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I

ÖNSÖZ

“Yönetim-Organizasyon ve Örgütsel Davranış Çalışmaları” adı altında meydana 
getirilen bu eserde sosyal bilimlerin iki önemli alanı olan Yönetim-Organizasyon 
ve Örgütsel Davranış disiplinlerine ilişkin farklı üniversitelerde görev yapan ve 
alanında saygın akademisyenler tarafından hazırlanan güncel çalışmalar yer 
almaktadır. Kitap; özellikle yönetim-organizasyon ve örgütsel davranış alanına 
yön veren, ulusal/uluslararası çalışmalardan hareket edilerek bu alanlardaki 
teorik ve uygulamalı çalışmaları içeren toplam 8 bölümden oluşmaktadır. 
Birbirinden farklı bir çok konu başlığının bir araya getirilmesiyle çalışmaya 
hem çeşitlilik sağlanmış hem de zenginlik katmıştır. Birçok önemli çalışmayı 
bünyesinde bulunduran bu kitap, örgütlere yönetimsel ve düşünsel anlamda yeni 
bir bakış açısı kazandırarak literatüre yeni söylemleri ile katkı sağlayacaktır. 
Kitaptaki bölümlerin yazımı için emek veren kıymetli hocalarımızın ortaya 
koydukları başarılı çalışmalarından dolayı  kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederim.  
Kitabın basılmasında emeği geçen ve kitabın bu şekli ile elinizde olmasını 
sağlayan Book Chapter Project yetkilisine ve çalışanlarına titiz çalışmaları için 
çok teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.  

Doç. Dr. Ergün KARA
Yönetim ve Org. Anabilim Dalı Başkanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  
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B Ö L Ü M  I

ÖRGÜTLERDE ETİK İKLİM

Ethical	Climate	in	Organizations

Abdurrahman ÇALIK
(Dr. Öğr.Üyesi) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü,

e-mail:acalik@yyu.edu.tr
Orcid:0000-0003-2829-0073

1. Giriş

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak iletişim ve 
ulaşım imkanlarındaki hızlı gelişmeler işletmelerin rekabet koşullarının 
zorlaşmasına neden olmaktadır. İşgücü piyasası da yaşanan bu hızlı 

değişimden etkilenmekte ve örgütler eskiye nazaran çok daha farklı kültürlerden 
insanlar istihdam etmektedir. 

Farklı kültürel geçmişi olan işgörenlerin çeşitli durumlarda kendi 
kültürlerine göre davranmaları bazı problemlere neden olmaktadır. Bunun önüne 
geçebilmek için örgüler etik iklim vasıtasıyla çalışanlarına hangi durumda nasıl 
davranmaları gerektiği ile ilgili rehberlik etmektedir.

Bu çalışmada son yıllarda üzerinde çeşitli ampirik çalışmalar yapılarak da 
desteklenen etik iklim kavramı, etik iklim tipleri, etik iklimin belirleyicileri ve 
etik iklimin sonuçları ele alınmıştır.

