hangi analiz yönteminin kullanılacağı ile
ilgili yapılan “Tek Örneklem Kolmogorov Smirnov Testi” analiz sonucunda
verilerin normal olmadığı (p<0,05) belirlenmiş olup, araştırmanın
hipotezlerinin analiz edilmesinde parametrik olmayan analiz yöntemleri
kullanılmıştır.

3.5. Verilerin Analizi ve Bulgular
Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 22.0 programında analize
tabi tutulmuştur. Analiz kapsamında tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik
analizi ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır.

3.5.1. Tanımlayıcı İstatistikler
Araştırma örneklemini oluşturan işgörenlerin yaş, medeni durum,
eğitim vb. demografik özellikleri ile çalışılan bankanın kamu/özel banka
olma durumlarına ilişkin bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistik Tablosu
Demografik
Demografik Özellikler Frekans
%
Frekans
%
Özellikler
Bay
130
70,3
Lise
20
10,8
Cinsiyet
Bayan
55
29,7
Önlisans
28
15,1
Toplam
185
100,0
Lisans
127
68,6
Evli
114
61,6
Lisansüstü
10
5,4
Eğitim
Medeni
Bekar
71
38,4
Toplam
185
100,0
Durum
Toplam
185
100,0
1-3yıl
73
39,5
Çalışıyor
59
51,7
4-9yıl
72
38,9
Eşin
10yıl ve
Çalışma Çalışmıyor
55
48,3 Kıdem
40
21,6
üzeri
Durumu
Toplam
114
100,0
Toplam
185
100,0

Yaş

20-30yaş

96

51,9

Yönetici
Unvan

Müşteri
Temsilcisi
Yardımcı
Hizmetler

28

15,1

145

78,4

12

6,5

31-40yaş

65

35,1

41-50yaş

20

10,8

51 yaş ve
üzeri

4

2,2

Toplam

185

100,0

Toplam

185

100,0

Kamu
Özel
Toplam

65
120
185

35,1
64,9
100,0

Banka

Tablo 2’ye göre katılımcıların %70,3’ünün erkek, %29,7’sinin kadın;
%61,6’sının evli, %38,4’ünün bekar; %51,9’unun 20-30 yaş aralığında;
%39,5’inin 1–3 yıl, %38,9’unun 4-9 yıl ve %21,6’sının 10 yıl ve üzeri kıdemli;
%74’ünün lisans ve lisansüstü mezunu; %64,9’unun özel banka ve %35,1’inin
ise kamu bankası işgöreni olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, araştırmaya
katılanların çoğunluğunun özel bankalarda yüksek eğitim düzeyine sahip ve
müşteri temsilcisi olan genç işgörenlerden oluştuğunu göstermektedir.

3.5.2. Korelasyon Analizi
Araştırmaya katılan banka işgörenlerinin algıladığı örgütsel adalet düzeyi ile iş performans düzeyi arasındaki ilişkinin yönü ve şiddeti hakkında
bilgi edinebilmek için, ilgili değişkenler arasındaki ilişki veriler normal dağılım özelliği göstermemesi sebebiyle Spearman’s rho korelasyon analizi ile
incelenmiştir.
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Tablo 3: Algılanan Örgütsel Adalet ile İş Performansı İlişkisi
Algılanan Örgütsel Adalet
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

İşlerin zamanında
tamamlanması

,115

,199**

,183*

,228** ,223** ,212** ,210** ,270**

İş ile ilgili hedeflerin
gerçekleştirebilmesi

,192**

,342**

,344**

,369** ,329** ,352** ,388** ,429**

İş ile ilgili
problemin hızlıca
çözülmesi

,174*

,321**

,242**

,328** ,258** ,226** ,321** ,303**

İş ile ilgili hedeflerin
aşılması

,220**

,244**

,371**

,261** ,299** ,398** ,292** ,270**

İşinde başarılı
olması

,196**

,267**

,245**

,201** ,213** ,239** ,249** ,281**

İşi ile ilgili
sorumluluk taşıması

,230**

,261**

,183*

,209** ,097

İşinden dolayı
iş arakadaşları
tarafından takdir
edilmesi

,223**

,241**

,216**

,161* ,189** ,333** ,315** ,344**

Yapılan işin
yapılmaya değer
bir iş olduğuna
inanması

,280**

,379**

,358**

,387** ,339** ,373** ,349** ,305**

İşini tam anlamıyla
yapabilecek yetkiye
sahip olduğuna
inanması

,223**

,282**

,261**

,245** ,250** ,291** ,217** ,240**

İşinin saygın
olduğuna inanması

,301**

,437**

,368**

,398** ,373** ,340** ,282** ,278**

,187* ,200** ,230**

Kendisini çalıştığı
Kurum’un önemli
,333** ,399** ,352** ,367** ,324** ,400** ,402** ,334**
bir çalışanı olarak
görmesi
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tablodaki kısaltmalar: A1: Sosyal hakların dağıtımında adalet, A2:
Gelir getiren hizmetlerin veya kaynakların dağıtımında adalet, A3: Hak
edenin terfi ettirilmesi konusunda adalet, A4: Çalışma ortamının fiziksel
olanaklarının dağıtımında adalet, A5: Şikayetler ve sorun çözme mekanizmalarının işleyişinde adalet, A6: Yöneticilerin çalışan herkesle aynı hassa-
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siyet ve özenle iletişim kurmalarında adalet, A7: Yöneticilerin bütün astlarına saygı ve itibar göstermeleri, A8: Yöneticilerin astları ile ilgili alınacak
kararlarda adaletli davranmaları
Tablo 3’de algılanan örgütsel adalet ile iş performansı arasındaki ilişkiye
yer verilmiştir. Tablodaki algılanan örgütsel adalet ile iş performansı ilişki
düzeyleri incelendiğinde; örgütsel adalet bileşenlerinden “sosyal hakların
dağıtımında adalet” algısı ile “işlerin zamanında tamamlanması” performansı arasında ve “şikayetler ve sorun çözme mekanizmalarının işleyişinde
adalet” algısı ile “İşi ile ilgili sorumluluk taşıması” performansı arasında
ilişki bulunmamıştır. Ancak, işgörenin algıladığı örgütsel adalet düzeyleri ile iş performans düzeylerinin çok büyük çoğunluğu arasında pozitif ve
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bağlamda, H0: “ İşgörenlerin algıladıkları örgütsel adalet düzeyi ile iş performans düzeyi arasında ilişki yoktur”
hipotezi red edilerek, bunun yerine H1: “ İşgörenlerin algıladıkları örgütsel
adalet düzeyi ile iş performans düzeyi arasında ilişki vardır” hipotezi çok
büyük oranda kabul edilmiştir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Organizasyonlardaki işgörenlerin algıladığı örgütsel adalet ya da adaletsizlikler çeşitli perspektiflerden ele alınabilir. Bu çalışmada algılanan örgütsel adaletin iş performansı ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırma verilerinin
korelasyon analizi sonucunda, işgörenlerin algıladıkları örgütsel adalet düzeyi ile iş performans düzeyi arasında çok büyük bir oranda pozitif doğrusal
ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, araştırma amacına ulaşılmıştır. Bu sonuç, Yürür (2008), Özdevecioğlu (2003), Viswesvaran
ve Ones (2002), Cohen- Charash & Spector (2001), Colquitt ve diğerleri
(2001)’nin araştırmalarının sonuçlarıyla tutarlılık göstermektedir.
İnsanlar hem sosyal hayat içerisinde hem de iş hayatlarında sürekli bir
adalet arayışı içerisindedirler. Özellikle hizmet-yoğun üretimin söz konusu
olduğu bankacılık sektöründe, entelektüel sermayenin stratejik araçlarından biri haline gelen insan kaynaklarının verimliliğini optimal düzeyde
gerçekleştirebilmek ve örgütsel adalet algısının olumlu bir şekilde organizasyonun tamamında yaygınlaştırabilmek için, banka yöneticilerinin açık,
nesnel ve adil bir yönetsel söylem ve eylem sergilemeleri stratejik önem
taşımaktadır. Bu bağlamda önerilebilecek yönetsel eylemler aşağıda sıralanmıştır:
 Örgütün kaynaklarının dağıtımında her işgörenin kendisini diğer
işgörenlerle karşılaştıracağı unutulmamalı ve adaletsizlik algılaması yaratabilecek durumlardan kaçınılmalıdır.
 Örgütün politika, kuralları ve işlemleri tüm işgörenler için geçerli
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olmalıdır. Yönetici veya işveren için de söz konusu işlem ve kuralların geçerli olduğuna ve uygulandığına tanık olan işgörende örgüte yönelik adalet algısı artacaktır.
 Yöneticiler tüm işgörenlere eşit mesafede durmalı ve aynı nezaket
ve saygı çerçevesinde davranmalıdır.
 İşgörenlerle ilgili alınacak kararlarda da adil kararlar verilmesi, verilen kararların ilgili işgörene doğrudan iletilmesi, işgörene itiraz
hakkının verilmesi, itirazların adaletli bir şekilde değerlendirilmesi
gereklidir. Bu karar, tebliğ, itiraz ve değerlendirme süreçleri de tüm
işgörenlere aynı şekilde uygulanmalıdır.
 Örgütün iş, işlem ve tüm süreçlerine ilişkin ve işgörenlerin de özellikle kendi iş alanlarına yönelik alınacak kararlarda da işgörenin
karar verme sürecine katılması sağlanmalıdır.
 İşgörenlerin algıladığı örgütsel adalet belirli aralıklarla ölçülmelidir. Bu konuda sistem kurulmalıdır. Ölçüm sonuçlarına göre, örgütteki algılanan adalet düzeyini yükseltecek yada adaletsizlik algısını iyileştirici tedbirlerin alınması gereklidir.
 Yöneticiler işgörenlerin kariyer yollarını eşit derecede açık bırakmalı, performans değerlendirme ve ücretlendirme sistemlerinde
adil davranmalı, performans değerlendirme sonuçlarına göre işgörenleri yeterli düzeyde ödüllendirmelidir.
Bu araştırmamız ve konu üzerinde yapılan diğer araştırmalarda algılanan
örgütsel adalet düzeyi ile iş performans düzeyi arasında bir ilişkinin
olduğu, örgütsel adalet ile ilgili işgörenin olumlu algısının iş performans
düzeylerini artırdığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bu araştırma sadece
banka işletmelerinde yapıldığı için bir sınırlılığı ifade etmektedir. Söz
konusu araştırmaların gelecekte farklı sektörlerde ve alanlarda da yapılması
konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, yazındaki bilgi birikimine katkı
sunacak ve konuyla ilgilenen yöneticilere yol gösterecektir.
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SÖZ MÜ ALTINDIR SÜKÛT MU? POLİTİK DAVRANIŞ
ALGISI, LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ VE ÇALIŞAN SESLİLİĞİ
İLİŞKİSİ
IS THE VOICE GOLD OR SILENCE? THE RELATIONSHIP
POLITICAL BEHAVIOUR PERCEPTIONS, LEADER-MEMBER
EXCHANGE AND EMPLOYEE VOICE
Gökhan KERSE1 Canan Nur KARABEY2
ÖZET
Bu çalışmanın amacı örgütte politik davranış algısının lider-üye etkileşimi
aracılığıyla çalışan sesliliği davranışı üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu
doğrultuda İstanbul’da mağazacılık sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin 103
çalışanından anket tekniğiyle veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 18
ve AMOS 18 paketleme programları kullanılmıştır. Analizlerde başlıca açıklayıcı
faktör ve doğrulayıcı faktör analizi, Spearman korelasyon analizi ve yapısal
eşitlik modellemesi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Analiz bulguları politik
davranış algısının çalışan sesliliğine etkisinde lider-üye etkileşiminin tam aracı rol
üstlendiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Politik Davranış Algısı, Lider-Üye Etkileşimi, Çalışan
Sesliliği.

ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the effects of political behavior perceptions
on the employee voice behavior and the mediating role of leader-member exchange.
In this context, data collected through survey method from 103 store employees in
Istanbul. Data were analyzed by using SPSS 18 and AMOS 18 packaging programs.
Analysis of data was made by explanatory and confirmatory faktor, Spearman
correlation and structural equation modeling methods. The results show that the
effect of political behavior perceptions on employee voice behavior is full mediated
by leader-member exchange.
Keywords: Political Behavior Perceptions, Ledaer-Member Exchange,
Employee Voice.
1 Dr. Öğr. Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, gokhankerse@hotmail.
com
2 Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, ckarabey@atauni.edu.tr
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1. GIRIŞ
Günümüz iş dünyasının bilgi çağı olması, işletmelerin yeni ve güncel
bilgileri sürekli takip edip işletme faaliyetlerine bu doğrultuda yön vermesini gerektirmektedir. Bunu gerçekleştirebilmenin yolu işletmelerin en
önemli sermayesi olan çalışanların bilgi, beceri ve düşüncelerini işlerine
aktarabilmesidir. Bir diğer ifadeyle, çalışanların hem işleriyle hem de örgütleriyle ilgili düşünce, fikir ve önerilerini korkmadan dile getirmesini
sağlamaktır. Türkiye gibi güç mesafesi yüksek ülkelerde (Gürbüz & Bingöl, 2007: 72) çalışanların böyle bir davranış sergilemesi oldukça zordur.
Güç mesafesinin yüksek olduğu toplumlarda gerek kişisel hayatta gerekse
iş hayatında bireyler düşüncelerini açıkça söylemekten ve kaygılarını dile
getirmekten çekinir. Çünkü toplumda ‘söz gümüş ise sükût altındır’ düşüncesiyle hareket edilir ve sessiz kalmak kültürel olarak desteklenir. Bu
durum bireyin iş hayatında da aynı davranışı sergilemesine yol açar ve tüm
işletme çalışanlarının benimsemesi sağlanır.
“Toplumda altın olan sükût olma davranışı iş hayatında da gerçekten
altın mıdır? Toplum olarak takdir ettiğimiz her şeyi olduğu gibi kabul eden,
kişisel düşüncelerini saklayan ve eleştirmeden sadece söylenileni yapan bireyleri iş hayatında da örnek gösterir miyiz?” Çevrenin değişmediği, bilginin eskimediği ve yeniliklerin takip edilmediği bir işletme için sükût duran
bir çalışan örnek gösterilebilir; fakat günümüz iş dünyasında çevre sürekli
değişmektedir. Çevrenin sürekli değiştiği ve bilginin eskidiği günümüzde
işletmelerin ürün ve hizmetlerinde yeniliğe gitmesi ve işletmelerini iyileştirmesi çalışanın bilgisini, düşüncesini ve önerisini dile getirmesine yani
çalışan sesliliğine bağlıdır. Çalışan sesliliği davranışı ise örgüt yöneticilerinin yönetim becerileriyle gerçekleşir. Yönetimin çalışanların farklılıklarını dikkate alarak farklı düşüncelerden faydalanmaya çalışması ve örgütte
samimi bir kültür oluşturması gerekir. Zira böyle bir kültürün oluşmasıyla
çalışanlar işleriyle ilgili düşüncelerini ve kaygılarını dile getirecek ve örgüt
faydası için gerekli önerilerde bulunacaktır.
Çalışan sesliliği veya sessizliği konusunda ülkemizde yapılan ampirik
çalışmalara bakıldığında sessizlik konusuyla yapılan çalışmaların seslilikten daha fazla olduğu görülmüştür. Bu nedenle araştırma çalışan sesliliği
kavramını konu edinmiştir. Araştırmada çalışan sesliliğinin ortaya çıkmasında önemli olduğu düşünülen politik davranış algısı ve lider-üye etkileşimi öncülleri de ele alınmıştır. Araştırmanın hem işletmelerin gelişmesini
sağlayan çalışan sesliliğini ele alması hem de ampirik bulguları yöneticilere
rehberlik ederek örgütsel yaşamın devamına katkıda bulunacaktır.
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2. TEORIK ÇERÇEVE
2.1. Politik Davranış Algısı
Örgütsel yaşamda vazgeçilmez bir gerçek haline gelen politik davranış
kavramı araştırmacılar tarafından genellikle iki farklı görüşle değerlendirilmiştir. Bu görüşlerden ilkine göre politik davranış iş ortamında var olan
ve çalışanlar tarafından kullanılan bir etkileme sürecidir, ki bu süreç örgüt
işlerliğine katkı sağlamaktadır (Cropanzano vd. 1997: 160-161). Politik
davranışı ele alan ikinci görüş bu davranışları örgütte diğer çalışanların
amaçları ve çıkarlarıyla çatışan, fakat yine de kişisel çıkarları artırmak için
sergilenen davranışlar olarak değerlendirir (Evans & Qureshi, 2013: 35). Bu
araştırmanın da politik davranışa bakışını gösteren bu görüş; politik davranışı bireylerin üyesi olduğu örgütteki diğer bireyleri düşünmeden kendi
çıkarları için çabalaması ve çalışması olarak ifade eder. Bir diğer ifadeyle
politik davranışın kendine hizmet etme davranışı olduğu öne sürülür.
Politik davranış kavramının literatürde yer almasında büyük katkısı
bulunan Mintzberg (1983: 172) kavramı; resmi otoritelerin onaylamadığı;
buna rağmen bireylerin sergilediği, bunun sonucunda da kargaşa ve anlaşmazlıkların görüldüğü davranışlar olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla politik
davranış genellikle onaylanmayan fakat yine de sergilenen, örgüt içinde belirlenmiş formal rollerin dışında kalan faaliyetleri içermektedir.
Politik davranış, örgüt yönetiminin belirlediği hedeflere yönetimin kabul etmediği yöntemlerle ulaşmaya çalışma veya yönetimin teşvik etmediği
hedeflere yine yönetimin kabul etmediği veya kabul ettiği yöntemleri kullanarak diğer çalışanları ve yöneticileri etkileme çabasıdır (Mayes & Allen, 1977: 675). Luthans’a (2011: 326) göre politik davranış örgüt içinde en
kısa zamanda ve en az maliyetle ilerlemek için gerekeni yapabilmekken;
Pfeffer’a (1992: 33) göre örgüt çalışanlarının güç kazanması ve kazandığı
bu gücü kullanma çabasıdır. Dolayısıyla örgütteki kişilerin veya grupların
kendi düşüncelerini ve görüşlerini örgütteki diğer kişilere ve gruplara kabul
ettirebilmesi için güce sahip olması ve bu gücü kullanması gerekmektedir.
Bu noktada politik davranışın güç kavramından farklı olduğu; gücü elde
etmek için sergilenen davranışları içerdiği söylenebilir. Öte yandan örgütte
politik davranışlarla bireyin ya da grubun gücünü artırması da politik davranışların devamı için gerekli ortamı oluşturacaktır.
Politik davranışa ilişkin araştırmacıların en çok benimsedikleri tanımlardan birisi politikanın çalışanların kişisel çıkarları koruma ve bu çıkarları geliştirme amacıyla sergilendiği davranışlar olmasıdır (Vigoda, 2000:
327-328). Kacmar ve Carlson (1997: 657) bu tanımdan yola çıkarak kişisel çıkarların korunabilmesinin güç sahibi kişileri etkileme girişimleriyle
gerçekleşebileceğini; dolayısıyla da politik davranışın “bir etkileme süreci”
olduğunu belirtmiştir.
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Politik davranış kavramı genel politik davranış, başarılı olmak
için gerekeni yapma ve ücret ve terfi politikaları olarak 3 ayrı grupta
belirtilebileceği (Kacmar & Ferris, 1991) gibi bütüncül olarak da ele
alınıp değerlendirilebilir (Hochwarter vd. 2003). Kavram bu araştırmada
bütüncül olarak değerlendirilmiştir. Öte yandan kavram algısal bir süreci
içermektedir; çünkü örgütte mevcut politik ortam ile bu ortamın politik
olarak algılanması arasında fark vardır. Bu nedenle araştırmada politik
davranış algısı çalışanların iş çevrelerinde kişisel çıkarların ne düzeyde
düşünüldüğünü ve adaletsiz uygulamaların ne düzeyde olduğuna ilişkin
çalışan algısı olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla politik davranış örgüt
çıkarlarının sağlanması ve örgütsel başarının devamı için olumsuz bir
durum olarak ele alınmıştır.
2.2. Lider-Üye Etkileşimi
Yazına Dikey İkili Bağlantı (Vertical Dyad Linkage) Modeli olarak kazandırılmış olan lider-üye etkileşimi teorisi Dansereau, Graen ve Haga
(1975) tarafından geliştirilmiştir (akt. Boies & Howell, 2006: 246). Teoriye
göre örgütsel ortamlarda liderlerin ve üyelerin birbirlerinden farklı beklentileri olmakta ve bu beklentiler de lider ve üye arasındaki ilişki düzleminin
çeşitlenmesini sağlamaktadır (Alparslan & Oktar, 2015: 108). Dolayısıyla
lider-üye etkileşimi (lmx) örgütsel ortamda işe ilişkin karşılıklı ilişkileri,
etkileşimleri ve algıları içermekte ve yönetici-çalışan arasındaki ilişkilerin
kalitesini göstermektedir (Graen & Scandura, 1987: 176). Yönetici ve çalışan arasındaki ilişkide kalitenin algılanmasıyla da geleceğe ilişkin etkileşimin süreceği beklentisi ortaya çıkmaktadır.
Lider-üye etkileşimi teorisi, örgütlerde liderler ve takipçileri arasındaki
ikili ilişkilerin niteliğiyle açıklanır (Casimir vd. 2014: 365). Teori, lider ile
çalışanlar arasında farklı ilişkilerin gelişebileceğini öne sürmektedir (Çekmecelioğlu & Ülker 2014: 35). Farklı ilişkilerin kaynağını liderin takipçiye
ilişkin algısı oluşturur. Bu algı liderin astları arasında “benimsenenler-dışlananlar” (Göksel & Aydıntan 2012: 249), “iç grup-dış grup” (Uğurluoğlu
vd. 2015: 246), “güvenilir çalışanlar-ücretli çalışanlar” ve “yüksek kalitede
lmx grubu-düşük kalitede lmx grubu” (Kahrobaei & Mortazavi 2016: 77)
olarak ifade edilen iki farklı grubun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Liderin
daha yakın ilişki kurduğu ve daha fazla güvendiği grup iç grup; mesafeli
davranışlar sergilediği grup ise dış grup olarak isimlendirilmektedir (Robbins & Judge, 2013: 377). Lider zaman baskısı ve kaynak kısıtlılığı nedeniyle
örgütlerde belirli bireylerle (iç grup) özel ilişkiler geliştirmekte ve onlara
yetkiler vermektedir (Çekmecelioğlu & Ülker 2014: 37). Dolayısıyla iç grup
üyeleri lider gözünden yetenekli, güvenilir ve verilen işi yapma potansiyeli
yüksek olan bireylerden oluşur ve bu bireylerle “yüksek kalitede” bir ilişki
gerçekleşir (Casimir vd. 2014: 365). İç grup, yöneticileri ile işe ilişkin ya
da iş dışı konularda genellikle informal olarak kolaylıkla iletişim gerçek-
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leştirebilmekte ve bazı konularda ilişkiye zarar vermeden birbiriyle tartışabilmektedir (Turnage & Goodboy, 2016: 274). Ayrıca iç grupta yer alan
üyeler, yöneticileri tarafından önemli örgütsel pozisyonlarda yer almakta,
yasal sözleşmelerin ötesinde somut ve soyut olarak ödüllendirilmekte, kişisel gelişimlerini artıracak olanaklar sağlanmakta ve örgütsel faaliyetlere
ilişkin geri bildirimler yapılmaktadır (Sherman vd. 2012: 408-409).
Öte yandan bazı çalışanlarla zaman kısıtlılığı nedeniyle yakın bir etkileşim olanağının bulunmaması lideri bu çalışanlara karşı daha mesafeli
davranışlar sergilemeye ve biçimsel iletişim gerçekleştirmeye yöneltmektedir (Çekmecelioğlu & Ülker 2014: 37). Bu durumda lider-üye etkileşimi
düşük kalitede ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle lider-üye etkileşimin düşük
nitelikte olduğu dış grupla karşılıklı ilişkilerin ve davranışların özünü sözleşme yükümlülükleri oluşturmakta, lider bu gruba karşı yasal otoritesini
kullanmakta ve dolayısıyla grup üyeleri sadece sözleşmeden doğan örgütsel faydalardan yararlanmaktadır (Boer vd. 2016: 885). Ayrıca yönetici ve
liderler dış gruba daha az zaman ve enerji harcamakta, daha az bilgi ve
kaynak aktarmakta ve formal iletişimin ötesine geçilmemektedir (Sherman
vd. 2012: 409).
Lider-üye etkileşimi teorisinin temelini “rol teorisi” ve “sosyal değişim
teorisi” oluşturmaktadır (Breevaart vd. 2015: 754). Rol teorisi, lider ile takipçileri arasındaki rolleri ifade ederken; sosyal değişim teorisi, lider ile
takipçileri arasındaki etkileşimi ifade eder (Kanbur & Kanbur 2015: 195).
Lider-üye etkileşimi bakış açısıyla rol teorisi, liderlerin çalışanlardan bekledikleri davranışları ve rolleri somut ve soyut ödüller sunarak gerçekleştirmesini ister.
Sosyal değişim teorisi, çalışanların örgüte karşı sergilediği olumlu davranışların maddi veya sosyal bazı ödüllerle karşılık bulacağını ve bir değişim ilişkisinin gerçekleşeceğini ifade eder (Armeli vd. 1998: 288). Sosyal
değişim teorisi lider ve çalışan arasında karşılıklı fedakârlıkları içermektedir. Bu doğrultuda çalışan iş tanımının ötesinde sorumluluk üstlenmekte
ve bu sorumluluğu yerine getirmekte, bunun karşılığında da lider ona daha
fazla destek olmaktadır (Ordun & Aktaş 2014: 121).
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda lider-üye etkileşiminin lider
ve çalışan arasında gerçekleşen karşılıklı ilişkileri içerdiği söylenebilir.
Lider-üye etkileşimi lider ve çalışan arasında birbirlerine yapılan karşılıklı
yatırımların bir ürünüdür. Bu yatırımlar liderler ve her bir takipçi arasında
ilişkilerin samimiyetini ve niteliğini belirlemektedir. Yatırımların karşılıklı
olarak denk olması lider ve takipçisi arasındaki etkileşimin güçlenmesine yol
açmaktadır. Etkileşimin güçlenmesi de her iki tarafın iş tanımı ve sözleşme
yükümlülüklerinin ötesinde davranışlar sergilemesini sağlamaktadır.
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2.3. Çalışan Sesliliği
Seslilik kavramının yönetim literatüründe yer alması sosyal bilimci Hirschman’ın (1970) “ses” kavramını tanımlamasıyla gerçekleşmiştir. Hirschman (1970: 40) seslilik davranışını örgütsel küçülmenin görüldüğü örgütlerde, tatmin edici olmayan durumlara çalışanın yapıcı bir tepki vermesiyle
ortaya çıkan bir durum olarak belirtmiştir (akt. Wharton, 2016: 6). Hirschman (1970)’a göre verilen tepki “ses” ve “çıkış” olmak üzere iki farklı şekilde
ortaya çıkar (akt. Tangirala & Ramanujam, 2008: 40). Ses; çalışanın tatmin
edici olmayan durumu dile getirmesi, durumun çözümüne ilişkin öneriler
sunması ve bu durumu değiştirmeye çalışmasıdır. Çıkış ise; çalışanın örgüt
üyeliğini sona erdirmesi, diğer bir ifadeyle örgütten ayrılmasıdır.
Çalışan sesliliğini yapıcı seslilik (constructive voice) ve agresif seslilik
(aggressive voice) olmak üzere iki farklı görüşle açıklamak mümkündür
(Hagedoorn, vd. 1999: 311). Yapıcı seslilik sadece örgütsel eylemlere katılma ve işe ilişkin sorumlulukları yerine getirmenin ötesinde isteğe bağlı olarak sergilenen bir vatandaşlık davranışıdır (Ng vd., 2014: 538). Bu seslilik
görev tanımının dışına çıkarak işe ilişkin önerilerde bulunmayı, sorunların
çözümlerini tartışmayı ve örgütsel faaliyetleri iyileştirmek için çaba sarf etmeyi içerir. Agresif seslilik ise kişisel çıkarları artırmak için çalışanın örgütteki sorunları büyütmesi ve örgütsel kararlara sürekli karşı çıkarak örgüte
ve iş arkadaşlarına düşmanca davranışlar sergilemesidir. Agresif seslilikte
örgütsel çıkarlar düşünülmeden kişisel kazanımlar elde edilmeye çalışılır.
Bu seslilik türü örgütsel işleyişe zarar veren ve örgütte çalışanların birbirine
karşı düşmanca tepkiler vermesini sağlayan bir iklim ortaya çıkarır.
Çalışan sesliliği davranışını bazı araştırmacılar, örgütsel sessizliğin tam
karşıtı bir anlamda tanımlamakta ve kavramlardan birini ortaya çıkaran bir
faktörün diğer kavramı yordamada da kullanılabileceğini öne sürmektedir
(Morrison, 2011: 380). Çünkü örgütsel sessizlik; çalışanların yaptıkları işi
ve üyesi oldukları örgütü iyileştirmeye ilişkin duygularını, düşüncelerini
ve bilgilerini söylemekten bilinçli olarak kaçınmalarıdır (Özdemir & Uğur,
2013: 261). Diğer bir ifadeyle hem yapılan iş hem de örgüt için önemli olan
bilginin açıkça ifade edilmesi yerine, saklanması anlamına gelmektedir.
Örgüte karşı çalışanın sessizliği örgütteki sorunlara çözüm yolları bulmaktan kaçınma, örgütsel faaliyetlerde ve fonksiyonlarda iyileştirici öneriler
sunmaktan uzaklaşma ve fikir beyan etmeme şeklinde gerçekleşir. Çalışanın örgütsel olaylar ve faaliyetlere ilişkin bu sessizlik davranışı ise zamanla
diğer örgüt üyelerine yayılarak örgütün tümüne sirayet etmekte ve örgüt
kültürü zarar görmektedir.
Çalışan sesliliğine ilişkin yukarıdaki görüşün aksine bazı araştırmacılar,
örgütlerde çalışanın hem seslilik hem de sessizlik davranışını aynı anda sergilemesinin olası olduğunu öne sürmüştür (Morrison, 2011: 380). Bu görü-
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şü benimseyen araştırmacılara göre, sessizlik durumu sadece sesliliğin olmaması durumu olarak görülemez; çünkü çalışan bazı konularda görüşlerini,
düşüncelerini ve kaygılarını dile getirirken, bazı konularda sessiz kalmayı
tercih edebilir (Çetin & Çakmakçı, 2012: 7). Dolayısıyla çalışanın örgütünde
hem seslilik hem de sessizlik davranışını aynı anda sergilemesi mümkündür.
Çalışan sesliliği literatürdeki ampirik çalışmalarda hem tek boyutlu
(Van Dyne & LePine, 1998) hem de çok boyutlu olarak değerlendirilmiştir.
Bazı araştırmacılar örgütsel sessizliğin boyutları olan savunmacı sessizlik,
pasif sessizlik ve prososyal sessizliğin, seslilik davranışı için de kullanılabileceğini, dolayısıyla sesliliğin savunmacı seslilik, pasif seslilik ve prososyal
seslilik olarak ele alınabileceğini belirtmiştir (Van Dyne vd. 2003). Bu araştırmacılara göre savunmacı seslilik, çalışanın kendisini koruma amacıyla
yaptığı, işe veya üyesi olduğu örgüte ilişkin görüşlerini ve önerilerini dile
getirme faaliyetidir. Pasif seslilik, kişisel öneri ve görüşlerini dile getirmenin herhangi bir değişim yaratmayacağı düşüncesiyle sadece diğer görüşlere katılması ve aynı görüşte olduğunu belirtmesidir. Prososyal seslilik ise
diğer bireylerin ve örgütün faydasını düşünerek işe veya örgüte ilişkin görüşlerin ve önerilerin ifade edilmesidir.

3. ARAŞTIRMA HIPOTEZLERI VE MODELI
Çalışanın üyesi olduğu örgütte kişisel çıkarlara hizmet edildiğini düşünmesi ve bu çıkarlar doğrultusunda davranışlar sergilendiğini algılaması onun gerek örgütsel ürün ve hizmetlerin gelişimi gerekse örgütsel
faaliyetlerin iyileşmesi yönündeki çabalarını azaltır. Çünkü örgütte yüksek düzeyde politik davranışların algılanması çalışanlarda işe ilişkin bilgi
ve becerileri ifade etmenin gereksiz olduğu ve gerek iş arkadaşları gerekse yöneticilerle işe ilişkin bilgilerin paylaşımını içerecek bir iletişimin işe
yaramadığı düşüncesini ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla da çalışanlar hem
sorumlu oldukları işe hem de örgütün iyileşmesine ilişkin düşüncesini,
bilgisini ve önerisini saklayacaktır. Li ve arkadaşlarının (2014) yaptıkları
araştırmada elde ettiği bulgular da bu beklentiyi desteklemektedir. Araştırmada politik davranış algısının çalışan sesliliğini olumsuz ve anlamlı yönde
etkilediği bulunmuştur. Khalid ve Ahmed’in (2016) yaptığı araştırmada da
politik davranış algısının genel politik davranış boyutunun, örgütsel sessizliğin korunma sessizliği, ilişkisel sessizlik ve etkisiz (ineffectual) sessizliği
olumlu ve anlamlı yönde; başarılı olmak için gerekeni yapma boyutunun
korunma sessizliği ve ilişkisel sessizliği olumlu ve anlamlı yönde; ücret ve
terfi politikaları boyutunun ise korunma sessizliği, etkisiz sessizlik, sapkın (deviant) sessizlik ve ilişkisiz (disengaged) sessizliği olumlu ve anlamlı
yönde etkilediği görülmüştür. Yapılan ampirik araştırmaların bu bulguları
doğrultusunda aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir:
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H1: Çalışanın örgütünde politik davranış algılaması, seslilik davranışını olumsuz yönde etkilemektedir.
Politik davranış algısı çalışanın örgütteki diğer çalışanların çıkarlarını
düşünmeden kendi çıkarları için çaba sarf etmesi sonucunda görülmektedir. Çalışanın örgütündeki diğer çalışanların ve yöneticilerin kişisel çıkarlarını artırmaya ilişkin davranış sergilendiğini algılaması örgütte adaletsiz
uygulamaların yapıldığı düşüncesini ortaya çıkarır. Bu durum çalışanların
hem örgüte hem de yöneticilere karşı güvenini azaltır. Lider-üye etkileşiminde çalışanın liderine, liderin çalışanına karşı güven duygusu hissetmesi esas olduğundan, politik davranış algısının artması lider-üye etkileşimi
davranışını azaltacaktır ya da politik davranış algısının düşük olması lider
ile üye arasındaki etkileşimi artıracaktır. Yapılan ampirik araştırmalar da
bu görüşü destekler nitelikte sonuçlar elde etmiştir. Kimura’nın (2013)
yaptığı araştırmada politik davranış algısı arttıkça lider-üye etkileşiminin
azaldığı veya politik davranış algısı azaldıkça lider-üye etkileşiminin arttığı
belirlenmiştir. Katrinli ve arkadaşlarının (2010) yaptıkları araştırmada ise
politik davranış algısının lider-üye etkileşimini olumsuz ve anlamlı yönde
etkilediği bulunmuştur. Yapılan ampirik araştırmaların bu bulguları doğrultusunda aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir:
H2: Çalışanın örgütünde politik davranış algılaması, lider-üye etkileşimini olumsuz yönde etkilemektedir.
Lider-üye etkileşimi lider ve çalışan arasında gerçekleştirilen karşılıklı
yatırımların bir ürünüdür. Yapılan yatırımların karşılıklı olarak birbirine
denk olmasıyla lider ve takipçisi arasındaki etkileşim güçlenecektir. Liderin çalışanına yaptığı yatırımı çalışanın olumlu yönde algılaması ise iş tanımının ötesinde davranışlar sergilemesini sağlayacaktır. Dolayısıyla lider
ile çalışan arasındaki etkileşimin artması rol ötesi bir davranış olan çalışan
sesliliğini artıracaktır. Nitekim bu durumu destekleyen ampirik araştırmalar yapılmıştır. Farndale ve arkadaşlarının (2011) yaptığı araştırmada
çalışanın yöneticisiyle ilişkisinin artmasıyla seslilik davranışının da arttığı
belirlenmiştir. Zhao’nun (2014) ve Chen ve arkadaşlarının (2015) yaptıkları araştırmalarda lider-üye etkileşimiyle çalışan sesliliği arasında doğru
yönde ilişki olduğu bulunmuştur. Chan ve Yeung’un (2015) ve Wang ve
arkadaşlarının (2016) yaptıkları araştırmalarda ise lider-üye etkileşiminin
çalışan sesliliğini olumlu ve anlamlı yönde etkilediği bulunmuştur. Yapılan
ampirik araştırmaların bu bulguları doğrultusunda aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir:
H3: Lider-üye etkileşimi, çalışan sesliliğini olumlu yönde etkilemektedir.
Yukarıdaki açıklamalarda da belirtildiği gibi çalışanların politik davranış algısı hem lider-üye etkileşimi hem de çalışan sesliliği ile ilişkilidir. Di-
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ğer bir ifadeyle örgütte politik davranışın algılanması lider-üye etkileşimi
ve çalışan sesliliğini azaltmaktadır. Öte yandan yukarıda da belirtildiği gibi
lider-üye etkileşiminin, çalışan sesliliğini artıracağı beklenmektedir. Politik davranış algısının lider-üye etkileşimi ve çalışan sesliliğini azaltacağı
ve lider-üye etkileşiminin de çalışan sesliliğini artıracağı beklentisi politik
davranış algısının çalışan sesliliğine etkisinde lider-üye etkileşiminin aracı rol üstleneceği düşüncesini akla getirmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki
hipotez geliştirilmiştir:
H4: Politik davranış algısının çalışan sesliliğine etkisinde, lider-üye
etkileşimi aracı rol üstlenmektedir.
Yukarıdaki açıklamalar ve geliştirilen hipotezler doğrultusunda aşağıdaki araştırma modeli oluşturulmuştur (Şekil 1.).
Şekil 1. Araştırmanın Modeli

4. YÖNTEM
4.1. Araştırmanın Amacı, Örneklemi ve Ölçüm Aracı
Bu araştırmanın amacı çalışanların üyesi oldukları örgütte algıladığı
politik davranışın lider-üye etkileşimi ve çalışan sesliliğine etkisini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada politik davranış algısının çalışan sesliliğine
etkisinde, lider-üye etkileşiminin rolü de belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın anakütlesini İstanbul ilindeki tekstil ürünleri pazarlaması yapan
bir işletmenin mağaza çalışanları oluşturur. Bu işletmenin mağazalarında,
dönemlere göre artıp azalmakla birlikte, yaklaşık 130 çalışan bulunmaktadır. Anakütleden örneklem alınarak anket tekniğiyle veriler toplanmış ve
% 95 güven düzeyinde, % 5 hata payı ile örneklem büyüklüğünün 97 olması gerektiği görülmüştür (http://www.surveysystem.com/sscalc.htm). Bu
doğrultuda işletme yöneticileri eşliğinde çalışanlara 110 anket dağıtılmış,
103 anketten geri dönüş sağlanmıştır. Geri dönüşü sağlanan anketlerde veri
kayıpları yaşanmamış ve tümü değerlendirmeye alınmıştır.
Araştırmada kullanılan ölçekler bugüne kadar farklı kültürel ortamlarda geçerlilik ve güvenilirliği onaylanmış ölçeklerden seçilmiştir. Politik
davranış algısını ölçmek için Hochwarter ve arkadaşlarının (2003) geliştirdiği 6 sorudan oluşan ölçek kullanılmıştır. Tek boyuttan oluşan ölçeğin
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Türkçe’ye uyarlaması Akdoğan ve Demirtaş (2014) tarafından yapılmıştır.
Lider-üye etkileşimini ölçmek için Scandura ve Graen (1984) tarafından
geliştirilmiş, Özutku, Ağca ve Cevrioğlu (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış ölçek kullanılmıştır. Çalışan sesliliğini ölçek için Van Dyne ve LePine (1998) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye Arslan ve Yener’in (2016)
uyarladığı 6 soruluk ölçek kullanılmıştır. Ölçeklerdeki ifadeler 5’li Likert
tipi cevaplanmıştır (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum).