2. Etik İklim 

Homans (1950) tarafından ilk kez tanımı yapılan bir kavram olan etik iklim; 
ahlaki konularda ikilem yaşanması halinde örgütlerde yol gösterici olan, 
sorunları çözümleyen örgütsel norm ve standartlar olarak tanımlanmıştır. Başka 
bir ifadeyle etik iklim; bir örgütün üyeleri tarafından bir davranışın etik olup 
olmadığına yönelik ortak algıdır (Victor ve Cullen, 1988; 101).  Etik iklim 
işgörenlerin örgüt içerisindeki norm, kural, ilke ve değerlerin etik olup olmadığına 
yönelik inançlarıdır (Jaramillo vd. 2006; 272). Etik iklim, işgörenlerin yaptıkları 
iş esnasında mutluluklarını sağlayacak düzenleyici kurallar bütünüdür (Yıldırım 
ve Naktiyok, 2018; 19).
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Günlük faaliyetleri esnasında örgütler pek çok problemle 
karşılaşabilmektedir. Karşılaşılan problemlerin çözümü kadar önemli bir diğer 
konuda problemin ahlaki kriterlere uygun olarak çözülmesidir. Bu noktada etik 
iklim devreye girmekte ve işgörenlere yol gösterici, sınırları belirleyici bir rol 
üstlenmektedir. İşgörenler insan doğası gereği öncelikle kendi bireysel çıkarlarını 
korumaya yönelik davranırlar. Örgütler etik iklim sayesinde işgörenlerin örgütsel 
amaçlara odaklanmalarını ve oluşabilecek sıkıntılarda nasıl davranmaları 
gerektiği noktasında rehberlik edilmesini sağlar. İşgörenlere kılavuzluk edecek 
bir etik iklimin olması işgörenlere yol göstermesi ve işletme ile ilişkide olan 
diğer paydaşların beklentilerinin karşılanması noktasında önemli katkı sağlar. 
Örgütsel hedeflerin gerçekleşmesi ancak çalışma ortamında birbiriyle uyumlu, ne 
yaptığını bilen ve faaliyetleri ile çevresine zarar vermeyen işgörenlerin çalışmaları 
ile mümkün olmaktadır. Etik iklim bu noktada işletmelere önemli bir fayda 
sağladığından dolayı günümüz işletmelerinin vazgeçemeyeceği bir unsurdur.

Etik iklim bir örgütte karar verme sürecini doğrudan etkileyen bireysel 
etikten ve örgüt iklimine ilişkin duygulardan farklıdır (Schwepker ve Hartline, 
2005; 380). Etik iklimin örgüt kültürü gibi kapsayıcı olarak bütün çalışanlar 
tarafından benimsenmiş olması beklenir. Eğer çalışanların bir kısmı etik 
değerleri benimsemezse bu durumda etik iklim zarar görür.

3. Etik İklim Tipleri

Etik iklim çeşitleri ile ilgili olarak Victor ve Cullen (1988) tarafından yapılan 
bir çalışma ile iki boyutlu bir tipoloji oluşturulmuştur. Oluşturulan tipoloji ile 
dokuz etik iklim tipi tanımlanmıştır (Victor ve Cullen, 1988; 120). Bu etik iklim 
tiplerinin hepsi karar verme süreçlerinde yol gösterici niteliktedir.  

Victor ve Cullen’in Etik İklim Tipolojisi aşağıda Tablo.1’de gösterilmiştir.

Etik Kriteri

Analiz Odağı
Birey Örgüt Toplum

Egoizm Çıkara Dayalı
Şirket karı 
Kurum Çıkarı

Etkinlik

Cömertlik Arkadaşlık Ekip Çıkarı Sosyal Sorumluluk

İlke Kişisel Ahlak Kurumsal İlkeler
Yasal 
Düzenlemeler

Tablo.1. Victor ve Cullen’in Etik İklim Tipolojisi 

Kaynak: Victor ve Cullen, 1988;118 
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Victor ve Cullen’in tipolojisinde tanımlanan 9 tip etik iklim kısaca şöyle 
tanımlanabilir;

1. Bireysel Çıkar; Etik kriter boyutundan egoizm boyutuyla analiz odağı 
boyutundan bireysel etik tipinin birlikte ele alınması ile oluşan etik iklim 
tipidir. Birey bu etik iklimde bireysel çıkarlarına öncelik verecek ve önce 
kendi menfaatini gözetecektir.

2. Arkadaşlık; Etik kriter boyutundan cömertlik boyutuyla analiz odağı 
boyutundan bireysel etik tipinin birlikte ele alınması ile oluşan etik iklim 
tipidir. Bu tür etik iklimde ise birey elde edeceği faydayı başkaları ile 
paylaşmaya niyetlidir. Birey iş arkadaşlarının menfaatini gözetirken aynı 
zamanda onlara saygı duyup önem göstermektedir. 

3. Kişisel Ahlak; Etik kriter boyutundan ilke boyutuyla analiz odağı 
boyutundan bireysel etik tipinin birlikte ele alınması ile oluşan etik iklim 
tipidir. Bu etik iklim tipinde bireyin kendi ahlak anlayışı önemlidir. Birey 
yetişme tarzına bağlı olarak elde ettiği ahlaki kazanımları iş ortamında 
uygular. Kendi ahlaki değerleri doğrultusunda iş ortamında kararlar alır ve 
uygular.

4. Kurum Çıkarı; Etik kriter boyutundan egoizm boyutuyla analiz odağı 
boyutundan örgütsel etik tipinin birlikte ele alınması ile oluşan etik iklim 
tipidir. Bu etik iklim tipinde örgütün çıkarları gözetilmektedir. Bireysel 
çıkarlar ikinci plana atılmış olup alınacak kararlarla örgütün zarar görmesi 
engellenmek istenirken aynı zamanda kârlılığı artırılmaya çalışılmaktadır.

5. Ekip Çıkarı; Etik kriter boyutundan cömertlik boyutuyla analiz odağı 
boyutundan örgütsel etik tipinin birlikte ele alınması ile oluşan etik iklim 
tipidir. Bu etik iklim tipinde örgüt içerisinde oluşan küçük grupların 
çıkarlarının gözetilmesi amaçlanmaktadır. Bireysel çıkarlardansa takım 
dayanışmasını sağlamak amacıyla takım çıkarları gözetilmektedir. Bu 
durum takım üyelerinin sürekli birbirinin çıkarlarını kollayacak kararlarda 
ve faaliyetlerde bulunmalarını sağlamaktadır. 

6. Kurumsal İlkeler; Etik kriter boyutundan ilke boyutuyla analiz odağı 
boyutundan örgüt etik tipinin birlikte ele alınması ile oluşan etik iklim 
tipidir. Bu iklim tipinde ise bireyselliğe yer olmayıp örgüt tarafından 
belirlenmiş ve benimsenmiş ilkelerin, kuralların etik kararlarda etkili 
olması beklenmektedir. 

7. Etkinlik; Etik kriter boyutundan egoizm boyutuyla analiz odağı boyutundan 
toplum etik tipinin birlikte ele alınması ile oluşan etik iklim tipidir. Bu etik 
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iklim tipinde bireyin ve örgütün menfaatinden daha önemli olarak toplumun 
menfaati göz önünde bulundurulmaktadır. Yapılacak faaliyetlerde topluma 
verilebilecek zararlar göz önünde bulundurularak tedbirli davranılmalıdır. 

8. Sosyal Sorumluluk; Etik kriter boyutundan cömertlik boyutuyla analiz 
odağı boyutundan toplum etik tipinin birlikte ele alınması ile oluşan 
etik iklim tipidir. Bu iklim tipinde ise topluma fayda sağlayacak çeşitli 
sosyal sorumluluk faaliyetlerinin uygulanmasına ağırlık verilmesi 
amaçlanmaktadır. Etkinlik boyutunda topluma olası zararların engellenmesi 
amaçlanırken sosyal sorumlulukta ise topluma (en azından bir kısmına) 
fayda sağlayacak faaliyetlere önem verilmektedir. 

9. Yasal Düzenlemeler; Etik kriter boyutundan ilke boyutuyla analiz odağı 
boyutundan toplum etik tipinin birlikte ele alınması ile oluşan etik iklim 
tipidir. Bu etik iklimde etik ilkeler örgüt içindeki bireylerden de örgütün 
kendinden de alınmaz. Tamamen dışardan hazırlanan ilkeler etik davranışlar 
için belirleyicidir. Burada sektör tecrübesi olmayan, uygulamayı bilmeyen 
yasa koyucuların olası eksik veya yanlış tespitleri olabilir. Bundan dolayı 
uygulanması aşamasında dikkatli davranmak ve mümkünse yasaları 
hazırlayanlara yapıcı tavsiyelerde bulunmak gerekmektedir. 