5. BULGULAR
Araştırmadaki verilerin normal dağılama uygunluğu KolmogorovSmirnov ve Shapiro-Wilk testleri ile incelenmiştir. Her iki test sonucunun da
anlamlı olması nedeniyle verilerin normal dağılıma uymadığı belirlenmiştir.
Bu nedenle bu aşamadan sonraki yapılan analizlerin tümü verilerin normal
dağılım sergilemediği göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
5.1. Demografik Bulgular
Araştırmaya katılan çalışanların demografik özellikleri incelenmiş ve
mağaza çalışanlarının çoğunun bekâr (%67) ve kadın (%78,6) çalışanlardan
oluştuğu görülmüştür. Araştırmada 25 yaş ve altında 57 çalışan, 26-35
yaş arasında 26 çalışan, 36 yaş ve üstünde ise 20 çalışan bulunmaktadır.
Eğitim düzeyi açısından; lise veya altı eğitime sahip çalışanların sayısı (79)
üniversite düzeyinde eğitime sahip olanlardan (24) daha fazladır. Gelir
düzeyi açısından ise 1500 tl ve altı gelire sahip olan çalışanların (72), 1500
tl ve üzeri gelire sahip olanlardan sayıca daha fazladır. Katılımcılar çalışma
süresi açısından incelenmiş ve 1 yıldan az süredir çalışan bireylerin (52),
1-4 yıl (45) ve 5 yıl ve üzeri (6) süredir çalışan bireylerden daha fazla olduğu
gözlenmiştir.
5.2. Ölçeklere İlişkin Faktör Analizi Bulguları
Araştırmada kullanılan ölçeklerdeki ifadelerin faktör yapısını belirlemek
için sırasıyla açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Politik
davranış algısı ölçeğindeki 6 ifadenin açıklayıcı faktör analizi bulgularından,
ölçekteki ifadelerin tek faktörlü bir yapı sergilediği görülmüştür. Analizde
ölçek ifadelerinin toplam varyansın %61,956’sını açıkladığı ve cronbach
alfa katsayısının (0,874) oldukça güvenilir olduğu görülmüştür. Ayrıca
KMO değerinin (0,864) 0,60’dan büyük olduğu ve küresellik testi oranının
ise 0,000 olduğu gözlenmiş, dolayısıyla da örneklemin analiz için yeterli
olduğu ve ifadelerden anlamlı faktörler çıkacağı belirlenmiştir. Açıklayıcı
faktör analizinde madde faktör yükleri 0,661 ile 0,852 arasında değerler
almıştır.
Politik davranış algısı ölçeğindeki ifadelerin faktör yapısı açıklayıcı
faktör analiziyle tespit edildikten sonra elde edilen yapının uyumluluğu
doğrulayıcı faktör analiziyle test edilmiştir. Analizde ölçek ifadelerinin
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standardize edilmiş regresyon katsayısına bakılmış ve katsayının 0,40’den
düşük olmamasına dikkat edilmiştir. Analiz bulguları bazı indekslerin
uyum değerlerinin gerekli ölçütü sağlamadığı; bu nedenle de ifadeler
arasında modifikasyon yapılması gerektiğini göstermiştir. Bu nedenle PDA1
ile PDA6 ifadeleri arasında modifikasyon yapılmış ve indeks değerlerinin
gerekli uyumu sağladığı gözlenmiştir. Ölçeğe ilişkin modifikasyon sonrası
uyum indeksi bulguları Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Uyum İndeksi Sonuçları
İndeksler
CMIN/DF
CFI
RMR
IFI
TLI
RMSEA

Politik
Referans
Çalışan
Davranış
Değeri
Sesliliği
Algısı
0<χ2/sd≤ 5 ,793
,809
≥,90
1,000
1,000
≤,10
,038
,023
≥,90
1,000
1,000
≥,90
1,000
1,000
<,05-≤,08 ,000
,000

Lider-Üye Araştırma Aracısız
Etkileşimi Modeli
Model
1,162
,998
,022
,998
,994
,040

1,452
,951
,073
,952
,941
,067

1,453
,966
,067
,967
,956
,067

Araştırmada çalışan sesliliği ölçeğindeki 6 ifadeye açıklayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçekteki ifadelerin tek faktörlü bir yapı sergilediği ve toplam varyansın %66,975’ini açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin cronbach alfa
katsayısından (0,899) oldukça güvenilir olduğu gözlenmiştir. Ölçeğe ilişkin
KMO değeri (0,884) ve küresellik testi oranı (0,000) gerekli ölçütleri sağlamıştır. Açıklayıcı faktör analizinde madde faktör yükleri 0,650 ile 0,874
arasında değerler almıştır.
Çalışan sesliliği ifadelerinin açıklayıcı faktör analiziyle tespit edilen
faktör yapısı doğrulayıcı faktör analiziyle doğrulanmıştır. Analizde ölçek
ifadelerinin standardize edilmiş regresyon katsayısının 0,40’den düşük olmadığı görülmüştür. Öte yandan ÇS2 ile ÇS5 ifadeleri arasında modifikasyon yapılarak indeks uyum ölçütleri sağlanmıştır. Çalışan sesliği ölçeğine
ilişkin modifikasyon sonrası elde edilen uyum indeksi bulguları Tablo 1’de
verilmiştir.
Araştırmada 7 ifadeden oluşan lider-üye etkileşimi ölçeğine açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizde LMX1 (Yöneticime karşı yerimi ve
konumumu genellikle bilirim) ifadesinin faktör yükünün 0,40’ın altında
olması nedeniyle analizden çıkarılmıştır. Elde edilen bulgular ölçekteki ifadelerin tek faktörlü bir yapı sergilediğini ve toplam varyansın %59,424’ünü
açıkladığını göstermiştir. Analizde ölçeğin cronbach alfa katsayısının 0,858
olması nedeniyle kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu belirlenmiştir. Ölçeğe
ilişkin KMO değeri (,822) ve küresellik testi oranı (,000) gerekli ölçütleri
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sağlamıştır. Analizde madde faktör yükleri 0,512 ile 0,885 arasında değerler
almıştır.
Lider-üye etkileşimi ölçeğine açıklayıcı faktör analizi yapıldıktan sonra
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçekte yer alan LMX2 (Bir işi yaparken yöneticim o anda bizimle birlikte olmasa bile, yöneticimin kararlarını
savunurum ve yöneticimi haklı çıkarırım) ifadesinin standardize edilmiş
regresyon katsayısının 0,40’dan düşük olması nedeniyle analizden çıkarılmıştır. Analizde sırasıyla LMX5 ile LMX6 ve LMX3 ile LMX7 ifadeleri
arasında modifikasyonlar yapılmıştır. Lider-üye etkileşimi ölçeğine ilişkin
modifikasyon sonrası elde edilen bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir.
5.3. Hipotezlerin Testi
Araştırmada politik davranış algısı, lider-üye etkileşimi ve çalışan sesliliği
değişkenleri arasındaki ilişkinin gücünü tespit etmek için korelasyon analizi,
hipotezleri test etmek için ise yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan verilerin normal dağılım sergilememesi nedeniyle
Spearman Korelasyon Analizi tercih edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçları
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Değişkenler Arasındaki İlişki
Faktörler

X

SS

1

2

1-Politik Davranış Algısı

2,623

,943

1

2-Lider-Üye Etkileşimi

3,647

,903

-,435**

1

3-Çalışan Sesliliği

3,774

,867

-,241*

,572**

3

1

Tablo 2’daki bulgulara göre çalışanların politik davranış algısı nispeten
düşük (ort.=2,623) düzeydedir. Mağaza çalışanlarının lider-üye etkileşimi
düzeyine bakıldığında; orta (ort.=3,647) düzeyde bir etkileşimden bahsetmek mümkündür. Ayrıca çalışanların kısmen seslilik davranışı sergilediği
de (ort.=3,774) belirtilebilir.
Tablo 2’deki korelasyon bulgularına bakıldığında; politik davranış algısı
ile lider-üye etkileşimi arasında %99 önem düzeyinde olumsuz ve anlamlı
(-,435) bir ilişki görülmektedir. Politik davranış algısının çalışan sesliliğiyle
ilişkisine bakıldığında %95 önem düzeyinde olumsuz ve anlamlı (-,241) bir
ilişki mevcuttur. Bir diğer bulgu lider-üye etkileşimi ile çalışan sesliliği davranışı arasındaki ilişkinin %99 önem düzeyinde olumlu ve anlamlı (,572)
olduğunu göstermektedir.
Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve gücü tespit edildikten sonra hipotezleri test etmek için yapısal eşitlik modellemesi yapıl-
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mıştır. Yapısal eşitlik modellemesi yapmadan önce değişkenler arasında
çoklu doğrusallık sorununun bulunup bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu
doğrultuda değişkenlerin varyans büyütme çapı (Variance Infilation Faktor-VIF) ve tolerans indeksleri (değişkenlerce açıklanamayan varyans oranı) incelenmiştir. Değişkenlere ilişkin VIF değerinin 10’un altında, tolerans
değerinin ise 0,10’un üstünde olması nedeniyle değişkenler arasında çoklu
doğrusal bağlantı sorununun olmadığı görülmüştür.
Araştırmada verilerin normal dağılıma uygun olmaması nedeniyle bootstrap yöntemi tercih edilmiştir. Oluşturulan modelde politik davranış algısı dışsal değişken; örtük değişkenler olan lider-üye etkileşimi ve çalışan
sesliliği ise içsel değişken olarak ele alınmıştır. Araştırmada modelin uyum
indeksi değerleri Tablo 1’de; kestirim sonuçları ise Şekil 2’de sunulmuştur.
Şekil 2. Kestirim Sonuçlarının Model Üzerinde Gösterilmesi

Hipotezlerin testine ilişkin yapılan yapısal eşitlik analizinde modelin
kestirim değerleri Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Modelin Kestirim Sonuçları
Hipotez
H2
H3
H1

Yordanan
Değişken
LMX
<-ÇS
<-ÇS
<--

Yordayan
Değişken
PDA
LMX
PDA

Standardize
R. Y.
-,459
,723
,101

Alt
Düzey
-,611
,534
-,101

Üst
Düzey
-,266
,855
,264

p
,004
,003
,416

Tablo 3’deki bulgular incelendiğinde politik davranış algısının çalışan
sesliliğini doğrudan anlamlı (,101) olarak etkilemediği; dolayısıyla da H1’in
desteklenmediği görülmektedir. Bu bulgu Li ve arkadaşlarının (2014) ve
Khalid ve Ahmed’in (2016) araştırma sonuçlarıyla çelişmektedir.
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Tablo 3’den elde edilen bir diğer bulgu politik davranış algısının lider-üye etkileşimini olumsuz yönde (-,459) ve anlamlı düzeyde etkilediği; dolayısıyla da H2’nin kabul edildiği yönündedir. Bu bulgudan hareketle
çalışanların örgütünde kişisel çıkarları artırmaya ilişkin davranış sergilendiğini algılamasıyla yöneticisine karşı güven duygusunun azaldığı ve yöneticileriyle etkileşim düzeylerinin daha düşük olduğu söylenebilir. Bu bulgu
literatürdeki Kimura (2013) ve Katrinli ve arkadaşlarının (2010) araştırma
sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.
Tablo 3’deki bir diğer bulgu lider-üye etkileşiminin çalışan sesliliğini
olumlu yönde (,723) ve anlamlı düzeyde etkilemesidir. Bu bulgu H3’ün
desteklendiği anlamına gelmektedir. Bu durum Chan ve Yeung’ın (2015)
ve Wang ve arkadaşlarının (2016) araştırma bulgularını desteklemektedir.
Dolayısıyla lider ile çalışan arasındaki etkileşimin artması çalışanın rol
ötesi bir davranış olan çalışan sesliliğini de artıracaktır. Diğer bir ifadeyle
çalışanın yöneticisiyle yüksek düzeyde etkileşimi onun hem işini hem de
örgütünü iyileştirici bilgileri dile getirmesini sağlayacaktır.
Araştırmada politik davranış algısının çalışan sesliliğine etkisinde lider-üye etkileşiminin aracı rol üstlenip üstlenmediğini tespit etmek amacıyla aracı değişken modelden çıkarılmış ve bu durumda politik davranış
algısının çalışan sesliliğine etkisi incelenmiştir. Modelin uyum indeksi değerleri Tablo 1’de; kestirim değerleri ise Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Aracısız Modelin Kestirim Sonuçları
Hipotez
H4

Yordanan
Yordayan Standardize
Değişken
Değişken R. Y.
ÇS
<-- PDA
-,231

Alt
Üst
p
Düzey Düzey
-,439 -,007 ,034

Tablo 4 incelendiğinde, lider-üye etkileşimi modelden çıkarıldığında politik davranış algısının çalışan sesliliğini olumsuz yönde (-,231) ve
anlamlı düzeyde etkilediği görülmektedir. Tablo 3’deki aracı değişkenin
modele dâhil edilmesiyle politik davranış algısının çalışan sesliliğine olan
etkisinin anlamsız olduğu bulgusu dikkate alındığında, politik davranış
algısının çalışan sesliliğine etkisinde lider üye etkileşiminin tam aracı rol
üstlendiği söylenebilir. Bu durum H4’ün desteklendiğini göstermektedir.
Dolayısıyla örgütte politik davranışın az algılanması lider üye etkileşimini artıracak, bu durum da çalışan sesliliğinin artmasını sağlayacaktır. Bu
nedenle yöneticilerin örgütte çalışanların politik davranış algısını azaltması, çalışan sesliliği için yeterli değildir. Çalışanların yöneticileriyle yüksek
düzeyde etkileşim algılamasını sağlayarak onların işi ve örgütü geliştirici
bilgilerini ve düşüncelerini ifade etmesi gerçekleştirilebilir.
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6. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmanın amacı politik davranış algısı ile çalışan sesliliği arasındaki ilişkiyi aracılı (lider-üye etkileşimi) bir model içerisinde incelemek ve
değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmektedir. Politik davranış algısının
çalışan sesliliğine etkisini inceleyen ulusal çalışmanın bulunmaması, uluslararası çalışmalarda ise çok fazla ele alınmamış olması önemli bir eksikliğin olduğu düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Öte yandan yapılan çalışmaların
değişkenler arası ikili doğrusal etkiye odaklanması ve lider-üye etkileşiminin aracılık etkisini incelememesi literatüre katkı sağlayacağı ve örgüt yöneticilerine, örgütsel faaliyetlerde ve çalışanın yeteneğini işine aktarabilmesini sağlamada kolaylıklar sağlayacağını düşündürmüştür.
Araştırma İstanbul ilinde 103 mağaza çalışanından anket tekniğiyle elde
edilen veriler doğrultusunda yapılmıştır. Verilerin analizi SPSS paketleme
ve AMOS programlarıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yapılan analizler çalışanların politik davranış algısının (2,623) düşük, lider-üye etkileşimi
(3,647) ve çalışan sesliliği (3,774) düzeylerinin ise orta düzeyde olduğunu
göstermiştir. Değişkenlere ilişkin yapılan Spearman korelasyon analizi sonuçlarına göre politik davranış algısı ile lider-üye etkileşimi ve çalışan sesliliği arasında ters yönde; lider-üye etkileşimi ile çalışan sesliliği arasında ise
doğru yönde bir ilişki bulunmaktadır.
Araştırmada hipotez testlerine ilişkin analiz bulgularından ilki politik
davranış algısının çalışan sesliliğini doğrudan etkilemediğini, etkinin lider-üye etkileşimi üzerinden dolaylı olarak gerçekleştiğini göstermiştir. Bir
diğer bulguya göre politik davranış algısı lider-üye etkileşimini olumsuz
yönde ve anlamlı düzeyde etkilemektedir. Dolayısıyla çalışanların üyesi olduğu örgütte kişisel çıkarlar doğrultusunda davranışlar sergilendiğini algılaması ve bireyler arasındaki ilişkilerin bu çıkarlar üzerine kurulu olduğunu düşünmesi, onların yöneticileriyle etkileşimlerini düşürecek veya tam
tersi bu tür davranışların olmadığına ilişkin algısı çalışanın yöneticilerine
güvenlerini artıracak ve onlarla etkileşimini geliştirecektir.
Elde edilen bulgulardan bir diğeri lider-üye etkileşiminin çalışan sesliliğini olumlu yönde etkilemesidir. Diğer bir ifadeyle yönetici ve çalışan
arasında gerçekleşen etkileşimin yüksek düzeyde olması çalışanların hem
örgütsel ürünleri hem de örgütsel faaliyetleri iyileştirici ve geliştirici bilgileri açıkça ifade etmesini sağlayacaktır.
Araştırmada aracı etkiye ilişkin bulgudan, politik davranış algısının çalışan sesliliğine etkisinde lider-üye etkileşiminin tam aracı rol üstlendiği
gözlenmiştir. Bu durum yöneticilerin çalışanlarıyla etkileşiminin politik
davranış algısıyla şekillendiğini; dolayısıyla da politik davranış algısı ile
çalışan sesliliği arasındaki ilişkinin lider-üye etkileşimi bağlamında oluştuğunu göstermektedir. Bir diğer ifadeyle çalışanın örgütte politik davranış
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algılaması yönetici ile çalışan arasındaki etkileşimi azaltarak çalışanın örgütü geliştirici ve iyileştirici düşüncelerini dile getirmesini engellemektedir.
Bu nedenle yöneticiler örgütte politik davranış algısını azaltmazsa, bu durum çalışanların onlara olan güvenlerini sarsarak çalışanlarla gerçekleşen
etkileşimlerini azaltacaktır. Yönetici ve çalışan arasında azalan etkileşim
ise uzun vadede çalışanların işe ve örgüte ilişkin bilgilerini, düşüncelerini, önerilerini ve kaygılarını dile getirmesini engelleyecektir. Çalışanların
seslilik davranışının engellemesi ise zamanla örgüt çalışanlarının tümüne
sirayet ederek örgüt yaşamını olumsuz etkileyecektir.
Araştırmada elde edilen verilerin kesitsel olması, örneklemin tek bir
alandan seçilmesi ve çalışan sesliliğini belirleyen değişkenler olarak sadece örgütsel politika ve lider-üye etkileşiminin ele alınması gibi kısıtlar söz
konusudur. İlerde yapılacak araştırmaların gerek farklı alanlardaki örneklemlerle gerekse farklı değişkenlerle çalışan sesliliğini değerlendirmesi önerilebilir.
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ÖRGÜTSEL ADALET İŞ DOYUMUNA YANSIR MI?
DOES ORGANIZATIONAL JUSTICE REFLECT ON JOB
SATISFACTION?
Yeliz Mohan BURSALI1
ÖZET
Adalet konusu insanoğlunun her düzlemde ve her zaman aradığı ve sahip
olmak istediği kavramlardan biri olarak zaman içinde örgütsel anlamda da
gerek yöneticiler gerekse çalışanlar açısından en önemli kavramlardan birini
oluşturmuştur. Adalet konusunun çalışanlar tarafından nasıl algılandığı konusu
dolayısıyla örgütün adil olup olmadığına ilişkin varılan yargılar hem birey hem
de örgüt açısından ortaya koyduğu sonuçlar itibariyle önem taşımaktadır. Bu
sonuçlardan biri de bireye ve örgüte ilişkin başkaca sonuçları ortaya çıkaran
iş doyumudur. Bu bakış açısından yola çıkarak çalışmanın amacı, bir kamu
kuruluşunda çalışanların örgütsel adalet algıları ile iş doyumları arasında bir ilişki
olup olmadığını incelemektir. Bu doğrultuda çalışmanın örneklemini bir kamu
kurumunda görev yapan 155 çalışan oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında
elde edilen verilere ilişkin korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılarak,
örgütsel adaletin alt boyutları (dağıtım adaleti, işlem adaleti ve etkileşim adaleti)
ile iş doyumu arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde
edilen bulgular araştırmaya katılan çalışanların örgütsel adalet algılarına ilişkin
her üç boyutun da iş doyumu ile pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu
göstermekte ve bu sonuçlar yazındaki diğer çalışmalarla tutarlılık sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Adalet, Örgütsel Adalet, İş Doyumu

ABSTRACT
The subject of Justice has been one of the most important concepts in the
organizational sense, both for managers and employees over time, as one of the
concepts that human beings always look for and want to have at all times. How
the issue of justice is perceived by employees, and therefore judgments reached
as to whether the organization is fair is important both for the individual and for
the organization in terms of the results it produces. One of these conclusions is
job satisfaction, which reveals other results concerning the individual and the
organization. From this point of view, the purpose of the study is to examine
whether there is a relationship between employees’ perceptions of organizational
justice and job satisfaction in a public institution. In this respect, 155 employees
working in a public institution constitute the sample of the study. The relationship
1 Dr. Öğr. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, ybursali@pau.
edu.tr
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between the sub-dimensions (distributive justice, procedural justice, and
interactional justice) of organizational justice and job satisfaction was evaluated by
using correlation and regression analyzes of the data obtained within the scope of
the research. Findings obtained from the analyses show that all three dimensions
have a meaningful correlation with the job satisfaction of the employees regarding
the perceptions of organizational justice and these results provide consistency with
other studies in the literature.
Keywords: Justice, Organizational Justice, Job Satisfaction

1. GIRIŞ
Adalet mülkün temelidir sözünde de olduğu gibi, adalete sahip olmayanların başka hiçbir hakkın da mülkiyetini elde edemeyecekleri dolayısıyla insanın sahip olduğu en temel hakkın adalet olduğu ifade edilebilir.
Bu sebeple adaletin geçmişten günümüze üzerinde en çok durulan ve konuşulan kavramlardan birisi olduğu, felsefe tarihinde hatırı sayılır bir yere
sahip olduğu ve bu anlamda son derece zengin bir tarihsel gelişim süreci geçirdiği belirtilebilir (Topakkaya, 2006). Adalet kavramı uzun bir süre
felsefenin içinde değerlendirilmiş, sonrasında başta hukuk olmak üzere
insanı içeren ve insana dokunan psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, kamu
yönetimi, çalışma ekonomisi, iktisat, işletme, yönetim vb. birçok alanda
kendisine yer bulmuş ve sayısız çalışmaya (Altınkurt & Yılmaz, 2001; Kalkışım, 2013; Posner,1983; Sezer & Sarı, 2017; Uygur, 2015) konu olmuştur.
Göçebe düzenden yerleşik hayata geçen ve gittikçe kalabalıklaşan insanoğlu için mülkiyet kavramının ayrı bir anlam kazanması, sahip olunan maddi
değerlerin çoğalması ve en basit haliyle bunların dağıtılması, paylaşılması
noktasında karşılıklı olarak adaletli olmak, gerek bireyler gerekse de çeşitli
kurumlar açısından anlamlı ve önemli bir noktada yer almıştır. Bir birey
olarak dünyaya geldiğimizde, ilk olarak ailemizde başlayan adalet arayışımız, yaşamımız sonlanana kadar içinde yer aldığımız her türlü örgütlü
ve toplumsal sistemde devam etmektedir. Adil olanı daima iyilik, güzellik,
doğruluk ve dürüstlük gibi sıfatlarla betimlememiz de bu arayışın bizim
için neyi ifade ettiğini göstermekte ve büyük ölçüde adalet bizim açımızdan
bir anlamda eşitliği ve dengeyi temsil etmektedir. İnsanın çocukluğundan
beri süregelen adalet arayışı –kişilere ve durumlara göre göreceli olmakla
birlikte- iş yaşamını sürdürdüğü örgütlerde de devam etmektedir. Birey bu
kez de örgütün ücretler, iş fırsatları, kariyer olanakları, kaynaklar, ödüller
ve değerlendirmeler gibi hemen her konuda kendisine karşı adaletli olmasını beklemektedir. Ancak adalet göreceli bir kavram olduğu için bireyin
örgütten beklediği adalete ilişkin gerçekte var olanla algıladığı durum arasında farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla iş yaşamında kime
göre, neye göre adalet sorusu çok sık gündeme gelebilmektedir. Örgütsel
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ortamda gerçekte adaletli ya da adaletsiz uygulamalar söz konusu olduğunda bireyin var olan gerçekliği kendisine göre adil ya da adil değil olarak
algılaması, birey ve örgüt adına oluşabilecek çeşitli tutum ve davranışlar
açısından önem ve anlam taşımaktadır. Örgütteki adaletli ya da adaletsiz
davranış, karar ya da uygulamaların ne şekilde algılandığına bağlı olarak
gerek birey gerekse de örgüt açısından olumlu ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir (Cropanzano vd., 2007). Buna göre çalışanların elde
ettikleri kazanımlar ile bunları elde etme biçimlerine bağlı olarak örgütü
adaletli ya da adaletsiz olarak algıladıkları düşünüldüğünde, adaletin ve
eşitliğin subjektif olduğu ve bu durumu olumluya çevirmenin bireysel ve
örgütsel sonuçlar açısından ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir. Örgütsel adaletin bireyin kendisi ve çalıştığı örgüte karşı geliştirdiği tatmin, güven, bağlılık, performans, devamsızlık, işten ayrılma niyeti, çatışma, stres
vb. birçok tutumun şekillenmesinde öncül olduğu dikkate alındığında ise
adalet konusunun ulusal ve uluslararası örgütsel davranış yazınında neden
önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Örgütsel adalet, en genel biçimde
bireylerin genel adalet algılarının çalıştıkları örgüte yansıması yani örgüte
ilişkin adalet algıları (Greenberg, 1990) olarak belirtilebilir. Daha detaylı
bir biçimde ise örgüt içerisindeki ücretlerin, ödüllerin, cezaların ve terfilerin nasıl yapıldığı, bu tür kararların nasıl alındığı ve alınan bu kararların çalışanlara nasıl söylendiğinin çalışanlarca algılanma biçimi (İçerli, 2010:69)
olarak ifade edilebilir.
Örgütün adaletli olup olmadığına ilişkin algıların, o örgütteki bireylerin
birçok tutum ve davranışına yansıdığı yapılan araştırma sonuçları (Baş ve
Şentürk, 2011; Masterson vd., 2000; Niehoff & Moorman, 993). Polat Ceep,
2008; Srivastava, 2015; Wright & Sablynski, 2008) tarafından da desteklenmekte olup, bu tutumların birey ve örgüt açısından en önemlilerinden birisi de iş doyumudur. Zira hem birey hem de örgüt için çalışma yaşamının
kalitesine ilişkin bir ölçüt (Schultz & Schultz, 1998: 250) olarak değerlendirilebilecek iş doyumunun yokluğunda işe devamsızlık, işten ayrılma niyeti, stres, tükenmişlik, performans düşüklüğü gibi birçok olumsuz sonuç
ortaya çıkabilecektir. Bu sebeple bireylerin örgütte üstlendikleri işe ilişkin
olumlu duygular beslemeleri hem bireyin huzur ve sağlığı açısından hem
de örgütün etkinliği ve başarısı açısından son derece önemlidir. İş doyumu
bireyin işine ve iş deneyimine ilişkin ortaya çıkan olumlu ya da memnuniyet yaratan duyguları (Locke, 1976:1304) biçiminde tanımlanabilir. Bir
bireyin gerek bütün yaşamı boyunca gerekse de günlük yaşantısında nicelik
ve nitelik açısından en fazla yer kaplayan unsurların başında işinin geldiği
düşünülürse işe ilişkin beslenen olumlu ve olumsuz tutumların öncelikle
birey sonrasında çalıştığı örgüt için anlamı anlaşılabilecektir. Öyleyse işe
ilişkin tutumların olumlu ya da olumsuz olmasında yani işe ilişkin doyum
ya da doyumsuzluk hissedilmesinde etkili olan unsurlar nelerdir sorusu,
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örgütün dikkat etmesi gereken konuları ortaya çıkarması bakımından manidardır. Bu konuda salt işin kendisi bile doyum sağlayıcı bir faktör olarak
belirtilebilirken bunun yanı sıra ücretler, yükselme olanakları, iş arkadaşları, liderlik, yöneticilerle ilişkiler, çalışma ortamı vb. birçok faktörün iş
doyumunda etkili olduğu ifade edilebilir. İş doyumunun işin özellikleri ile
çalışanların istekleri birbirine uyduğu zaman gerçekleşmesi (Davis, 1988)
durumu, örgütün çalışanlarının istek ve beklentilerini karşılama durumları
ve düzeylerinin o bireylerin iş doyumlarını da aynı şekilde artırıp azaltacağına işaret etmektedir. Bu noktada çalışma ortamı, ücretlerin belirlenmesi,
terfilere ilişkin kararlar, iş arkadaşları ve yöneticilerle ilişkiler, yöneticilerin
tutumları vb. konulardaki adil yaklaşımlar, adaletli kararlar, uygulamalar ve
dağıtımlar, çalışanların işe ilişkin geliştirdikleri olumlu ya da olumsuz tutumlarını yani iş doyumlarını artırabilecek ya da azaltabilecektir. Özellikle
de ücretlerin, terfilerin, görevlerin, ödüllerin, yetki ve sorumlulukların adil
dağıtımı (dağıtım adaleti); bu dağıtımlara ilişkin kararlar alınırken başvurulan süreçlerin ve yapılan işlemlerin adaletli olması (işlem adaleti) ve de
yapılan faaliyetler, yürütülen işlemler, alınan kararlar esnasında bireylerle
kurulan iletişimin nezakete, saygıya, hakkaniyete uygun biçimde yapılması
(etkileşim adaleti) örgütte adalet algısını olumlu yönde etkileyecektir. Böylelikle bu durumun örgütten beklentilerinin gerçekleştiğini düşünen bireylerin işlerine yönelik memnuniyet duygularını artıracağı ifade edilebilir.
Yukarıdaki bilgiler ışığında bu çalışmada, bireylerin örgütsel adalet
boyutlarına (dağıtım, işlem, etkileşim) ilişkin algıları ile iş doyumları arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle
yazın taramasından da yararlanılarak temel kavramları oluşturan örgütsel
adalet ve iş doyumu hakkında bilgi verilmekte ve bu değişkenler arasında
bir ilişkinin var olup olamayacağına ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır. Sonrasında bu değişkenler arasında var olduğu düşünülen ilişkiyi test
etmeye yönelik bir kamu kurumu çalışanları üzerinde yapılan alan araştırmasına ilişkin bulguların analizi ve değerlendirmeler yer almaktadır.
Kamu kurumlarının özel sektördeki örgütlerden daha farklı bir konumda
yer almaları ve farklılaşan özelliklere sahip olmalarından ötürü çalışanların
adalet algıları ve iş doyumları arasındaki ilişkinin kamu kurumlarında test
edilmesi anlamlıdır. Ancak daha önceki çalışmalarda da adalet algıları ve
iş doyumu ilişkisine dair kamu kurumlarında araştırmalar (Bağcı & Demir,
2017; Bağcı, 2016; Tanrıverdi & Paşaoğlu, 2014, Tekingündüz vd., 2014) yapılmış olmakla birlikte, farklı örneklemlere dair bu ilişkinin ortaya koyulmasının bu anlamda yazına ve yazındaki diğer çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Mevcut çalışmaya ilişkin en genel sonuç, çalışanların
örgütsel adalet algıları ile iş doyumları arasında olumlu bir ilişkinin var
olduğu yönündedir.
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Adalet Kavramı
Türk Dil Kurumu’nca (2018) adalet kelimesi a. yasalarla sahip olunan
hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe, b. hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, c. bu işi uygulayan, yerine getiren devlet,
kuruluşlar ve d. herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme,
doğruluk biçiminde tanımlanmaktadır. İçinde insanların yer aldığı her
oluşumda adaletli olmak ve hakka riayet etmek önem taşımaktadır. En ilkel ve basit şekilde ilk insandan başlayarak bugüne kadar tüm bireylerin
yaşamak için var olan kaynakları kendi aralarında bölüştükleri düşünüldüğünde, bireyler açısından kaynaklara ilişkin dağıtım konusunda adil ve
eşitlikçi bir paylaşım yapılmasının gündeme gelmiş olması kaçınılmazdır.
Bu sebeple adalet zaman içinde birçok düşünürün de ilgisini çekmiş olup,
daha ilkçağlarda Sokrates öncesi dönemde ilk olarak ontolojik bağlamda
Anaximandros tarafından kullanılmış ve evrendeki karşıt güçler arasındaki
çekişmede adaletin yargılayan ve cezalandıran bir pozisyona sahip olduğu
belirtilmiştir (İşsevenler, 2012). Sonrasında Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi Yunan düşünürlerinin söylemlerinde yerini almıştır. Platon, Devlet
(Politeia) (2013) adlı eserinde, kendi döneminde insanların üç kurum (tanrılara, yurtlarına, birbirlerine) karşısındaki hatalı tutumlarını ölçecek temel
ölçüt olarak dört ana erdemin (bilgelik, cesaret, kendine hâkim olma ve
adalet) şekillendirdiği davranış normlarından söz etmiştir. Bununla birlikte Platon’da adalet, diğer bütün erdemleri kuşatan en yüksek erdem olarak
görülmüş ve bu yüzden de eserinde devlet düşüncesini oluşturan en temel
kavram olarak adalet yer almıştır (Topakkaya, 2008, 2009). Bu kapsamda
insanın hem kendisine, kendi tutkuları ve hırslarına hem de diğer bireylere
karşı eşit ve ölçülü davranışlarda bulunması; kendine hak olarak gördüğü
şeyleri başkalarına da tanıması; kendisine, hırs ve tutkularına, güç ve iktidar kullanma arzusuna hâkim olması yani adil davranması gerektiği ifade
edilmektedir (Platon, 2013). Platon’un adalet anlayışı genellikle bir bütünde farklı unsurların kendilerine özgü işlevleri yerine getirmeleriyle ortaya çıkan düzen veya uyum olarak bilinmektedir (daha fazla bilgi için bkz.:
Orhan, 2016). Platon’dan sonra öğrencisi Aristoteles de adaleti anlamaya
çalışmış ve bireyler arasında kaynakların dağıtımını incelemiştir (Colquitt
vd., 2001; Greenberg & Bies, 1992). Aristo’ya göre tamamlanmış ve mükemmel bir erdemi ifade eden adalet, dağıtıcı (paylaştırıcı) ve denkleştirici
(düzeltici) olmak üzere iki yönden değerlendirilmiştir (Güriz, 1990; Topakkaya, 2009). Buna göre dağıtıcı adalet, şerefin, hakkın ve malların herkesin
yeteneği, çabası ve toplumdaki durumuna göre dağıtılmasını yani bireyin
payına düşeni almasını öngörürken; denkleştirici adalet ise hukuki ilişkide
taraf olanların eşit muamele görmesini öngörmektedir. Dolayısıyla dağıtı-
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cı adalette eşitlik göreli bir özelliğe sahipken, denkleştirici adalette eşitlik
daha bağımsız bir özelliğe sahip olmaktadır (Güriz, 1990:13-14; Topakkaya, 2008:629).

2.2. Örgütsel Adalet Kavramı
Belirli bir dönem genel olarak adalet kavramı toplumsal etkileşimlere
yönelik sosyal adalet üzerinden ele alınmış, daha çok felsefe ile hukukun
ilgilendiği bir kavram olarak süregelmiş ve örgütsel bağlamda ele alınması
zaman içinde gerçekleşmiştir. Zaman içinde doğrudan örgütsel adaletten
bahsedilmemiş olsa da dağıtım adaleti üzerine yapılan çeşitli çalışmaların
(Adams, 1965; Homans, 1961; Leventhal, 1976) özellikle de bu çalışmalar
arasında en çok dikkat çeken ve üzerinde durulan Adams’ın eşitlik kuramı
örgütsel adalete giden yolda etkili olmuştur. Teoriye göre, çalışanlar işten
aldıkları çıktıları yani kazanımlarını işe verdikleri girdiler yani katkıları
ile oranlamakta ve sonra da bunları başkalarının oranlarıyla karşılaştırma
yoluna gitmektedirler. Bu karşılaştırma sonucunda denge ve eşitlik söz konusu ise çalışanlara göre adalet söz konusu olmaktadır. Buna göre ödüllerin bireyler arasında eşit bir biçimde dağıtılmasına ilişkin dağıtım adaleti
üzerinde duran eşitlik teorisiyle birlikte zaman içerisinde eşitlik kavramı
daha bütüncül bir yaklaşımla örgütsel adaleti gündeme getirmiştir (Robbins & Judge, 2012:224). Örgütsel adaletin yazında yer alması ve bir kavram
olarak tanımlanması Greenberg (1987, 1990)’in çalışmaları ile başlamıştır.
Adalet kavramının, çıktıların dağıtımına ilişkin birçok kararın alındığı ve
birçok işlemin yerine getirildiği örgütsel çevre ile son derece örtüştüğü ifade edilmiş (Colquitt vd., 2001) ve örgütsel adalet ‘bir işyerini göz önünde
bulundurarak adaletin rolünü tanımlama ve açıklama girişimleri etrafında
büyüyen bir yazın’ (Greenberg, 1990:400) olarak tanımlanmıştır.
Örgütsel adalet algılarına ilişkin yazındaki çalışmalarda başlangıçta ‘dağıtım adaleti’ (distributive justice) ve ‘işlem adaleti’ (procedural justice) olmak üzere iki boyutlu bir yapı söz konusu (Folger & Konovsky, 1989; Greenberg, 1990; Sweeney & Mc Farlin, 1993) iken ve kavramın iki faktörlü
mü yoksa tek faktörlü mü olduğu bile yeterince belirgin değilken, ‘etkileşim
adaleti’ (interactional justice) biçiminde üçüncü bir boyut daha eklenmiştir. Bu boyutun ayrı bir boyut mu (örn.: Barling & Philips, 1993; Bies &
Shapiro, 1987) yoksa işlem adaletinin bir alt unsuru mu (örn.: Niehoff &
Moorman, 1993; Tyler & Bies, 1990) olduğu, iki görüşü de onaylayan farklı
çalışmalardan dolayı netlik kazanmamıştır (Colquitt, 2001:386). Örgütsel
adaletin iki boyutlu mu yoksa üç boyutlu mu olduğuna ilişkin belirsizlik
devam ederken bu kez Greenberg (1993) kavrama ilişkin yeni bir bakış
açısı getirerek dört boyutlu bir yapı önermiş ve bunu çalışmalarında test
etmiştir. Buna göre etkileşim adaletini kişilerarası ve bilgisel olmak üzere
ikiye ayırmış ve ikisinin farklı etkileri olduğunu ileri sürmüştür. Bununla
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birlikte bazı çalışmalar ( Özmen, 2010) bu dört boyutlu yapıyı dikkate almalarına rağmen araştırmalarında örgütsel adaletin boyutlara ilişkin faktör yapısının üç boyutlu yapıya uyduğunu ifade etmişlerdir. Görüldüğü
üzere kavram, çok yönlü, çok kapsamlı ve gerçekten çok boyutlu olduğu
için yazında farklı açılardan ele alınmış ve zamanla gittikçe genişleyen bir
perspektiften değerlendirilmeye çalışılmıştır. Aşağıda örgütsel adalete ilişkin bu boyutlar hakkında kısaca bilgi verilmektedir;
- Dağıtım adaleti: Toplumdaki en küçük gruplardan daha büyük ve örgütlü sistemlere kadar her yerde adalet deyince ilk akla gelen kaynakların
ve ödüllerin adil bir biçimde paylaşılması ve dağıtılması olmuştur. Bu yüzden sayısız çalışanın yer aldığı örgütlerde de adalet söz konusu olduğunda
örgüt içinde ücretlerin, terfilerin, görevlerin, cezaların/ödüllerin, kaynakların, malların/hizmetlerin, fırsatların, statülerin vb. her türlü çıktının/kazanımın çalışanlar arasında adil bir biçimde dağıtılması/ dağıtılmaması ya
da yapılan dağıtımın –kimi zaman adil olmasa bile- adil olarak algılanması/
algılanmaması her durumda bireylerin dikkate aldığı ilk unsur olmuştur.
Bireyler dağıtım adaletinde örgüt içerisinde elde ettikleri kazanımlarını
örgüte sundukları katkıları ile kıyasladıklarında, çıktıların beklentilerine
uygun, ahlaki olup olmadığını değerlendirirler ve bu yönde de dağıtımın
adil bir biçimde yapılıp yapılmadığına ilişkin bir karara varırlar. Aristo’nun
ortaya koyduğu dağıtıcı adalette olduğu gibi dağıtım adaletinde de ilgili
konular açısından benzer olanlara benzer, farklı olanlara ise farklılıkları
oranında farklı davranılması yani sahip oldukları özellikleri temelinde yaklaşılmasını öngörmektedir (Foley vd., 2002:473-474). Bu noktada çalışanlar
sergiledikleri performans ve örgütün amaçlarına katkıları doğrultusunda
çıktı elde etmekte yani bireyler arasında göreli bir eşitliğe göre dağıtım
yapılmaktadır. Bu sebeple denilebilir ki dağıtım adaleti çalışanların ücret,
terfi vb. kazanımlarının dağıtımında yönetimin aldığı kararların adaletli
olmasıyla ilgili olup (Dailey & Kirk, 1992; 307), çalışanların karşılaştıkları
sonuçların ya da ödüllerin hakkaniyeti ile ilgili adalet algısını (İşçan &Naktiyok, 2004) ifade etmektedir.
- İşlem adaleti: Örgütte adaletin sağlanması ve bu şekilde algılanmasında çıktılara ilişkin eşit ve dengeli bir dağıtım kadar bu dağıtıma ilişkin
verilen kararların hangi süreçler doğrultusunda verildiği ve bu yönde yapılan işlemlerin adil olarak algılanıp algılanmadığı da etkili olmaktadır.
Zira dağıtım adaleti sonuçlara/çıktılar açısından alınan kararlara yönelik
gösterilen tepkiye odaklanmakta, işlem adaleti ise alınan kararların alınış
biçimine yani bu süreçteki işlemlere gösterilen tepkiye odaklanmaktadır
(Folger, 1987). Nitekim çalışanlar, çıktının/kazanımların ortaya çıktığı süreci ve süreçte gerçekleştirilen işlemleri adil olarak algıladıklarında kazanımlar beklentilerine uygun gerçekleşmese bile ortaya çıkan sonucu adil
olarak değerlendirebilmektedirler. Buna göre çalışanların söz hakkına sa-
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hip oldukları işlemleri söz hakkı verilmeden gerçekleştirilen işlemlerden
daha adil olarak algıladıkları (Bies &Shapiro, 1988; 676) ifade edilebilir. Bu
anlamda dağıtım adaleti sonuçlara odaklanırken, işlem adaleti bu sonuçların ortaya çıkmasında yürütülen süreçler ve araçlar üzerinde durmaktadır
(Sweeney & McFarlin, 1993, 25). Bu noktada yerine getirilen işlemlerin adil
olarak değerlendirilmesinde, işlemin tutarlı olması, yansız olması, doğru
olması, hata olduğunda düzeltilebilir olması, taraf olan tüm bireyleri kapsaması ve temelde etik standartlara dayanması (Greenberg, 1990a; Greenberg, 1987) gerekmektedir.
- Etkileşim adaleti: Örgüt içinde çalışanlar arasında var olan etkileşime
odaklanmakta ve bu anlamda daha çok insani ilişkiler üzerinden adil davranışı açıklamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda sonuçlara/çıktılara ilişkin
kararı veren ve bu çıktıları dolayısıyla adaleti dağıtanlar ile bu sonuçları/
çıktıları elde etmek için çalışan dolayısıyla adaleti arayanlar arasındaki karşılıklı etkileşimlerde var olması gereken dürüstlük, doğruluk, saygı, nezaket, hassasiyet gibi yönleri dikkate almaktadır. Örgütsel adaletin bu boyutu
çıktılara/kazanımlara ilişkin karar alma sürecinde yerine getirilen işlemlerin ve uygulamaların karar alıcılar tarafından uygulanma şekli ile ilgili
olarak etkileşime dayalı boyutunu (Greenberg, 1990:411) ele almaktadır.
Buna göre yöneticilerin yani karar vericilerin ve çalışma arkadaşlarının çalışanlara değer vermeleri, saygılı olmaları, onları dinlemeleri, kararlara yönelik açıklama yapmaları, geri bildirimde bulunmaları, empati yapmaları,
duyarlılık göstermeleri vb. davranışlar çalışanların adalet algılarını olumlu
yönde etkilemektedir (Colquitt, 2001; Scarlicki ve Folger, 1997). Greenberg
(1993)’in etkileşim adaletini ikiye ayırması sonucu ortaya koyduğu ‘kişiler
arası’ ve ‘bilgisel adalet’ etkileşim adaletini daha detaylı olarak değerlendirmeyi öngörmektedir. Buna göre kişiler arası adalet, dağıtım adaleti ile
ilişkili olarak çalışanlara ne derece nezaket, saygı ve değer gösterildiğini
ortaya koymakta; bilgisel adalet ise işlem adaleti ile ilgili olup çıktıların/
kazanımların dağıtımında ve bu dağıtıma ilişkin süreçlerde çalışanlara ne
kadar bilgi verilip açıklama yapıldığını yansıtmaktadır.