4. Etik İklimin Belirleyicileri

Etik iklimin başlıca belirleyicileri olarak örgüt yapıları, etik kodlar, sosyal 
normlar, örgüte özgü faktörler ve dış çevre etkilidir (Yıldırım ve Naktiyok, 
2018; 26). 

Etik iklim her örgütün kendine özgüdür ve örgütün karar verme süreçlerine 
öncülük eder (Hendekçi Arslan, 2017; 47). Etik iklimin oluşmasında en önemli 
unsurlardan birisi üst yönetimin tutumudur (Schwepker, 2001;40). Üst yönetim 
örgütte etik bir iklim oluşturmak istiyorsa öncelikle buna uygun koşulların 
oluşması için çaba göstermesi gerekir. İstihdam edilecek personelden, personelin 
eğitimine, geri bildirim mekanizmalarından müşteri değerlendirmelerine pek 
çok açıdan örgütte etik bir iklimin varlığı ve sürdürülebilirliği sağlanmaya 
çalışılmalıdır. Üst yönetim uygun koşulların oluşmasında gerekli imkanı 
sağlamazsa alt kademin çabaları etik bir iklim için yeterli olmayabilir. Bundan 
dolayı örgütte etik iklim bir örgüt politikası olarak benimsenmeli ve üst yönetim 
bu durumu sahiplenmelidir. 

Etik iklim örgütlerde işgörenlerin elde ettikleri deneyimlerle örgütlerin 
kurallarına bağlı olarak meydana gelir (Elçi ve Alpkan, 2006; 141).  Örgütlerde 
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etik iklimin oluşmasında işgörenlerin kişisel etik anlayışları, yetişme tarzları ve 
kültürel değerleri gibi bireysel faktörlerin yanı sıra bazı örgütsel faktörlerin de 
etkisi bulunmaktadır. Bireysel özellikler olarak işgörenlerin yaşı, cinsiyeti, öz 
yeterlilik algısı gibi unsurlar etik iklim açısından önemliyken örgütsel faktörler 
olarak ise kıdem, ücret, çalışma koşulları vb. unsurlar önem arz etmektedir. Etik 
iklim ayrıca hedef pazardaki bireylerin örgütten etik beklentilerine de bağlıdır. 
Zira bir toplum eğer etik değerleri önemsemezse o topluma hizmet sunmaya 
çalışan bir işletmenin de etik iklimi önemsemesi beklenmez. 

Örgütlerdeki etik iklim ortamı alınacak kararları etkiler (Yoğurtcu, 2021; 
21). Bu yönüyle örgütün uzun dönemli varlığını sürdürebilmesi ve hedeflerine 
varabilmesi etik iklimin sağlayacağı ortamda alınacak kararlara bağlıdır Eğer 
çevresel faktörler de göz önünde bulundurularak mantıklı kararlar alınabilirse 
bu durumda işletmenin varlığını devam ettirmesine ve rakiplerinden üstün 
olmasına olanak sağlar.

Örgütün etik bir iklime sahip olması ancak etik liderlerle mümkündür. 
Liderlerin etik unsurları göz önünde bulunduran tutumları diğer çalışanlar için 
yol gösterici olur. Liderler aynı zamanda çalışanlarına rol model oldukları için 
çeşitli durumlarda gösterecekleri tutumlar oldukça önemlidir. Etik bir iklim için 
yöneticinin etik liderliği benimseyip uygulaması oldukça önemlidir (Günel, 
2016; 65). Liderlerin etik iklimin oluşmasındaki etkilerinin farkında olmaları 
önemlidir (Schminke vd., 2005; 137). Aksi takdirde lider davranışları ile örnek 
olduğunun farkına varmadığında işgörenlere kötü örnek olabilecektir. Liderin 
takipçileri tarafından izlendiğini bilmesi hem daha etik davranması hem de 
çeşitli durumlarda daha özverili davranmasına zemin hazırlayacaktır. 

Etik iklimin oluşmasında önemli faktörlerden birisi de etik kodlardır. 
Etik kodlar etik karar vermede yol göstericidir (Özkara, 2017; 12). Örgütlerde 
etik kodların oluşturulması ve bu kodların paylaşılması da etik iklim açısından 
oldukça önemlidir. İşgörenler etik kodlar hakkında bilgi sahibi olduklarında 
karşılaşacakları durumlarda ikilem yaşamadan nasıl davranmaları gerektiğini 
bilecektir. Bundan dolayı etik bir iklim olmasını önemseyen yönetimin etik 
kodların oluşması ve paylaşılmasına destek vermesi beklenir. Etik koda sahip 
örgütlerde daha etik bir iklimin olduğu görülmüştür (Schwepker ve Hartline, 
2005; 380). Etik iklimin oluşması için örgütlerde meydana getirilen ortamın etik 
olması ve çalışanların da lider tarafından belirlenen kurallara uyarak kurumu 
hedeflerine ulaştırmak için çalışması etik iklimi oluşturmaktadır (Günel, 2016; 
65). Etik kodların yanı sıra örgüt yapıları, sosyal normlar ve örgüte özgü 
faktörlerde etik iklimin oluşmasında belirleyici etkenlerdir (Biçer, 2017; 26).
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Etik iklim örgütsel iletişimden de önemli ölçüde etkilenmektedir                           
(Parboteeah vd., 2010; 606). Eğer bir örgütte iletişim olanakları makul bir 
şekilde kullanılmazsa etik iklimin oluşması da sürdürülmesi de önemli ölçüde 
zarar görür. Alt kademe çalışanlar eğer örgüt içinde herhangi bir durumda 
üst yönetimle irtibat kurabilirse bu durumda daha etik davranmaları beklenir. 
İletişim kanalları tıkalıysa bu durumda işgörenler olası zararlardan korunmak 
adına etik olmayan uygulamalara başvurabilecek bu durum da etik iklimin 
oluşmasına engel olacaktır. Etik iklimin bu yönüyle çalışanlara rehberlik eden 
psikolojik bir fonksiyonu söz konusudur (Demir, 2019; 825). Etik iklimin hâkim 
olması işgörenlerin örgütsel ve bireysel hedeflerine odaklanmaları ve böylelikle 
enerjilerini daha verimli kullanmalarını sağlar.

5. Etik İklimin Sonuçları

Etik iklimin hem örgütlere hem de işgörenlere sağladığı çeşitli faydalar 
bulunmaktadır. Öncelikle işletmelerin yasalara uygun ve müşterilerin 
gözünde kıymetli olarak ticari faaliyetlerini yürütebilmeleri etik kriterleri ne 
kadar benimsediklerine bağlıdır. Bu işletmeler aynı zamanda İş görenlerine 
de huzurlu bir çalışma ortamı sağlayarak uzun dönemli istihdam olanağı 
sunmaktadır. 

Örgütte çalışanların birlik beraberlik içinde olması, morallerinin yüksek 
olması ve örgütsel adalet algılarının artması için güçlü bir etik iklime sahip 
olmak gerekmektedir (Ballı ve Ballı, 2017; 74). Günümüz rekabet koşullarında 
örgütlerin başarılı olabilmeleri için işgörenlerin potansiyellerini yansıtacak 
şekilde özverili çalışmaları önemsenmektedir. Etik iklim yüksek adalet algısı 
ile de işgörenlerin haksızlığa uğramadığına inanmalarına ve bunun sonucunda 
örgütsel bağlılıklarında artışa neden olmaktadır. 