2.3. İş Doyumu Kavramı
Doyum, ihtiyaçların, beklentilerin, istek ve dileklerin karşılanmasıdır.
Bir başka kişi tarafından doğrudan gözlenemeyen ve sadece ilgili birey
tarafından hissedilerek tasvir edilen ve ifade edilebilen zevki ya da ve iç
huzuru anlatmaktadır (Eroğlu, 2017:464). Bu noktada gereksinimler karşılanmadığında oluşan doyumsuzluk bir anlamda yoksunluğa yol açmakta ve
dolayısıyla olumsuz duygu ve davranışların tetikleyicisi olabilmektedir. İnsanoğlu doğumdan ölüme kadar yaşamının her döneminde gerek yaşamak
için zaruri gerekse de zaruri olmayan ihtiyaç ve isteklerini gerçekleştirmek
için çabalamakta ve bu çabaları beklentilerini karşıladığında doyuma ulaş-
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maktadır. Bu noktada birey için hayatının her alanında doyuma ulaşması
önemli olmakla birlikte özellikle ömrünün ve de günlük yaşamının büyük
bir kısmını içinde geçirdiği çalışma yaşamı ve yaptığı işe ilişkin doyuma
ulaşması ayrı bir anlam taşımaktadır. Çalışma yaşamı bireylerin çalışan
rolünü üstlenerek dâhil oldukları ve bu kapsamda gerek bedensel, gerek
zihinsel gerekse de duygusal emeklerini ortaya koyarak var oldukları sosyal bir ortam yaratmaktadır. Bu ortamın içinde geçirilen zaman ve bireyin yaşamındaki nispi ağırlığı göz önüne alındığında bireyin işten alacağı
doyumun birey, örgüt ve toplum adına ortaya koyduğu sonuçların önemi
anlaşılacaktır (Özaydın & Özdemir, 2014:252). Zira çoğu zaman ekonomik
olarak bağımsız olabilmek ve zaruri birçok ihtiyacını giderebilmek için bir
işte çalışan insanoğlunun yerine getirdiği işi, bireyi sadece ekonomik olarak değil psikolojik ve sosyal olarak da etkilemekte ve dolayısıyla mutluluğuna ya da mutsuzluğuna yol açabilmektedir.
İş doyumu, birey ile çalıştığı örgüt arasındaki uyumun sonuçlarından
biri olarak ortaya çıkan, bireyin işine karşı geliştirdiği olumlu tutumu ve
işe karşı duyduğu memnuniyet hissini (Hackman & Oldham, 1975: 160;
Ugboro & Obeng, 2000: 254) ifade etmektedir. Bir başka tanıma göre iş
şartlarının (örn.:işin kendisi, yönetimin tutumu, çalışma koşulları, görev
çeşitliliği vb.) ya da işten elde edilen kazanımların ( ücret, terfi, ödül vb.)
kişisel bir değerlendirmesi olup, bireyin norm, değer ve beklentileri üzerinden değerlendirilerek ortaya çıkan, işe ve iş koşullarına göre şekillenen
algılamalarına ilişkin geliştirdiği içsel tepkilerini ifade etmektedir (Schneider & Snyder,1975:31).
İş doyumu örgütte çalışan bireylerin tutumlarını belirlemeye yönelik
yapılan çalışmalarda en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. Zira
çalışanların işlerine ilişkin olumlu ya da olumsuz tutumlara sahip olmaları
yani işe karşı doyum ya da doyumsuzluk hissetmelerine bağlı olarak hem
birey hem de örgüt lehine ya da aleyhine bağlı olarak ortaya çıkabilecek birçok başkaca tutumdan bahsetmek mümkündür. Bu kapsamda devamsızlık, performans düşüklüğü, işten ayrılma niyeti, stres, tükenmişlik, sapkın
davranışlar, yaşam doyumu, bağlılık, vatandaşlık davranışı vb. birçok farklı
konuya ilişkin olumlu ya da olumsuz düşünce ve davranışlar söz konusu
olabilecektir. İş doyumunun diğer değişkenlerle olan olumlu ve olumsuz
ilişkisine dair yapılan birçok araştırma (Bacharach vd., 1991; Bateman &
Organ, 1983; Spector,1997; Uyar & Erdinç, 2011) da bu durumu desteklemektedir. Bu sebeple örgütler açısından çalışanların işlerinden doyum
sağlamaları onları olumlu davranışlara yönlendirme ve performanslarını
arttırma açısından son derece önemli bir konumda yer almaktadır. Zira her
tutumda olduğu gibi iş doyumunun da düşünsel, duygusal ve davranışsal
bileşenleri olup, eğer kişi işinden doyum sağlıyorsa işi hakkında olumlu
düşünceleri sahiptir, işini seviyordur ve bu yönde performansını artırmak
gibi olumlu davranışlarda bulunur (Ellis & Dick, 2003; 42).
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Çalışma yaşamındaki bireyin yaptığı işe ilişkin neden ya da nelerden
doyum sağladığı konusu geniş bir perspektiften ele alınabilir. Zira bu kapsamda bireyin kendisinden ve örgütten kaynaklanan hem doğrudan gözlemlenebilen hem de gözlemlenmesi son derece zor olan maddi ve manevi
birçok faktörün birleşiminden söz etmek mümkündür. Bu yönde çalışanların işe ilişkin doyumunda cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim seviyesi, kıdem vb. kişisel faktörler etkili olabildiği gibi, işin doğası, elde edilen
ücret, ilerleme fırsatları, statü durumu, verilen görevler, çalışma koşulları,
gözetim, arkadaşlarla ya da yöneticilerle ilişkiler, iş güvenliği vb. birçok örgütsel faktör de etkili olabilmektedir (Akıncı, 2002:6). Bu anlamda yaptığı
işten ve dolayısıyla örgütten birçok beklentisi olan çalışanın işi ve örgütü
beklentilerini ne derece karşılayabiliyorsa, çalışanın iş doyumunun da bu
duruma paralel biçimde artış göstereceği ifade edilebilir. Zira anlaşılacağı
üzere iş doyumunun en dikkat çekici yanı zihinsel süreçlerden daha ziyade duygusal ve psikolojik bir süreçte ele alınmasıdır. Bu sebeple de gerek
örgütsel uygulamaların gerekse de yöneticilerin tutum ve davranışlarının
çalışanların işten doyum sağlamalarında etkili olacağı unutulmamalı, bu
sayede çalışanların iyi bir performans gösterip örgüt amaçlarına katkı yapmaları sağlanmalıdır.
Bireysel ve örgütsel birçok faktörün etkili olduğu iş doyumunun nasıl
ölçüleceği konusu ayrı bir konu olarak gündeme gelmektedir. Bu noktada
iki yaklaşımdan (Robbins & Judge, 2012) söz edilebilir. Buna göre ilk yaklaşım iş doyumunu bir ya da birkaç soruyla ama genel olarak değerlendirmek, ikinci yaklaşım ise iş doyumunu kendisini oluşturduğu ifade edilen
unsurlara ilişkin farklı boyutlar açısından (Rutherford vd., 2009; Spector,
1985; Weiss vd., 1967) değerlendirmektir. Bu çalışmada iş doyumu genel
olarak ve tek boyutlu bir yapıda ele alınmakta ve bu şekilde ölçülmeye çalışılmaktadır.

2.4. Örgütsel Adalet Algısı ve İş Doyumu Arasındaki İlişki
İnsanoğlunun yaşamının başlangıcından itibaren toplum içinde belki de
algıladığı, dikkat ettiği ilk tutumlardan birinin adalet olduğu ve algıladığı
duruma bağlı olarak da buna yönelik kendi tutum ve davranışlarını
geliştirdiği düşünüldüğünde insanın iç huzuru açısından adaletin ne denli
önemli bir kavram olduğu anlaşılabilir. Örgütler açısından da durum farklı
değildir. Çeşitli görevlerin, ödüllerin, kaynakların vb. unsurların paylaşıldığı
örgütlerde çalışanlar açısından adalet elbette ilk sıralarda gelecektir. Buna
göre ise adaletsiz bir paylaşım, adaletsiz işlem ve uygulamalar ve adaletsiz
ilişkiler söz konusu olduğunda işe ilişkin olumlu tutumlar beslemek yani
işten doyum sağlamak mümkün olmayacaktır. Bu yüzden bugüne kadar
örgütsel adalet algıları ile iş doyumu arasında bir ilişki olduğu düşünülmüş
ve bu konuda sayısız çalışma yürütülmüştür.
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İş doyumunu açıklamaya çalışan teori ve yaklaşımlar adaletle olan bağını anlamak açısından önem taşımaktadır. Bu yaklaşımlardan dan bir
kısmı, iş doyumuna çalışanların ihtiyaçları ve beklentilerinin neden olduğunu, diğer bir kısmı ise motivasyon teorilerinin neden olduğunu ortaya
koymaktadır (Çarıkçı, 2000:156). Buna göre ilk yaklaşımda birey ihtiyaçları
karşılandığında doyuma ulaşmakta, önemli ihtiyaçlarının karşılanmadığı
durumlarda ise doyumsuzluk yaşamaktadır. Aynı şekilde işten beklentileri ile elde ettiklerini karşılaştırdığında beklentilerinden fazlası veya azını
elde etmesine bağlı olarak doyum ya da doyumsuzluk yaşamaktadır. İkinci
yaklaşımda ise Vroom’un beklentiye yönelik motivasyon teorisinden yola
çıkarak iş doyumu, çalışanların işe ilişkin performansları sonucu elde edeceklerini umdukları ödüllerin bir fonksiyonu olmaktadır. Buna göre insanlar performans gösterdiklerinde ödüllendirilmeyi beklemekte ve bu ödüller
de beklentileri ile örtüştüğünde doyum sağlamaktadırlar. Motivasyon teorileri çerçevesinde değerlendirilen bir başka teori Adams’ın eşitlik teorisi
olup, teoriye göre işe ilişkin doyum çalışanın işine bağlı olarak elde ettiği çıktı/girdi oranını başkalarının oranlarıyla karşılaştırması sonucu sağlanmakta ya da sağlanmamaktadır. Buna göre çalışan eşitlik algıladığında
doyuma ulaşmakta ama eşitsizlik olduğunu algıladığında ise doyumsuzluk
yaşamaktadır. Bu noktada her iki yaklaşım için de işi oluşturan faktörlere
yönelik çalışanların bakış açılarını ve algılarının doyumları üzerinde etkili
olacağı görülmektedir. Bu doğrultuda işe ilişkin tutumlar konusunda yapılan çalışmalarda işe yönelik dokuz unsurun iş doyumu üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Bu unsurlar ücret, yükselme, yöneticiler, ek imkânlar,
olası ödüller, işleyiş prosedürleri, iş arkadaşları olarak ifade edilebilir (Aşan
ve Erenler, 2008:205). Örgüt içinde çalışanların bu her bir unsura ilişkin
algıları ve bu unsurlarla ilişkileri, onların dağıtımına, dağıtıma ilişkin süreçlere ve bu dağıtım ile süreçlerdeki insani ilişkilere bağlı olmakta ve bu
da doğrudan adaletle ilgili kavramları gündeme getirmektedir. Görüldüğü
gibi, iş doyumu ve adalet algısı arasında çok sıkı bir bağlantı söz konusudur.
Bireyler yaşamlarının her anında karşılaştıkları durumları adil olup olmadığına göre değerlendirmekte, bu durum yaşamlarının devamlılığı için
çeşitli kazançlar elde ettikleri iş yaşamlarında çok daha belirgin bir yerde
durmaktadır. Eğer bu değerlendirmeler sonucunda kendilerine karşı adaletli davranılmadığını, adil uygulamalarla karşılaşmadıklarını düşünürlerse
bir de karşılaştıkları durum ya da sonuca ilişkin karşılarındaki kişi ya da
kişilerin kendilerine karşı olumsuz yaklaşımları söz konusu ise oluşan adaletsizliklere, algılamalarına bağlı olarak çeşitli tepkiler verebilmektedirler.
Bu noktada çalışanlar örgütlerinde işe alım kararı ile başlayan sürecin devamında -iş araç-gereçlerinin tahsisi, eğitim programları, performans değerlendirme, ücretlendirme, ödüllendirme, yetkilendirme, görevlendirme,
terfi etme, iş feshi gibi- çeşitli karar, düzenleme ve uygulamalardan etki-
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lenmektedirler (İçerli, 2010:68). Bu noktada kendilerine gerekli donanımın
tahsis edilip edilmediğini, eğitim verilip verilmediğini, hak ettikleri ücreti
alıp almadıklarını, performanslarının uygun şekilde değerlendirip değerlendirilmediğini, yetki verilip verilmediğini, terfi ettirilip ettirilmediklerini
ve tüm bu süreçlerde nasıl bir etkileşime maruz kaldıklarını değerlendirmekte ve algılamalarına bağlı olarak ‘bana verilenler, bana yapılanlar adil
ya da adil değil’ şeklinde bir yargıya varmaktadırlar. Bu yargıları ise sonrasında kendileri ya da örgütlerine yönelik oluşacak çeşitli tutum ve davranış
kalıplarını şekillendirecektir. Bu tutumlardan biri de iş doyumudur.
Yazında örgütsel adalet algıları ile iş doyumu arasında aynı yönlü bir
ilişki olduğu ve adaletin olumlu bir biçimde algılanmasının çalışanların
iş doyumunu artırdığı ifade edilmektedir (Osborn, 1991). Bununla birlikte yapılan bazı çalışmaların (Folger &Konovsky, 1989; Martin & Bennett,
1996; McFarlin & Sweeney, 1992) da işaret ettiği gibi, dağıtım adaletinin
ücret ve iş doyumu gibi kişisel sonuçlarla; işlem adaletinin ise örgütsel bağlılık ve güven gibi örgütsel sonuçlarla ilişkili olduğu ifade edilmektedir. Bu
noktada bunun tam tersini ifade eden ve işlem adaletinin iş doyumunu tahmin etmede dağıtım adaletinden daha önemli bir role sahip olduğunu öne
süren çalışmalar (Alexander & Ruderman, 1987; Warner vd., 2005 ) da söz
konusudur. Örgütsel adaletin üçüncü boyutu olan etkileşim adaleti ile iş
doyumu arasında da bir ilişki olduğunu ifade edenler (Bingöl, 1997:442;
Hodgetts, 1991; Özgen & Yalçın, 2010:452) söz konusu olduğu gibi herhangi bir ilişki tespit etmeyen çalışmalar da (Leung vd., 1996) söz konusudur.
Bu doğrultuda gerek ulusal gerekse uluslararası yazında bugüne kadar örgütsel adalet algıları ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi test eden çok sayıda
çalışma (Bağcı ve Demir, 2017; Bağcı, 2016; Çetin vd., 2008; İşcan ve Sayın,
2010; Tanrıverdi ve Paşaoğlu, 2014; Yürür, 2008 ) yapılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmında örgütsel adaletin ya bazı boyutları (Bakhshi vd., 2009;
Tutar, 2007) ya da tamamı (Yıldırım, 2007; Yeşil &Dereli, 2012) ile iş doyumu arasında bir ilişki tespit edilmiş, kimi çalışmalarda (Aryee vd., 2002) iki
değişken arasındaki ilişki farklı ara değişkenler kullanılarak test edilmiştir.

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMI
Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amacı, örneklemi, verilere
ilişkin yapılan analizler ve bulgular değerlendirilmektedir.

3.1. Araştırmanın Amacı
Araştırma bir kamu kuruluşu çalışanlarının örgütsel adalet boyutlarına
ilişkin algıları ile iş doyumları arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemeyi
amaçlamaktadır. Her ne kadar bu konuda gerek uluslararası gerekse de
ulusal yazında yapılmış çalışmalar söz konusu olsa da çalışmanın farklı
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sosyal ve kültürel özelliklere sahip ve farklı çalışma koşullarında iş yapan
çalışanların adalete bakışları ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi ortay
koyması açısından yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

3.2. Araştırmanın Örneklemi
Çalışmanın amacı doğrultusunda araştırma Denizli ilinde bir kamu kurumunda gerçekleştirilmiş olup, örneklemi belirlemede katmanlı raslantısal örnekleme tekniğine göre 540 kişinin çalıştığı kuruma, kurumun her
birimindeki farklı çalışan sayıları göz önüne alınarak, her birim için farklı
sayılarda olmak üzere 200 anket dağıtılmıştır. Sonuçta 173 anket toplanabilmiş, bu anketlerden 18 tanesi gerekli şartları taşımadığı için değerlendirmeye alınmamış ve toplamda 155 anket araştırmaya dâhil edilmiştir. Çalışma bir kamu kurumunda gerçekleştirildiği ve konu adalet gibi netameli
bir kavram olduğundan dolayı anketlerin dağıtılmasına ilişkin kamu kurumundan gerekli izni alabilmek için kamu kurumuna ait bilgilerin çalışmada yer almayacağı ifade edilmiştir. Ankete katılanların sorulara dürüst ve
kaygı taşımadan yanıt vermesini sağlamak için katılımcılara elden dağıtılan
anket formları bir haftalık bir süre sonunda yine elden toplanmıştır.

3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırma verilerini toplamak için anket tekniği kullanılmış olup, bu
kapsamda hazırlanan anket üç bölümden oluşmuştur. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye ilişkin bilgiler, ikinci bölümde
örgütsel adalet algılarını, üçüncü bölümde ise iş doyumlarını ölçmeye ilişkin ifadeler yer almıştır. Kullanılan ölçeklere ilgili bilgiler şu şekilde belirtilebilir.
Araştırmaya katılanların örgütsel adalet algılarını tespit etmek üzere
Colquitt (2001) tarafından geliştirilen ve Özmen ve arkadaşlarının (2010)
Türkçe’ye uyarladığı, güvenilirlik-geçerliliğini test ettikleri ‘örgütsel adalet
algısı ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçekte dağıtım adaleti algısını ölçmeye ilişkin
dört, işlem adaleti algısını ölçmeye ilişkin yedi, kişilerarası adalet algısını ölçmeye ilişkin dört (bu boyutun dördüncü ifadesi ters kodlanmıştır),
bilgisel adalet algısı boyutunu ölçmeye ilişkin beş olmak üzere toplamda
yirmi ifade yer almaktadır. Ancak Özmen ve arkadaşlarının çalışmasında
(2010) ölçek Colquitt (2001)’in önerdiğinin tersine dört boyutlu bir yapıda değil, üç boyutlu bir yapıda gerçekleşmiş ve yapılan faktör analizinde
etkileşim adaleti boyutunun kişilerarası ve bilgisel olmak üzere iki boyuta
ayrılmadığı ve örgütsel adalet algısı ölçeğinin dağıtım, işlem ve etkileşim
adaleti şeklinde üç boyutlu bir yapıyı temsil ettiği belirtilmiştir. 5’li likert
tipinde hazırlanan ölçeğin seçenekleri “1: çok az…………5: büyük ölçüde
biçiminde sıralanmıştır.
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Araştırmaya katılanların iş doyumlarını tespit etmek üzere Brown ve
Peterson (1994) tarafından geliştirilen beş ifadeden oluşan ölçek kullanılmış olup, ifadelerin ölçümlenmesinde 5’li Likert ölçeğinden yararlanılmış
olup, seçenekler 1: kesinlikle katılmıyorum……5: kesinlikle katılıyorum
biçiminde sıralanmıştır.

3.4. Analiz Yöntemi
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde katılımcıların
örgütsel adalet algılarına ilişkin alt boyutları ile iş doyumlarına ilişkin tanımlayıcı istatistiklerden ve değişkenler arasındaki ilişkilerin test edilmesinde ise korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır

4. BULGULAR
4.1. Demografik Özelliklere ilişkin Bulgular
Katılımcıların demografik özellikleri ile ilgili gerçekleştirilen frekans ve
yüzde analizlerine ilişkin sonuçlar tablo 1’de yer almaktadır.

Cinsiyet

Yaş

Eğitim

Çalışma Süresi

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Frekans
Kadın
90
Erkek
65
20-30 Yas
20
31-40 Yas
75
41-50 Yas
43
51 ve Üzeri
17
Lise ve Dengi Okul
25
Üniversite
120
Lisansüstü
10
1-5 Yıl
37
6-10 Yıl
58
11-15 Yıl
45
16 Yıl ve Üzeri
15

Yüzde
58
42
13
48
28
11
16
78
6
24
37
29
10

Tablo 1’e göre, katılımcıların % 58’i kadınlar ve % 42’si de erkek
çalışanlardan oluşmaktadır. Yaş değişkenine göre katılımcıların % 13’ü 2030 yaş aralığında, % 48’i 31-40 yaş aralığında, % 28’i 41-50 yaş aralığında
ve % 11’i de 51 yaşın üzerinde yer almaktadırlar. Katılımcıların eğitim
durumlarına ilişkin veriler değerlendirildiğinde, % 16’sının lise ve dengi
okullardan, % 78’inin lisans düzeyinde ve % 6’sının da lisansüstü düzeyde
mezuniyet derecesine sahip olduğu görülmektedir. Katılımcılar çalışma
süreleri açısından değerlendirildiğinde, 1-5 yıl arasında çalışmış olanların
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oranı % 24, 6-10 yıl arasında çalışmış olanların oranı % 37, 11-15 yıl
arasında çalışmış olanların oranı % 29 ve 16 yıl üzerinde çalışmış olanların
oranı ise % 10 olarak tespit edilmiştir.

4.2. Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirliklerine İlişkin Bulgular
Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliklerini test etmek ve yazında geçen örgütsel adalet ve iş tatmini boyutlarını gösteren faktör yapılarının eldeki veriler doğrultusunda uygunluğunu analiz etmek için
açıklayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Örneklem sayısının yeterliliği
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi ile değerlendirilmiştir. Buna ilişkin sonuçlar tablo 2’de görülebilir.

Tablo 2: Ölçeklere İlişkin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Katsayısı ve Barlett
Sphericity Test Sonuçları
Örgütsel Adalet
İş Tatmini
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem
0,887
0,793
Yeterliliği Testi
Bartlett Küresellik Testi
1613,204
270,780
df
120
10
Sig.
0,000
0,000

Örnekleme ilişkin verilerin açıklayıcı faktör analizi için uygunluğu
KMO katsayısı ve Barlett Küresellik testi ile değerlendirilmiştir. Tablo 2’ye
göre her iki değişken için de KMO değerinin (örgütsel adalet:0,887 ve iş doyumu:0,793) 0,60’dan yüksek çıkması ve Bartlett küresellik testinin anlamlı
olması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir.
Faktör analizinde Varimax döndürme metodu kullanılmış olup faktör
sayısında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Öz değeri 1’den büyük
olan faktörler ölçeğe alınmış ve faktör yük değerinin alt sınırı 0,40 olarak
belirlenmiştir. Ancak örgütsel adalet algısına ilişkin bazı ifadeler aynı anda
farklı boyutlar altında da yer aldığı için ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeklerin
güvenilirliği ise Cronbach’s Alpha katsayısı ile ölçülmüştür. Çalışmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizi sonuçları tablo 3’de görülmektedir.
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Tablo 3: Ölçeklerin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Analizine İlişkin Bulgular
Faktör Açıklanan Cronbach’s
Yükü
Varyans
Alpha
İ1: Fikirlerinizi ve duygularınızı bu süreçler
esnasında ifade edebiliyor musunuz?
İ2: Bu süreçler esnasında elde edilen
690
kazanımlar üzerinde etkiniz var mıdır?
İ3: Bu süreçler tutarlı bir şekilde uygulanıyor
,753
mu?
,850
İ4: Bu süreçler önyargılardan uzak
29,26
,86
,809
uygulanıyor mu?
,757
İ5: Bu süreçler doğru ve tutarlı bilgilere mi
dayandırılmıştır?
D1:Elde ettiğiniz kazanımlar işinize kattığınız
çabanızı yansıtıyor mu?
,780
D2: Elde ettiğiniz kazanımlar yaptığınız işlere
uygun mu?
,875
D3: Elde ettiğiniz kazanımlar örgüte yaptığınız katkıyı yansıtıyor mu?
,808
20,99
,86
,779
D4: Performansınız karşılığında size verilen
kazanımlar sizce adil midir?
E1: Size nazik davranır mı?
E2: Size değer verir mi?
,757
E3: Size saygılı davranır mı?
,832
E5: Sizinle olan diyaloglarında samimi midir?
,795
E6: Süreçleri bütünüyle açıklar mı?
,801
E7: Süreçlere yönelik açıklamaları mantıklı
,724
18,83
,92
mıdır?
,812
E9: Bilgi aktarırken herkesin anlayabileceği
,782
dilden konuşur mu?
İT1: Genel olarak işimden memnunum
İT2: İşimi ilginç buluyorum
,692
İT3: Bu bankada zaman geçirmekten
,804
memnunum
,792
İT4: Arkadaşlarıma bu bankanın müşterisi
,81
57,75
olmalarını tavsiye ediyorum
,711
İT5:Bu bankada çalışmalarını arkadaşlarıma
,794
tavsiye ediyorum

Tablo 3 incelendiğinde örgütsel adalet algılarının üç boyut altında ve iş
doyumunun da tek boyut altında toplandığı görülmektedir. İşlem adaleti
alt boyutu tarafından açıklanan varyans %29,26, dağıtım adaleti alt boyutu
tarafından açıklanan varyans %20,99 ve etkileşim adaleti alt boyutu tara-
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fından açıklanan varyans %18,83 olarak gerçekleşmiştir. Her üç alt boyutun birlikte açıkladığı toplam varyans ise %69,09 olarak hesaplanmıştır. İş
tatmininin tek boyutu tarafından açıklanan varyans ise, %57,75 olarak hesaplanmıştır.
Yapılan güvenilirlik analizine göre örgütsel adalet algısı boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları yani Cronbach Alpha (α) değerleri, dağıtım adaleti algısı boyutu için 0,86, işlem adaleti algısı boyutu için 0,86 ve etkileşim
adaleti algısı boyutu için 0,92 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tamamına ilişkin hesaplanan iç tutarlılık katsayısı 0,91 olarak bulunmuştur. İş doyumuna
ilişkin tek boyutlu yapının iç tutarlılık katsayısı, 0,81olarak hesaplanmıştır.
Bu sonuçlar her iki ölçeğin bu araştırmada kullanılan örneklem açısından
güvenilir olduğunu göstermektedir.

4.3. Korelasyon ve Regresyon Analizine İlişkin Bulgular
Tablo 4’te araştırma değişkenlerine ilişkin ortalamalar, standart sapmalar ile araştırmaya katılan çalışanların örgütsel adalet algıları alt boyutları
ile iş doyumları arasındaki ilişkileri gösteren korelasyon katsayıları görülmektedir.
Tablo 4: Örgütsel Adalet ve İş Doyumu Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon
Değerleri
Ort.
SS.
1
2
3
4
1. İşlem Adaleti
3,1110
,90687
1
2. Dağıtım Adaleti
3,2194
1,0519
,373**
1
3. Etkileşim Adaleti
3,6111
,91278
,489**
,413**
1
4. İş Tatmini
3,4658
,80068
,527**
,430** ,606**
1
p<0,01

Tablo 4’e göre araştırmaya katılan çalışanların örgütsel adalet alt boyutlarına ilişkin ortalama değerleri dikkate alındığında katılımcıların işlem
adaleti algıları ortalamasının 3,11, dağıtım adaleti algıları ortalamasının
3,21 ve etkileşim adaleti algıları ortalamasının ise 3,61 olarak hesaplandığı görülmektedir. Buna göre katılımcıların tüm örgütsel adalet algıları alt
boyutlarına ilişkin değerlerinin ortalamanın üzerinde olduğu görülmekte
olup, içlerinde bu anlamda en yüksek değere etkileşim adaletine ilişkin algı
boyutunun sahip olduğu ifade edilebilir. Bu noktada araştırmaya konu olan
kamu kuruluşunda çalışan katılımcıların örgütlerinin dağıtım, işlem ve etkileşim adaletine yönelik tutum ve davranışlarını adil bir biçimde değerlendirdikleri ama en fazla üstleri ve arkadaşları ile iletişimlerine yönelik adalet
algılarının yüksek olduğu belirtilebilir. Benzer şekilde iş doyumuna ilişkin
değerin de ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Buna göre bu ku-
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rumda çalışanların işlerinden yüksek bir doyum sağladıklarını belirtmek
yanlış olmayacaktır.
Örgütsel adalet algıları alt boyutları ile iş doyumu arasındaki ilişkileri
gösteren korelasyon katsayıları ele alındığında, iş doyumu ile işlem adaleti
(r = ,527, p < 0,01), iş doyumu ile dağıtım adaleti algısı (r = 0,430, p < 0,01)
ve iş doyumu ile etkileşim adaleti algısı (r = 0,606, p < 0,01) arasında pozitif
yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Buna göre bu çalışmanın
amacını oluşturan örgütsel adalet algıları ile iş doyumu arasında var olduğu düşünülen ilişki test edilmiş, bu yönde anlamlı bir ilişki bulunmuş ve
ortaya çıkan bu sonucun yazında bu yönde yapılan çalışma sonuçları ile
tutarlılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Çalışanların iş tatminlerinin dağıtım, işlem ve etkileşim adaleti alt boyutları tarafından yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları tablo
5’te verilmiştir.
Tablo 5. Örgütsel Adaletin İş Doyumunu Yordamasına İlişkin Regresyon Analizi
Bulguları
Değişkenler
Model Özeti
Anova
Katsayılar
Bağımsız Değişkenler
R
R2
F
P
β
t
p
İşlem Adaleti
,266
3,787
,000
Dağıtım Adaleti
,162
2,402
,017
,677
,458 42,553 ,000
Etkileşim Adaleti
,409
5,715
,000

Tablo 5’e göre dağıtım adaleti, işlem adaleti ve etkileşim adaletine ilişkin algılar birlikte iş tatmini puanları ile yüksek düzeyde ve anlamlı bir
ilişki ortaya koymaktadır (R=0,677, p<0,01). Her üç örgütsel adalet algısı boyutunun birlikte iş tatmini puanlarındaki toplam varyansın yaklaşık
% 46’sını açıkladığı görülmektedir. Standardize edilmiş regresyon katsayılarına göre (β) yordayıcı değişkenlerin önem sırası; etkileşim adaleti
(β=,409), işlem adaleti (β=0,266) ve dağıtım adaleti (β=0,162) şeklindedir.
Bu katsayıların anlamlılığına ilişkin t değerleri dikkate alındığında etkileşim adaleti (t=5.715, p<0,01), işlem adaleti (t=3,787, p<0,01) ve dağıtım
adaleti (t=2,402, p<0,05) değişkenlerinin tamamının da iş tatmini puanlarının açıklanmasında anlamlı birer yordayıcı oldukları ifade edilebilir. Bu
durumda analiz sonuçlarına göre araştırmaya katılan çalışanların dağıtım
adaleti, işlem adaleti ve etkileşim adaleti algılarındaki artışın, onların işlerine yönelik doyum düzeylerini artıracağı belirtilebilir.
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SONUÇ
Mevcut çalışmanın amacı, bir kamu kurumunda çalışanların örgütlerindeki dağıtım, işlem ve etkileşim adaletine ilişkin algıları ile iş doyumları arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda elde edilen sonuçlar, çalışanların her üç adalet boyutuna ilişkin algıları ile
iş doyumları arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuçlar bazı çalışma bulgularıyla benzerlik göstermektedir (Al-Zu’bi,
2010; Bağcı ve Demir, 2017; Bağcı, 2016; Colquitt vd., 2001; Cropanzano vd.,
2002; Çetin vd., 2008; İşcan ve Sayın, 2010; Martin & Bennett, 1996; McFarlin
& Sweeney, 1992; Nadiri &Tanova, 2010; Tanrıverdi ve Paşaoğlu, 2014; Yürür, 2008). Bu kapsamda çalışanların örgütten elde ettikleri ücret, ödül, terfi,
kaynak, statü, görev vb. gibi kazanımlarına ilişkin yapılan paylaşımı, dağıtımı
adil bulduklarında; bu kazanımların dağıtımında yerine getirilen işlemleri,
uygulanan politikaları, var olan süreçleri adil bulduklarında ve tüm paylaşım ve paylaşıma ilişkin süreçlerde iyi insan ilişkilerine maruz kaldıklarında
ve insanları adil olarak algıladıklarında örgütsel ortamın adaletli olduğuna
ilişkin düşünceleri onların işlerinden de doyum sağlamalarına etki edecektir.
Yapılan bazı çalışmaların (Folger & Konovsky, 1989; Martin & Bennett,
1996; McFarlin & Sweeney, 1992) dağıtım adaletinin ücret ve iş doyumu gibi
kişisel sonuçlarla; işlem adaletinin ise örgütsel bağlılık ve güven gibi örgütsel
sonuçlarla ilişkili olduğu ifade edilmesine karşılık mevcut çalışmada hem dağıtım adaleti hem de işlem adaleti ile iş doyumu arasında yüksek bir ilişkinin
varlığı tespit edilmiş ve üstelik işlem adaleti ile iş doyumu arasında dağıtım
adaleti ile iş doyumu arasında var olan ilişkiden daha yüksek seviyede bir
sonuç elde edilmiştir. Bu bulgu literatürde aynı yönde ilişki bulan bazı çalışmalarla (Alexander & Ruderman, 1987; Warner vd., 2005) benzerlik göstermekte ve bu sonuçları desteklemektedir. Bu durum mevcut örnekleme ilişkin
katılımcıların kazanımların dağıtımına ilişkin adalet algılarının daha düşük
olması buna karşılık dağıtımlara ilişkin süreci ve yapılan işlemleri daha adil
olarak algıladıkları biçiminde değerlendirilebilir.
Tüm bu çalışma bulguları ve bu çalışmayla benzer bulguları ortaya koyan
yazındaki diğer çalışmalar şunu göstermektedir. Örgütteki her türlü paylaşımın hakka uygun yapılması, paylaşıma ilişkin süreçlere dair kararları alan
yöneticilerin ve çalışanların adaletli tutum ve davranışları çalışanların örgütün adaletine ilişkin algılarını olumluya çevirecek bu da çalışanların iş doyumlarına olumlu bir biçimde yansıyacaktır. Bu yüzden örgütlerde temelde
yöneticilere büyük iş düşmektedir. Algıları olumluya ya da olumsuza çevirenin kendi kararları ve uygulamaları olduğunu fark eden ve bu yönde adaletli
uygulamaların başlatıcısı ve devam ettiricisi konumundaki yöneticilerin bu
sonuçlara göre hareket etmeleri çalışanların memnuniyeti dolayısıyla örgütlerin etkililiği ve başarısı açısından son derece önemlidir.
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Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, mevcut çalışmanın örneklemiyle sınırlı olup, sayı ve nitelik açısından farklı örneklemlerle var olan ilişkinin test
edilmesi sonuçların genellenebilirliği açısından yazına katkı sağlayacaktır.
Ayrıca farklı değişkenlerin de çalışmaya dahil edilmesi, mevcut değişkenlerin ara değişken ve düzenleyici değişken olarak da çalışmalarda yer alması,
değişkenlerin rolünün anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
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YABANCILAŞMA OLGUSU ve
ÇALIŞMA HAYATI AÇISINDAN İNCELENMESİ
ALIENATION PHENOMENON and ITS EXAMINING FROM
The STANDPOINT of WORKING LIFE
Umut DENİZLİ1
ÖZET
Yabancılaşma olgusu, tarihin eski çağlarından günümüze değin varlığını
sürdüren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok filozofun olguyu
aydınlatmak için uğraş verdiği görülmektedir. Çalışma yaşamındaki değişikler ile
birlikte bu olgu da çeşitli görünümler almıştır. Çalışmada, yabancılaşma kavramı
tarihsel süreç içinde incelenerek endüstrileşme ve sanayi toplumlarına geçiş ile
birlikte gerçekleşen toplumsal yapı ve değişimleri ışığında değerlendirilmiştir.
Aynı zamanda, endüstri sonrası dönemde ortaya çıkan disiplinlerden olan insan
kaynakları yönetiminin de konuya bakış açısı ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancılaşma, Çalışma Yaşamı, İnsan Kaynakları Yönetimi.

ABSTRACT
The phenomenon of alienation confronts us since ancient ages. It is observed
that many philosophers attend to shed light on this phenomenon. However, this
phenomenon has been taken various views associated with amendments in working
life. In this review, the phenomenon of alienation has been evaluated in the scope
of social structure changes and historical process occurred with the transitions to
industrial societies. Moreover, it has been handled from the standpoint of human
resources management which is one of the disciplines of post-industrial era.
Keywords: Alienation, Working Life, Human Resources Management.
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Etimolojik olarak incelendiğinde Latince “alienare” kökünden gelen
yabancılaşma (ing. alienation) kavramı, Türk Dil Kurumu Güncel
Sözlüğü’ne göre “Belli tarihsel şartlarda insan ve toplum etkinlikleri
ürünlerinin, bu etkinliklerden bağımsız kavranması” anlamına gelmektedir
(Oxford Dictionaries, 2017; TDK Güncel Sözlük,2017).

1.Endüstri Öncesi Dönem
Endüstri devrimi ile birlikte üretim sürecinin değişen yapısı ve oluşan
toplumsal sınıflar ile üretim ilişkilerinde ortaya çıkan bir yabancılaşma
söz konusu iken; endüstri öncesi dönemde ise daha çok insanın kendine
yabancılaşmasından söz edilmektedir.
Bu dönemi anlayabilmek için öncelikle toplumsal yapının durumunu
analiz etmek gereklidir. Soyer’e göre endüstri öncesi dönemin toplumsal
yapı ve özelliklerine bakacak olursak temel olarak görülebilecek öğeler
şunlar olacaktır:
• Cemaat toplumu da diyebileceğimiz gelenekçi bir toplum yapısı
mevcuttur.
• Nüfus azdır; üyeler arası sıkı ve yakın ilişkiler mevcuttur.
• Statik bir yapı mevcuttur, değer ve normlar oldukça durağandır.
• İş bölümü ve uzmanlaşma ileri derecede değildir.
• Sosyal örgütlenme akrabalık biçimindedir.
• Coğrafi hareketlilik çok azdır.
• En önemli denetim mekanizmaları din ve ahlak normlarıdır.
• Sorunlar geleneklerle ve standartlaşmış tutum ve davranışlarla çözümlenmektedir.
• Normlar eleştirilemediği için normlardan sapmaya nadiren rastlanmaktadır.
• Bu nedenle normatif bütünleşme çok yüksektir (Toplum homojendir).
• Grup bütünleşmesi üyelerin benzerliğine dayanmaktadır.
• Aile tarımı yaygındır. Parasal gelire alışılmamış olması, üretim sürecini rekabete kapalı tutmaktadır.
• Çalışma yaşamına damgasını vuran temel kurumlaşma lonca (guild)
düzenidir.
• Bir lonca sistemi içinde bir grup veya sınıf ayrılığından ziyade, birey
ve toplum dengesine dayanan bir çıkar birliği söz konusudur. Us-
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ta-kalfa-çırak ilişkileri mevcuttur.
• Bu hiyerarşik temele rağmen birincil ilişkilerin yaşandığı bu düzende üretim sürecinin niteliği gereği çalışanla çalıştıran arası farklılık
oluşmamakta, ilişkiler informel ve dolaysız bir nitelik taşımaktadır.
• Bu şekilde çalışanlar, üretim sürecinin her aşamasına katkıda bulunmakta; hammaddeden ürünün nihai biçimine değin aynı sürecin bir
parçası olarak çalışmaktadırlar (Soyer, 1996: 74-85).
Yabancılaşma olgusunun, başlangıcı antik çağlara kadar uzanan bu
dönemin yapısal özelliklerinden dolayı daha çok mistik öğelerle birlikte
ortaya çıktığını söyleyebilmek mümkündür (Akyıldız vd., 2003: 28).

2. Endüstri Dönemi
Endüstrileşme dönemiyle üretim sürecinin, önceden en ince ayrıntısına
kadar planlanması anlamına gelen Taylorizm ile birlikte parçalandığı görülmektedir. Taylorizm ile üretim süreci sistematik olarak analiz edilmiş ve
yapılacak her bir iş daha önceden en ince ayrıntısına kadar belirlenmiştir.
Böylece üretim sürecinin bir analizi yapılarak, yapılacak iş küçük parçalara
ayrılmaktadır. Yapılacak her parça iş için nasıl ve ne kadar zaman harcanacağı standart hale getirilmektedir. Taylorizm uygulamasıyla işçi her türlü
beceriden, üretim bilgisinden ve zihinsel faaliyetten koparılmakta, vasıfsızlaştırılmakta ve böylece her türlü küçük parça işini yapan işçiler değersizleşmektedir (Ansal, 1999: 10).
Arın’a göre yoğun birikim rejimi olarak adlandırılan Fordizm’de ise;
çalışma örgütlenmesi Taylorizm’in ilkelerine ve akan hızlı montaj hattına
dayanmaktadır. Taylorizm’in denetleyici ve kontrol edici mekanizmalarıyla
emek süreci tam bir denetim altına alınmıştır. Üretim sürecinde üretimin
akışı ve her bir işçinin üretim sırasında yaptığı iş ve hareket en belirgin
düzeye çıkarılarak sistematikleştirilmiştir. Büyük fabrikalarda üretim kitlesel olarak gerçekleştirilerek, hızlı montaj hattıyla (akan bant) düzenlenmekte ve nispi artık değer çalışma yoğunluğuyla arttırılmaktadır (Arın,
1985: 123).
Marx’ın Elyazmaları’nda bahsettiği üzere; Taylorizm ve Fordizm ile üretim sürecinin kapitalist temellere dayanmasıyla üretim; birbiriyle ilişkisiz,
atomize süreçler haline gelmiştir. Bununla birlikte üretim sürecinin kendisi
de parçalanmıştır. İş bölümü ile iş en küçük birimlerine ayrılmış, üreticinin üretim faaliyeti parçalanmış ve üretici bütüncül üretim süreci üzerinde
bilgi, karar ve kontrolünü yitirmiştir. Böylece üretici açısından birbiriyle
bağlantısız süreçler ortaya çıkmıştır (Marx: 2001; 87).
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Dönemin Toplumsal Yapı ve Özellikleri
Ekonomik sistem işlevsel olarak toplumun diğer sistemlerine bağlı olduğundan, geleneksel toplumda değişme olmadan ekonomik gelişme sağlanamayacağı için, endüstrileşme süreci toplumsal sistem ve yapıda da bir
değişmeyi zorunlu kılmıştır.
1768’de buhar makinesinin icat edilmesi, 1889’da benzin motorunun
bulunması gibi teknolojik gelişmeler toplumda ve çalışma hayatında bütün
toplumsal sınıf ve tabakaları etkilemiş ve yeni sosyal sınıfların doğmasına
sebep olmuştur. Böylece:
• Adına işçi sınıfı denilen yeni bir sınıf oluşmuştur.
• İşgücünün sektörel dağılımı değişmiştir.
• İşgücünün statü dağılımı değişmiştir.
• Bu emek piyasasının hareketliliği (akışkanlığı) gitgide artmıştır.
• Kentleşme ve göç ile birlikte sosyal, siyasal ve kültürel bir değişim
ortaya çıkmıştır.
Yine bu dönem içerisinde 19. Yüzyılın ortalarına doğru Alman bir
filozof, ekonomist ve sosyolog olan Karl Marx toplumsal ilişkiler ile iktisadi
ilişkileri birleştirerek ortaya bir teori atmıştır.

Hegel’e Göre Yabancılaşma
Hegel ilk kez yabancılaşma kavramından bahsettiği “Tinin Görüngübilimi” adlı eserinde yabancılaşma kavramını insan ve özü arasındaki karşıtlık olarak insanın kendini kimliksiz, garip, yabancı hissetmesi, hem de;
olumlu olarak, kendini yabancı hale getirme anlamında kullanmıştır ki burada bir bilinçli bir eylem söz konusudur (Hegel, 2011: 305-307).

Çatışmacı Yaklaşıma Göre Yabancılaşma (K. Marx)
Antik dönemden Hegel’e kadar felsefi boyut içinde yer alan yabancılaşma, Marx’la birlikte siyasi ve iktisadi arenaya taşınmıştır. Marx dört çeşit
yabancılaşma türünü sınıflandırmıştır:
1. İnsanın kendisinden yabancılaşması,
2. İnsanın diğer insanlardan yabancılaşması,
3. İnsanın doğadan yabancılaşması,
4. İnsanın kendi türsel varlığından yabancılaşması.
Bu olguyu Marx Ekonomik ve Felsefi Elyazmaları’nda şöyle açıkla
mıştır: “Emeğin yabancılaşmasını oluşturan şey nedir?
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Dışsal emek, insanın kendisine yabancılaştığı emek, yani emeğin işçiler
açısından dışsal karakteri, bu emeğin onun kendisinin değil bir başkasının
olması olgusunda, emeğin ona ait olmamasında, çalışırken onun kendisine
değil bir başkasına ait olmasında ortaya çıkar.
Dinde insan imgeleminin ve hislerinin öz etkinliği, nasıl birey üzerinde
ondan bağımsız olarak, yani tanrısal ya da şeytani yabancı bir faaliyet olarak
etkili olursa, işçinin faaliyeti de tıpkı öyle, kendi öz etkinliği değildir. Bir başkasına aittir; kendi kişiliğinin kaybolmasıdır.” (Marx, 2001: 65).
Marx’a göre nesneleşme insanın aletler üretmesini dolayısıyla “ister istemez toplumsal ilişkilere girerek doğada ve toplumda kendisini dışsallaştırmasını” anlatan bir süreç iken, yabancılaşma bu nesnelerin insana karşı
dönmesi ve insan üzerinde egemenlik kurmasını dile getiren bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır
Marx’a göre, fabrika üretimine dayalı sanayinin artmasıyla çiftçiler ürettikleri ürünlere yabancılaşmışlardır. Ticaret adamları ve kapitalistlerin üretim sürecini kontrol altına almaya başlamasından itibaren işçi kendi ürettiği ürünün yabancısı hâline gelmiştir.
İşçi bir nesneye emeğini koyduktan sonra artık o emek kesinlikle işçinin
değildir, nesnenindir. İşçi ne kadar zenginlik üretir, üretimi ne kadar artarsa o
kadar yoksul duruma gelmekte, ne kadar çok meta üretirse, kendisi de o kadar
ucuz bir meta olmaktadır. İnsanların dünyasının değersizleşmesi; nesnelerin
dünyasının değer kazanması ile orantılı olarak artmaktadır. İşçi hayatını nesneye koyar ama artık hayatı kendine ait değil, nesneye aittir. Emeğin ürünü kendisi değildir. Onun için bu emek ne kadar büyükse kendisi o kadar küçüktür.
Marx’a göre, iş bölümü yabancılaşmanın birinci nedenidir ve ancak iş bölümünün ortadan kaldırılmasıyla yabancılaşma da ortadan kalkar (Marx, 2001: 87).

Seeman’a Göre Yabancılaşma
İkinci Dünya Savası sonrasındaki ampirik yabancılaşma araştırmalarının ilkini Seeman yapmıştır. Seeman, “Yabancılaşmanın Anlamı Üzerine”
adlı makalesinde yabancılaşmanın beş boyutu olduğunu vurgulamıştır.

Yabancılaşmanın Boyutları
Anlamsızlık (meaningless): Bireyin neye inanması gerektiğine dair kararsızlığı durumudur.
Kuralsızlık (normlessness): Toplumun geneli tarafından kabul gören
normların kaybıdır. Amaçlara ulaşmak için toplum tarafından onaylanmayan davranışların gerekliliği düşüncesidir.
Güçsüzlük (powerlessness): Bireyin kendi davranışlarının, ortaya çıkacak sonuçları etkileyemeyeceği beklenti ve olasılığı düşüncesine sahip olma
durumudur.
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Tecrit (isolation): Toplumun belirli amaçlar ve inanışlara verdiği
yüksek değerler ile bireyin değerlerinin uyuşmaması sonucu meydana
gelen durumdur.
Kendine Yabancılaşma (self estrangement): Bireyin kendi yaşamı ve
yaşamı ile ilişkili çalışma hayatı gibi öğelerinin içsel anlamını ve saygısını
kaybetmesi durumudur (Seeman, 1959: 783-791).

3.Endüstri Sonrası Dönem
Endüstri sonrası yani post-endüstriyel dönemde yeni çalışma şekillerinin oluşması ile birlikte yeni tür çalışanlar ortaya çıkmıştır. Bilgi çağı diye
adlandırılan bu dönemde bilgi işçileri, endüstrileşme döneminin mavi yakalı işçilerinden farklılaşmıştır.
Yeni teknolojiler ve bilgi toplumuna geçiş süreci ile birlikte yenilik aynı
zamanda maddi ve manevi değerler içeren bir süreç halini almıştır. Entelektüel teknoloji olarak da tanımlanabilecek “yeni teknolojiler”; işgücünün
beceri ve niteliklerinde, işin yeniden örgütlenmesinde, ürün teknolojisi ve
pazarlanması gibi konularda ortaya çıkan değişimlerle endüstri sonrası
ekonomilere geçiş sürecini hazırlayan ana etmenler olmuşlardır.
Bireyin çalışması yerine geçen otomatik süreçlerin toplamı otomasyon
iken; ileri teknolojinin nesnesi ve uygulama alanı enformasyon (bilgi) olmuştur. Endüstri toplumunun mekanik teknolojisi, fiziksel emeği ikame
ederken, bilgi toplumunda bilişim teknolojileri zihinsel emeği ikame etmektedir.
Örgütsel değişim, yeni bir örgüt kültürü anlayışı, üretim sürecinin esnekleşmesi ile personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş;
çalışma koşullarının ve ücretlerin belirlenmesinde de esneklik; ürün ve
faktör piyasalarının uluslararasılaşması, üretimin talebe yönelik yeniden
yapılanması şeklinde köklü değişimler ile kendini göstermiştir. Bu süreçler
içerisinde örgütlerin yönetim modellerinde de aşağıdaki gelişmeler yaşanmıştır:
Eren’e göre klasik örgüt kuramları (Bilimsel yönetim teorisi–Taylor;
Bürokrasi kuramı–Weber; Yönetim süreçleri–Fayol) diye anılan kuramlar;
yerlerini Neo-klasik örgüt kuramlarına (İnsan ilişkileri yaklaşımı-Elton
Mayo/Hawthorne; X ve Y teorisi–Mc Gregor) bırakırken; daha sonra gelişen modern örgüt kuramlarını (Açık sistem yaklaşımı; Durumsallık yaklaşımı) ise; post–modern örgüt kuramları (Öğrenen örgütler; Toplam kalite
yönetimi yaklaşımı; Stratejik yönetim; Örgütsel vatandaşlık) takip etmiştir
(Eren, 1998: 12-32).
Bütün bu değişmeler beraberinde yabancılaşma olgusunu değişik görünümlerde karşımıza çıkarmıştır.
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4.Yabancılaşmanın Çeşitleri
Bireysel Anlamda Yabancılaşma
Bireysel anlamda yabancılaşma ile ilgili karşımıza çıkan tanımlar şu
şekildedir:
• Bireylerin birbirlerinden ya da belirli bir ortam veya süreçten uzaklaşmalarıdır.
• Bireylerin doğal, toplumsal ve kültürel çevresine olan adaptasyonun
azalması ile çevresine yönelik kontrol etkinliğinin tükenmesidir.
• Kişiliğin parçalanarak kimlik kaybının ortaya çıktığı psikolojik bir
süreçtir.
• Özgün anlamı içinde, bir şeyi ya da kimseyi başka bir şeyden ya
da kimseden uzaklaştıran, başka bir şeye ya da kimseye yabancı hale
getiren eylem ya da gelişmedir.
• Yabancılaşma; bir insanın, hayatını kendi özüne aykırı olan; veya
doğasına uygun düşmeyen bir şekle büründürmesidir (Özler & Dirican, 2014: 297-298).

Örgütsel Anlamda Yabancılaşma
Örgütlerin yapılarında ve üyelerinde yabancılaşmayı doğuran biçim veya
unsurlar “örgütsel yabancılaşma” terimi ile özdeşleştirilirler. Örgütsel yabancılaşma; sınıfsal bürokrasinin özelliklerinin bir bütün olarak toplumda var
olması ile gerçekleşen bölünme gibi olayların, örgüt içindeki görülen sonucudur. Örgütlerde çalışan kişiler, işlerinde umdukları ortamı bulamazlar ve
kendilerinin sadece üretim yapan robotlar olarak görüldüğü hissine kapılırlarsa, yabancılaşmak suretiyle tepki gösterebilirler (Şimşek vd., 2006: 575577). Öğretmenler üzerine yapılan bir çalışmada, çalışanların örgüt kültürü
algıları arttıkça örgütsel yabancılaşma algılarının azaldığı tespit edilmiştir.
Ayrıca çalışanlar arası işbirliğinin geliştirilip açık ve destekleyici bir çalışma
ortamının yaratılmasının, yabancılaşma düzeylerinde azalma sağlayacağı
belirtilmiştir (Kahveci & Demirtaş, 2014: 53). Neal ve Rettig ise, Seeman’ın
kavramsal analizine göre yaptıkları çalışmalarında yabancılaşmanın boyutları bağlamında mavi yakalı olan ve olmayan çalışanlar açısından yüksek derecede benzerlik bulunmuştur (Neal & Rettig, 1963: 599). Tutar da Türkiye’deki
iki büyükşehirde bankacılık sektöründe yaptığı uygulamada, banka çalışanlarının yabancılaşma ve örgütsel sağlık algıları arasındaki ilişkiyi, bu ilişkinin
boyutlarını ve yönünü tespit etmek için topladığı verilerin analizi sonucunda;
anlamlı, ters yönde ve orta düzeyde bir ilişki saptamıştır. Araştırma sonucunda etkin insan kaynakları uygulamalarının çalışan yabancılaşmasının önlenmesinde önemli bir etken olduğu ortaya çıkmıştır (Tutar, 2010: 201). Özler ve
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Dirican, çalışmalarında gerek çalışanlar gerek işletmeler açısından yukarıda
bahsedildiği türden sorunlara yol açan yabancılaşma kavramı ile tükenmişlik sendromu arasında ilişki olup olmadığını belirlemeye çalışmıştır. Hizmet
sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede yaptığı araştırmada anket yöntemi ile veriler toplamıştır. Elde edilen verilerinin analizinde yabancılaşma ve
tükenmişlik sendromu arasında pozitif çift yönlü bir ilişki tespit edilmiştir
(Özler & Dirican, 2014: 307).
Yabancılaşmanın çalışanlar üzerindeki etkisi nedir diye sorulduğunda
karşımıza aşağıdaki sonuçlar çıkmaktadır:
• Üretkenliğin ve motivasyonun düşmesi,
• Örgütsel bağlılığın azalması,
• İş stresinin artması,
• İşe karşı ilginin azalması,
• İş tatminin düşmesi,
• İşgücü devir oranının artması.
Örgütlerde yabancılaşmanın; örgüt bireylerinin güçsüzlüğü, çalışanlarda
anlamsızlık duygusu, örgütte kuralsızlık, örgüt içi sosyal tecrit ve çalışanların
kendine yabancılaşması şeklinde kendini gösterdiği görülmektedir.

Toplumsal Anlamda Yabancılaşma
Örgütsel yabancılaşma temelinde toplumsal anlamda yabancılaşmayı
oluşturan ilgili çevresel etmenler ise şöyle sıralanmaktadır:
• Ekonomik yapı,
• Teknolojik yapı (teknolojik gelişme ile beraber yeni üretilen mal ve
hizmetlerden yararlanamama),
• Toplumsal ve kültürel yapı,
• Sanayileşme, kentleşme ve sosyal çözülme,
• Politik ve hukuki yapı,
• Kitle iletişim araçları (Özler & Dirican, 2014: 295).
Çalışanların çoğunluğunun işe karşı yabancılaşma duygusuna sahip olmalarına karşın, kendi benlikleri ile ilgili duyguları daha az yansıttıkları
da ayrıca araştırmaların sonuçları arasında yer almaktadır. Bu durumun
nedenini Şenturan, Türkiye’deki sosyolojik özellikler ve aile bağlarının sıkı
olması nedeniyle, bireylerin toplum ya da iş hayatı ile ilgili sorunlarını bireysel sorun olarak algılamamalarına bağlamaktadır (Şenturan, 2007: 101).
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5. Yirminci Yüzyılda Çalışma Yaşamındaki Değişiklikler ile
Yabancılaşmanın Etkilerini Azaltmaya Yönelik Uygulamalar:
Sosyal Diyalog Olgusu ve Katılımcı Yönetim Anlayışı
Sosyal diyalog; üçlü bir sac ayağı şeklinde işçi, işveren sendikaları ve devletin oluşturduğu bir yapı içerisinde, uzlaşmacı bir tutum ile çalışma barışının sağlanmasına ve demokratikleşmeye katkı sağlayan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır
Sosyal diyalog toplumun farklı kesimleri arasında bir iletişim, diyalog, uzlaşma ve katılımcı yönetim anlayışı tesis ederek çalışma barışını engelleyen
etmenlerin giderilmesi amacıyla yürütülmektedir.
Cam’a göre daha mikro seviyede olan işletme ve işyeri düzeyindeki sosyal
diyalog ise; danışma, bilgilenme ve katılım mekanizmaları gibi konular, çeşitli yasal düzenlemeler, işçi temsilciliği, iş sağlığı ve güvenliği kurulu, ortak
girişimler, işyeri konseyleri gibi oluşumlar içermektedir (Cam, 2013: 37-44).
Sosyal diyalog ve katılımcı yönetim anlayışını Seeman’ın tipolojisi bağlamında değerlendirilecek olursak; bireyin amaçları ile topluluğun amaçlarını
uyumlu hale getirmeye yönelik bu gibi uygulamaların tedricen yabancılaşmanın güçsüzlük ve tecrit, müteakiben de diğer boyutlarını önlemeye yönelik birtakım etkilerde bulunacağını söylemek mümkün gözükmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları
Örgütlerdeki insan kaynakları yönetimi, örgüt içi ve dışında meydana
gelen değişimleri takip ederek, bu değişime uygun örgüt politikaları belirleyerek, yabancılaşma olgusunun farkındalığı ile örgütün zarar görmesini
engelleyebilmekte, hatta örgütte çalışanları yabancılaşma yönetimi ve diğer
mücadele yolları ile motive ederek daha verimli çalışmalarını sağlayabilmektedir. Dolayısı ile; çatışmadan uzlaşma ve iş birliğine, bir bütünleşme
aracı olarak insan kaynakları yönetimi uygulamalarına göz atılacak olursa
kurumlarda rastlanan uygulama örneklerinden bazılarını; çalışanlara bilgi
aktarımı (raporlar ve toplantılar); çalışanlardan bilgi aktarımı (öneri paketleri ve kalite çemberleri) iş tasarımları, yönetime katılım ve katılımcı
liderlik olarak sıralamak mümkündür.
Bunların dışında şu uygulamalar da göze çarpmaktadır:
• Eğitim,
• Çatışma Yönetimi,
• Stres Yönetimi,
• İş Genişletme,
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• İş Zenginleştirme,
• Otonom Çalışma Grupları,
• Takım Geliştirme,
• Yönetime Katılma,
• Çalışma Yaşamının Kalitesini Arttırma,
• Mesleki Eğitim ve Sendikal Örgütlenme,
• Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Koşulları,
• Becerileri Geliştirme ve Kullanma Fırsatları,
• Sürekli Gelişim ve İyileştirme Fırsatları,
• Örgütte Sosyal Entegrasyon,
• Adil Ödül ve Ücret Yönetimi,
• Örgüt İçi Demokrasi,
• Adil ve Hakkaniyetli Terfiler ve Kariyer Yolları.
Armstrong’a göre bütün bu uygulamalar ışığında yapılması gereken,
yabancılaşma ile mücadele programlarının ve yollarının iyi algılanması
ve insan kaynakları yönetimi işlevlerinin bunlara uygun hale getirilmesidir (Armstrong, 2006: 306). Bu mücadele programlarından biri olan farklılık yönetimi de bu amaçla kullanılan araçlardan birisi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Farklılık yönetimi ile bireyler arası kültürel farklılıklardan
kaynaklanan çatışmalar önlenebilecek, karşılıklı iletişim ve ilişkilerin kuvvetlenmesi ile sağlıklı bir örgüt ortamı yaratılarak yabancılaşma davranışlarının azalması sağlanabilecektir (Gökçen & Çavuş, 2014: 528).

SONUÇ
Endüstrileşme ve toplumsal yapının değişmesi ile birlikte çalışma hayatı
da kapsamlı bir dönüşüme uğramıştır. Endüstri öncesi dönemden beri var
olan yabancılaşma olgusunun da kendi içinde değişimler göstererek varlığını değişik şekillerde sürdürdüğü görülmüştür.
Beşeri sermayeye verilen önemin artması ile birlikte merkezinde insan
olan uygulamalar, çalışma yaşamının insancıllaştırılmasına önemli katkılar
sağlamıştır. Çalışma yaşamında insan merkezli uygulamalar arayışı içindeki bir bilim dalı olan insan kaynakları yönetiminin de, bu katkıların ortaya
çıkmasında önemli bir rol üstlendiği göze çarpmaktadır.
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Makro düzeyde uygulanacak sosyal politika uygulamalarının mikro
düzeyde iyileştirmeler sağlaması ile yabancılaşmanın çalışma hayatındaki
yıkıcı etkilerini azaltmak mümkündür; burada, en büyük sorumluluk yasa
koyuculara düşmektedir.

BİBLİYOGRAFYA
AKYILDIZ, Hüseyin & DULUPÇU, A. Murat, (2003), “Kavramsal ve Diyalektik
Süreç Olarak Yabancılaşma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF. Dergisi,
Cilt:8, 3.
ANSAL, Hacer, (1999), Esnek Üretimde İşçiler ve Sendikalar (Post-Fordizm’de
Üretim Esnekleşirken İşçiye Neler Oluyor?), Birleşik Metal-İş Sendikası
Yayınları, Ankara.
ARIN, Tülay, (1985), Kapitalist Düzenleme, Birikim Rejimi ve Kriz (II): Azgelişmiş
Kapitalizm ve Türkiye, Uluslararası Yayıncılık, İstanbul.
ARMSTRONG, Michael, (2006), A Handbook of Human Resource Management
Practice, Cambridge University Press, UK.
CAM, Erdem, (2013), İşyerinde Sosyal Diyalog ve Demokrasi, ÇSGB. Eğitim ve
Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara.
EREN, Erol, (1998), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları,
İstanbul.
GÖKÇEN, Ayşe, ÇAVUŞ, F. Mustafa, (2014), “Farklılık Yönetimiyle Örgütlerde
Yabancılaşmanın Önlenmesi: Yazınsal Derleme”, Akademik Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Cilt:2, 1.
HEGEL, Frederic, (2011), Tinin Görüngübilimi, Aziz Yardımlı (Çev.), İdea Yayınevi,
İstanbul.
KAHVECİ, Gökhan, DEMİRTAŞ, Zülfü, (2014), “Örgüt Kültürünün Örgütsel
Yabancılaşmaya Etkisi: Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü” Turkish Journal of
Educational Studies, Vol:1, 3.
MARX, Karl, (2001), 1844 El Yazmaları, Kenan Somer (Çev.), Sol Yayınları, Ankara.
NEAL, G. Arthur, RETTIG, Salomon, (1963), “Dimensions of Alienation Among
Manual and Non-Manual Workers”, American Sociological Review, Vol:28,
4.
ÖZLER ERGUN, N. Derya, DİRİCAN ÖZÇINAR, Meltem, 2014, “Örgütlerde
Yabancılaşma ile Tükenmişlik Sendromu Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye
Yönelik Bir Araştırma” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Sayı:39.
SEEMAN, Melvin, (1959), “On The Meaning of Alienation”, American Sociological
Review, Vol. 24, 6.

544

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

SOYER, Serap, (1996), Endüstri Sosyolojisine Giriş, Saray Yayıncılık, İzmir.
ŞENTURAN, Şermin, (2007), “Mesleki Yabancılaşma: Kamu Bankalarında
Yeniden Yapılandırma Sonucu Çeşitli Kurumlara Aktarılan Çalışanların
Durumu,” Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:9, 1.
ŞİMŞEK, M. Şerif, ÇELİK Adnan, AKGEMCİ Tahir, FETTAHLIOĞLU Tamara,
(2006), “Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetimi Araştırması”, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:15.
TUTAR, Hasan, (2010), “İşgören Yabancılaşması ve Örgütsel Sağlık İlişkisi:
Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, Cilt:65, 1.

https://en.oxforddictionaries.com/definition/alienation ,Erişim Tarihi: 20.01.2017
http://www.tdk.gov.tr/ , Erişim Tarihi: 20.01.2017

Yönetim ve Strateji Çalışmaları

545

İŞYERİNDE BAĞLANMA, DUYGUSAL ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
ve YAZILI OLMAYAN ANLAŞMALAR
ATTACHMENT at WORK, AFFECTIVE ORGANIZATIONAL
COMMITMENT and UNWRITTEN CONTRACTS
Ayşe Şenay KOÇ1, Murat KOÇ2
ÖZET
İş gören ve organizasyonların karşılıklı yükümlülüklerini belirleyen resmi sözleşmelerin yanında, bireysel algıya dayalı bir özellik taşıyan psikolojik sözleşmeler,
çalışanların örgütsel bağlılığını da etkileyebilmektedir. Bu bağlılığın psikolojik mekanizmaları açıklamakta yararlı olabileceği öngörülen yetişkin bağlanma biçimlerinin de işle ilgili sonuçları etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada yetişkin bağlanma biçimleriyle, çalışanların psikolojik sözleşme (hem işlemsel hem de
ilişkisel) algıları ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Çukurova Bölgesinde taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren bir organizasyonda 132 iş görenle gerçekleştirilen araştırmada, kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış; 4 bölüm ve 35 maddeden oluşan 3 ölçekli bir anket uygulanmıştır.
Analizler sonucunda, hem psikolojik sözleşme ile duygusal örgütsel bağlılık
arasında hem de saplantılı ve korkulu bağlanma biçimleri ile işlemsel sözleşme
arasında pozitif yönlü çok düşük düzeyde ilişki bulunmuştur. Ayrıca, psikolojik
sözleşmenin sadece korkulu bağlanma biçimi ile örgütsel bağlılık arasında kısmi
aracı rolü üstlendiği gözlenmiştir. Bununla birlikte, regresyon sonuçlarına göre
saplantılı ve korkulu bağlanma biçimlerinin, psikolojik sözleşmenin işlemsel alt
boyutuna düşük düzeyde pozitif etki ettiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yetişkin Bağlanma Biçimleri, Duygusal Örgütsel Bağlılık,
Psikolojik Sözleşme.

ABSTRACT
Psychological contracts with a characteristic based on individual perception,
can also affect the organizational commitment of employees besides the official
contracts that determine the mutual obligations of the employees and the
organizations. Adult attachment styles that may be useful in explaining the
psychological mechanisms underlying business relationships can also affect
work-related outcomes. The current study reveals the relationship between the
psychological contract (both transactional and relational) perceptions and affective
organizational commitment of the employees with adult attachment styles.
1 Öğr.Gör., Çağ Üniversitesi, aysesenaykoc@cag.edu.tr
2 Doç. Dr. , Çağ Üniversitesi, muratkoc@cag.edu.tr
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The survey was carried out in an organization serving in the transportation
sector in Çukurova Region with 132 employees. A 3-scales questionnaire consisting
of 4 sections and 35 items was administered.
As a result of the analyzes, there was a positively low level of relationship
between both psychological contract and affective commitment as well as between
preoccupied and fearful attachment styles and transactional contract. It has also
been found that the psychological contract has only a partial mediating role
between fearful attachment style and affective commitment. However, according
to the regression results, preoccupied and fearful attachment styles positively
affected the transactional sub-dimension of the psychological contract.
Keywords: Adult Attachment Styles, Affective Organizational Commitment,
Psychological Contract.

1. GİRİŞ
Organizasyonların işverenlerin çalışanlarının beklenti ve yükümlülüklerini anlamaları ve böylece iyi bir iş ilişkisi sürdürmeleri gerekir (Patrick,
2008). İş ilişkisi bağlamında her iki tarafın da sorumlulukları, yükümlülükleri ve beklentileri vardır. İş gören ile işverenin tutum ve davranışlarını şekillendiren psikolojik sözleşmelerle ilgili olarak algılar, beklentiler, inançlar, vaatler ve yükümlülükler gibi terimlere yoğunlaşıldığı görülmektedir
(Topçu, 2015). Doğası gereği öznel ve bireysel algıya dayalı bir özellik taşıyan bu sözleşmeler, çalışanın örgütsel bağlılığını ve performansını etkilediği gibi, organizasyonun verimliliğini de etkiler (Karcıoğlu ve Türker, 2010).
Sözleşmenin ihlali sonucunda örgütsel bağlılık ve iş tatmininin azalacağı,
organizasyon içerisindeki insan kaynağının yeterince etkin kullanılamayacağı sonucuna varılmıştır.
Gönüllü bir davranış olduğu için, ancak çalışan tarafından isteyerek
sergilendiğinde organizasyona değerli bir katkı ve anlam katan “duygusal
örgütsel bağlılık”, Allen ve Meyer’a (1990) göre “çalışanın organizasyonla
özdeşleşme gücünü yansıtırken”, Mathieu ve Zajac (1990) için “işle bütünleşmenin önemli bir göstergesidir”. “Bireyin organizasyona karşı geliştirdiği
duygusal bağlanma biçimini açığa çıkaran organizasyonel bir boyut” olan
örgütsel bağlılık, Bowlby’ın (1977) bağlanma biçimiyle ilgili ileri sürdüğü
“insanoğlunun diğerlerine karşı güçlü sevgi bağları kurma eğilimi” tanımlamasıyla da tutarlılık göstermektedir (Schmidt, 2016).
Bağlanma kuramı genellikle bebek-bakım veren ve yakın ilişkiler bağlamında uygulansa da iş ilişkilerinin arkasında yatan psikolojik mekanizmaları açıklamakta da yararlı olabilir. Organizasyonel psikoloji bağlamında iş,
yetişkine ihtiyaç duyduğu keşif ve yetkinlik için önemli fırsatlardan birini
sağlamaktadır. Dolayısıyla organizasyonları birer sosyal grup ve işyerleri-
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ni de sosyal etkileşim alanları olarak ele alırsak, yetişkinlerin sosyal olay
ve etkileşimleri yorumlarken bağlanma biçimlerine göre davranacaklarını
söyleyebiliriz.
Bartholomew ve Horowitz (1991), Bowlby’in geliştirdiği “benlik” ve “diğerleri” modelini kullanarak oluşturdukları modelde yetişkinler için dört
prototipik bağlanma biçimi öne sürmüşlerdir: güvenli, saplantılı, kayıtsız
ve korkulu. Pek çok çalışmada yetişkin bağlanma biçimlerinin çalışanların
organizasyonlarıyla olan ilişkilerini algılamada etkili oldukları tespit edilmiştir (Hazan ve Shaver, 1990; Little ve arkadaşları, 2011; Wu ve Parker,
2012; Simmons ve diğerleri, 2009; Popper ve diğerleri, 2000).
Bağlanma biçimleri ile örgütsel bağlılık arasında bir ilişkinin öngörüldüğü çalışmaların yanında, psikolojik sözleşme ihlali algısıyla organizasyonel bağlılık arasında negatif bir ilişki olduğuna dair sonuçlar da bulunmuştur (Coyle-Shapiro ve Kessler 2000; Zhao ve diğerleri 2007). Bu bulgular,
algılanan psikolojik sözleşme ihlalinin bağlanma biçimi ile duygusal örgütsel bağlılık arasındaki varsayılan ilişkide açıklayıcı bir mekanizma olabileceğini düşündürmektedir (Schmidt, 2016).
Sözleşme ihlali algısının, çalışanların duygusal deneyimleriyle yakından
bağlantılı olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca bağlanma teorisi kaygı olmadan,
yabancı ve yeni bağlamlar keşfetmek için güvenli bir biçime sahip olmanın
önemini vurgulamaktadır. Dolayısıyla, işle ilgili sonuçları etkileyen “bireysel farklılıklar” incelenirken yetişkin bağlanma biçimleri, bir kişilik özelliği
olarak değerlendirilebilir.
Metodolojik bazı farklılıkların yanı sıra, gerçek iş gören-işveren etkileşiminin bulunduğu bir işyerinde uygulanan bu çalışma, Schmidt’in (2016)
araştırmasının kısmen tekrarı olarak tasarlanmıştır. Çukurova Bölgesi’nde
lojistik sektöründe saptanan örneklemde “ basit randomizasyon” ve “üçlü
körleme” yöntemleri kullanılmıştır. Bununla birlikte bulgular, verilerin
toplandığı örneklem ve uygulandığı zaman dilimi ile sınırlı olup değişkenler arasındaki doğrudan ve aracı ilişkileri incelemek üzere kesitsel bir araştırma yapıldığı için değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerden söz etmek
mümkün değildir.
Duygu ve düşüncelerin, davranışları şekillendirdiği gerçeğinden yola
çıkarak, çalışanların zihinsel modellerinde yer alan ve geçmiş deneyimlerle
edindikleri örüntülerin şu andaki iş yaşantılarını, iş yerindeki tutumlarını,
çalıştıkları organizasyona bağlılıklarını etkileyip etkilemediği, araştırmamızın odağını oluşturmuştur. Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
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Tablo 1. Araştırmanın Hipotezleri
Hipotez 1a:
Hipotez 1b:
Hipotez 2a:
Hipotez 2b:
Hipotez 3a:
Hipotez 3b:
Hipotez 4a:
Hipotez 4b:
Hipotez 5:

Hipotez 6a:

Hipotez 6b:

Hipotez 6c:

Hipotez 7:

Güvenli bağlanma biçimi, algılanan psikolojik sözleşme
ihlali ile negatif yönde ilişkilidir.
Güvenli bağlanma biçimi, duygusal örgütsel bağlılık ile
pozitif yönde ilişkilidir.
Saplantılı bağlanma biçimi, algılanan psikolojik sözleşme
ihlali ile pozitif yönde ilişkilidir.
Saplantılı bağlanma biçimi, duygusal örgütsel bağlılık ile
negatif yönde ilişkilidir.
Kayıtsız bağlanma biçimi, algılanan psikolojik sözleşme
ihlali ile pozitif yönde ilişkilidir.
Kayıtsız bağlanma biçimi, duygusal örgütsel bağlılık ile
negatif yönde ilişkilidir.
Korkulu bağlanma biçimi, algılanan psikolojik sözleşme
ihlali ile pozitif yönde ilişkilidir.
Korkulu bağlanma biçimi, duygusal örgütsel bağlılık ile
negatif yönde ilişkilidir.
Algılanan psikolojik sözleşme ihlali, bağlanma biçimleri
ile duygusal örgütsel bağlılık arasında aracı bir rol
oynamaktadır.
Saplantılı bağlanma biçimi ile ilişkisel psikolojik sözleşme
boyutunun ihlali arasında, işlemsel psikolojik sözleşme
boyutu ihlalinden daha güçlü pozitif bir ilişki vardır.
Kayıtsız bağlanma biçimi ile ilişkisel psikolojik sözleşme
boyutunun ihlali arasında, işlemsel psikolojik sözleşme
boyutu ihlalinden daha güçlü pozitif bir ilişki vardır.
Korkulu bağlanma biçimi ile ilişkisel psikolojik sözleşme
boyutunun ihlali arasında, işlemsel psikolojik sözleşme
boyutu ihlalinden daha güçlü pozitif bir ilişki vardır.
Güvensiz bağlanma biçimleri psikolojik sözleşmenin alt
boyutlarını pozitif yönde etkilemektedir.

2.KURAMSAL AÇIKLAMALAR
2.1. Bağlanma Kuramı
Kuram, çocukluk çağında geliştirilen bağlanma biçimlerinin yetişkinlikte de etkili olmaya devam ettiğini savunur, insanların önemli “diğerlerine” (bireylere) yönelik sevgi bağları kurma ve sürdürme eğilimini vurgular
(Bowlby, 1969). Bağlanma teorisi, bireyin bilişsel modellerini, duygusal
tepkilerini ve fiziksel eylemlerini açıklar.
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Bağlanma biçimleri stres, kaygı ve tehlike dönemlerinde destek, koruma
ve bakım sağlayan kişiye (bakım veren) yakınlığı düzenleyen “uyumsal tepkiler” olarak tanımlanmıştır (Mikulincer & Shaver, 2007). Bu tanıma göre
bireyin davranışı, bağlanma figürünün varlığı, desteği ve tepkileriyle şekillendirilir. Sroufe (2005) ise bağlanma teorisini, diğer tüm deneyimlerin
etrafında yapılandırıldığı çekirdek bir ilişki olarak tanımlar.
Bowlby’ın teorik bilgilerinin ampirik temellerini atan Ainsworth, araştırmaları sonucunda güvenli, kaçınan ve kaygılı-kararsız olmak üzere üç
farklı bağlanma biçimi belirlenmiştir. Ainsworth’e (1969) göre bağlanma,
tamamen geçici ya da durumsal bir bağımlılık işlemi olarak ele alınamaz,
bağımlılık ilişkileri durumsal gerekliliklere göre değişebilir ve bağlanma biçimleri olumsuz koşulların etkisi altında bile dayanıklıdırlar.

2.1.1. Yetişkin Bağlanma Biçimleri
Bireyin tek ve içsel olarak tutarlı çalışan bir bağlanma modeli geliştirdiğini
ileri süren Main ve arkadaşları (1984) Ainsworth’in bağlanma modelleri üzerinde değişiklik yaparak “güvenli-otonom”, “kayıtsız” ve “saplantılı” olmak üzere üç yetişkin bağlanma biçimi ortaya koymuşlardır. Daha sonra Main ve Solomon (1990), bu sınıflandırmaya “düzensiz” bağlanma biçimini eklemişlerdir.
Normal bir yetişkin, bebek veya ergenin aksine, bağlanma stratejilerini
harekete geçirmek için gerçek bir tehdite ihtiyaç duymaz, risk algısı sistemi
etkinleştirmeye yetebilir. Yetişkin bağlanması, geçmiş ve mevcut ilişki deneyimleri ve bireylerin bu deneyimler üzerine yaptıkları varsayımların bir
kombinasyonudur (Mikulincer ve Shaver, 2007).
Bowlby tarafından kavramsallaştırılan “benlik” ve “diğerleri” modelleri ile
Ainsworth ve ark. (1978) tarafından önerilen boyutlara dayanarak; Bartholomew ve Horowitz (1991), yetişkinler için dört prototipik bağlanma biçimi
oluşturmuştur: güvensiz, saplantılı, kayıtsız ve korkulu.
Güvenli bireyler hem kendileri hem de başkaları için olumlu bir modele
sahiptir. Bu bireylerde, genellikle “diğerlerinin” güvenilir ve duyarlı olacağı
beklentisi ile birlikte bir değerlilik hissi de vardır. Kendiyle ilgili olumsuz ve
“diğerleri” için olumlu modeli olan kişiler, saplantılı olarak nitelendirilir. Bu
bireylerde, “diğerlerinin” genellikle güvenilir oldukları görüşüyle birlikte değersizlik duygusu vardır (Bartholomew ve Horowitz 1991).
Kayıtsız bireyler olumlu bir benlik modeline sahipken, “diğerleri” için
olumsuz bir model oluştururlar. Bu bireyler, niyetlerine güvenmedikleri için
diğer insanlara karşı olumsuz bir eğilim gösterirken kendileri ile ilgili değerlilik duygusuna sahiptirler. Hem kendileri hem de başkaları için olumsuz
bir modele sahip olan insanlar korkulu olarak nitelendirilir. Bu bireylerde,
“diğerlerinin” genellikle güvenilir olmadığı ve itiraz edeceği düşüncesiyle bir
değersizlik duygusu vardır. (Bartholomew ve Horowitz 1991).
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Bununla birlikte, Bartholomew ve Horowitz’in (1991) yetişkin bağlanmasının dört boyutlu modeline ilişkin araştırması, örneklemdeki hiçbir bireyin
sadece tek bir bağlanma prototipine denk gelmediğini ortaya koymuştur. Katılımcılar çoğunlukla iki, üç veya bazen dört bağlanma biçimine ait unsurları
sergilemişlerdir.

2.1.2. İçsel Çalışan Modeller ve Yetişkin Bağlanması
Geçmiş bağlanma deneyimleri, geleceğe ilişkin beklentiler ve bağlanma
ihtiyaçları için stratejiler, otobiyografik hafızadaki “içsel çalışan modeller”
içerisinde temsil edilir ve düzenlenir (Bowlby, 1988). Bartholomew (1990),
bireyin içselleştirdiği modelin iki boyutlu bir yapıya sahip olduğunu, öz
değer ve dışardan onaylanmaya duyulan gereksinim düzeyinin ters orantılı
olduğunu ileri sürmüştür.
Bretherton (1990) bu modelleri, ortak ilişki öyküsüne dayanan ve bireyin kendisi ile diğerlerine ilişkin işlevsel modeller olarak tanımlamıştır. Bu içsel modeller, ilişkinin nasıl kurulacağına yönelik yöntemsel birer
kılavuzdur ve hem bağlanma figürünün hem de bireyin kendi bağlanma
davranışlarını, düşüncelerini ve hislerini düzenlemesine, yorumlamasına
ve yordamasına hizmet eder.
Bu modeller ayrıca bireyin ilişkiye yaklaşımını da etkiler. Feeney (2005),
ilişkisel her olayın mevcut zihinsel modeller çerçevesinde yorumlandığını,
reddetme ve dışlama ile ilgili bilgi taşıdıklarını ve zihinsel modellere verilen zararın, bireyin hem kendisi hem de diğerlerine ilişkin değerler anlamında tehdit oluşturabileceğini belirtmiştir.
İçsel çalışan modeller, grup bağlanma biçimleri için de genelleştirilebilir. Smith ve ark. (1999) bağlanma kaygısı ve kaçınmanın sosyal gruplarla
ilgisini araştırdıkları çalışmalarında grupla özdeşleşemeyen, gruptan az
destek algılayan ve gruba karşı olumsuz duygular taşıyan bireylerin sosyal
bir gruba yakınlık ihtiyacından yoksun olduğunu bulmuşlardır.

2.1.3. Bağlanma Biçimi ve İşyeri
Bağlanma biçimlerimiz eğer dünyaya taşıdığımız zihinsel modeller ise,
bunları yaşamın her alanında olduğu gibi bir iş organizasyonu içinde de
gözlemlemek mümkün olacaktır. Ghazal’ın (2010) aktardığına göre, bireyler, örgütlerinde resmi ve gayri resmi rollerinin her ikisi için de güçlü içsel
çalışan modeller geliştirirler. “Birden fazla amaç için geliştirilmiş oldukları
düşünülse de gerçekte bu modeller (en azından kısmen) bir güvenlik ihtiyacı ile şekillendirilirler ve bireyin diğerleri tarafından kabul veya reddedilme deneyimlerini devam ettirdiği zaman içerisinde oluşturulurlar”
(Neilsen, 2005).
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Yönetim alanında yapılan pek çok çalışmada güvenin iş performansı
ve örgütsel bağlılığın yordayıcısı olduğuna dair tespitlerde bulunulmuştur.
Güven, “kişilerarası risk alma konusunda bireyin güvende olduğu hissinin
ekip üyelerince ortak olarak paylaşıldığı bir inançtır” (Edmondson, 1999).
Düşük psikolojik güvenlik algılaması, bağlanmayla ilgili kaygı veya kaçınmaya bağlı olarak iş görenin ilişkiyi algılama konusundaki genel yaklaşımını da yansıtabilir (Leiter ve ark., 2015).
Bireylerin erken dönem ilişkilerini örtük olarak yeniden oluşturma eğilimi nedeniyle (Leiter ve ark., 2015) işyerleri, çalışanlar için duygusal bir
zemin oluşturmaktadır. O yüzden bağlanma biçimleri üzerine geliştirilmiş
bir anlayış, işyerindeki sosyal ilişkileri ve bunlara bağlı duyguları anlamada
çok faydalı olabilir.
Hazan ve Shaver’a (1990) göre iş ve işyeriyle ilgili sosyal yönleri etkilemenin ötesinde, bağlanma problemlerine saplanıp kalmak, bireyin dikkatini dağıtmakta ve daha kötü iş performansı göstermesine yol açabilmektedir.
İşyerindeki bu durum, kaygılı çalışanların içsel korkularını yansıtabileceğinden, etkili takım çalışmasını da engelleyebilir (Leiter ve ark., 2015).
Bağlanma konusunda daha fazla kaçınma gösteren kişilerin iş arkadaşları ile sosyal etkileşimlerini güvensizlik karakterize eder. Halpern ve arkadaşları (2012) korkulu bağlanma biçiminin yüksek düzeyli post-travmatik
stres, depresyon ve tükenmişlik ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Saplantılı
olan bireylerin grup çalışmasını tercih ettikleri ve daha yüksek seviyelerde başarısızlık korkusuna sahip oldukları bulunmuştur. Kayıtsız bağlanan
kişiler ise uzun saatler boyunca çalıştıklarını, bunun da kişisel refahlarına
zarar verdiğini bildirmişlerdir (Hazan ve Shaver, 1990).

2.2. Psikolojik Sözleşmeler
Örgütsel psikoloji alan yazınını incelediğimizde, psikolojik sözleşme
kavramının ilk kez Argyris (1960) tarafından algı gücünü ve çalışan-işveren ilişkisine ait değerleri tanımlamak için kullanıldığını (Akt. Topaloğlu
ve Arastaman, 2016) görmekteyiz. Levinson ve arkadaşları (1962) ise bu
kavramı, tarafların farkında olmadığı fakat ilişkilerini yönetebilmek için
yararlandığı bir dizi “karşılıklı beklentiler” olarak tanımlamıştır.
Schein (1965), Argyris (1960)’den farklı olarak tanımında iş ilişkisini,
hem çalışan hem de işveren perspektifinden ele almıştır. Kotter (1973) ise
hem birey hem de organizasyonun birbirlerinden almayı bekledikleri şeylerin yer aldığı örtülü sözleşmelerden bahsetmiştir.
Rousseau’a (1989) göre bu sözleşmeler son derece öznel ve örtülüdür.
Hangi taraftan bakıldığına göre değişiklik gösterebilirler. Çünkü bilişsel
sınırlar ve farklı referans çerçeveleri, sosyal etkileşim sürecinde tarafların yorumlarını etkilemekte ve ilişkilere dayalı bu sözleşmeler, ekonomik
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değişimden öteye geçerek tarafların ilişkiyi sürdürme kararlılığına da etki
etmektedir.
Psikolojik sözleşme kavramı, bireyin örgütsel bağlılığı ile yakından ilişkilidir. Bu bağlılık, iş görenin organizasyona ilişkin inançlarını yansıtmanın
yanı sıra organizasyonun kabul ve içselleştirilmesine yönelik deneyimleri
de içermektedir. Rousseau’a (1989) göre, örgütlerin değil, bireylerin psikolojik sözleşmeleri vardır. Örgütler, ilişkideki diğer taraf olarak, sözleşmenin
oluşturulmasını sağlarlar, çünkü bireyler gibi “algılayamazlar”. Ancak, örgüt bünyesindeki yöneticiler, çalışanlarla psikolojik bir sözleşme içerisine
girerek koşullara göre tavır alırlar.
Rousseau (1989), psikolojik sözleşmelerin “beklentilerden” çok “taahhüt” içeriyor olmalarına dikkat çekmiştir. Bir taahhütte bulunulduğu,
verilen bu taahhütle tarafların yükümlülükler anlamında karşılıklı olarak
birbirini bağladığı ve davranışın bireysel algılara dayandırılamayacağı
(Sambrook ve Wainwright, 2010) gerçeği de vurgulanmaktadır.

2.2.1.Psikolojik Sözleşme Yazınında Faydalanılan Kuramlar
Sosyal Değişim Kuramı’na göre bireyler, kazanacakları faydayı maksimize etmek üzere başkalarıyla ilişki kurarlar (Blau, 1964). Karşı taraftan
aldıklarıyla kendi verdikleri arasında sürekli bir denge değerlendirmesi
yaptıkları ve bu dengeleme çabasının sürdürüldüğü öne sürülmüştür.
Sosyal değişimin özünde, üç temel yön bulunmaktadır: ilişkiler, karşılıklılık (mütekabiliyet) ve değişim. Eğer taraflar arasında bir dizi fayda değişimi oluşursa bu durum, karşılıklı yükümlülük duygularının gelişmesine
yol açar ve zaman içerisinde iş gören-organizasyon ilişkisi, değişimi gerçekleştiren tarafların karşılıklı yardımlar aldığı ve birbirine güvendiği bir hal
alır (Coyle-Shapiro ve ark., 2007).
Eşitlik teorisi (Adams, 1965), bireylerin başkalarıyla olan ilişkilerini yönetirken ve kendi durumlarıyla ilgili öngörüler yaparken değişim, uyumsuzluk ve sosyal karşılaştırma kuramlarından yola çıktığını savunur (Huseman
ve ark., 1987). Adams’ın Eşitlik Teorisi modeli, eşitlik konusunda karşılaştırmalı görüş ve farkındalık oluşturmada diğer insanların durumlarının (mesela meslektaşlar ve iş arkadaşları) etkisini ve karşılaştırmasını içerir. Aslında,
ücret ve koşulların neden sadece motivasyonu belirlemediğini açıklamaya
yardımcı olan Eşitlik Teorisi, bu eşitliğin sadece girdi-çıktı oranına değil, aynı
zamanda bizim oranımız ile diğerlerinin oranı arasındaki karşılaştırmamıza
da bağlı olduğunu ileri sürer (www.businessballs.com).
Teşvik-Katkı Modeli’nde March ve Simon (1958) tarafından teşvik, örgütler tarafından herhangi bir fayda beklemeksizin çalışanlara yapılan ödemeler (Akt. Topçu, 2015) olarak tanımlanmışsa da bu modelde günümüzün değişen iş koşullarına göre “iş güvenliği ve kariyer gibi organizasyonel
teşviklere” de (Coyle-Shapiro ve diğerleri, 2007) yer verilmelidir.
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Bir psikolojik sözleşme, vaat edilen teşvikler ve katkılar ile bu teşvikler
ve katkıların teslim edilmesini içerir: “Bir çalışanın bu dört elementi bilişsel olarak nasıl bütünleştirdiği, psikolojik sözleşme teorisinde merkezi bir
sorundur” (Lambert, 2011). Lambert’in çalışmasında elde ettiği sonuçlar,
vaat edilen ve teslim edilen ücret ve işin değerlendirmeye katkıda bulunduğunu, ancak değerlendirme üzerindeki etkilerin değişiklik gösterdiğini
ortaya çıkarmıştır. Bulgular, teslim edilen şeyin (ücret ve iş için) vaat edilen
şeyden daha önemli olduğunu göstermektedir.

2.2.2. İşlemsel ve İlişkisel Psikolojik Sözleşmeler
İşlemsel ve ilişkisel sözleşmeler, odak, zaman, istikrar, kapsam ve hissedilebilirlik bakımından farklılık göstermektedirler. En genel anlamıyla,
“işlemsel sözleşmeler”, maddi (parasal) bir değerin belirlendiği ve sınırlı
süreli anlaşmalar iken ilişkisel sözleşmeler, para ile ilişkilendirilemeyen ve
çalışan ile işveren arasındaki açık uçlu ilişkiyi, bağlılık ve güven gibi önemli duygusal yatırımları kapsayan anlaşmalardır. Bu iki sözleşme arasındaki
ayrım, taraflar arasındaki değişimde de görülebilir. İşlemsel sözleşmeler
ekonomik değişimle, ilişkisel sözleşmeler de sosyal değişimle bağlantılıdır
(Rousseau, 1989).
İşlemsel anlaşmalar dar bir odağı olsa da yüksek özerkliğe sahiptir ve
daha uzun vadeli bir ilişkisel anlaşmanın (örn. deneme süreli iş) oluşturulmasından önce deneme sürümü olarak kullanılabilir. Bununla birlikte ilişkisel sözleşmelerin koşulları geneldir, şartlar değiştikçe ve taraflar arasındaki etkileşimler devam ettikçe açıklama, değiştirme veya ek açıklamalara
tabi olan karşılıklı yükümlülüklerdir.
Duygusal yatırımların söz konusu olduğu ilişkisel sözleşmelerde sosyal
takasa odaklanıldığı görülür. Uzun süreli bu sözleşmeler, tarafların önünde sonunda çabalarının karşılığını alacakları beklentisini taşıdıkları evlilik
ilişkisine benzetilir. Yoğun bir sadakat ve güven duygusuyla birlikte örgütsel bağlılığı artıracağı öngörülen ilişkisel sözleşmelerin, çalışanlar için
kariyer ve aidiyet geliştirme olanakları da sağladığı söylenebilir. “Adil işe
adil ücret” mottosunu uygulayan işlemsel sözleşmelerin yanında ilişkisel
sözleşmelerin mottosu ise “iyi günde, kötü günde” olarak belirtilebilir.

2.2.3. Psikolojik Sözleşme İhlali Algısı
İş ilişkisine karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi olarak bakıldığında, işveren
ve çalışanların menfaatleri potansiyel olarak problemli bir sorun haline gelebilmektedir. Çünkü ekonomik, sosyal ve duygusal bir etkileşimin gerçekleştiği iş yerlerinde hem işveren hem de çalışanların sözsüz vaat ve beklentileri ilgisizlik, uygunsuzluk hatta dirençle karşılaşabilmektedir. Bu olumsuz
durumlarla birlikte psikolojik sözleşmenin ihlal edildiği algısı, duygusal
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tepkilere yol açmakta ve sosyal değişim teorisine (Blau, 1964) uygun olarak, bu dengesizlik azaltılmış çaba ve davranışsal etkileşimlere neden olmaktadır. Bal vd. (2011), psikolojik sözleşme ihlali algısının sonuç olarak,
çalışanları büyük olasılıkla proaktif davranışlar da dahil olmak üzere isteğe
bağlı eylemlerde azalan düzenlemelere götürebileceğini vurgulamışlardır.
Psikolojik sözleşme, karşılıklı güvenin oluşturulmasında önemli bir
adımdır. Shahnawaz ve Goswami (2011), hem kamu hem de özel sektörde, psikolojik sözleşme ihlali ve güven arasında pozitif ilişki saptamışlardır.
Psikolojik sözleşmelerin maddeleri yazılı olmadığı ve paylaşılmadığından
karşı taraf için bir zorunluluk oluşturmaz ve dolayısıyla bu beklentilerin
yerine getirilmeme ihtimali vardır.
Kariyer gelişim fırsatları, işin içeriği, maddi ödüllerin varlığı, işbirlikçi
bir çalışma ortamının varlığı, başarılı iş performansı için rehberlik ve geri
bildirim içeren bir desteğin varlığı ve özel hayata saygı gibi faktörlerden
herhangi birinin eksikliği, psikolojik sözleşmenin aksaması ya da ihlali anlamına gelebilir (İşçi, 2010; Özler ve Ünver, 2012).

2.3. Organizasyonel (Örgütsel) Bağlılık
Örgütsel bağlılık, çalışanların işlerine yönelik tutum ve davranışları ile
ilgili bir süreçtir ve çalışanın işe olan sadakati, iş ile özdeşleşmesi ve işe olan
uyumu olarak ifade edilmektedir (Koç, 2012). Dick ve Metcalfe (2001) ise
çalışanların gönüllü olarak örgütün bir parçası olarak kalmak istemeleri,
örgütün amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirme arzusu duymaları şeklinde
tanımlamıştır.
Allen ve Meyer (1990), örgütsel bağlılığı, çalışanı örgütte tutan psikolojik bir durum olarak betimlemiştir. Ng vd. (2006), örgütsel bağlılığı çalışanın örgüt hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak davranış tarzının belirlenmesinde psikolojik bir dengeleyici olarak görürken, Kaya ve Selçuk (2007) ise
psikolojik temelde bütünleşme, istikrarı sağlama ve davranışlara yön verme
fonksiyonlarını kapsayan, çalışanların inançları ve davranışları arasında
uyumu ön plana çıkaran bir his hali olarak ifade etmişlerdir.
Mowday, Steers ve Porter (1979) kavramı, davranışsal ve tutumsal bağlılık olarak iki boyutta ele almışlardır. Ayrıca bu bağlılığın, pasif bir sadakat
duygusundan ibaret olmadığını, çalışan ve örgüt arasında aktif bir bağın
var olduğunu ve çalışanların örgütün iyiliği için özveride bulunabileceklerini belirtmişlerdir.
Örgütsel bağlılık davranışı gönüllü bir davranış olduğu için, çalışanlar
bu davranışı isteyerek gösterdiğinde önemli hale gelmektedir. Bağlılık kavramı organizasyonlar için oldukça önemlidir çünkü yüksek bağlılık düzeyleri birçok olumlu organizasyonel sonuca yol açmaktadır.
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2.3.1. Örgütsel Bağlılık Türleri
Allan ve Meyer’in (1990) belirttiği gibi, çalışanlar istedikleri, ihtiyaç
duydukları ya da yükümlülük hissettikleri için organizasyona bağlılık duymaktadırlar. Allan ve Meyer’in (1991) üç bileşenli modeline göre örgütsel
bağlılık boyutlarının dört ortak özelliği vardır. Bunlar;
(1) Bireyin psikolojik durumunu yansıtırlar,
(2) Birey ile örgüt arasındaki ilişkileri gösterirler,
(3) Bireyin örgüt üyeliğini sürdürme kararı ile ilgilidirler,
(4) İşgücü devrini azaltıcı yönde etkileri vardır.
En genel tanımıyla normatif bağlılık, çalışanların ahlaki bir yükümlülük
duygusuyla, diğer bir deyişle zorunluluk hissettikleri için organizasyonun
hedef ve amaçlarına ulaşmasında uygun iş davranışları göstererek bir aidiyet geliştirmek şeklinde ifade edilebilir. Devam bağlılığı ise, çalışanların
organizasyona olan üyeliklerini sona erdirmenin maliyetlerini göze alamayacakları için organizasyon içinde kalmaya ihtiyaç hissettikleri, çalışanların örgütlerine yaptıkları yatırımların ve başka iş alternatiflerinin azlığının
farkında olarak sürdürdükleri bir bağlılık türüdür.

2.3.2. Duygusal Organizasyonel (Örgütsel) Bağlılık
Duygusal bağlılık, çalışanların duygusal olarak örgüte bağlı olmalarını
ve örgütle özdeşleşmelerini ifade etmektedir (Meyer ve Allen, 1990). İş gören, bu bağlılık türünde organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi
için gönüllü olarak çaba sergilemekte ve kendi isteğiyle organizasyon içinde
kaldığı için örgütle özdeşleşme geliştirmektedir. Organizasyonların en çok
görmek istedikleri bağlılık türü olan duygusal bağlılıkta sadık, adanmış,
hevesli ve olumlu tutum sergileyen çalışanlara rastlanmaktadır.
Çalışanların organizasyon ile kişisel değer sistemleri ve arzuları arasında
hissettikleri uyumlaştırmayı da tanımlayan bu kavram, oldukça önemlidir
çünkü yüksek duygusal örgütsel bağlılık düzeyleri birçok olumlu örgütsel
sonuca yol açmaktadır (örn. Cooper-Hakim ve Viswesvaran, 2005; Farrell
ve Stamm, 1988; Dalal, 2005; Mathieu ve Zajac, 1990; Riketta, 2002).
Bununla birlikte, çalışanların organizasyona olan özveri ve sadakatini
belirlemede etkili bir faktör olan duygusal örgütsel bağlılığın bazı olumsuz sonuçlar doğurabileceği de göz ardı edilmemelidir. Yüksek duygusal
örgütsel bağlılık nedeniyle uzun süre aynı organizasyonda kalan çalışanların kariyer geliştirme, işyerinde hareketlilik ve yaratıcılık gibi alanlarda
sınırlanmalarla karşılaşma olasılıkları vardır. Ayrıca, kendisinden beklenen
rol dışı davranışlar yüzünden çalışanların stres, zorlanma ve uyum problemleri yaşaması da muhtemeldir.
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2.4.Bağlanma Biçimi, Psikolojik Sözleşme İhlali ve Duygusal
Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki
Çalışanların kendilerini organizasyonlarıyla birlikte tanımlama yaklaşımlarının ardında iş ilişkisinin karmaşık yapısını açığa çıkaracak bireysel
farklılıklar ve durumsal faktörler arasındaki etkileşimle birlikte bireylerin
bağlanma ve örgütsel bağlılık boyutlarının olduğu düşünülmektedir.
Coleman ve arkadaşları (1999) tarafından elde edilen bulgular, güvenli bağlanmış bireylerin daha yüksek duygusal örgütsel bağlılık bildirdiğini
göstermektedir. Ayrıca, Hazan ve Shaver (1990), güvenli bağlanmış bireylerin diğerlerinden daha yüksek bir iş doyumu bildirdiklerini bulmuşlardır
ve iş doyumu ile duygusal örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir korelasyon
bulunmaktadır (Meyer ve diğerleri, 2001).
Organizasyon içi davranışın temellerini oluşturan iş ilişkileri, çalışanlar
ve işverenler arasında değiş tokuş edilen öğelerin yanında, ilişkiden elde
edecekleri şeyler konusunda tarafların inançlarını bildiren psikolojik sözleşmeleri de içinde barındırır. Araştırmalar, psikolojik sözleşme yöneliminin
organizasyonel bağlılığı etkileyebileceğini göstermiştir (örn. Rousseau, 1995;
Maguire, 2001; Coyle-Shapiro vd., 2007). Ampirik çalışmalar, ilişkisel sözleşmelerin hem çalışanlar hem de organizasyonlar için sonuçları olumlu etkilediğini, işlemsel yönelimin olumsuz bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.
Psikolojik sözleşmeler, çalışan-organizasyon ilişkisinin kalitesini incelemek için yararlı bir çerçeve sunmaktadır. Sözleşme ihlalinin ise bilişsel
ve duyuşsal bir yönü olduğu söylenebilir. Güven, insan ilişkilerinde yapıcı
ve vazgeçilmez bir unsurdur. Bilişsel ve duyuşsal boyutlardan bakıldığında,
örgütsel bağlılık, iş görenin organizasyona olan güveninin bir sonucudur.
Bununla birlikte, organizasyonla ilgili yaşanan güvensizliğin, psikolojik
sözleşme ihlali ile de ilgili olabileceği düşünülmektedir.

3. YÖNTEM
Bu çalışmada:
• kontrol değişkeni olarak yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalışılan şirket, alınan aylık ücret, firmada çalışma süresi (yıl) ve firmadaki pozisyon;
• bağımsız değişken olarak yetişkin bağlanma biçimleri;
• bağımlı değişken olarak duygusal örgütsel bağlılık düzeyleri;
• aracı değişken olarak psikolojik sözleşme ele alınmıştır.
Araştırma, lojistik ve deniz aşırı taşımacılık sektöründeki bir holding
bünyesinde 5 ayrı şirketin Mersin ve İstanbul’daki departmanlarında çalışan
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132 iş gören ile yapılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 32 ve % 56,8’i
kadındır. Toplam 4 bölüm ve 35 maddeden oluşan bir anket, forms.google.
com. adresinde oluşturulup katılımcıların elektronik posta adreslerine
gönderilmiştir. Veriler SPSS 20,0 programı ile analiz edilmiştir.
Ölçek sorularına ilişkin yapılan güvenilirlik analizi sonuçlarına göre
hesaplanan Cronbach Alfa değerleri aşağıda gösterilmiştir:
Tablo 2. Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Analizi
Ölçek

Cronbach’s Alfa

Soru Sayısı

Psikolojik Sözleşme

0,563

17

Duygusal Örgütsel Bağlılık

0,845

6

Bağlanma biçimleri için Bartholomew ve Horowitz (1991) tarafından
geliştirilen İlişki Anketi, katılımcıların psikolojik sözleşmelerini ölçmek için
Millward ve Hopkins (1998) tarafından geliştirilen 17 maddeli Psikolojik
Sözleşme Ölçeği Kısa Formu ve iş görenlerin organizasyonlarına karşı hissettikleri duygusal örgütsel bağlılık için Meyer ve ark. (1993) tarafından geliştirilen 6 maddelik duygusal örgütsel bağlılık ölçeği kullanılarak ölçülmüştür.
Veri analizleri ölçeklerden elde edilen toplam puanlar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Demografik değişkenlere ilişkin verilerin analizinde frekans ve yüzde dağılımı; hipotezlerin sınanmasında parametrik test teknikleri; ölçek puanlarının cinsiyete ve medeni duruma göre anlamlı düzeyde
farklılaşıp farklılaşmadığını değerlendirmek için bağımsız gruplarda t-testi;
yaş grupları, eğitim durumu, gelir düzeyi, işyeri pozisyonu, çalışma süresi
ve çalışılan şirket değişkenlerine bağlı olarak farklılığın incelenmesinde ise
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Varyansların homojenliği Levene testi kontrol edilmiş, farklıkların kaynağını saptamak amacıyla varyansların homojenliği koşulunun karşılandığı gruplarda Tukey testi
kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada psikolojik sözleşme ve duygusal örgütsel
bağlılık ilişkisinin belirlenmesi amacıyla her iki ölçek arasındaki Pearson
momentler çarpımı korelasyon katsayısına bakılmıştır. Verilerin analiz
edilmesinde, istatistik anlamlılıkta p<0,05 alınmıştır.

4. BULGULAR
Yapılan analiz sonucunda psikolojik sözleşme ile duygusal örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,001). İlişkinin yönü ve derecesini belirten “pearson korelasyon katsayısı” bakımından psikolojik sözleşme ile duygusal örgütsel bağlılık arasında pozitif yönde düşük düzeyde bir
ilişkinin olduğu, ilişki katsayısının da 0,406 (%40,6) olduğu tespit edilmiştir.
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İlişkisel psikolojik sözleşme boyutu ile bağlanma biçimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, işlemsel psikolojik sözleşme boyutu ile bağlanma biçimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca saplantılı
bağlanma biçimi (r=0,181; p<.05) ve korkulu bağlanma biçimi (r=0,203,
p<.05) ile işlemsel sözleşme arasında pozitif yönlü oldukça düşük düzeyde
ilişki bulunmuştur.
Yetişkin bağlanma biçimleri ile duygusal örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişkiden söz edilemezken sadece korkulu bağlanma biçimi ile
duygusal örgütsel bağlılık arasında psikolojik sözleşmenin kısmi aracı rolü
üstlendiği tespit edilmiştir. Yetişkin bağlanma biçimleri ile ilişkisel boyut
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Ayrıca saplantılı ve korkulu bağlanma biçimlerinin, psikolojik sözleşmenin işlemsel alt boyutuna düşük
düzeyde pozitif etki ettiği görülmüştür.

5. TARTIŞMA VE YORUM
Araştırmamızın sonuçlarına göre, duygusal örgütsel bağlılığı yüksek
olanların uzun süreli çalışanlar olduğunu değerlendirebiliriz. Organizasyonda daha uzun süreli çalışan bireylerin kısa süreli çalışanlara göre, Arriaga ve Agnew’in (2001) de belirttiği gibi, “mevcut iş ilişkisini sürdürmeye
niyetli” olduklarını, genel tutum anlamında “kurumsal değerlere ve hatta iş
arkadaşlarına bağlılıklarının” (St. Clair, 2000) daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Duygusal örgütsel bağlılık puanları ortalamalarının iş görenin çalıştığı
şirkete göre farklılık göstermesinin altında yatan nedenlerle ilgili olarak,
her şirketin diğerinden farklı bir örgüt kültürüne sahip olabileceğinden ve
Mowday, Steers ve Porter’ın (1979) belirttiği gibi bazı şirketlerde çalışanlar
ile şirket arasında daha “aktif bir bağın var olduğundan” bahsedebiliriz.
Bununla birlikte, ücret faktörüyle ilgili bulgular, alan yazında bahsedilen
Sosyal Değişim Kuramı (Blau, 1964), Eşitlik Kuramı’nda bahsedilen temel
görüşlerle (Adams, 1963, 1965) ve Lambert’in (2011) teşvik-katkı modeline dayandırdığı çalışmasının bulgularıyla paralellik taşımaktadır. Çünkü
iş görenler “karşı taraftan aldıklarıyla kendi verdikleri arasında sürekli bir
denge değerlendirmesi yapmaktadır” ve “eşitliği sadece verdikleriyle aldıklarının oranına değil, aynı zamanda kendi oranı ile diğerlerinin oranı
arasındaki karşılaştırmaya da dayandırmaktadır”. Dolayısıyla, araştırmanın
sonuçlarına göre, bir iş görenin aylık ücreti ne kadar düşük ise psikolojik
sözleşme ihlali algısının da o kadar yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Araştırmamıza katılan iş görenlerin psikolojik sözleşme algılamalarında, şirkette yer aldıkları pozisyonlar bakımından farklılık görülmesinde
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“çalışanlara duyarlılık” ve “yöneticiye güven” faktörünün etkisinin olduğu düşünülmektedir. Psikolojik sözleşmelerin beklentileri de kapsadığını
hatırlarsak, iş görenin şirketteki pozisyonu ne kadar yönetim kademesine
yakın olursa psikolojik sözleşme algısının da o kadar olumlu olacağını söyleyebiliriz. Alt pozisyonda çalışanların, karar süreçlerine yeteri kadar katılmadıkları için psikolojik sözleşme ihlali algılarının üst sınıfa göre daha
yüksek olduğu değerlendirilmektedir.
Araştırmaya katılan iş görenlerin psikolojik sözleşmeleri ile duygusal
örgütsel bağlılıkları arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ancak, çalışmanın ilişkisel olması sebebiyle nedensellikten bahsedilememektedir. İş görenlerin çalıştıkları organizasyona karşı, Allen ve
Meyer’in (1990) tutumsal modelinde yer alan, normatif bağlılık ve devam
bağlılığı geliştirmiş olmaları olasılığı, araştırmanın sonucunda duygusal
örgütsel bağlılık ile ilgili elde edilen düşük düzeyin (% 40,6) nedeni olabilir.
Beklenilenin aksine araştırma sonuçları, bağlanma biçimleri ile duygusal örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki göstermemektedir. Araştırmaya konu olan holdingin yatay bir yapılanma ve baskın bir örgüt kültürüne sahip olması nedeniyle, iş görenlerin bireysel farklılıklarıyla birlikte
bağlanma biçimlerinin de belirgin olarak görülemediği değerlendirilmektedir. Çünkü kişilerarası bağlanma biçiminin etkisi örgütsel yapının türüne
göre değişebilmektedir (Yoon vd., 1994).
Araştırmamızda korkulu bağlanma biçiminin psikolojik sözleşmenin
işlemsel boyutuna pozitif yönde etki ettiği tespit edilmiştir. İşlemsel sözleşmede çalışanlar, iş ilişkisinin yalnızca ekonomik takas yönüne odaklandıklarından ücret ya da diğer karşılıkları anında almak isterler ve organizasyonun sağladığı katkılara karşılık olarak performans gösterirler, fazlası ile
ilgilenmezler (Rousseau, 2004). Araştırmadaki korkulu bağlanma biçimine
sahip iş görenlerin bir tür “devam bağlılığı” geliştirmiş olabileceği, geribildirim almaktan kaçındıkları için yakın ilişki geliştirmek için çaba harcamadıkları ve dolayısıyla işlemsel sözleşmeleri tercih etmiş olabilecekleri
değerlendirilmektedir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Örgütsel ortam, çalışanların bağlanma biçimlerini belirlemeye
yardımcı olması bakımından önem taşır. Bağlanma biçimleri, organizasyon
içerisinde nispeten kişilerarası ilişki desenlerini yansıtmaktadır (Mikulincer
ve Shaver, 2007) ve çalışanların iletişim kalıplarının işyeri bağlamında
nasıl ortaya çıktığını öğrenmek için bu ilişki desenlerinden faydalanılacağı
düşünülmektedir.
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Bugün organizasyonlar maliyetleri düşürmek için esneklik sağlayan
yeni istihdam ilişkileri oluşturmak ve verimliliklerini en üst düzeyde tutmak için çalışanlarından her geçen gün daha çok bağlılık bekliyorlar (Pfeffer ve Baron, 1988). Örgütsel bağlılığı sağlamak adına yapılan faaliyetlerin
salt verimi arttırma gayesi ile değil, aynı zamanda hayatlarının önemli bir
bölümünü o örgütte geçiren insanların kişilik, değer, inanç ve yargılarını
da hesaba katan bir yaklaşımla gerçekleşmesi en doğru çözüm olacaktır.
(Bayram, 2005).
Psikolojik sözleşmeler, çalışan-organizasyon ilişkisinin kalitesini incelemek için yararlı bir çerçeve sunmaktadır. Bununla birlikte, organizasyona
sağladığı katkılarla organizasyondan sağladığı kazançları sürekli dengeleme çabasında olan çalışanlar, psikolojik sözleşme ihlali algıladıklarında devamsızlıktan düşük verimliliğe kadar pek çok olumsuz davranış sergilemek
suretiyle organizasyon için birçok olumsuz sonuca neden olabilmektedir.
Bu araştırmada bildirilen sonuçlar, verilerin kesitsel nitelikleri göz
önünde bulundurularak incelenmelidir. Boylamsal bir araştırma tasarımı
ile bu kısıt engellenebilir ve değişkenler arasındaki nedensel ilişkiler daha
güvenilir hale gelebilir. Ayrıca, çalışanların bağlanma biçimlerinin kategorik tanımlamasına uyan tek bir ölçümden ziyade, katılımcıların öz-bildirim
ölçümlerine ek olarak, gelecekteki araştırmalarda mülakat veya odak grupları görüşmeleri gibi diğer yöntemler kullanılabilir.
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İŞ PERFORMANSI
JOB PERFORMANCE
İrfan AKKOÇ1

ÖZET
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de iş performansı kavramını inceleyen doktora
tezlerinin arşiv araştırması (doküman) yöntemiyle içerik analizini gerçekleştirmektir. Bu kapsamda Türkiye’deki kamu ve özel sektöre ait üniversitelerde yayımlanan ve “iş performansı” kavramını ele alan doktora tezlerini tespit etmek, bu
çalışmalarda iş performansının hangi değişkenler ile birlikte çalışıldığını belirlemek, çalışma konularını içerik ve yöntem açısından sorgulamaktır. Araştırmanın
verileri 2017 yılına kadar Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi’nde
yayınlanmış ve ulaşılabilen (izinli) 23 doktora tezi incelenerek elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Performası

ABSTRACT
The aim of this study is to job performans content analysis of all the PhD thesis
that have investigated the job performance in Turkey, by means of archive research
method. In this context, we have first identified all of the PhD thesis, carried
out both in public and private universities, regarding “the job performance”, and
determined the variables associated with the job performance, and then questioned
the thesis from the points of contents and methods.The data were obtained from
23 PhD thesis published by 2017 in the National Thesis Center of the Council of
Higher Education.
Keywords: Job Performance

1 Dr. Öğr. Üyesi dr.irfanakkoc@gmail.com

566

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

GİRİŞ
Örgütlerde, Sanayi devriminin başlangıcından günümüz de işaretlerini
görmeye başladığımız Sanayi 4.0 devrimine kadar yüz yılı aşan bir süreçte
odaklanılan en önemli konulardan biri üretkenlik olmuştur. Küreselleşme,
sınırsız rekabet ve hızlı çevresel değişimler üretkenlik konusuna olan ilgiyi her geçen gün daha fazla arttırmaktadır. Yöneticiler ve araştırmacıların
ilgilendikleri başat konulardan birisi üretkenliktir. Üretkenlik, etkinlik ve
verimliliği kapsayan bir kavramdır. Üretkenlik kavramı örgütlerde, çalışan
temelinde iş performansı, görev performansı ve takım performansı, örgüt temelinde ise örgütsel performans kavramlarının doğmasına neden olmuştur.
Araştırmacılar ve yöneticiler “örgütsel performans ve iş performansı
nasıl arttırabilir?” sorusuna cevap aramışlardır. Bu sorunun cevabı olabilecek; teori, yönetim yaklaşımı, tutum ve davranış geliştirmişlerdir. Ayıca
bu kavramlara; Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Sosyoloji ve Antropoloji gibi
davranış bilimleri de farklı yaklaşımlar getirerek çeşitli boyutları ile anlaşılmasını sağlamışlardır. Günümüzde bu çalışmalar artan bir ivme ile devam etmektedir. Özellikle; yönetim, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel
davranış alanlarında çalışan araştırmacılar bu kavramlar üzerinde yoğun
çalışmalar yürütmektedirler. Çünkü rekabette üstünlük sağlayacak işletme
girdilerinden en önemlisi insan faktörüdür. Diğer işletme girdileri rakipler
tarafından kolay ve hızlı bir şekilde temin edilebilirken, “performansı yüksek nitelikli insan kaynağının” oluşturulması uzun bir zaman dilimine yayılan ve zahmetli bir süreci içermektedir. Bu nedenle örgütlerde nitelikli insan kaynağı rekabette üstünlük sağlayacak hayati bir işletme girdisi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda performansı yüksek insan kaynağına
sahip bir örgütün rakiplerine karşı üstünlük sağlayabileceği ifade edebilir.
Literatür incelendiğinde temelde çalışan performansını ifade eden çeşitli kavramlar yer almaktadır. Bu kavramlar; iş performansı, çalışan/iş gören
performansı, birey performansı ve görev performansı olarak sıralanabilir.
Bu kavramlar içerisinde, “iş performansı” kavramı hem yerli hem de yabancı literatürde yaygın bir şekilde kabul görmektedir. İş performansı birçok alanda üzerinde en fazla çalışılan bağımlı değişkenlerden biridir. Bu
ilginin nedeni, çalışanların iş performansının artması örgütsel performansı
artıracağı ve başarının elde edilmesini sağlayacağı düşüncesidir.
İş yaşamında örgütlerin hem faaliyet gösterdikleri sektörlerde rekabet
avantajı sağlayabilmeleri hem de örgüt performansının verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından çalışanların iş performansını etkin bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir (Motowidlo, 2003). Çalışanların işleri ile yaptıkları (doğrudan ve ya dolaylı) faaliyetleri başarıyla yerine getirmeleri, örgütün
de bir bütün olarak performansını belirlemektedir (Lam & Schaubroeck,
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1999). Örgütler hedeflerine ulaşmak, ürün ve hizmetleri müşterilerine ulaştırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için yüksek performans düzeyine
sahip çalışanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Performans örgüt için olduğu kadar aynı zamanda çalışan için de önemlidir. Üstlenilen işi başarıyla yerine
getirmek ve yüksek performans göstermek yeterlilik ve gurur duygularıyla
birlikte çalışan için bir tatmin duygusu oluşmasına neden olurken aksi ise
çalışan için tatminsizlik ya da kişisel başarısızlık anlamına gelebilmektedir
(Sonnentag & Frese, 2012). Günümüzün rekabetçi iş dünyasında, kuruluşlar hedeflerine ulaşmak ve rekabet avantajı elde etmek için yüksek performanslı çalışanlara ihtiyaç duymaktadır (Schermerhorn, 1989).
Yukarıdaki bilgilerin ışığında iş performansı bu çalışmanın konusu olarak belirlenmiştir. Betimleyici bir çalışma olarak tasarlanan ve araştırma
yöntemi olarak arşiv (doküman) yöntemi belirlenmiştir. Çalışmanın amacı
doğrultusunda YÖK’te iş performansı üzerine yayımlanan doktora tezlerinde kullanılan araştırma yöntemleri ve iş performansı ile ilişkilendirilen
değişkenler arasındaki ilişkiler araştırılmış bu kapsam iş performansı kavramı hem kuramsal hem de ampirik çalışmalar doğrultusunda açıklanmaya çalışılmıştır.

KURAMSAL ÇERÇEVE
İş Performansı Kavramı
Klasik örgüt teorisyenleri içinde yer alan ve bilimsel yönetim yaklaşımı
öncülerinden olan Frederick Winslow Taylor’ın işlerin dizaynı ve yapılma
şeklinin bilimsel olarak ele alınıp yeniden düzenlenmesiyle üretkenliğin
artacağı düşüncesi ve ABD’de yaptığı çalışmaları ile birlikte ilk defa 1900’lü
yılların başlarında performans kavramı örgütlerde bilimsel olarak yer almaya
başlamıştır. Daha sonra birçok bilimsel alanının konusu olmuştur. Özellikle
iş performansı endüstri ve örgüt psikolojisi alanının temel kavramlarından
biri haline gelmiştir (Campbell, 1990; Schmidt & Hunter, 1992).
Verimlilik, etkinlik ve performans sıklıkla birbirileri ile karıştırılan
kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Campbell (1990) performans
kavramının verimlilik ve etkinlik kavramlarından farklı olduğunu
öne sürmüştür. Etkinlik kavramını performans sonuçlarının bir
değerlendirilmesi, verimlilik ise çalışan tarafından elde edilen iş çıktılarının
iş girdilerine oranı olarak ifade edilmektedir (Campbell, vd., 1993).
Performans ise hedefin gerçekleştirilme düzeyinin belirlenmesi (Daft,
1999), davranışın beklenen örgütsel değeri ortaya çıkarması (Motowidlo,
2003), hedefin gerçekleştirilme oranı (Schermerhorn, vd., 1985) ve
hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının sayısal veya sayısal olmayan yöntemlerle
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belirlenmesi (Agus & Sagir, 2001) şeklinde tanımlanmaktadır. Bu genel
tanımlardan yola çıkarak örgütün, kişinin çalıştığı bölümün ve kişinin
kendisinin ayrı ayrı performans tanımları yapılabilir (Daft, 1999).
İş performansı, örgütün amaçları doğrultusunda çalışanlardan en iyi
şekilde yapmalarını istediği davranışlardır (Campbell, 1993). Motowidlo ve
arkadaşları (1997)’na göre performans çalışanın belirli bir zaman diliminde
belirli davranış kesitlerinin toplamının örgüte sağladığı değerdir. Bir diğer
tanımda Schermerhorn (1989) iş performansını çalışanlar tarafından belirli
bir görevin tamamlanmasını müteakiben elde edilen kalite ve miktar olarak
ifade etmektedir. İş performansı, çalışanın iş etkinliklerinin bütünü (Griffin
vd., 2007), iş ortamında sergilenen ve örgütün amaç ve hedeflerine uygun
olan davranışlar bütünü (Williams,2002) ve Çalışanların örgütün hedef ve
amaçlarına katkıda bulunmasına ilişkin ölçeklenebilir eylem, davranış ve
tutkunluk çıktısı olarak tanımlanmaktadır (Viswesvaran & Ones, 2000).
İş performansı ile ilgili literatür incelediğinde, davranışsal içerik, örgütsel
çıktılar, motivasyona ait sonuçlar, yetenek ve kişilik özellikleri sonuçları
ilişkilerini ortaya çıkaran öncelikle davranışsal olmak üzere çeşitli boyutlarda
oldukça kapsamlı bir çalışma alanına sahip olduğu görülmektedir (Organ,
1988; Borman ve Motowidlo, 1993; Viswesvaran ve Ones, 2000; Campbell,
1990; Motowidlo, 2003;). Bu kapsamda iş performansı kavramının daha
iyi anlaşılabilmesi için bu konuda araştırmacılar tarafından öne sürülen
yaklaşımlardan literatürde yaygın bir şekilde kabul görmüş; Campbell’in
(1990) Çok Faktörlü Modeli ile Borman ve Motowidlo’nun (1993) iş
performansını, görev performansı ve bağlamsal performans olmak üzere
iki boyutta ele aldıkları yaklaşımlar aşağıda kısaca özetlenmiştir.
Campbell’in İş Performansı Modeli: İş performansını açıklayan,
literatürde yaygın bir şekilde kabul gören ve araştırmacılar tarafından
çalışmalarında yer verilen iş performansı modellerinden ilk akla geleni
Campbell’in modelidir. Campbell performansı amaçla bağlantılı bir
davranış olarak tanımlamış ve iş performansını üç belirleyici faktör altında
incelenmesi gerektiğini iddia etmiştir. Campbell ve arkadaşları (1990) iş
performansının tek bir sonuç, tek bir değişken veya tek boyutlu bir kavram
olarak nitelendirilmemesi gerektiği, birden fazla boyutu olan bir yapıya haiz
olduğu, performansın kendisi ile performans sonuçlarının farklı anlamlar
ifade ettiğini öngörmüşlerdir. İş performansının üç belirleyici faktörü
bulunmaktadır (Campbell, vd., 1993). Bunlar;
• Bildirime dayalı bilgi; ne yapacağını ve gerçekleri bilmek (amaçlar
prensipler, bireysel bilgi ve olgulara ilişkin bilgiler).
• Yordam bilgisi ve beceriler; bilişsel, psiko-motor, öz yönetim ve çalışanlar arası becerileri içermektedir. Ne yapılacağı bilgisinin (bildirime dayalı bilgi) nasıl yapılacağı bilgisi ile birleştirildiğinde bu faktör
gerçekleşmektedir.
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• Motivasyon ya da tercih davranışı; çaba harcama, harcanan çabanın
düzeyi ve bu çabanın düzeyinde ısrarcı olma tercihlerini kapsayan
davranışlarının birleşimi olarak tanımlanmaktadır.
Campbell tarafından performansın belirleyicileri ile ilgili ortaya konan
bu model, üç belirleyici faktör altında sekiz boyuttan oluşmaktadır. Bu
kapsamda ilk iki boyutu genel faktörler olarak tanımlanan, performansın
sekiz boyutu aşağıda açıklanmıştır (Campbell, vd., 1993). Bunlar;
• İşe özgü görev yetkinliği; işe ait teknik görevlerdeki yeterliliktir. İşin
özelliğine göre farklılık gösteren diğer bir ifade ile işe özgü olan bir
performans boyutudur.
• İşe özgü olmayan görev yetkinliği: bütün iş çeşitleri ve örgütlerin tamamına yakını için geçerli olan ve bütün çalışanlar için aynı biçimde
tanımlanıp ölçülen boyuttur.
• Gösterilen çaba; bu boyut; çalışanın günlük çabası, ekstra çabanın
sıklığı ve olumsuz şartlar altında çalışma arzusunu sürdürme tutarlılığının ifadesidir. Çalışan adanmışlığının düzeyini gösteren bir boyuttur.
• Yazılı ve sözlü iletişim; iş tanımlarının tamamına yakını doğal olarak çalışanın yazılı/sözlü olarak iletişim becerisine sahip olmasını
zorunlu kılmaktadır.
• Arkadaşlarının ve takımın performansını kolaylaştırma; iş yerinde
çalışma arkadaşlarına kişisel destek sağlama ve iş ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda onlara yardım etme derecesidir.
• Kişisel disiplini koruma; alkol tüketimi, yasa ve kural ihlali gibi olumsuz davranışlardan uzak durma derecesidir.
• Yönetim; hedefleri belirleme, denetim, organize etme, harcamalar ve
ilave kaynak oluşturma gibi performans davranışlarını içerdiği, bu
kapsamda idarecilikten farklı yönetim boyutlarını ifade etmektedir.
• Gözetim/liderlik; yüz yüze iletişim yoluyla çalışanların performansına doğrudan etkide bulunan bütün davranışları içermektedir.
Yukarıda açıklanan bu sekiz boyutun tamamının bütün işleri kapsamadığı
ve ya önem düzeylerinin iş koşullarına göre farklılaştığı, fakat temel görev
yetkinliği, gösterilen çaba ve kişisel disiplini koruma boyutlarının, bütün
işler için geçerli olan temel performans boyutları olduğu (Campbell, vd.,
1993) ifade edilmektedir. Literatür incelendiğinde Campbell (1990)’ın iş
performansı modeli, birçok farklı iş tanımına, farklı boyutları ile kavramsal
bir çerçeve getirmeye çalışması nedeniyle genel modellerden birisi olarak
kabul görmektedir. Doğal olarak modelde yer alan sekiz boyutun önemi ve
ağırlığı var olan binlerce iş tanımları için farklılık göstermektedir.
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Borman ve Motowidlo’nun İş Performansı Modeli: Literatürde iş
performansı kavramı ile ilgili dikkat çeken bir diğer modelde, Borman ve
Motowidlo’nun (1993) iş performansını, “görev performansı” ve “bağlamsal
performans” olmak üzere iki boyutta ele aldıkları yaklaşımdır. Bu yaklaşıma
göre çalışanlar, işleri ile ilgili direkt faaliyetlerin dışında da farklı biçimlerde
örgütsel etkinliğe katkı sağlamaktadırlar. Örgütsel hedeflerin realize
edilmesinde temel görev fonksiyonları ile doğrudan bağlantılı olmayan,
fakat göreve ait faaliyet ve süreçlerde önemli bir katalizör rolü üstlenen
örgütsel, sosyal ve psikolojik yapıyı biçimlendiren bağlamsal faaliyetlerin
önemine işaret edilmektedir. Bu kapsamda iş performansını; görev
performansı ve bağlamsal performans olmak üzere iki boyuttan oluştuğunu
iddia etmişlerdir (Borman & Motowidlo, 993).
Görev performansı, işin teknik temeline doğrudan katkı sağlayan ve
resmi olarak tanımlanmış faaliyetleri gerçekleştirme yetkinliği olarak
tanımlanmaktadır. Görev performansı, ilk olarak doğrudan hammaddeyi
mal ve hizmete dönüştürme ile ilgili faaliyetler ve ikinci olarak da planlama,
tedarik ve koordinasyon gibi etkinlik ve verimliliği kolaylaştıran teknik
temele katkı sağlayan faaliyetler olma üzere iki boyuttan oluşmaktadır
(Borman & Motowidlo, 1993).
Çalışan işinin resmi bir parçası olmayan faaliyetlere gönüllü olarak
katılmak, örgütün amaçlarını onaylamak ve desteklemek, çalışma
arkadaşlarına yardımcı olmak, görev başarısı için ilave gayret göstermek,
olumsuz şartlarda dahi örgütsel kural ve prosedürlere uymak gibi görev
performansı içerinde yer almayan, fakat örgüt için önemli olan faaliyetlerin
gerekliliğine önem atfedilmekte ve bu faaliyetleri kapsayan ikinci boyut,
bağlamsal performans olarak ifade edilmektedir (Borman & Motowidlo,
1993; Motowidlo & Kell, 2013).
Görev ile bağlamsal performans arasındaki farklılıklar ile ilgili olarak
temel varsayımlar şunlardır: İlk olarak görev performansı ile ilgili faaliyetler
işten işe farklılık gösterebilirken, bağlamsal performans ile ilgili faaliyetler
bütün işlerde benzerdir; ikincisi görev performansı yeterlilikle ilgili iken
bağlamsal performans kişilik ve motivasyonla ilişkilidir; üçüncüsü ise
görev performansının sınırları kurallarla belirlenmiş ve rol davranışını
içermektedir fakat bağlamsal performans isteğe bağlı ve ilave rol davranışı
ile ilgilidir (Stephan, vd., 1999; Motowidlo, Borman, & Schmit, 1997;
Motowidlo, & Schmit, 1999).
Literatürde sık rastlanan Campbell (1990) ve Borman ve Motowidlo
(1993) iş performansı modellerinin yanı sıra çeşitli araştırmacılar tarafından
oluşturulmuş model çalışmaları da bulunmaktadır. Viswesvaran (1993)’ın
dokuz boyutlu modeli, Welbourne ve arkadaşlarının (1998), Podsakoff
ve arkadaşlarının (2000) ve Johnson (2003) tarafından yapılan çalışmalar
örnek olarak gösterilebilir.
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Çalışmada Türkiye’de iş performansı üzerine yazılan doktora tezleri
analiz edilmesi amaçlandığından; çalışmanın evreni YÖK Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından arşivlenen doktora tezlerinden
oluşmuştur. Arşiv (doküman) taraması tez adı bölümüne; iş performansı,
çalışan performansı, işgören performansı ve bireysel performans ifadeleri yazılarak yapılmıştır. Bu tarama sonucu, 52 adet doktora tezine ulaşılmış ancak 15 doktora tez çalışmasının iş performansı ile doğrudan ilgili
olmadığı bulgusuna erişilmiştir. Bu kapsamda çalışmanın evrenini 37 adet
doktora tez çalışması oluşturmaktadır. Yapılan detaylı araştırmada bu tezlerin bir kısmının izinli olmadığı tespit edilmiştir.Bu kısıtlılıklar dâhilinde çalışmanın örneklemi, 2008–2017 yıllarında yapılan 23 adet (Yüksek
Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, http://tez2.yok.gov.tr, Erişim tarihi:
07.03.2018) doktora tez çalışmasından oluşmaktadır. Bu çalışma betimleyici bir çalışma olarak tasarlanmış, yöntemi arşiv (doküman) araştırması
olup, verilerin toplanmasında hazır bilgiden faydalanılmıştır. Çalışmanın
amacı doğrultusunda yapılandırılan araştırmanın temel problemine yanıt aranmıştır. Temel problem: 2008-2017 yılları arasında YÖK’te iş performansı üzerine yayımlanan doktora tezlerinde iş performansı ile hangi
değişkenler arasındaki ilişkiler araştırılmış ve hangi bulgulara erişilmiş?
Araştırma yöntemleri nelerdir?

BULGULAR VE YORUMLAR
Tablo-1’de araştırma örneklemini oluşturan 23 doktora tezinin iş performansı üzerine yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı gösterilmiştir.
İş performansı; insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış endüstri ve
örgüt psikolojisi alanının temel kavramı olmasını rağmen ülkemizde üzerinde yeterli miktarda çalışma yapılmadığı görülmektedir. Ancak Tablo 1
incelendiğinde özellikle 2016 yılından itibaren bu konuda yapılan doktora
tez çalışmalarının arttığı (%39,1) görülmektedir. 2017 yılında da çalışmaların arttığı gözlenmektedir. Ancak yazarlar tarafından yayım izni verilmediği için tablo 1’de gösterilememiştir.

Tablo:1 Yıllara Göre Çalışma Sayıları
Yıllar
Frekans
Yüzde (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toplam
1
4,3

-

1
4,3

3
13

1
4,3

2
8,7

2
8,7

2
8,7

9
39,1

2
8,7

23
100
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Tablo-2; incelendiğinde yayımlanan doktora tez çalışmalarının araştırma örnekleminin bulunduğu yerleri göstermektedir. 16 çalışmanın il
bazında, 2 adet çalışmanın birden fazla ili kapsadığı, ülke çapında 4 adet
ve uluslar arası düzeyde 1 adet çalışmanın yapıldığı olduğu görülmektedir. Miktar olarak en fazla çalışmanın (altı adet) yapıldığı il İstanbul’dur.
Çalışmaların yapıldığı iller incelendiğinde nüfus miktarı dikkate alındığında ilk on sırada bulanan ve sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş iller olduğu
görülmektedir. Araştırmacıları iş performansını ele alan çalışmalarda bu
illerde araştırmaya yönlendiren iki temel saik olduğu düşünülmektedir. İlki
çalışma konusu ile ilgili çok sayıda çalışanı istihdam eden sektörleri tercih
edebilme imkânı ve evreni temsil edebilecek örneklem miktarına rahatlıkla
ulaşabileceklerine dair inanç, ikinci ise bu konularda araştırma yapabilecek
yüksek öğrenim alt yapısının olmasıdır. Uluslararası çalışmaların miktarının az olduğu bu çalışmaların arttırılmasında özellikle değişkenlerin farklı
kültürlerde etkilerinin tespiti ve kıyaslama imkânı vermesi nedeniyle literatüre daha fazla katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Tablo.2 Çalışmanın Bölgesel Dağılımı
Bölgeler
2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toplam
Uluslararası
1
1
Türkiye
1
2
1
4
Birden fazla il
1
1
2
Ankara
1
2
3
İstanbul
1
1
4
6
Antalya
1
1
İçel
1
1
Denizli
1
1
Kahramanmaraş
1
1
Gaziantep
1
1
Kayseri
1
1
Kocaeli
1
1
Toplam
1
1
3
1
2
2
2
9
2
23

Tablo-3, iş performansı ile ilgili yapılan çalışmaların hangi sektörlere
uygulandığını göstermektedir. Araştırmalara göre; 23 doktora tezi çalışmasının uygulandığı sektörler; turizm, ilaç, eğitim, tekstil, finans, inşaat,
hizmet, sağlık, enerji, kamu, sanayi ve karma olmak üzere sıralanmaktadır.
Bu sektörlerin ortak özelliği hem temel sektörler olması hem de çalışan istihdamının yoğun olmasıdır. Tablo-3 ile birlikte tezler incelendiğinde; turizm ve karma sektörlerde diğer sektörlere kıyasla daha fazla sayıda çalışma
yapıldığı görülmektedir. Turizm sektörünün ön plana çıkmasının nedeni
çok sayıda çalışan istihdam edilmesidir. Araştırmacılar tarafından özellikle
iş performansı konusu ile ilgili olarak çalışmanın örneklemi seçilirken çok
sayıda katılımcıya ulaşabilmek belirleyici bir unsurdur. Çünkü iş performansı doğrudan çalışanın iş yerindeki faaliyetleri ile ilgili bir kavram olması nedeniyle çok sayıda çalışandan veri toplanmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu durum doğal olarak araştırmacıları bu tür sektörlere yöneltmektedir.
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Sektörler
Turizm
İlaç
Eğitim
Tekstil
Finans
İnşaat
Hizmet
Sağlık
Enerji
Kamu
Sanayi
Karma
Toplam
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Tablo.3 Çalışmanın Sektörlere Göre Dağılımı
2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toplam
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
4
1
1
3
1
2
2
2
9
2
23

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerde nicel ve nitel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Nicel araştırma yöntemleri genelde mevcut bilgi birikiminden veya kuramdan yola çıkarak hipotezlerin kabulü veya reddilmesi
kapsamında çalışmaları içermektedir. Nitel araştırma yöntemi ise mevcut
duruma ilişkin bilgi birikimleri oluşturarak tümevarım yaklaşımı ile kuram oluşturulabilen araştırma yöntemidir. Tablo-4 incelendiğinde doktora
tez çalışmalarının tamamında (%100) nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinin doktora tez çalışmalarında kullanılmaması iş performansı kavramının bütün boyutları ile incelenmesi kapsamında boşluk oluşturduğu değerlendirilmektedir. Doktora tez çalışması
yapacak araştırmacıların tez danışmanları tarafından nitel araştırma yöntemlerine yönlendirilmeleri bu alanda yapılacak bilimsel katkıların değerini artıracağı düşünülmektedir.
Veri toplama yöntemi olarak çalışmaların tamamında (%100) anket tekniği kullanılmıştır. Anket tekniğinin kullanılmasının nedenleri; geniş bir
katılımcı örnekleminden, çok sayıda veriyi, kısa zamanda, kolay ve düşük
maliyetle elde etme imkânı sağlaması, katılımcılara aynı soruların yöneltilmesiyle tek örnekliğin oluşturulması, katılımcı gizliliğinin sağlanması genelleme yapılabilmesi, rakamlaştırılabilmesi (Karasar, 2012) olarak ifade
edilmektedir.
Bu çalışmalarda ölçeklere ait ifadelere katılımcıların vereceği cevaplar
üç farklı kodlama kullanılmıştır. Ağırlıklı olarak (20 Adet) doktora tezlerinde ölçeklere ait ifadelerin katılımcılar tarafından verilecek cevaplarda 5
dereceli Likert ölçeği kullanılmıştır. Değerlendirme dereceleri 1 ile 5 sırasıyla kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, kesinlikle katılıyorum olacak şeklinde kodlanmıştır. 3 adet doktora tezinde
7 dereceli Likert ölçeği kullanılmış ve değerlendirme dereceleri 1 ile 7 sırasıyla; kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kısmen katılmıyorum, ne
katılıyorum ne katılmıyorum, kısmen katılıyorum, katılıyorum, kesinlikle
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katılıyorum şeklinde, bir çalışmada ise çok düşük, oldukça düşük, düşük,
orta, yüksek, oldukça yüksek, çok yüksek şeklinde kodlanmıştır.
Doktora tez çalışmalarında bir çalışmanın bulguları parametrik olmayan istatistiksel analizler ile elde edilirken 22 çalışmanın bulguları parametrik istatistiksel analizler ile elde edilmiştir.
Tablo:4 Çalışmanın Yöntem Türüne Göre Dağılımı
Çalışmanın Yöntem
Nitel
Nicel
Türü
Frekans
23
Yüzde (%)
100

İş performansı ile ilgili ile çalışmaların örneklem türleri çeşitlilik göstermektedir. Bazı çalışmalarda örneklemler özellikle çalıştıkları sektörler
belirtilmiş (örn. ilaç mümessilleri, banka çalışanları, otel çalışanı vb.), bazı
çalışmalarda ise; aktif olarak çalışanlar, imalat ve hizmet sektörü çalışanı
diye ifade edilmiştir. Doktora tez çalışmalarının; 16 adeti özel sektörde, 3
adeti ise kamu sektöründe ve 4 adeti ise özel ve kamu sektörü birlikte ele
alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaların örneklem sayıları 150 ile 1323
kişi sayısı arasında değişmektedir. Araştırmacıların 13’ü 100-500 kişi arasında, 8’i 501-1000 kişi arasında ve 2’si 1000 kişinin üzerinde, örneklem
üzerinde çalışmıştır. Doktora tezlerinde iş performansını ölçmeye çalışan
ölçekler incelediğinde yaygın olarak iş performansını ölçmek için çalışanın
beyanı yöntemi tercih edilmiştir. Birkaç çalışmada çalışanın beyanının yanı
sıra yöneticinin beyanını da isteyen ifadelere rastlanılmıştır. Tablo 5’deki
dağılıma bakıldığında özellikle Kirkman ve Rosen (1999) ve Sigler ve Pearson (2000) tarafından geliştirilen tek boyutlu (Ek-1 de ölçeğe ait ifadeler
verilmiştir) ve 4 ifadeden oluşan ölçeği dört çalışmada, diğer araştırmacılara ait ölçekler birer çalışmada kullanılmıştır. Bir doktora tezinde yazar
tarafından iş performansı ölçeği geliştirilmiştir. Dikkat çeken bir husus 8
adet doktora tez çalışmasında farklı araştırmacılara ait ölçekleri bir araya
getirerek ve bazı maddelerini çıkararak karma ölçek oluşturdukları tespit
edilmiştir. Bazı çalışmalarda da bir araştırmacıya ait ölçeğin İçinden birkaç ifadeyi çıkardıkları bazı ifadeleri birleştirerek kullanıldığı bulgusuna
erişilmiştir. Bu çalışmalarda iş performansını tek boyutta (örn. Kirkman &
Rosen, 1999 ve Sigler & Pearson, 2000), görev ve bağlamsal olmak üzere
İki boyutta (örn. Borman & Motowidlo, 1993) ve çok boyutlu bir şekilde
ölçen ölçekler (örn. Borman & Motowidlo, (993) ve Viswesvaran 1993)
kullanılmıştır. Tezlerde kullanılan anket ölçüm araçları ve bu araçları geliştiren araştırmacıların isimleri Tablo-5’de gösterilmektedir.
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Hayrettin
Ertan

Antalya ve ilçelerinde yer alan beş
2008
yıldızlı otel işletmesi çalışanları

Yasin
Şehitoğlu

Ülkemizdeki büyük 500 sanayi
kuruluşu listesinde, ilk 100 kuruluş
2010
çalışanları

Türkiye’de çeşitli illerde ilaç
Ayşe
2011 sektöründe faaliyet gösteren ilaç
Kocabacak
mümessilleri
21 Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu/Bölümünden
Kubilay
2011 (BESYO/B) ve 23 Gençlik ve Spor
Öcal
İl Müdürlüğünden (GSİM) seçilen
yönetici ve çalışanlar
İstanbul’da faaliyet gösteren
Masoodul
2011 Kamu ve özel Bankacılık sektörü
Hassan
çalışanları
Kahramanmaraş’ta faaliyet
Tuba
gösteren mimar ve inşaat
2012
Büyükbeşe
mühendisleri ile yanlarında
çalışanlar
İstanbul’da Otel işletmeleri
Serdar
2013 çalışanları
Eren
Tayfun
Topaloğlu

Denizli’de faaliyet gösteren Tekstil
2013 sektörü çalışanları

Beril
Dönmez

2014

Mustafa
Kesen

2014

Fatma
Ceyda Süer

14 İlde faaliyet gösteren Seyahat
acentesi çalışanları

Kayseri’de faaliyet gösteren İmalat
ve hizmet sektörü çalışanları
Elektrik dağıtım şirketinde çalışan
2015 mavi yakalı çalışanlar

Murat
Türkiye ve Rusya Tekstil Yan
2015
Özpehlivan
Sanayi sektörü çalışanları
İstanbul’da bulunan beş yıldızlı
Arif Yılmaz 2016
otel işletmelerinde çalışan aşçılar

Kullanılan
Ölçek

Örneklem
Sayısı

Örneklem

Yıl

Yazar

Tablo 5. Tezlerin Örneklem Özellikleri ve Kullanılan Ölçekler

(Borman & Motowidlo,
1993; Borman vd., 1995,
402
Motowidlo & Van Scotter,
1994)
Fuentes, Saez, Montes
(2004)
1323
Rahman & Bullock (2005)
Kirkman ve Rosen (1999)
Campbell (1987)
570 Campion (2005)

721

Araştırmacının kendisi
tarafından geliştirilmiş
Temel, gelişmiş ve
içselleştirme olmak üzere
üç boyutludur.

725

Tsui ve arkadaşları (1997)

207

Kirkman & Rosen (1999)
Sigler & Pearson (2000)

320

Borman & Motowidlo
(1993)
Viswesvaran (1993)

338

Hodges, 2010)

602

Staples, Hulland &
Higgings (1999)
Rego & Cunha (2008)

425

Rogg ve arkadaşları (2001)

150

Bozkurt & Ercan (2007)

699

Schepers, (2005)

309

Kirkman & Rosen (1999)
Sigler & Pearson (2000)

576

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

Arzu
Tuygun
Toklu
Erhan
Kılınç
Gökhan
Uludağ
Miraç
Aslantaş
Naciye
Kaya
Reyhan
Başaran
Tuğba
Yaşin
Yeşim
Avunduk
Ceren
Özkan
Deniz
Dirik

Kocaeli’de küçük ve orta ölçekli
2016 üretim ve hizmet sektörü
çalışanları

439

Goris ve arkadaşları (2003)

Gaziantep’te faaliyette bulunan
2016 Sağlık sektörü (kamu ve özel)
1202 Rahman & Bullock (2005)
çalışanları
Ankara ilinde il Sağlık Müdürlüğü,
il Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Kirkman & Rosen (1999)
2016 il Gençlik ve Spor Müdürlüğü, il
406 Sigler & Pearson (2000)
Çevre ve şehircilik Müdürlüğü ve il
Şehitoğlu (2010)
işkur Müdürlüğünde çalışanları
Kamu ve özel Banka çalışanları
Kirkman & Rosen (1999)
2016 (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin,
421 Sigler & Pearson (2000)
Gaziantep ve Batman)
Şehitoğlu (2010)
İstanbul ili Anadolu yakasında
Goris, Vaught & Pettit’in
2016 bulunan özel ve kamu eğitim
308
(2003)
kurumları çalışanları
İstanbul ilinde hizmet sektörü
Kirkman & Rosen (1999)
2016
868
çalışanları
Sigler & Pearson (2000)
Ankara’da bulunan Bilkent
Fuentes ve arkadaşları
Holding bünyesinde yer alan Tepe
2016
500 (2004)
İnşaat A.Ş., Tepe Prefabrik A.Ş ve
Rahman & Bullock (2005)
Bilintur A.Ş. çalışanları
Kirkman& Rosen (1999)
İstanbul ilinde görev yapan tıp
Sigler & Pearson (2000)
2016 doktorları ve İETT’de görev
852
Mowday (1979)
yapmakta olan şoförler
Freddie Choo (1986)
Mersin ilinde aktif olarak
Kirkman & Rosen (1999)
2017
408
çalışanlar
Sigler & Pearson (2000)
İstanbul, Ankara ve İzmir
Borman & Motowidlo
organize sanayi bölgelerinde
2017
650 (1993)
istihdam edilmekte olan beyaz
Beffort & Hattrup (2003)
yakalı çalışanlar

Tablo 6; iş performansı üzerine yayımlanan doktora tez çalışmalarının
hangi değişkenler ile ilişkilendirildiğini ve değişkenler ile aralarında hangi
yönde ilişki olduğunu göstermektedir. Araştırmaya dahil değişkenlerden;
iş stresi, işe yabancılaşma, psikolojik sözleşme, işten ayrılma niyeti (iki çalışma), akış deneyimi, beş faktör kişilik modeli (dışa dönüklük ve gelişime
açıklık boyutları), yetenek yönetimi (öz yetenek, kariyer yeteneği ve kurumsal yetenek boyutları) ve işe adanma, ile iş performansı arasında korelasyon analizi sonuçlarına göre anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Sapma davranışı (üretim sapması, kişilerarası sapma, mülkiyet sapması
boyutları), mobbing, beş faktör kişilik modeli nörotiklik boyutu, kişilik
(duygusal denge boyutu), iş yeri yalnızlık algısı, memleket özlemi algısı
işten ayrılma niyeti ile iş performansı arasında korelasyon analizi sonuçlarına göre negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.
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Örgütsel bağlılık (yedi çalışma), psikolojik sermaye (üç çalışma), örgüt
kültürü (iki çalışma), iş tatmini (iki çalışma), yetenek yönetimi (iki çalışma), iş yaşam kalitesi, örgütsel destek, iş sağlığı ve güvenliği yönetim uygulamaları, işin anlamlılığı, lider güç kaynakları, liderin etkililiği, iş motivasyonu, bireysel yaratıcılık, inovasyon desteği, yönetim performansı, finansal
performans, iky uygulamaları, örgütsel adalet, çalışmaya tutkunluk, örgütsel özdeşleşme, psikolojik sözleşme, mükemmeliyetçilik, otantik liderlik,
güçlendirici liderlik, içsel motivasyon, bilgi paylaşımı, çalışan yaratıcılığı,
beş faktör kişilik modeli (öz disiplin, uyumluluk), duygusal zekâ, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışı, kişilik boyutları (dışadönüklük,
uyumluluk, sorumluluk ve deneyime açıklık), lider-üye etkileşimi ile iş
performansı arasında korelasyon analizi sonuçlarına göre pozitif yönlü bir
ilişki tespit edilmiştir.
Tablo 6. Bağımsız Değişkenler İle İş Performansı Arasındaki İlişkilere Ait
Korelasyon Analiz Sonuçları
Anlamlı İlişki Anlamlı İlişki Var
Yazar
Yok
Pozitif
Negatif
İş Stresi
İş Yaşam Kalitesi
Yılmaz, (2016)
Örgütsel Destek
İşe
İş Sağlığı ve Güvenliği
Toklu, (2016) Yabancılaşma Yönetim Uygulamaları
Örgütsel Bağlılık
Özkan, (2017)
İşin Anlamlılığı
Sapma Davranış
Lider Güç Kaynakları
Dirik, (2017)
Liderin Etkililiği
Psikolojik
Kılınç, (2016)
Sözleşme
Örgütsel Bağlılık
Ertan, (2008)
İş Motivasyonu
Bireysel Yaratıcılık
İnovasyon Desteği
Öcal, (2011)
Yönetim Performansı
Finansal Performans
İKY Uygulamarı
Örgüt Kültürü
Adhokrasi Kültürü
Kesen, (2014)
Klan Kültürü
Hiyerarşi Kültürü
Pazar Kültürü
Örgütsel Adalet
Mobbing
Kaya, (2016)
Örgütsel Bağlılık
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Başaran, (2016)

İşten Ayrılma
Niyeti

Eren, (2013)
Topaloğlu,
(2013)

Büyükbeşe,
(2012)

İşten Ayrılma
Niyeti

Yaşin, (2016)

Akış Deneyimi
Beş Faktör
Kişilik Modeli
Dışa Dönüklük
Gelişime
Açıklık

Avunduk,
(2016)

Örgütsel Güven
Örgütsel Bağlılık
Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı
Kişilik Boyutları
Dışadönüklük
Uyumluluk
Sorumluluk
Deneyime Açıklık
Lider-Üye Etkileşimi
Yetenek Yönetimi

Kocabacak,
(2011)
Uludağ, (2016)

Aslantaş,
(2016)
Özpehlivan,
(2015)

Süer, (2015)

Psikolojik Sermaye
Beş Faktör Kişilik
Modeli
Öz disiplin
Uyumluluk

Beş Faktör Kişilik
Modeli
Nörotiklik

Duygusal Zeka

Hassan, (2011)

Dönmez,
(2014)

Çalışmaya Tutkunluk
Örgütsel Özdeşleşme
Örgütsel Bağlılık
Duygusal bağlılık
Psikolojik Sözleşme
Mükemmeliyetçilik
Psikolojik Sermaye
Otantik Liderlik
Güçlendirici Liderlik
İçsel Motivasyon
Örgütsel Bağlılık
Duygusal Bağlılık
İş Tatmini
Bilgi Paylaşımı
Çalışan Yaratıcılığı

Kişilik Boyutları
Duygusal Denge

Psikolojik Sermaye
İşe Adanma
Yetenek
Yönetimi

İşten Ayrılma Niyeti
İş Tatmini
Örgüt Kültürü
Örgütsel İletişim
Örgütsel Bağlılık

İş Yeri Yalnızlık
Algısı
Memleket Özlemi
Algısı
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SONUÇ
Çalışan ve örgüt temelinde iş performansı değişkeni hayati derecede
önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İş performansı kavramının bu önemi, araştırmacılar ve yöneticiler açısından anahtar bir role
sahip olmasından kaynaklanmaktadır (Viswesvaran, 2001). Dolayısıyla iş
performansı hem çalışan hem de örgüt başarısının sağlanmasında belirleyici bir kavramdır. Bu nedenle üzerinde odaklanılması gereken kavramların başında yer almaktadır. Ancak iş performansının bu önemine rağmen
literatür tarandığında bu kavramın anlamı ve algılanışı konusunda farklı
yaklaşımlar söz konusudur. Bu kapsamda iş performansının kuramsal bir
çerçevesinin tam olarak oluşturulamadığı akademik olarak kat edilmesi gereken bir hayli mesafenin olduğu görülmektedir. Yönetim, İnsan Kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, endüstri ve örgüt psikolojisi alanlarında
yapılan çalışmaların neredeyse tamamının odak noktası dolaylı veya doğrudan iş performansı kavramı ile ilişkilidir. Bu alanlarda ortaya çıkan, teori,
yaklaşım, model ve değişkenler ile aslında yapılmak istenilen şey; temelde
iş performansı yüksek nitelikli bir çalışan profili oluşturma, bu nitelikteki
çalışanlardan oluşturulan örgütün performansının rakiplerine kıyasla daha
üst düzeye çıkarılması ve nihayetinde lider ve örgüt başarısının elde edilmesidir.
Betimleyici bir çalışma olarak tasarlanmış bu çalışmada, Türkiye’de
iş performansı üzerine yazılan 23 adet doktora tezlerinin içerikleri arşiv
(doküman) araştırması yöntemiyle incelenmiştir, Bu çalışma sonucu elde
edilen sonuçlar aşağıda açıklanmıştır. İlk olarak, iş performansı değişkeni
üzerine ülkemizde doktora tezi düzeyinde yeterli miktarda çalışma yapılmadığı görülmektedir. Ancak 2016 yılından itibaren bu konuda yapılan
doktora tez çalışmalarının arttığı (%39,1) tespit edilmiştir. Doktora tez çalışmaları çoğunlukla il düzeyinde, dört çalışmanın ülke düzeyinde ve bir
çalışmada uluslararası düzeyde yapıldığı görülüştür. En fazla çalışmanın
yapıldığı il İstanbul’dur (altı çalışma). Çalışmaların yapıldığı illerin kalabalık nüfusa sahip olduğu ve sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş iller olduğu
görülmektedir.
Doktora tezi çalışmaları; turizm, ilaç, eğitim, tekstil, finans, inşaat, hizmet, sağlık, enerji, kamu, sanayi ve karma sektörlerde yapılmıştır. Bu çalışmalarda en fazla özel sektör (onaltı çalışma) tercih edilirken bu sektörü
kamu-özel (dört çalışma) ve kamu sektörü (üç çalışma) takip etmektedir.
Araştırmaların Turizm ve karma sektörlerde diğer sektörlere kıyasla daha
fazla sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu sektörlerin çalışma evreni
olarak tercih edilmesi çalışan istihdamının yoğun olmasından kaynaklanmaktadır.
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Doktora tez çalışmalarının tamamında nicel araştırma yöntemleri ve
veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Doktora tez çalışmalarında genellikle ölçeklere ait ifadelerin katılımcılar tarafından verilecek cevaplarda 5 dereceli Likert ölçeği tercih edilmiştir. Sadece üç doktora
tez çalışmasında 7 dereceli Likert ölçeği kullanılmıştır. Doktora tez çalışmalarında genellikle çalışmanın bulguları parametrik istatistiksel analizler
ile elde edilirken sadece bir çalışmanın bulguları parametrik olmayan istatistiksel analizler ile elde edilmiştir.
Doktora tez çalışmalarında iş performansı ölçeklerinde, genellikle iş
performansını ölçmek için çalışanın beyanı yöntemi tercih edilmiştir. Birkaç çalışmada çalışanın beyanı ile birlikte yöneticinin beyanını da yer veren
ölçek ifadelerine rastlanılmıştır. Kirkman ve Rosen (1999) ve Sigler ve Pearson (2000) tarafından geliştirilen tek boyutlu ve dört ifadeden oluşan ölçek
araştırmacılar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bir doktora tezinde
yazar tarafından iş performansı ölçeği geliştirilmiştir (Öcal, 2011). Araştırmacılar tarafından ölçekler ait yaygın bir şekilde kullanılan yöntem ise
(sekiz adet çalışma) farklı araştırmacılara ait ölçekleri bir araya getirerek
ve bazı maddelerini çıkararak karma ölçek oluşturdukları tespit edilmiştir.
Bazı çalışmalarda ise bir araştırmacıya ait ölçeğin İçinden birkaç ifadeyi
çıkardıkları bazı ifadeleri birleştirerek kullanıldığı bulgusuna erişilmiştir.
iş performansı üzerine yayımlanan doktora tezlerini hangi değişkenler
ile ilişkilendirildiğini ve değişkenler ile aralarında hangi yönde ilişki olduğu incelendiğinde; iş stresi, işe yabancılaşma, psikolojik sözleşme, işten ayrılma niyeti (iki çalışma), akış deneyimi, beş faktör kişilik modeli (dışa dönüklük ve gelişime açıklık boyutları), yetenek yönetimi (öz yetenek, kariyer
yeteneği ve kurumsal yetenek boyutları) ve işe adanma, ile iş performansı
arasında korelasyon analizi sonuçlarına göre anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. iş stresi, işe yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti değişkenleri kuram ve bu konuda yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular genellikle iş
performansı ile negatif ilişki içerisinde olduğunu göstermektedir (Mowday,
vd., 1979). Dolayısıyla beklenti negatif yönlü bir ilişki çıkmasıdır. Ancak iş
stresi (Yılmaz, 2016), işten ayrılma niyeti (Başaran,2016; Büyükbeşe, 2012)
ve işe yabancılaşma (Toklu, 2016) değişkenleri ile iş performansı arasında yapılan tez çalışmalarına anlamlı ilişki bulunamamıştır. Anlamlı ilişki
bulunamayan bir diğer değişken de işe adanmadır (Aslantaş, 2016). İşe
adanan çalışanlar, işlerini isteyerek yapar ve tamamen işlerine odaklanırlar
dolayısıyla işi olması gerekenin üzerinde bir düzeyde gerçekleştirmektedirler (Bakker & Demerouti, 2008). Böylelikle işe adanma ile iş performansı
arasında beklenen ilişki pozitif yönlü bir ilişkidir.
Sapma davranışı (üretim sapması, kişilerarası sapma, mülkiyet sapması
boyutları), mobbing, beş faktör kişilik modeli nörotiklik boyutu, kişilik
(duygusal denge boyutları), iş yeri yalnızlık algısı, memleket özlemi algısı
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işten ayrılma niyeti ile iş performansı arasında korelasyon analizi sonuçlarına göre negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.
Örgütsel bağlılık (yedi çalışma), psikolojik sermaye (üç çalışma), örgüt
kültürü (iki çalışma), iş tatmini (iki çalışma), yetenek yönetimi (iki çalışma), iş yaşam kalitesi, örgütsel destek, iş sağlığı ve güvenliği yönetim uygulamaları, , işin anlamlılığı, lider güç kaynakları, liderin etkililiği, iş motivasyonu, bireysel yaratıcılık, inovasyon desteği, yönetim performansı,
finansal performans, İKY uygulamaları, örgütsel adalet, çalışmaya tutkunluk, örgütsel özdeşleşme, psikolojik sözleşme, mükemmeliyetçilik, otantik liderlik, güçlendirici liderlik, içsel motivasyon, bilgi paylaşımı, çalışan
yaratıcılığı, beş faktör kişilik modeli (öz disiplin ve uyumluluk), duygusal
zekâ, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışı, kişilik boyutları (dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk ve deneyime açıklık), lider-üye etkileşimi ile iş performansı arasında korelasyon analizi sonuçlarına göre pozitif
yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.
Araştırmacılar tarafından iş performansı değişkeni örgütsel bağlılık
değişkenini diğer değişkenlere oranla daha fazla ilişkilendirdikleri (yedi
çalışma) görülmektedir. Araştırmaların sonuçlarına göre, örgütsel bağlılık
ile iş performansı pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu bulgusuna erişilmiştir (Toklu, 2016; Ertan, 2008; Kaya, 2016; Başaran, 2016; Büyükbeşe,
2012; Hassan, 2011; Özpehlivan, 2015). Bu bulgu diğer araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir (Khan,
vd., 2010; Suliman & Iles 2002). Mowday ve arkadaşları (1979)‘nın örgütsel
bağlılığın sonuçları arasında; artan performans, azalan iş devamsızlığı ve
azalan işten ayrılma vak‘aları olduğunu belirtmişlerdir. Bu kapsamda örgütsel bağlılığın artması çalışan performansını pozitif yönde desteklediği
ifade edilebilir. Diğer bir ifade ile çalışanların örgütsel bağlılık düzeyinin
artması çalışan iş performansının artmasını sağlamaktadır.
Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır; İlk olarak çalışmaların bir kısmına yazarlar tarafından yayımlanmasına izin verilmemesi
nedeniyle YÖK’ün veri tabanından ulaşılamamış olmasıdır. İkincisi iş performansı değişkeni temel bir değişken olmasına rağmen bu değişkeni konu
alan yeterli sayıda doktora tez çalışmasının yapılmamış olmasıdır. Sonuncusu ise çalışmalarda nitel araştırma yönteminin kullanılmamasıdır.
Gelecekte yapılacak doktora tez çalışmalarında, araştırmacılar tarafından temel bir değişken olan bu değişkene yer vermeleri gerekliliği bulunmaktadır. Çünkü bu değişkeni konu alan yeterli sayıda doktora tez çalışmasının olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. İş performansı ile
ilişkilendirilen değişkenlerin büyük çoğunluğu bir çalışmada yer bulabilmiş değişkenlerdir. Bu ilişkilerin farklı sektörlerde çalışılması ile bu değişkenler arasındaki ilişkiler ile ilgili daha açıklayıcı bulgular elde edilmesine
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ve yaygın kabul görmüş sonuçlara ulaşma imkânı oluşacaktır. Özellikle
çeşitli tez çalışmalarında iş performansı ile aralarında ilişkisinin farklı sonuçlara ulaşıldığı değişkenlerin (işten ayrılma niyeti vb.) öncelikle çalışmalarda yer verilmesi bu anlamda önem teşkil etmektedir. Ayrıca nitel araştırma yöntemi ve bu yönteme ait veri toplama teknikleri tez çalışmalarında
yer bulamamıştır. Nicel araştırma yöntemi ve sıklıkla kullanılan anket veri
toplama tekniğinin üstün yönleri olduğu gibi zayıf yönleri de bulunmaktadır. İş performansını konu alan doktora tez çalışmalarında nicel araştırma
yöntemi ve anket veri toplama tekniği ile verilerin toplanması ve analizlerin
yapılması, çalışma sonucundan elde edilecek bilimsel bilginin -yöntemin
zayıflıklarından kaynaklanan nedenler ile- gerçeğe yakınlık düzeyi/gerçeği
temsil etme oranı ile ilgili şüphelerin oluşması kaçınılmazdır. Bu yöntem ile
birlikte nitel araştırma yöntemi ve bu yönteme ait veri toplama tekniklerinin kullanılması ile elde edilecek bilimsel bilginin gerçeğe yakınlık düzeyi/
gerçeği temsil etme oranı ile ilgili şüphelerin azalacağı ifade edilebilir.

KAYNAKÇA
AGUS, A., & Sagir, R. M. (2001). “The Structural Relations Between Total
Quality Management, Competitive Advantage and Bottom Line
Financial Performance: An Emprical Study of Malasian Manufacturing
Companies”,
Total
Quality
Management,
12(7),
1018-1024.
doi: 10.1080/09544120120096188.
ASLANTAŞ, M. (2016). Yetenek Yönetiminin İşe Adanma, Performans Ve İşten
Ayrılma Niyetine Etkisi: Bankacılık Sektörü Örneği (Yayımlanmamış
Doktora Tezi), Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
AVUNDUK, Y. (2016). Duygusal Zekânın İş Performansı Üzerindeki Etkisi:
Tıp Doktorları Ve Toplu Ulaşım Şoförleri Üzerinde Karşılaştırmalı Alan
Uygulaması (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Ticaret Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
BAKKER, A. B.
& Demerouti, E. (2008). “Towards A Model of Work
Engagement”, Career Development International, 13(3), 209-223, https://
doi.org/10.1108/13620430810870476.
BAŞARAN, R. (2016). Çalışanların Örgütsel Tutum Ve Davranışlarının İş
Performansı Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Psikolojik Sözleşmelerin
Aracılık Rolü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Beykent Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
BEFFORT, N., & Hattrup, K. (2003). “Valuing Task and Contextual Performance:
Experience, Job Roles, and Ratings of The Importance of Job Behaviors,”
Applied H.R.M. Research, 8, (1), 17-32.

Yönetim ve Strateji Çalışmaları

583

BORMAN, W. C., & Motowidlo, S. J. (1993). Expanding The Criterion Domain
To Include Elements of Contextual Performance, In N. Schmitt & W. C.
Borman (Eds.), Personnel Selection in Organizations (pp. 71-98). New
York: JosseyBass.
BOZKURT, T. A. & Ercan, S. N. (2007). Teknik Performans Ölçeği ve Çevre ile
İlgili Performans Ölçeği. Kişisel İletişim.
BÜYÜKBEŞE, T. (2012). Güçlendirici Liderliğin Çalışan Performansı Ve İşten
Ayrılma Niyetine Etkisi: Bir Model Önerisi (Yayımlanmamış Doktora
Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Kahramanmaraş.
CAMPBELL, J. P., McCloy, R. A., Oppler, S. H. & Sager, C. E. (1993). A Theory of
Performance. In Schmitt, N. & Borman, W.C. (Eds.) Personnel Selection in
Organizations (35-70). San Francisco: Jossey-Bass.
CAMPBELL, J. P., McHenry, J. J. & Wise, L. L. (1990). “Modelling Job Performance
in A Population Of Jobs,” Personnel Psychology, 43, 313-333.
CAMPBELL, J.P. (1990). Modeling the Performance Prediction Problem in
Imdustrial and Organizational Psychology. Dunette M.D. ve Hough L.M.
(Der). Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Palo Alto
CA:Consulting Psychologist Press, Inc. 687-732.
DİRİK, D. (2017). Liderin Sosyal Güç Kaynakları İle Çalışan Performansı
Ve Liderin Etkililiği Arasındaki İlişkiler: Cinsiyet Perspektifinden Bir
Araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Manisa.
DÖNMEZ, B. (2014). Pozitif Psikolojik Sermaye İle İşe İlişkin Duyuşsal İyilik
Algısı, İş Doyumu, İşgören Performansı Ve Yaşam Doyumu İlişkilerinin
Seyahat Acentesi Çalışanları Örnekleminde İncelenmesi (Yayımlanmamış
Doktora Tezi), Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
EREN, S. (2013). Mükemmeliyetçiliğin İş Performansına Etkisi: İstanbul İli
Uluslararası Zincir Otel İşletmelerinde Çalışan Orta Kademe Mutfak
Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Dokuz
Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
ERTAN, H. (2008). Örgütsel Bağlılık, İş Motivasyonu Ve İş Performansı
Arasındaki İlişki: Antalya’da Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir İnceleme
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Afyon.
FUENTES-FUENTES, M. M., Albacete-Sáez C. A. & Lloréns-Montes, F. J. (2004).
“The Impact of Environmental Characteristics on TQM Principles and
Organizational Performance”, Omega, 32(6), 425-442.
GORIS, J. R., Vaught, B. C., & Pettit, Jr J. D., (2003). “Effects of trust in superiors
and influence of superiors on the association between individual-job
congruence and job performance/satisfaction”, Journal of Business and
Psychology, 17(3), 327-343.

584

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

GRIFFIN, M. A., Neal, A., & Parker, S. K. (2007). “A New Model of Work Role
Performance: Positive Behavior in Uncertain and Interdependent Contexts,”
Academy of Management Journal, 50(2),327-347.
HASSAN, M. (2011). Örgütsel Güvenin, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı Ve Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektörü
Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi),
İstanbul
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
HODGES, T. D. (2010). An Experimental Study of the Impact of Psychological
Capital on Performance, Engagement, and the Contagion Effect.
(Yayınlanmamış Doktora Tezi). The Graduate College at the University of
Nebraska.
JOHNSON, J. W. (2003). “Toward A Better Understanding of The Relationship
Between Personality and Individual Job Performance”. Personality and
Work: Reconsidering The Role of Personality in Organizations. Der. Murray
Barrick and Ann Marie Ryan San Francisco: Jossey-Bass, 83-120.
KARASAR, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik
Yayıncılık.
KAYA, N. (2016). Mobbingin Örgütte Adalet Algısı Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi
İle Çalışanların İş Performansına Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul.
KESEN, M. (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Ve Örgüt Kültürünün
Çalışan Performansı Üzerine Etkileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi),
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
KHAN, M.R., Ziauddin, Jam, F. A. & Ramay, M. I. (2010). “The mpacts of
Organizational Commitment on Employee Job Performance”, European
Journal of Social Sciences, 15(3), 292-298.
KILINÇ, E. (2016). Psikolojik Sözleşmenin Çalışan Performansına Etkisine İlişkin
Kamu-Özel Hastanelerde Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Gaziantep Örneği
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Kilis.
KIRKMAN, B. L. & Rosen, B. (1999). Beyond self-management: antecedents and
consequences of team empowerment. The Academy of Management Journal,
42(1), 58- 74.
KOCABACAK, A. (2011). İnsan Kaynakları Seçme Ve Yerleştirme Süreci
Açısından Kişilik Boyutları İle Çalışan Performansı İlişkisi: İlaç Sektöründe
Psikoteknik Boyutta Bir Uygulama (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Selçuk
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
LAM, S. S. K. & Schaubroeck, J. (1999). Total Quality Management and Performance
Appraisal : An Experimental Study of Process versus Results and Group
versus Individual Approaches, Journal of Organizational Behavior, 20(4),
445-457.

Yönetim ve Strateji Çalışmaları

585

MOTOWIDLO, S. J. & Schmit, M. J. (1999). Performance assessment in unique
jobs. In D. R. Ilgen & E. D. Pulakos (Eds.), The changing nature of job
performance: Implications for staffing, motivation, and development, San
Francisco, CA: Jossey-Bass, 56–86.
MOTOWIDLO, S. J. (2003). Job Performance. In W. C. Borman, D. R. Ilgen, & R.
J. Klimoski (Eds.), Handbook of psychology: Industrial and organizational
psychology, 12,39-53). Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons.
MOTOWIDLO, S. J. ve Kell, H. J. (2013). Job performance. in Weiner, I. B. (Ed.)
Handbook of psychology: 12. (82-103). New Jersey: Wiley & Sons.
MOTOWIDLO, S. J., Borman, W. C. & Schmit, M. J. (1997). “A Theory of
Individual Differences in Task And Contextual Performance,” Human
Performance, 10(2), 71-83.
MOWDAY, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W., (1979). “The Measurement Of
Organizational Commitment,” Journal Of Vocational Behavior, 14 (2), 224247.
ORGAN, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier
Syndrome. Lexington, MA: Lexington Books,
ORPEN, C. (1994). The Effects Of Exchange Ideology On The Relationship
Between Perceived Organizational Support And Job Performance. Journal
of Social Psychology, 134, 407-408.
ÖCAL, K. (2011). Kâr Gütmeyen Spor Kurumlarında Çalışan Performansının
Yordanması: Yönetim Ve Finans Performansının Rolü, İnovasyon Desteği
Ve Bireysel Yaratıcılığın Arabuluculuk Rolü (Yayımlanmamış Doktora
Tezi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
ÖZKAN, C. (2017). İşin Anlamlılığının İş Performansı Ve Sapma Davranışına
Etkisi: Mersin İlinde Yapılan Bir Araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi),
Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
ÖZPEHLİVAN, M. (2015). Kültürel Farklılıkların İşletmelerde Örgüt İçi İletişim,
İş Tatmini, Bireysel Performans Ve Örgütsel Bağlılık Kavramları Arasındaki
İlişkiye Etkileri: Türkiye-Rusya Örneği (Yayımlanmamış Doktora
Tezi), Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
PODSAKOFF, P. M., MacKenzie S. B., Paine J. B., & Bachrach D. G. (2000).
“Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of The Theoretical
and Empirical Literature and Suggestions for Future Research”. Journal of
Management, 26(3), 513-563.
RAHMAN, S. & Bullock, P. (2005), “Soft TQM, Hard TQM, and Organizational
Performance Relationships: An Empirical Investigation”, Omega, 33(1), 7383.
REGO, A., & Cunha, M. P. (2008). “Perceptions Of Authentizotic Climates And
Employee Happiness: Pathways To İndividual Performance?” Journal of
Business Research, 61, 739-752.

586

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

ROGG, K. L., Schmidt, D. B., Shull, C., & Schmitt, N. (2001). “Human ResourcePractices, Organizational Climate and Customer Satisfaction”, Journal of
Management, 27, 431-449.
SCHEPERS, J. M, (2005), “The Construction and Evaluation of a Generic Work
Performance Questionnaire for Use with Administrative and Operational
Staff ”, SA Tydskrif vir Bedrysielunde, 34(1), 10-22.
SCHERMERHORN, J. R. (1989). Management for Productivity, 3rd Ed., John
Wiley and Sons, New York.
SCHMIDT, F. L., & Hunter, J. E. (1992). Development of a Casual Model Processes
Determining Job Performance, Current Directions in Psychological Science,
84-92.
SIGLER, T. H. & Pearson, C. M. (2000). “Creating An Empowering Culture:
Examining The Relationship Between Organizational Culture and
Perceptions of Empowerment,” Journal of Quality Management, 5, 27-52.
SONNENTAG, S. & Frese, M. (2002). Performance Concepts and Perrmance
Theory In S. Sonnentaq (Eds.), Psychological Management of Individual
Performance, John Wiley & Sons, Ltd,. 16-43.
STAPLES, D. S., Hulland, J. S., & Higgins, C. A. (1999). “A self-efficacy theory
explanation for the management of remote workers in virtual organizations,”
Organization Science, 10,758-776.
SULIMAN A., & Iles, P., (2000). “Is Continuance Commitment Beneficial To
Organizations? Commitment-Performance Relationship” A New Look
Journal of Managerial Psychology, 15(5), 407-426.
SÜER, F. C. (2015). Mavi Yakalı Çalışanların Memleket Özlemi Ve İşyeri Yalnızlık
Algıları İle Bireysel Performans Seviyeleri, Yardımseverlik Davranışı Ve
Yüksek Görev Bilinci Arasındaki İlişki Ve Söz Konusu İlişkide Çalışanın
Aynı İşyerinde Akrabasının Bulunma Durumunun Rolü (Yayımlanmamış
Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
ŞEHİTOĞLU, Y. (2010). Örgütsel Sessizlik Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
Ve Algılanan Çalışan Performansı İlişkisi (Yayımlanmamış Doktora
Tezi), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
TOKLU, A. T. (2016). Çalışanlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının
Örgütsel Bağlılık, İşe Yabancılaşma Ve İş Performansına Olan Etkisinin
İncelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gebze Teknik Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
TOPALOĞLU, T. (2013). Psikolojik Sermaye: Psikolojik Sermaye İle İş Performansı
Arasındaki İlişkiye Otantik Liderliğin Düzenleyici Etkisi (Yayımlanmamış
Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
TSUI, A. S., v.d., (1997). “Alternative Approaches to The Employee-Organization
Relationship: Does Investment in Employees Pay Off?,” Academy of
Management Journal, 40(5), 1089-1121.

Yönetim ve Strateji Çalışmaları

587

ULUDAĞ, G. (2016). Lider-Üye Etkileşiminin, Yetenek Yönetimi ve İşgören
Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Örneği
(Yayımlanmamış Doktora Tezi),
Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Diyarbakır.
VISWESVARAN, C. (1993). “Modeling Job Performance: Is There A General
Factor?, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), University of Iowa, Iowa City, IA.
VISWESVARAN, C. (2001). “Assessment of Individual Job Performance: A
review of the Past Century and a Look Ahead,” Handbook of Industrial and
Organizational Psychology, 1, 110-126.
VISWESVARAN, C., & Deniz S. O. (2000). “Perspectives on Models of Job
Performance,” International Journal of Selection and Assessment, 216- 226.
WELBOURNE, T. M., Johnson D. E. & Erez A. (1998). “The Role-Based
Performance Scale: Validity Analysis of A Theory-Based Measure”. Academy
of Management Journal, 41(5), 540–555.
YAŞİN, T. (2016). Kişilik Özellikleri Ve Psikolojik Sermayenin Psikolojik İyi
Oluş, Akış Deneyimi, İş Tatmini Ve Çalışan Performansına Etkileri
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
YILMAZ, A. (2016). Algılanan Örgütsel Destek Ortamında İş Stresi Ve İş Yaşam
Kalitesinin İş Performansı Üzerine Etkisinin Araştırılması: İstanbul’da
Bulunan Beş Yıldızlı Otellerde Çalışan Aşçılar Üzerine Bir Araştırma
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul.

Ek-1 İş Performansı Ölçeği (Kirkman & Rosen, 1999; Sigler & Pearson, 2000)
İFADELER
1 Görevlerimi tam zamanında tamamlarım
2 İş hedeflerime fazlasıyla ulaşırım
3 Sunduğum hizmet kalitesinde standartlara fazlasıyla ulaştığımdan eminim
4 Bir problem gündeme geldiğinde en hızlı şekilde çözüm üretirim
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TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK İŞE ALIM KULLANIMINA
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
AN INVESTIGATION FOR USE ELECTRONIC
RECRUITMENT IN TURKEY
Moalosi LEBEKWE1, Rahile GÜRAN2
ÖZET
Bu çalışmada bir insan kaynakları aracı olarak e-işe alma kullanımı incelenip
analiz edilmiştir. Çalışmamızın amacı, organizasyonların e-işe almada kariyer
web sitelerinden nasıl yararlandıklarını ortaya koymaktır. Çalışmada, Cober ve
arkadaşları (2004) tarafından geliştirilmiş insan kaynakları kariyer web sitelerini
analiz yöntemi kullanılmıştır. FortuneTurkey.com tarafından oluşturulmuş
Türkiye’nin en büyük 500 şirket listesinden en üst 25 Türk şirketinin insan
kaynakları ve kariyer web siteleri incelenip analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına
bakıldığında, 25 şirket üzerinden sadece iki şirketin kendilerine ait insan kaynakları
web sitesinin olmadığı anlaşılmıştır. Bu iki şirket de uluslararası şirketlere bağlı
olduklarından ana şirketin web sitesini kullanmışlardır. Tüm şirketlerin kariyer
web sitesine güler yüzlü, mutlu insan resimleri ve üretilen ürünlerin fotoğrafları
yerleştirilmiştir. İdeal çalışma ortamları ve kariyer geliştirilebilir bir çalışma
ortamını gösterebilmek adına web sitelerinde ilgili şirketler tasvir yoluyla
anlatmıştır. Web siteleri, organizasyonlarda cinsiyet ve yaş çeşitliliği göstermesine
rağmen hiçbir web sitesinde ırksal çeşitlilik görülmemiştir. Hem Türkçe hem
de yabancı dil (İngilizce) kullanılan web sitelerinde sağlanan bilgilerin miktarı
aynı değildir, yabancı dilde verilen bilgiler daha az ve daha genel olmuştur.
Şirketlerin insan kaynakları web sitelerinin çoğu, işe alma süreci hakkında detaylı
bilgi vermiştir. Fakat verilen bilgiler uzun metinler halinde olduğu için okuması
kolay değildir. Hiçbir şirket online başvuru aracı olarak e-posta kullanmamıştır.
Şirketlerin çoğu, kullanıcı adı ve şifresinin başvuru işleminden önce alındığı kendi
web sitesinde doldurulup temsil edilebilir bir online başvuru formu sunmaktadır.
Ancak bazı şirketler iş olanaklarının ilanları ve başvurularını almak için üçüncü
şahıs web siteleri kullanmıştır.
Anahtar Kelimeler: E-işe alma, İnsan Kaynakları, Kariyer Web siteleri, Türkiye,
İnternet kullanım, Organizasyon Çekiciliği, Personel Avcılığı

1 Partnership Assistant, The United Nations Office for Project Services
2 Öğretim Görevlisi, İstanbul Kavram MYO

590

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-IV

ABSTRACT
This study examines the use of E-recruitment as a human resources tool in
organizations. The study take into account the method developed by Cober et al
(2004) for analyzing organizations’ career websites. From the 500 largest companies
in Turkey as asserted by FortuneTurkey.com, the top 25 Turkish companies’ human
resources or career websites were examined and analysed. From the finding of the
study, out of the 25 companies only two did not have their own human resources
website. They used parent company website as they were attached to an international
company. In all the websites, the companies put colourful pictures, pictures of
people with happy faces and pictures of the products produced. Websites portrayed
companies as ideal places to work and development a career for job seekers. Even
though the websites portrayed gender and age diversity in the organizations, they
failed to show racial diversity and for websites that used both Turkish language and
a foreign language (English language) the amount of information provided was not
the same. The information provided in foreign language was less and too general.
Most companies gave detailed information on recruitment process however the
information was in paragraphs making not easy to follow or read. No company
used email as an online application tool. Most companies used online application
form that are filled and submitted on the website. A user name and password was
created before the application process could begin. However some companies used
third party websites for advertising and applying for opening posts.
Keywords: E-recruitment, Human Resources and Career Websites, Turkey and
Internet usage.

GİRİŞ
Günümüz değişen iş dünyasında işletmeler, rekabete ayak uydurmanın
yollarını bulmak zorundadır. Organizasyonlar rekabet avantajı sağlayabilmek adına kaliteli çalışanlar bulmayı hedeflemektedir. Kaliteli çalışanları bulmadan önce adayları organizasyona çekebilmek önemlidir. Doğru
adaylara iş sağlamanın öneminin belirgin hale gelmesiyle organizasyon
içerisinde doğru zamanda doğru işe doğru insanın bulması ve teknolojik
değişikliklere kolay uyum sağlanması gerekmektedir. Yeni teknolojiler,
küresel rekabet ve artan müşteri talepleri doğrultusunda rekabete uyum
sağlayabilmek adına bilgi teknolojilerinden yararlanmanın gerekliği açıktır (Marinagi, Trivellas ve Sakas, 2014). Diğer taraftan demografik değişim
nedeniyle istihdam piyasaları yavaşça yetenekli işgücünü kaybetmektedir.
Yüksek vasıflı çalışanların eksikliği enflasyonist ücretlere yol açmakta aynı
zamanda düşük vasıflı çalışanların artışı, düşük verimliliğe ve maliyetlerin
yükselmesine sebep olmaktadır (Lerman ve Schmidt, 1999: 86).
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Organizasyonlar doğru işe doğru adayı bulabilmek için gazete iş ilanları, üniversite kariyer fuarları, personel avcılığı, istihdam ajansları ve çalışan
tavsiyeleri gibi farklı işe alım uygulamaları kullanmaktadır. Ayrıca gelişen
teknoloji sayesinde birçok organizasyon internetten işe alımı kullanmaya
başlamıştır. Jobvite Inc. (2011)’ye göre yetenek rekabeti büyüdükçe, organizasyonlar tarafından sosyal işe alım aracı olarak sosyal medya platformlarına da yatırım artmaktadır. Şirketlerin büyük bir çoğunluğu işe alma süreçlerinde sosyal medya platformları kullanmakta veya kullanmaya başlamayı
planlamaktadır (Jobvite Inc., 2011). Gazeteler gibi geleneksel işe alma medyaları ile internet karşılaştırıldığında, organizasyonlar resmi ya da kariyer
web sitelerinden daha fazla bilgi sağlayabilmektedir. Çalışmamız, gelişen
teknolojiyle birlikte yaygınlaşan elektronik işe alımın detaylı bir şekilde ele
alınması açısından önemlidir. Bu çalışma, mevcut işe alma yazınına katkı
sağlamayı ve Türkiye’deki şirketlerin e-işe alma kullanımının incelemesini
amaçlamaktadır.

İŞE ALMA ve E-İŞE ALMA
İşe alma, potansiyel adayların belirlenmesi ve dikkatlerinin çekilmesi
amacıyla organizasyonlar tarafından gerçekleştirilen temel uygulamalar ve
faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Breaugh ve Starke, 2000: 431). Etkileyici ve verimli işe alma süreci sayesinde, açık pozisyonların doldurulması
için, uygun adaylar aranmaktadır. İnsan kaynakları yöneticileri açısından
verimli bir işe alma temel ve önemli bir fonksiyondur. Çünkü işletmeler
için önemli bir kaynak olan insan sermayesi, organizasyonun içine çekilmeye çalışılmaktadır. Bugüne kadar adayların dikkatini çekmek ve işe alım
için birçok kullanılabilir yöntem vardır. Bu yöntemler, geleneksel yöntemler olarak kategorize edilmiştir. Teknolojinin hızlı gelişimi, işletmelerdeki
iş yürütülme biçimini değiştirmiştir. İşletmelerde elektronik posta ve genel
internet kullanımı artışı, teknoloji kullanımının arttığını göstermektedir
(Erica, 2007).
İnternet kullanımı, İnsan Kaynakları bölümü uygulamalarında ve
işe alma süreçlerinde büyük bir değişikliğe yol açmıştır. Smith ve Rupp
(2004)’a göre, elektronik işe alma ya da e-işe alma, geleneksel olmayan işe
alma yöntemlerinin en popülerinden biridir. E-işe alım, internet üzerinden
potansiyel adayların dikkatinin çekilmesi ve belirtilmesi amacıyla, kullanılan bir yöntemdir (Breaugh ve Starke, 2000: 429). Galanaki (2002)’ye göre
online platformlarda iş ilanlarının bulunması, başvuru sahiplerinin online
kaynaklar kullanarak iş hakkında bilgi edinmelerine yönelik fayda sağlamaktadır. Schreyer ve McCarter (1998) ise, e-işe alma sürecini, iş ilanlarının yerleştirilip, özgeçmişler alınması adayların ve mevcut çalışanların insan kaynakları veri tabanını oluşturması olarak tanımlamışlardır (Schreyer
ve McCarter, 1998: 74). Bu anlamda, E-işe alma hem organizasyonun kendi
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web sitesi hem de özel web sitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Demografik eğilimlerden ve finansal kıtlıklardan dolayı, organizasyonlarda
e-işe alma fazlasıyla yaygınlaşmıştır. Freeman ve Autor (2002)’a göre, e-işe
alma sayesinde, başvuru sahipleri için başvuru masraflarını azaltmakta ve organizasyonlar da çok fazla başvuranın ilgisini çekmesine rağmen başvuranların arasında, az vasıflı başvuranlar da olabilmektedir. Bu bağlamda, Freeman
ve Autor (2002), organizasyonlarda, daha yetenekli adayları seçmek amacıyla, gelişmiş adayları inceleme mekanizmalarının da olduğunu belirtmişlerdir.
Teknolojik gelişim ve bilgi ulaşımının kolay olmasından dolayı, işletmelerin,
daha yetenekli adayları bulma olanağının arttığını söyleyebiliriz.
E-işe almanın potansiyel faydası, kariyer web sitesinin kullanım maliyetlerini azaltma kabiliyetidir. Kariyer web siteleriyle organizasyonlar,
düşük maliyetler ile aday havuzunu kolayca oluşturabilmektedir. Frankland (2000)’a göre iyi bir kariyer web sitesi kurma maliyeti, ulusal bir gazetede tek bir yüksek iş profilinin reklam maliyetlerine yaklaşık eşdeğerdir
(Fankland, 2000). E-işe alım kapsamında online olarak mülakat, psikometrik testler ve yetenek sınavları gibi değerlendirmelerde yapılmaktadır
(Fayyazi ve Afshar, 2014). Adaylar açısından da bakıldığında, e-işe alma
yöntemi adayların hem ilgili mevcut iş pozisyonu hem de organizasyon ile
ilgili detayları bulabilmesi açısından önemlidir. Aday bu şekilde, mülakat
süresinde organizasyon hakkında daha fazla bilgiye sahip olmaktadır ve bu
durum adayların başarılı olma olasılığını arttırmaktadır. Diğer geleneksel
işe alma yöntemleri ile karşılaştırıldığında, e-işe alım da organizasyonun
yanıt oranı daha yüksektir.
Dezavantajlı yönler açısından bakıldığında, online işe alım ağırlıklı bilişim işleri ve genç mezunlar için uygun olarak algılanmakta, bu nedenle diğer profillere ulaşmak için online işe alımın etkinliği sınırlı olabilmektedir
(Galanaki, 2002: 245). Greengard (1999)’e göre online işe alım, tüm dünyaca
tanınan organizasyonlar için daha verimli olabilmektedir (Greengard, 1999).
Bu anlamda, piyasaya yeni giren organizasyonlar için online işe alma daha
az verimli olabilir. Çünkü internet ortamına güvensizlikten dolayı potansiyel
yetenekli adaylar kişisel bilgilerini paylaşmaya çekinebilmektedirler.

E-İŞE ALMA DEVRİMİ
Gentner (1984) ve Casper (1985)’e göre, e-işe alma, 1980 yılın ortalarında yeni işverenlerin seçilebilir işe alma yöntemi olarak ortaya çıkmıştır.
E-işe alıma, işverenlere getirdiği faydalar nedeniyle, yönetim medyalarında, ‘İşe Alma Devrimi’ adı verilmiştir (Parry ve Shaun, 2008). E-işe alım,
internet platformları üzerinden iş hakkında bilgi alınması olarak tanımlanarak 1990’larda insan kaynakları dergilerinde, makalelerinde ortaya çıkmaya başlamıştır. O zamanlarda teknoloji şirketleri ve üniversitelerde aşırı
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olarak internet kullanılmaya başlanmıştır ve o zamanlardan beri, e- işe alım
yavaşça gelişmektedir (Taylor, 2011).
Araştırmacıların çoğu (Salmen, 2012; Stojanova ve Efremovski, 2014;
Prasad, 2011; Furtmueller, 2012; Girard ve Fallery, 2009 ), e-işe alma devriminde, Web 1.0 ve Web 2.0’nın kullanılmasının büyük bir rol oynadığını
belirtmiştir. Salmen (2012), Web 1.0 sayesinde başvuru sahipleri için işi
arama zamanı ve masrafları azalttığını ve iş hakkında bilgi almak için daha
şeffaf yollar açıldığını belirtmiştir (Salmen ve Rath, 2012: 284). Salmen
(2012)’e göre, Web 1.0 ile 2000’li yılların başlarında mevcut pozisyonlara
başvuru için adaylar, özgeçmişlerini ilgili işletmeye e-posta ve postane yoluyla ulaştırıyorlardı. Çünkü, Web 1.0’ın tasarımı tek yönlüydü (Salmen ve
Rath, 2012: 284).
2006 yılında, Web 2.0 teknolojik yeniliği ortaya çıkınca, e-işe alma da
gelişmiştir. Web 2.0 teknolojisi ile organizasyonlar daha fazla potansiyel
adaylara ulaşmış ve yetenek kazanımı konusunda, Web 2.0 modern teknolojisinden organizasyonlar daha fazla faydalanmıştır. (Furtmueller, 2012).
Web 2.0 ile organizasyonlar potansiyel adaylarla sosyal diyaloglara girmiş ve bunu yaparak adayların iş tecrübeleri, becerileri ve yetkinlerini kolayca belirleyebilmiştir. Girard ve Fallery (2009)’e göre Web 2.0’nin anahtar
noktalarını bloglar, online sosyal ağları (Facebook, Linkedin), sanal dünyası, RSS besleme ve video platformlarını (Youtube) içermektedir (Girard
ve Fallery, 2009). Web 2.0 sayesinde organizasyonlar kendilerini markalaşmayla birlikte daha çekici bir şekilde sosyal imajlarını geliştirmişlerdir
(Furtmueller, 2012).
Aşağıda bulunan Şekil 1’de, geleneksel işe alma kaynaklarından (gazeteler) başlanarak sosyal medyadan işe alıma kadar uzanan işe alma devrimini zaman çizelgesi halinde göstermektedir. Bu şekle göre her gelişim
arasında, yaklaşık 5 yıl vardır. Her kullanılan işe alma kaynağıyla, farklı
insan kitlelerine ulaşılabilmektedir. Örneğin, yazılı basın kullanılarak, belirli insan kitlesine ulaşılırken sosyal medya platformlarıyla farklı yerlerdeki insanlara ulaşılabilecektir. E-işe alma devrimi ile birlikte, işverenlerin
rolü ve işe alma süreçleri değişmiştir. İşverenler ve çalışanlar zamanla daha
çok uzmanlaştıkça işe alma süreçleri, organizasyonun idare işlemi olarak
görülmekten çıkmış ve danışmanlık işlemine dönüşmüştür.
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Şekil 1: E-İşe Alım Devrimi

Kaynak: aktaran Sills, M., 2014: 16

2015 YILINDAKİ TÜRKİYE’NİN FORTUNE 500 ŞİRKETİN
E-İŞE ALMA UYGULAMASINA YÖNELİK ARAŞTIRMA
‘Fortuneturkey.com, 2007 yılında Türkiye’de yayınlanmaya başlayan
Fortune Türkiye dergisinin internet sitesidir. Dünyada 120 ülkede 5 milyonun
üzerinde bir okur kitlesine sahip olan Fortune, dünyanın en çok danışılan,
en çok alıntı yapılan ve en çok ödül alan iş dünyası dergisidir. Fortune,
yayınladığı haberlerin doğruluğu, derinliği, analitik yönlerinin öne çıkışıyla
tüm dünyada iş, finans ve teknoloji dünyası için bir referans olarak kabul
ediliyor. Fortune Türkiye, “Türkiye’nin en büyük 500 şirketi”, “Türkiye’nin en
güçlü kadınları”, “Yılın iş insanı”, “Türkiye’nin en beğenilen şirketleri”, “40
yaş altı 40” gibi referans niteliğinde çalışmalar yayınlamıştır’
- http://www.fortuneturkey.com/
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi çalışmasında, yıllık olarak Türkiye’nin
ekonomisinde en büyük performans gösteren 500 şirketin sırayla
listesi oluşturulmuştur. Listede, net satış gelir, net satış değişim, faiz
vergi öncesi kâr (FVÖK), FVÖK değişimi, aktif toplam gelir, öz kaynak
gelirleri ve ihracat gelirleri olarak şirketleri sıralamıştır. Fortune sektör
gruplandırmasını Fortune 1000 ve Global 500 listelerinden yararlanarak
belirlemektedir. Uluslararası nitelikte 25 sektör içinde yer alan bu şirketler
Fortune’ın Global 500 şirket veri tabanından seçilmekte olup bu şirketlerin
en az 10 milyar $ hasılatlarının bulunması ve hasılatları itibariyle sektörleri
içinde en büyük şirketler arasında yer almaları gerekmektedir (2007 yılı
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toplam gelirlerine göre). Bir sektörde değerlendirme kapsamında en fazla
16 şirket yer alabilmektedir, diğer taraftan her bir sektör için en az 9 şirket
değerlendirme kapsamına alınmakta olup, bu şirketlerin en az 4 farklı
ülkeyi temsil etmesi gerekmektedir (http://www.haygroup.com/).

AMAÇLAR VE OBJEKTİFLER
Bu çalışmanın amacı, bir işe alma aracı olarak organizasyonların kariyer web sitelerinden ne şekilde faydalandığının araştırılmasıdır. Çalışmada,
kariyer sitelerindeki şirketlerin çekicilik etkisi de incelenmiştir. Türkiye’nin
en büyük 500 şirketinin listesinden net satış gelirine göre en üst 25 şirket seçilip onların insan kaynakları ya da kariyer web siteleri incelenmiştir. Web sitelerinin incelenmesinde, e-işe alma süreçleri, insan kaynakları
uygulamaları, faaliyetleri ve kariyer web sitelerinin özelliklerine odaklanılmıştır. Fortuneturkey.com’a göre bu şirketler en iyi performans gösteren
şirketlerdir. Bu şirketler, farklı sektörlerden geldiği için farklı cinsiyet ve
eğitime sahip olan başvuranların ilgisini çeken şirketlerdir.

YÖNTEM
2004 yılında Cober ve arkadaşlarının ‘Form, Content, and Function:
An Evaluative Methodology for Corporate Employment Web Sites’
çalışmasında oluşturulduğu kurumsalların kariyer web sitelerinin inceleme
yöntemi ile Fortune Türkiye tarafından oluşturulduğu Türkiye’nin en
büyük 500 şirketinin listesinden en üst 25 şirketin kariyer web siteleri
incelenip analiz edilecektir. Cober ve arkadaşlarının analizlerinde, kariyer
web sitesinin biçimi, fonksiyonu, içerikleri, başvuru sahiplerinin istihdam
kararlarını nasıl etkilediğini incelemiştir.
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Tablo 1: 2015 Yılındaki Türkiye’nin Fortune 500 Şirketlerin En Üst 25 Şirketi
2015 YILINDAKİ TURKİYE’NİN FORTUNE 500 ŞİRKETLERİN EN
ÜST 25 ŞİRKETİ
1

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş

2

BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Tasıma A.Ş

3

OMV Petrol Ofisi A. Ş

4

Türk Hava Yolları A.O

5

Türkiye Elektrik İletim A.Ş

6

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş

7

OPET Petrolcülük A.Ş

8

Shell & Turcas Petrol A.Ş

9

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş

10

Türk Telekomünikasyon A.Ş

11

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş

12

Arçelik A.Ş

13

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş

14

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş

15

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş
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16

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş

17

EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş

18

Migros Tic. A.Ş

19

Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş

20

Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş

21

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş

22

Aygaz A.Ş

23

JTI Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş

24

Selçuk ECZA Deposu Tic. ve San. A.Ş

25

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş
Kaynakça: http://fortuneturkey.com/fortune500

25 şirket üzerinden sadece iki şirketin insan kaynakları web sitesinin
sayfaları bulunmamaktadır. Bu şirketler, uluslararası şirketin bir alt birimi
olmasına rağmen uluslararası şirketin web sitesi yerine kullanılmamıştır.
Araştırma, sadece Türkiye’deki web sitelerinin insan kaynakları sayfalarını
incelenmeye odaklanmıştır. Analiz edilme aşamasında yanlışlığı önlemek
amacıyla farklı üniversitelerden, bölümlerden ve farklı ulusal kökenden 5
yüksek lisans öğrencisiyle bir odak grubu oluşturulmuştur. Onların düşünce ve perspektifleri de ortaya çıkartılarak kariyer web siteleri incelenmiş ve
analiz edilmesinde katkıları dikkate alınmıştır. Kariyer web siteleri iki gün
içinde analiz edilmiştir ve analiz edilmeden önce odak grubuna Cober ve
arkadaşları (2004) kariyer web sitelerinin incelenme yöntemi anlatılmıştır.
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BULGULAR
Web Sitelerinin İçeriklerinin Analizi
Cober ve arkadaşları (2004) tarafından, ödüllendirme, organizasyonel
kültür, eğitim ve kariyer geliştirme, iş hakkındaki ön bilgilerin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu bilgiler incelenerek, başvuru sahiplerinin bu
bilgilere dikkat edip etmediği anlaşılabilmekte ve bu içerik türünün, bir
işe başvuru yapmasında başvuru sahiplerinin etkisini belirtebilmektedir.
23 web sitesi üzerinden, 11 web sitesi ücretlendirme ve yan hak bilgilerine
temas etmiştir. Fakat sağlanan bilgiler çok genel ve kısadır. Birçok şirket,
bu konuya birkaç satır ithaf etmiş ve “performansa ve yetkinliklere bağlı ücret, rekabetçi ve şirket stratejilerine uygun ücretlendirme, yaratıcılığı teşvik
ederek ödüllendirme ve adil davranış, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme
politikası” gibi ifadeler kullanmıştır. Listede bulunan kısmen veya tamamen devletin sahip olup yönettiği organizasyonlar ise, ücretlendirme politikaları, mevcut iş kanununa dayandırılmış ve birkaç durumda iş kanunun
elektronik kopyasını sağlamıştır. Fakat listeden sadece bir şirket, açıkça
farklı mesleklerden ücret paketinin rakamlarını ortaya çıkarmıştır.
Breaugh ve Starke (2000)’ye göre başvuru sahipleri genel bilgilere dikkate vermemekte ve ‘maaş politikaları’ hakkında bilgisinin olmaması başvuru sürecini etkileyebilmektedir (Breaugh ve Starke, 2000: 430). Dolayısıyla
Breaugh ve Starke (2000), organizasyonların daha fazla belirli bilgi sağlamalarının, başvuru sahiplerinin ilgisini çekeceğini belirtmiştir (Breaugh ve
Starke, 2000: 431). Aynı zamanda, Behling ve arkadaşları (1968)’nin objektif faktör teorisine göre, başvuru sahipleri çalışacakları işyerini seçme
konusunda, ücret paketi gibi farklı objektifler ve ölçülebilir özellikleri göz
önünde bulundurmaktadır (Behling, Labovitz ve Kosmo, 1968). Ücret dış
ikramlar sağlanması konusunda ise, birkaç şirket çalışanların sosyal yardım
haklarını açıkça belirtmiştir. Bunlar, ücretsiz kreş ve servis, sosyal tesisleri kullanma, lojman, düğün, yemek ve doğum yardımlarını içermektedir.
Holding altında olan şirketler de, holding tarafından sağlanan ikramları ve
faydaları belirtmiştir.
Açıkça belirtilmediği halde şirketin %57’si kendi kültürleri üzerinde bir
ipucu vermiştir. ‘Teşvik ediyoruz, tavsiye ediyoruz, önemsiyoruz ve öneri
veriyoruz’ gibi ifadeleri kullanarak, kişi-örgüt uyumuna istekli adaylardan
başvuranları rica etmişlerdir. Örneğin, bir şirket, ‘…kurum kültürümüzün
önemli bir parçası olarak, sosyal ve sportif faaliyetlerimizde tüm çalışma
arkadaşlarımızın girişimlerini ve katılımlarını ön plana çıkarmayı teşvik
ediyoruz’ şeklinde bilgi vermiştir. Birkaç durumda, şirketler de, başvuru
sahiplerinin iş tatmini, örgüt bağlılığı, organizasyonun performansı ve
organizasyon kültürel bağlantısını kurmaya çalıştıklarından bahsetmiştir.
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Buna ek olarak, web sitelerinde, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları anlatılarak, insan kaynakları bölümü, örgüt kültürü, değerleri ve
normlarının sağlanmasında çok önemli bir bölüm olarak tasvir edilmiştir.
Şirketlerin web sitelerinde, 14 şirketin insan kaynakları eğitimi ve kariyer gelişimleriyle ilgili bilgi verdiği görülmektedir. Teklif edilen eğitim
ve kariyer uygulamaları, staj programları, mesleki yeterlilik programları,
sürekli iyileştirme programları, kongreler, zirveler, konferanslar ve seminerler, içerilmektedir. Buna ek olarak birçok şirket, kariyer geliştirme aracı
olarak değerlendirme mekanizmaları ve yetenek yönetimi programlarını
ortaya koymuştur. Sadece 2 şirket, organizasyonda bir çalışanın tipik bir
gün ya da sorumluluklarını tanımlayan bilgilerini sunmuştur. Fakat bu bilgi bireysel olarak çalışanlara odaklanmamış, genel olarak tüm çalışanların
sahip olması organizasyon tarafından istenen özellikleri sırayla ortaya koymuştur. Ayrıca, bu özellikler organizasyonel kültüre bağlanmıştır.
Şirketlerden 10’unda ise belirli grupların mesajları vermiştir. Birçok
şirket, üretim şirketi olduğu için beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanların
iletileri bölünmüştür. Buna rağmen hem üretim hem de hizmete dayalı şirketlerin, kendi web sitelerinde üniversite mezunları ve deneyimli çalışanlar
için ayrı bir link verilmiştir. Üniversite mezunları sayfasında staj fırsatları,
staj başvuru süreci hakkındaki bilgileri, mentorluk programları ve yarışma girişimleri gibi bilgiler sağlanmıştır. Deneyimli çalışanlar için ise açık
pozisyonlar, başvuru süreçleri ve koşulları gibi bilgiler verilmiştir. Bunun
dışında, 23 şirket içinden sadece bir şirketin web sitesinde engelli istihdamı
için yer ayrılmış ve engelliler için belirli iş olanaklarından bahsedilmiştir.
İş- özel yaşam dengesi tavsiyeleri konusunda, şirketlerden 3’ü bilgilerini
sunmuştur. Ayrıca bu bilgiler spor faaliyetleri ve çalışanların sosyal etkileşimlerine odaklanmış, örneğin şirketler tarafından ücretsiz spor tesisleri
sağlanmış ve öneri olarak bu tesisler çalışanların kullanımına teşvik edilmiştir. Buna ek olarak iş-özel hayatı dengeleme tavsiyeleri sunan 3 şirketten
biri, mağazalarında alışveriş indirimleri teklif etmiştir. On bir şirket sosyal sorumluluk faaliyetleriyle ilgili bilgilerini ortaya koymuştur. Fakat bu
sosyal sorumluluk faaliyetleri ayrı web sitesinin sayfasına yerleştirilmiştir.
Ancak çalışmada kariyer ya da insan kaynakları sayfalarının incelenmesine ve analiz edilmesine rağmen bu sosyal sorumluluk sayfası da incelenip
analiz edilmiştir. Sosyal sorumluluk programları şirketin bulunduğu sektörle daha fazla ilişkilidir. Eczacılık sektöründe olan şirket bir üniversitede
eczacılık fakültesinde sınıfları restore etmiştir. Bunun dışında da sosyal sorumluluk kampanyaları, sponsorluklar, eğitim, inşaat projeleri ve karşılıksız burslar verilmesi gibi dikkat çekici örneklerde görülmüştür.
Hiçbir şirket kendi web sitesinde çalışanların iş deneyimi ifadeleri ya da
çalışanların tanıklıklarını sunmamıştır. Sadece bir şirket, öz değerlendirme
unsurlarını ortaya çıkarmıştır. Bu malzemeleri organizasyonel kültüre ve
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organizasyon tarafından istenilen kişinin genel özelliklerine bağlanmıştır.
Çeşitlendirme iletileri konusunda 23 şirket üzerinden 5 şirket bilgi vermiştir. Örneğin bir şirket web sitesinde, şirketin insan kaynakları politikalarında politika ve kültürel geçmişlerinden bağımsız olarak çalışanların seçildiğini belirtmiştir. Buna ek olarak çeşitlendirilen iş ortamını göstermek
amacıyla şirketlerde bulunan çalışanların sayısı, eğitim seviyeleri, cinsiyet
oranı ve çalışma deneyimlerinin ortalaması gibi bilgiler verilmiştir.
Cober ve arkadaşları (2004), organizasyonun web sitesinin incelenmesi yönteminde web sitesinde kullanılan dilden bahsetmemesine rağmen,
bu çalışma da dikkat çekmek istediğimiz bir nokta da, web sitesi üzerinde
dil kullanımıdır. Listedeki şirketler çok büyük şirketler olduğundan dolayı
uluslararası sınıfta sayılabilir. Dolayısıyla bu şirketler hem uluslararası hem
de ulusal müşterilerin ve adaylarının dikkatinin çekilmesi amacıyla hem
Türkçe hem de yabancı dilleri, özellikle İngilizce’yi web sitelerinde kullanmıştır. Ancak hem Türkçe hem de İngilizce kullanılan şirketler, Türkçe kullanımında ayrıntılı bilgiler sağlamıştır, web sitelerin Türkçe içerikleri çok
fazladır ama aynı web sitesinde İngilizce dil seçeneğine değiştirildiğinde,
sağlanan bilgiler daha genel olmuş ve içerikler de azaltılmıştır.
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Tablo 2: Şirketlerin Kariyer Web Sitelerinin Özelliklerinin Sonuçları
İŞE ALMA
İLE İLİŞKİLİ
BİLGİLER

AÇIKLAMALAR

WEB
SİTELERİNİN
SAYISI

Ücret ve yan haklarla ilgili bilgiler

11

Kültür

Organizasyon kültürü, değerleri, hedefleri ve
çalışma ortamı ile ilgili bilgiler

13

Eğitim

Eğitim ve kariyer geliştirme ile ilgili bilgiler

14

Ücretlendirme

İş Hakkında Ön İş ilanı dışında, organizasyonda bir çalışanın
Bilgi
tipik birgünü ya da sorumluluklarını
tanımlayan bilgiler

2

UYUMLA İLİŞKİLİ BİLGİLER

Belirli Gruplara
İleti

Başvuru sahiplerinin belirli gruplar
tarafından, web sitesinde gezinmek için
belirtilen web sitesinin bölümleri (örneğin,
üniversite öğrencileri, deneyimli çalışanlar)

Organizasyon tarafından iş- özel hayat
dengesinin kurulması için tavsiyelerin
sağlanılması
EEO uyumu ötesinde işgücü çeşitliliğini
Çeşitlendirmelere
destekleme ile ilgili bilgiler (örneğin: ırk,
Dair İleti
cinsiyet)
Web sitesinde bulunabilir çalışanların iş
Çalışanların
deneyimi ifadeleri (Tepe yönetimi veya
Tanıklıkları
müşterilerden gelen iletileri hariç)
Çalışma Yaşamı
Hakkında İleti

Kültür anketlerin sonuçları, istenilen
Öz Değerlendirme
çalışanların özellikleri hakkında bilgiler,
Malzemeleri
etkileşimli kültürel uyum envanterleri
Sosyal
Sorumluluklar
Hakkında İleti

Bulunan kurumsal hayırseverlik hakkında
bilgiler ve çalışanların toplumsal yardım
hizmetleri

10

3
5

0

1
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Kariyer Web Sitesinin Kullanılabilirliği ve Etkileşim Analizi
Teknolojik gelişmeler nedeniyle organizasyonlar kendi web sitelerini
daha kullanışlı ve interaktif hale getirmiştir. 23 şirket web sitesi üzerinden
bütün şirketlerin insan kaynakları sayfası ve menü linki vardır. 23 şirket
arasında 19 şirket de kariyer ya da insan kaynakları sayfasında ikinci düzey
navigasyona sahiptir. Ancak 23 şirketin web sitesi üzerinden, sadece sekiz
(8) web sitesi üçüncü seviye navigasyonu vardır. Üçüncü seviye navigasyona sahip olan web sitesinin sayılarının düşüklüğü web sitelerinin içerik
miktarlarından kaynaklanmaktadır. Daha fazla bilgi ve içerikleri olan web
siteleri üçüncü düzey navigasyonuna sahiptir. Söz edilmeye değer bir başka nokta, insan kaynakları sayfasında gezinilerek, bazı linklerin yeni bir
sekmede otomatik olarak açabileceğini gözlenmiştir. Web sitesinin bu özeliği web sitesinde gezinmeyi kolaylaştırmıştır ama beklenmedik zamanlarda açılması şaşkınlık yaratmıştır.
Online başvuru konusunda, şirketlerden 18’i web sitesinin online başvuru uygulamasını kullanmaktadır. E- posta yoluyla başvuru kullanımı
eski bir uygulama olduğundan dolayı hiçbir şirket kullanmamaktadır. Online başvuru kullanmayan kalan beş(5) şirket, üçüncü şahısların online
başvuru hizmetlerini kullanmaktadır. Her iş olanağı için üçüncü şahıs online başvuru sayfasına açılan bir bağlantı vardır. Üçüncü şahıs sayfasında iş
olanağının bilgileriyle birlikte şirketin kısa özeti sunulmaktadır.
Online başvuru kullanılan 18 şirket grubunda hem üçüncü şahıs online başvuru hizmetleri hem de kendilerinin online başvuru uygulamalarının kullanıldığı bazı şirketler vardır. Bundan dolayı bazı şirketlerin online
başvuru uygulamasında link hatasıyla karşılaşılmıştır. Hem şirket online
başvuru uygulamasında hem de üçüncü şahıs online başvuru hizmetlerinde başvuru sahipleri başvuru işlemlerini tamamlamak için kendilerinin
e-postalarıyla bağlantılı bir kullanıcı adı ve parola ile bir hesap oluşturmaları gerekmektedir. Cober ve arkadaşları (2004)’na göre iş arayan birey,
kendi profilini güncellemek için şirketin web sitesine geri geliyorsa bu durum o organizasyonun çekici olduğunun göstergesidir (Cober, Brown ve
Levy, 2004).
Şirketlerden 4’ü ise online başvuru beklentileriyle ilgili bilgi sağlamıştır.
‘Yapacağınız iş başvurusu, başvuru tarihinizden itibaren 3 yıl sonra sistem
tarafından otomatik olarak silinecektir’ gibi ifadeleri kullanarak şirketler,
adaylara online başvuru beklentileriyle ilgili bilgiyi sağlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerden 10’u ise başvuru süreciyle ilgili bilgileri de sağlamıştır.
Şirketlerin çoğu kendi başvuru sürecini ve işlemlerini açıkça ortaya koymuştur. Bazı durumlarda şirket, işe alma süreci ve uygulamalarını açıklamak için bir tam sayfa ayırmıştır. Ancak web sitelerinin çoğu paragraflı
metinleri kullanmıştır ve bu sayfayı tamamen okumak kolay değildir. Bu
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nedenlerden dolayı, araştırmacılar, şirketlerin kendi web sitesinde madde
işaretli metin formu kullanılmasının gerekliliğini tavsiye etmişlerdir.
Tablo 3: Şirketlerin Kariyer Web Sitesinin Kullanılabilirliği ve Etkileşim Sonuçları
WEB
ETKİLEŞİMLİLİK
AÇIKLAMALAR
SİTELERİNİN
SAYISI
Kariyer web sitelerinde bulunan
Menü bağlantıları/
ana navigasyon aracı veya menü
23
linki
bağlantıların sayısı
Web sitelerinde, belirli bir bölümünde
bilgiye doğru hareketini kolaylaştıran
İkinci Seviye
özgün dolaşımsal bağlantılar
Navigasyonu/
19
(Örneğin: Ana sayfasından, ‘Neden
Gezinme
bizimle çalışmalısınız’ sayfasından
geçerek ‘Tanıklık’ sayfasına ulaşmak)
Web sitesinin alt bölümünde ek
dolaşımsal bağlantılar (Örneğin:
Üçüncü Seviye
Ana sayfasından, ‘Neden bizimle
Navigasyonu/
çalışmalısınız’ ve ‘Tanıklık’
8
Gezinme
sayfalarından geçerek belirli çalışan
deneyimlerine ve görüşlerine
ulaşmak)
ONLİNE BAŞVURU FORMU

Online başvuru

E-posta Başvuru

Online Başvuru
Beklentileri
Başvuru Süreci
Bilgileri

Başvuru doğrudan web sitelerin
sayfasından yapılabilmektedir.
Organizasyon tarafından sağlanan
e-posta adresleri bir başvuru
mekanizması olarak kabul
edilmemektedir.
Adaylar, özgeçmişlerini teslim etmek
için sağlanan e-posta adreslerine
gönderebilmektedir.
Başvuranların özgeçmiş
gönderimlerinin işlenmesinin
süreci ile ilgili beklentilerine dair
açıklamalar
Web sitesinde en azından bir işe alma
sürecini anlatan bilgiler (Örneğin:
mülakat, özgeçmiş hazırlama)

18

0

4

10
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Web Sitesinin Biçimlendirilme Özelliklerinin Analizi
Resimler ve arka plan renkleri açısından, tüm şirketler farklı resimler ve
farklı renkte arka planlar kullanmışlardır. Mutlu yüzlü insanların resimleri
kullanılmış ve üretim şirketleri için, insan kaynakları sayfasına yerleştirilen resimler, üretilen ürünler ya da iş yerindeki ortamı web sitesinin üst
kısmında gösterilmiştir. Diğer web sitesindeki, resimlerde şirketin içinde
çalışmanın eğlenceli olduğunu ve çalışanların rahat ve iyi bir atmosferde
çalıştığını gösterilmiştir. Resimler kullanılarak şirketlerin ilettiği mesajları
anlamak kolaylaşmıştır.
Animasyon konusunda, 16 şirket, kendi kendine değişen resimler koymuştur. Bu resimler, iş yeri ortamı ve şirketlerin mutlu çalışanlarını göstermiştir. Sadece 4 şirket video ya da ses kayıtlarını web sitesine eklemiştir. İlk
izlenimler akılda kalıcı olduğu için birçok araştırmacı, web sitesinin görsel
unsurlarında iletilen mesajlar doğru ve gerçekçi olmasını ifade etmiştir. Bir
şirket ise arka plan Türk folk müziği eklemiştir. Koyulan videolar şirketlerin
gerçekleştirdiği seminerler, konferanslar ve konuşmaların parçalarıdır. Video üzerinde tıklayarak Youtube platformuna bağlanılmış ancak aynı web
sitesinde açılan videolar da vardır. Çeşitlilik gösteren resimler de cinsiyet ve
yaş farklılığı, beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanların resimleri vardır. 23
şirketin insan kaynakları web sitesi üzerinden hiçbir web sitesinde ırk çeşitliliği bulunmamaktadır. Irksal çeşitlendirilen web sitesinin içerikleri işyerinde eşitliği ifade eder ve bir web sitesinin ırksal çeşitliliği göstermemesi
durumunda, Türkiye dışından gelenler organizasyonun ırksal eşitsizliğini
düşünebilmektedir. Bu durum da şirketin çekiciliğini etkileyebilmektedir.
Tablo 4: eb Sitesinin Biçimlendirilmesinin Özellikleri Analizi
CANLILIK/
PARLAKLIK
Resimler
Renk
Animasyon
Ses/Video
Çeşitlilik
gösteren
resimler

AÇIKLAMA
Web sitesinde bulunan insanlar, nesneler
ve ödül resimleri
Web sitesinde arka plan, grafik ya
da resim yönlerini vurgulamak için
kullanılmış belirgin renk
Web sitesinde animasyonlu grafikler,
resim veya bağlantılar
Web sitesi üzerinde bulunan video veya
sesli mesajları
Web sitesinde bulunan görünürde farklı
ırk kökenli insanların resimleri

WEB
SİTELERİNİN
SAYISI
23
23
16
4
6
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışma bulguları, web sitelerini geliştirmek isteyen organizasyonlar
için öneriler sağlamaktadır. İnsan kaynakları, pazarlama ve bilgi işlem bölümü arasındaki işbirliği, etkili işe alma reklamlarının yapılması ve özellikle kariyer web siteleri oluşturmaları önerilmektedir. Etkili tüketici veya
ticari reklamlarda kullanılan pazarlama yöntemlerinin işe alma alanında
da kullanılması önerilmektedir.
Web sitelerinin içeriği ile ilgili, organizasyonlar, iş ve çalışanlar hakkında daha dengeli ve gerçekçi bir görünüm sunmalıdır. Buna ek olarak kariyer
web sitelerinde organizasyon hakkındaki işe alma mesajlarının gerçekleri
göstermesi gerekir. Daha dengeli ve gerçekçi bir görünüm sağlamak için
web sitelerinde organizasyonlar tarafından potansiyel başvuru sahiplerine
mevcut çalışanlar ile doğrudan ve kişisel iletişim kurma imkânı verilmelidir. Çalışmanın bulgularında, organizasyonların mevcut çalışanlarından
hiçbir çalışan görüşüne rastlanmamıştır, bu durumda potansiyel başvuru
sahipleri ve organizasyon arasında bir boşluk oluşturmaktadır. Ayrıca kariyer web sitelerinin içeriği, biçimlendirme ve kullanılabilirliğinin geliştirmesinde organizasyonlarda ki mevcut çalışanların katkısına da başvurulmalıdır. Organizasyonlara, daha gerçekçi bir izlenim göstermeleri için web
kameraları kullanılarak, çalışanların iş yerindeki çalışma gününden bazı
kesitler sunması önerilebilir. Adaylar, işyeriyle ilgili genel atmosferi bu şekilde daha iyi anlayabilir.
Bir web sitesinin tasarımına başlanmadan önce, işyeri ortamının çeşitliliği gibi konular, organizasyonlar tarafından testler yapılarak iş arayanlardan geribildirimler alınmalı ve bu geribildirimlerle organizasyonun çekiciliğinin arttırılması amaçlanmalıdır. Organizasyonlar, uzun paragraflı
metinlerden kaçınmalı, paragraflı metinler kullanılmaktan ziyade madde
işaretli metinlerin kullanılması önerilmektedir. Dil kullanımı da dikkate
alınmalıdır. Hem yerli hem de yabancı dilin kullanımında aynı miktarda
bilgi verilmesi tavsiye edilmektedir. Kariyer web sitesinin oluşturulması zamanı ve kaynakları harcayan bir iştir. Bu yüzden organizasyonlar, planlama
ve uygulama aşamasında yeterli zamanı ayırmalıdır. Bu çalışmada kullanılan örnekler Türkiye’deki mevcut şirketlerin kariyer ve İnsan Kaynakları
web siteleri tamamen temsil etmemektedir. Dolayısıyla kariyer web sitelerinin tasarımı konusunda Türk organizasyonlarına yardımcı olmak amacıyla
bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bir diğer kısıt ise
odak grup katılımcıları aktif iş arayanlar değildir sadece uluslararası öğrencilerdir. Dolayısıyla onların perspektifleri ve düşünceleri Türkiye’deki
mevcut aktif olan iş arayanları temsil etmemektedir. Bunun ışığında gelecekteki araştırmalarda üniversite mezunları gibi aktif iş arama gruplarına
odaklanılması gerekmektedir.
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Bu çalışmada, organizasyonların elektronik işe alım kullanımı üzerinde durulmuştur. İnternet teknolojisinin yaygınlaşması ve geliştirilmesi
sayesinde insanların iş araması ve şirketlerce adayların ilgisinin çekilmesi
yolunun değiştiği görülmektedir. E-işe alma yöntemi, geleneksel işe alma
yöntemleri ile karşılaştırıldığında daha fazla avantajlara sahiptir. Bu avantajlar ise maliyet, zamanı azaltma ve birçok insana ulaşılabilirliği içermektedir. Fakat diğer teknoloji tabanlı hizmetler gibi e-işe alma da teknoloji
kullanımının yoğun olmadığı yerler için tavsiye edilemez bir araçtır. Farklı
e-işe alma araçlarına bakıldığında, araştırmacılar, bir e-işe alma aracı olarak sosyal medya kullanımının gelecekte artacağını tahmin etmişlerdir. Yetenek rekabeti yoğunlaştıkça işverenler tarafından sosyal ağlarda işe alma
için daha fazla yatırım yapılacaktır, işe alma için ABD şirketlerinin % 89’u
sosyal ağları kullanacaktır (Jobvite Inc., 2011).
Kariyer web siteleri ile organizasyonların iş olanaklarını ortaya çıkmasının yanı sıra organizasyonların imaj ve marka etkililiği de artmaktadır. Bu
nedenden dolayı, kariyer web sitelerinin etkili olması açısından bu çalışmada, Türkiye’deki organizasyonların web sitelerinin içerikleri, biçimlendirme,
etkileşimliliği ve kullanılabilirliği öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın
sonucunda, Türkiye’deki organizasyonların, potansiyel adayların dikkatini
çekmek ve onların genel verimliliğini arttırmak amacıyla, insan kaynakları
web sitelerinin içerik, imaj, dil, çeşitlilik açısından geliştirmesi gerekmektedir
ve bu konuda daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır.
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TÜRKİYE’ DE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE
POLİTİKALARI
ANTI-DRUG POLICIES IN TURKEY
Gökmen KANTAR1
ÖZET
Uyuşturucu madde ve bu tür zararlı madde kullanımı, ülkemiz ve insanımız
için büyük bir sorun ve tehlike arz etmektedir. Türkiye’de her geçen gün birçok
gencimiz gözümüzün önünde bu bataklığa düşmekte ve kimyasal terörün
pençesinde yok olup gitmektedir. Uyuşturucu madde kullanma ve madde bağımlığı
yaşı 10’lu yaşlara kadar düşmekle birlikte; gençliğimizin sağlığını ve geleceğini yok
eden, tehdit edici bir hale gelmiştir. Uyuşturucu madde kullanımı, sadece insanlar
üzerinde biyopsikososyal sorunlar oluşturmamaktadır. Aynı zamanda toplumsal,
hukuki ve idari yönleri de olan bir problemdir. Dünya’da uyuşturucu kullanımı,
devletlerin ve milletlerin üzerine kara bulut gibi çökmüştür. Toplumun her
alanında hızla yayılan uyuşturucu ekonomisi, insanların hayatların tehdit etmekle
beraber; insanların hem canlarına hem de paralarına el koymaktadır. Uyuşturucu
trafiğinde, terör örgütlerinin taşeron olarak kullanılması da ekonomik hacminin
büyümesine, yasadışı kazançların ülkelerin güvenliğine ve ekonomilerine zarar
vermektedir. Günümüzde uyuşturucu ile mücadele ve çözüm önerileri önemli
bir gündem maddesi haline gelmiştir. Türkiye’de bu mücadele politikaları “Ulusal
Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi” ile “Ulusal Uyuşturucu Eylem Planları”
çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu çalışma içerisinde uyuşturucu ile mücadele
politikaları ve ülkemizde gerçekleştirilen eylem planları üzerinde durularak,
ileride yapılması gerekenler de ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Uyuşturucu
Eylem Planı, Ulusal Uyuşturucu Politikası ve Strateji Belgesi

ABSTRACT
The use of narcotic drugs and such harmful substances poses a major challenge
and danger to our country and our people. Every day in Turkey, many young people
fall into this swamp before our eyes and disappear in the clutches of chemical terror.
Drug use and drug addiction age decreases until the age of 10; the health and future
of our youth has become threatening. Drug use does not pose biopsychosocial
problems only on humans. It is also a problem with social, legal and administrative
aspects. Drug use in the world has collapsed like a cloud of land on states and
nations. The rapidly spreading drug economy in all areas of society threatens the
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lives of people, but it confiscates both the lives of people and their money. The
use of terrorist organizations as subcontractors in drug trafficking also damages
the economic growth of its volume, the security of countries and economies of
illegal earnings. Today, counter-narcotics and solution proposals have become
an important agenda item. In Turkey, these fight policies were formulated within
the framework of “National Drug Policy and Strategy Document” and “National
Drug Action Plans”. In this study, we will focus on the anti-drug policies and action
plans implemented in our country and what needs to be done in the future will be
discussed.
Keywords: Drug Addiction, Drug Action Plan, National Drug Policy and
Strategy Document

1. GIRIŞ
Toplumda yaşanılan bağımlılıkların temeline bakıldığında, bilgisizlik,
ilgisizlik, geç kalınmışlık gibi kavramlar yer almaktadır. Büyük ölçüde bilgisizlik nedeniyle ortaya çıkan bu sorunlar, ilgisizlik sebebiyle büyümekte
ve gerekli önlemlerin alınmasında geç kalındığından ihmal edilmiş olan bu
süreç, zamanla büyümüş ve onarılması güç bir hale gelmiştir. Uyuşturucu
bağımlılığı da genellikle aynı süreçte gelişen toplumsal bir sorundur. Günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sağlık sorunu halini almıştır. Bugün dünya nüfusu içerisindeki uyuşturucu bağımlıları milyonlar
ile ifade edilmekte, bu sorunla mücadele etmek için çok büyük ekonomik
kaynaklar seferber edilmektedir. Türkiye açısından değerlendirildiğinde,
Avrupa ülkelerine oranla uyuşturucu kullanımı önemli boyutlara gelmemiş olsa da, henüz düşük seviye de görülen uyuşturucu sorununu engellemek için gerekli önlemler alınmaktadır.
Uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığının temel sebepleri ekonomik, sosyal, kültürel ve bireysel nedenlerden kaynaklanmaktadır. Uyuşturucu, bireyleri ve toplumları olumsuz yönde etkileyerek toplum hayatını
tehlikeye düşürmektedir. Özellikle gençleri etkisi altına alarak, büyük yıkımlara sebep olan uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, uyuşturucu kullanımına sebep olan faktörlerin ayrı ayrı tespit edilmesi ile bu sorununun arz
ve talep boyutuyla bütüncül bir anlayış içerisinde ele alınmasını gerektirmektedir. Bu mücadele, uyuşturucu madde ulaşılabilirliğinin engellenerek
maddenin bireyden, bireyin de maddeden uzak tutulması ile mümkündür.
Bu mücadele de arz boyutu anlayışına göre uyuşturucu maddelerin üretim
ve kaçakçılığıyla, uyuşturucu maddeleri kullanıcıdan uzak tutmaya ve bu
maddelerin kullanıcıya ulaşmasını önlemeye yönelik çalışmalarla sağlanmaktadır. Uyuşturucu maddelerin talep boyutu ile mücadele ise, kullanıcıları uyuşturucu maddelerden uzak tutmaya ve bu kullanıcıların uyuşturucu
maddelere ulaşmasını önlemeye yönelik faaliyetlerdir.
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2. Uyuşturucu Kullanımının Nedenleri
Uyuşturucu kullanımının etkileri üzerinde duracak olursak; Merak,
arkadaş, aile etkisi, kişisel sorunlar, eğlence, tuzağa düşürülme ve diğer
sebeplerle başlayan uyuşturucu kullanımı toplumsal ve küresel sorunun
temelini oluşturmaktadır. Kullanım sonucu kişilerin geldiği durum, toplumsal süreci de oluşturmaktadır. Bireyin kendisi ile gerçeklerle ve dünya
ile uyum sorununa bağlı olarak sıkıntı, bunalım, yaşam isteğinde azalma,
öfke ve saldırganlık, davranışlarda dengesizlik, toplumdan kendini soyutlama hali vardır. Birey toplumdan kendisini yavaş yavaş soyutlamaktadır.
Ailesi, çevresi ve çalışma arkadaşları ile ilişkisini azaltır ve bağları kopar.
Okul, iş gibi sorumluklar geri plana atılır, sağlık sorunu oluşur ve buna
bağlı olarak üretkenlik kaybolur. Saldırgan, davranış ve şiddet eğilimlerini bastıramaz, engelleyemez, şiddet içeren suçlar işlemektedir. Uyuşturucu
kullanan kişiler, doğru karar veremez ve sağlıklı düşünemez. Bulundukları
yerdeki insanlara karşı güvenlerini kaybederler. Madde bağımlılarında iletişim sorunları oluşmaktadır. Balcıoğlu’nun da belirttiği gibi savaşma hırsı
ve dayanma gücünü arttırmada, militan yetiştirme maksadıyla beyin yıkamada, casusluk faaliyetlerinde kullanılmış ve kullanılmaktadır (Yıldırım,
2008: 43-51). İletişim, teknoloji, ulaşım kolaylığı ile nüfus artışına bağlı artan talep nedeniyle uyuşturucu madde kullanımı yaygınlaşmaktadır. Merak duygusu, aynı merakı taşıyan insanları bir araya getirmektedir. Örneğin
arkadaş gruplarında inisiyatif kullanıcı ağırlıklıdır. Oluşan gruplar dışa kapalı olup kendi içerisinde hareket etmektedir. Kişiler maddenin yaratacağı
etkiyi merak ettiği için madde alabilmektedirler. Aile bu tür bir alışkanlığın başlaması ve bu alışkanlığın önüne geçilebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Genç, gençlik dönemlerinde bir gruba ait olmak istemektedir
bu durum psikolojik sağlığı açısından gerekli bir ihtiyaçtır. Yine arkadaş
baskısı önemli bir etkendir şayet çocuk bir arkadaş grubunda kalabilmek
için bazen kendi alışkanlıklarından ve doğrularından vazgeçebilir. Arkadaş
ilişkileri çocuğun kişiliğinin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bireylerin sorunlarını çözmek için başka yol kalmadığına inandığı zamanlarda da madde kullanımı sık görülmektedir.
Uyuşturucu madde kullanılmaya başlanmasının en önemli nedeni çaresizliktir. Bu nedenle bireylere sorunlarla başa çıkma yöntemlerinin kazandırılması gerekmektedir. Alışılmış kurallara karşı başkaldırabilen, duygusal açıdan dengesiz, çabuk parlayan, olgunlaşmamış bireyler çevrelerine
uyumda güçlük çekerler bu tür kişilik özellikler sergileyen bireylerin madde kullanımına eğilimi yüksektir. Bu kişiler sosyal ilişki kuramayan içine
kapanık kişiler ya da hareketli kişilerden oluşmaktadır. Ailesi ile ilgili çeşitli
sorunlar yaşayan bireylerde, madde kullanım yaygınlığı daha fazladır. Küçük yaştaki çocukların madde kullanmaya başlamalarındaki neden aile içi
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sorunlardır. Aile olumlu yönde değiştiği zaman çocukta değişmektedir ve
madde kullanımını bırakmaktadır. Bu nedenle ailenin çocuğu yetiştirme
tarzı düşmanlık ve duygusal reddedilme yaratmayacak şeklinde olmalıdır.
Ailenin çocuğa olan tutumu ile suçluluk ve uyumsuzluk arasında doğrudan
bir ilişki kurulmaktadır (Ögel, 2005: 32-35).
Bireyin ve ebeveyninde eğitim düzeyi önemli bir etkendir. Tabi durum
her eğitim düzeyi düşük anne ve babanın çocuğunun madde kullandığı
anlamına gelmemektedir. Yine çocuğa karşı anne ve babanın desteğinin
az olması, anne ve babada madde kullanımı, çocuk ile ilişkisinin kalitesi, tutarsız disiplin uygulamak ve çocuğun aktivitelerine duyarsız kalmak,
başarının ödüllendirilmeyişi, çevrenin gerçekçi olmayan beklentisi madde
kullanımına birer etkendir. Daralmış benlik özellikleri ile yetişen genç, yaşının gereği olarak kendini kanıtlama bağımsızlaşma ihtiyacı hissettiğinde
kendine uygulanan baskıyı ortadan kaldırmaya çalışacak oluşan kaygı sonucu duyduğu sıkıntı ve güvensizliği kendine geçici bir yapay güven sağlamak adına bir madde ile yettirmeye çalışacaktır.

3. Uyuşturucu ve Suç İlişkisi
Uyuşturucu kullanımı ile suç işleme arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. Bu ilişki ise üç alanda kendini göstermektedir. Bunlar, bağımlıların yarısının uyuşturucu etkisi altında veya uyuşturucu temini için suç işlemeleri, uyuşturucu satıcıları arasındaki çatışmalar
ve uyuşturucu ile mücadele de ağırlık veren kolluk güçlerinin diğer suçlarla yeterince ilgilenememesidir (INCB Report, 2013: 4). İnsanların yaşam
alanlarındaki yasadışı uyuşturucu madde üretimi, insanların yaşam kalitesini düşürmektedir (INCB Report, 2013:2). Kimi çevrelerce sadece bir
sağlık sorunu ve suç unsuru olarak görülen uyuşturucunun etkisi sadece
bireyle sınırlı kalmayıp toplum ve çevreye de yansıdığı görülmektedir.
Uyuşturucu madde kullanımı ile birlikte vücudun çeşitli organlarında
meydana gelen hastalık, hasar ve zararlar vücuda fiziki yönden zarar vermektedir. Hangi madde kullanılmış olursa olsun tüm organlar uyuşturucu
maddelerden etkilenir ve çok çeşitli hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bağımlının yaşı bu konuda önemli bir faktör değildir. Bağımlılık sürecine girilmesi ile bireyin kendine, gerçeklere ve dış dünyaya uyumunda sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Bunlar sıkıntı, bunalım, yaşama isteğinde azalma, uygunsuz
öfke ve saldırganlık, davranışlarda dengesizlik, toplumdan kendini soyutlama, yalan söyleme, çalma, suç işleme gibi olumsuz davranışlar ile dengesiz
duygusallık ve daha ileri boyutlarda ruhsal hastalıklardır. Bu ruhsal sorunların baş göstermesiyle birlikte; Uyuşturucu kullanım sürecinde önceleri
yavaş yavaş toplumdan soyutlanma başlar. Çevresel ilişkiler maddenin kul-
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lanıldığı ortamla sınırlı kalmaya başlar. Diğer arkadaş ilişkileri, toplumsal
etkinlikler giderek azalır. Gelişen olumsuz davranışlar da kişinin toplumdan
dışlanmasına katkıda bulunmaktadır. Maddeyi elde etmek, yoksunluk ve diğer belirtilerini gizlemek için yapılan uğraşlar kişinin toplumsal uğraşlarını
kısıtlamaktadır. Okul, iş gibi sorumluluklar geri plana itilir. Sağlık sorunları
oluşur ve sonuçta üretkenlik kaybolur. Ayrıca gelişen tüm bu olumsuzluklar kişinin çevresinden aldığı desteğin azalmasına da neden olur. Bağımlının
aile ilişkileri kopar, arkadaşlar uzaklaşır, ekonomik yetersizlik ve iş kayıpları bağımlının yaşamını sürdürmesinde zorluklara yol açar (Sabuncuoğlu,
1994: 56). Uyuşturucu maddeler; saldırgan davranışlar ve şiddet eylemlerinin ortaya çıkmasında doğrudan rol oynarlar. Bağımlılığa yakın kişilik yapısı
olanlar dürtülerinden ve içgüdülerinden kaynaklanan davranışı bastıramaz,
denetleyemez, engelleyemez ve erteleyemezler. Bu insanlar gerçek arasında
sağlıklı bağlantı kuramazlar. Genel olarak davranışlarının sorumluluğunu taşımayan, pişmanlık ve suçluluk duygusu hissetmeyen, bağımlı bireyler cinsel
hayatlarında da sıklıkla sapmalar gösterir, saldırgan davranış ve şiddet içeren
eylemlerde bulunurlar (Köknel 1996: 95). Uyuşturucuya bağlı ölümler bazı
durumlarda doğrudan maddelerin etkisinden kaynaklanan ölümlere karşılık gelirken, bazı durumlarda trafik kazaları, şiddet ve bulaşıcı hastalıklar
gibi uyuşturucu kullanımının dolaylı olarak sebep olduğu ölümlere karşılık
gelmektedir. Bağımlılık yapan maddeler hem pahalıdır, hem de temini güçtür. Sürekli bir harcama yapabilmek için devamlı bir kaynak gereklidir. Bu
sağlanamayınca, mevcut sorunlara yenileri eklenmektedir. Bağımlı bireyler
yaşadıkları ekonomik sorunları aşabilmek için kendilerine yeni madde destek aramaya başlarlar. Bu nedenle çoğu kez uyuşturucu kullananlar, aynı zamanda uyuşturucu maddenin ticaretini, alım satımını da yapmak zorunda
kalmaktadırlar. Bu tür faaliyetler ise bağımlıları yasadışı yollara başvurarak
para kazanma gibi olumsuzluklara yöneltmektedir. Bu nedenle uyuşturucu
madde bağımlılığından kaynaklanan suçlarda artarak sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır.

4. Uyuşturucu Kullanımının Zararları
Uyuşturucu bağımlısının sağlıklı düşünemez ve sağlıklı karar veremez.
Uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemini etkilediğinden, doğru düşünme sistemi geliştirme ve buna göre günlük yaşamını sürdürme zorlaşır.
Yanlış karar yeni yanlışlıkları doğurur ve zamanla bağımlının ruh sağlığı
bozulur. Bağımlının bağımlı olmadan önceki yaşamı değişir. Ailesi, ana-baba ve kardeşleriyle, çevresiyle, akrabalarıyla ve çalışma ortamı ile ilişkisi
azalır ve bağları kopar. Bağımlı da artık çevresi ile iyi ilişkiler kurma gereğinden vazgeçerek tek başına yaşamaya başlar. Zamanla kullandığı uyuşturucu dışındaki her şey değerini yitirmektedir. Okul, öğretmen ve öğrenme
sorunları doğar, bu sorunları büyüyerek çözümlenemez hale gelir. Çevrenin
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olumsuz bakışı ve tutumu da, gencin eğitim sürecinden kopmasına sebep
olur. Zamanla bağımlı için yeni şeyler öğrenmek, okumak, hayatını şekillendirmek ve yararlı olmak gibi düşüncelerde değerini yitirir. Uyuşturucu
ile şekillendirilmiş bir dünyada eğitim-öğretimin anlamı ve yeri kalmaz.
Bağımlı iş sahibi çalışma isteğini kaybeder. Bunun yanında bağımlının işvereni ve iş çevresi de bağımlıya karşı olumsuz tavır takınmaktadır.
Bağımlının tek amacı ihtiyacı olan uyuşturucu maddeyi elde etmektir.
Bu amacına ulaşmak içinde yanlış kararlar alarak, yanlış davranışlar sergiler. Henüz uyuşturucuyu kullanmamış, kullanma riski taşıyan gruplar
kitle iletişim araçları ve eğitim yoluyla bilgilendirilmelidir. Aile, çocuğun
gelişim sürecinde kendi tutum ve davranışlarını kontrol altında tutmalıdır.
Anne ve babadan bağımsızlaşma isteği sürecinde genç, davranışlarını bir
grup içinde deneyerek geliştirir. Grup içinde reddedilmek bir genç için en
zor şeydir. Gruptaki yerini kaybetme, alay edilmek endişesiyle genci, sigara
alkol ve uyuşturucu gibi maddeleri kullanmaya itmektedir.
Okulda gencin yakın arkadaşı olmadığı halde ortamda baskın olan diğer
kişilerin tutumları gencin davranışlarını yönlendirmede çevresel bir faktör olarak oldukça etkilidir. Kız-erkek ilişkileri ve bu ilişkiler çerçevesinde
bağlanma durumları, kendini kabul ettirme çabaları, çekici görünme isteği
kişinin davranışlarını yönlendirmektedir. Ergenlikte genç her şeyi sorgulamaya başlar. Çoğu zamanda kendisini farklı bir birey olarak ortaya koymak
için yerleşik değerlerden uzaklaşır. Çünkü kendisinin anne ya da babasının
bi kopyası değil ayrı bağımsız bir birey olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır. Aile özgür, sorumlu, sınırlarını bilen güvenli çocuk yetiştirmelidir.

5. SONUÇ
Uyuşturucu madde bağımlılığına yönelik temel sorumluluklar aile bireylerine düşmektedir. Anne ve babalar çocuklarına bizzat madde kullanmayarak örnek olmalıdır. Çocuklar, her türlü sıkıntılarını ve problemlerini
öncelikle anne ve babalarına açabilmelidir. Çocukların yaşadıkları problemler ilk defa aile büyüklerince değerlendirilmelidir. Ailelerin; çocuklarının kendilerine olan güvenlerini arttırmaları, güçlükleri yenebilmeleri ve
kendilerini hayata hazırlamaları hususunda onlara her fırsatta yardımcı olmaları gerekmektedir. Devlet, madde bağımlılığının önlenmesi konusunda
kanuni düzenlemeler yapılmasını desteklemeli, okullar bu konuda eğitim
malzemeleri ve gerekli doküman bakımından yeterli bir zenginliğe ulaştırmalı ve Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi kurumlar arasında işbirliklerinin
sağlanmasına katkıda bulunmalıdır. Yazılı ve görsel medya bireylerin uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığından korunmaları için önemli bir görev
üstlenebilir. Bu konuda topluma sürekli ve doğru bilgi aktarımını yapabil-
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mektedir. Özellikle görsel medyada kişileri bu konuya özendirecek dolaylı
mesajlardan kaçınmak için dikkatli olunmalıdır. Özellikle çocuk izleyicilerin uyanık olduğu saatlerde yayın akışına konan televizyon programları ve
filmlerde madde kullanımını özendiren sahnelerin olup olmadığı denetlenmelidir.
Bunun yanında, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığının önlenmesinde
madde kullanıcılarının üzerine de bir takım görevler düşmektedir. Kişiler
sevgiyi ve mutluluğu kendi yuvalarında aramalıdırlar. Kötü arkadaş guruplarından uzak durmaları gerekir. Gençler boş zamanları okumak, kültürel
ve diğer faydalı faaliyetlerde bulunmak gibi meşguliyetlerle en iyi şekilde
değerlendirmelidir. Yine gençlik dönemi; halk arasında söylendiği şekliyle
‘delikanlılık’ evresidir. Bu yaşlarda gelecek için her an problem oluşturabilecek hareketlere girilebilir, kararlarda isteksizlik olabilir. Gençler bu hususu daima göz önünde tutmalı büyüklerin uyarılarını dikkate almalıdırlar.
Çoğunlukla madde kullanımı sokak çocukları ile daha çok özdeş olmakla
birlikte çok sayıda sosyal, yasal ve sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle sokak çocuklarının bu maddelere olan talebini
azaltmak amacıyla pilot bölgeler tespit edilerek, uluslararası örgütlerce de
desteklenen toplum odaklı yardım ve müdahale programları ile sokak çocuklarını hedef alan programlar hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır.
Hazırlanacak olan programların, özellikle sokak çocuklarını ve sokak çocuklarına yardım hizmetlerini güçlendirmek amacıyla kamu kurumlarını
ve sivil toplum örgütlerini hedef alması gerekir. Madde kullanımının önüne geçilmesinde, tüm toplumu hedef alan bilinci arttırma kampanyalarının
etkisi de çok büyüktür. Nu nedenle eğitimde, madde bağımlılığı konusu
işlenirken sadece uyuşturucu ile sınırlı kalınmamalı, sigara ve alkolün de
madde bağımlılığı kapsamında anlatımı sağlanmalıdır. Uyuşturucunun
fiziksel ve psikolojik zararları hakkındaki eğitimde, tüm sağlık personeli
etkin olarak yer almalıdır. Eğitici eğitimine büyük özen gösterilmeli, bu
eğitimde mutlaka uzman düzeyinde kişiler görev almalıdır. Eğitim programları, öğretmenlere, öğrencilere, çalışan gençlere ve risk gruplarına ayrı
ortamlarda verilmelidir. Eğitim doğrudan risk altındaki topluma yönelik
olmanın yanı sıra, toplumla iç içe yaşayan ve onu etkileyebilme şansı bulunan muhtar, imam, öğretmen, doktor gibi meslek gruplarına da seslenmelidir. Eğitim sürekli olmalıdır. Ancak eğitim sırasında merak uyandırmaktan kaçınmak gereklidir. Göze ve kulağa etkin bir şekilde hitap edebilen
afiş, broşür, poster, video, film, slayt gibi eğitim materyalleri üretilmelidir.
Uyuşturucu kullanmayan ancak sorunları nedeniyle potansiyel uyuşturucu
kullanabilecek durumda olan öğrenciler tespit edilerek, bunların mutlaka
psikolojik danışma ve rehberlik birimlerine veya bir psikiyatri uzmanına
ulaştırılmaları sağlanmalıdır. Buna imkân yoksa aileler bu durumdan haberdar edilmelidir.
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