Literatürde etik iklimin örgütsel çıktılar üzerindeki etkilerini ölçmeye 
yönelik yapılan çeşitli araştırmalar mevcuttur. Örneğin; Akbaş (2010) ile Eren 
ve Hayatoğlu (2011) etik iklimin örgütsel bağlılık ve bireysel iş performansı 
ilişkisini incelerken, Ay vd. (2009) iş tatmini ile, Topçu vd. (2015) bireylerin 
yenilikçi davranışları ile, Elçi ve Alpkan (2006) ise örgütsel vatandaşlık 
davranışı açısından etkisini incelemiştir. Mulki vd. (2008) tarafından yapılan 
bir çalışmada da olumlu etik iklimin işgörenlerin sapkın davranışlarını ve işten 
ayrılma niyetlerini azalttığı tespit edilmiştir. Çetin vd. (2015) tarafından yapılan 
çalışmada etik iklimin tükenmişliği, Sarı vd. (2016) tarafından yapılan çalışmada 
ise sinizmi negatif yönlü etkilediği tespit edilmiştir.
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Ayrıca etik iklimin olmadığı örgütlerde iltimas, mal ya da para olarak 
sağlanan çıkar, işin uygun insana verilmemesi, adaletsiz uygulamalar, yetersizlik, 
başkalarına güvenmeme gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır (Direk, 2017; 31).

Etik bir ikilimin başlıca örgütsel sonuçları şu şekilde sıralanabilir (Yıldırım 
ve Naktiyok, 2018; 31);

·	 Etik iklim, çatışmaların çözüm süreçlerini etkiler,
·	 Yöneticilerin etik sorunlar karşısındaki kararlarına etki eder,
·	 İşgörenlerin sorunlarını anlamada ve bunları çözüme kavuşturmada hangi 

ahlaki kriterlerin kullanılacağında belirleyici olur,
·	 Örgüt içerisinde oluşan etik iklim ile işgörenlerin örgütsel bağlılık 

seviyelerinde artış sağlanır,
·	 Etik iklim, işgörenlerin iş tatminlerini olumlu yönde artırır,
·	 Etik iklim ile işgörenlerin işten ayrılma niyeti ve devamsızlık gibi olumsuz 

faktörlerde azalma yaşanır,
·	 Etik iklim iş stresini azaltarak hem bireysel hem de örgütsel performansı 

etkiler,
·	 Etik iklim işgörenlerin ahlaki düşünmelerini sağlayarak onların sosyal 

sorumluluklarının bilincine varmalarını sağlar,
·	 Etik iklim örgüt içi ilişkilerde samimi bir havanın oluşmasına zemin 

hazırlar.
·	 Etik iklim ile örgütsel güven artacak ve örgüt içerisinde birbiri ile sağlam 

ilişkileri olan örgüt üyeleri ortaya çıkacaktır,
·	 Etik iklim ile takım çalışmaları daha verimli hale gelecektir,
·	 Etik iklim ile etkili bir iletişim dili ortaya çıkacaktır.
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Giriş

Kişilerin yaşamlarının büyük bir bölümünü çalışma ortamında geçirmek 
zorunda olduklarından dolayı çalışanların iş hayatları ve özel hayatları 
arasında dengeyi sağlamaları oldukça önemlidir. Çalışanların 

zamanlarını, enerjilerini ve diğer kaynaklarını iş ve aile rolleri arasında dengeli 
bir biçimde dağıtamamaları bir takım olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına 
zemin oluşturmakta ve aile huzurunun/bütünlüğünün bozulması başta olmak 
üzere, birtakım psikolojik ve fiziksel problemlere neden olmaktadır. Pandemi 
süreciyle birlikle örgütlerin çalışma biçimini tamamen değiştirmeleri ve 
çalışanların zorunlu olarak evden çalışmak zorunda kalmaları beraberinde büyük 
bir dönüşümü getirmiş ve bu durum örgütlerin yanı sıra hane halkında yaşayan 
herkesin yaşam biçimini etkilemiştir. Pandemi öncesi %14 olan evden/ uzaktan 
çalışma oranı pandemi ile %68’e yükselmiş ve bu yeni sistem daha önce bunu 
deneyimlememiş olan büyük kitleler tarafından hızla hayatlarının bir parçası 
olmuştur. Çalışanların, sağlık durumlarıyla ilgili yaşamış oldukları belirsizliğe 
ek olarak, belki de ilk defa kullanmaları gereken bilişim teknolojilerine hızlı 
bir biçimde uyum sağlama endişesi ortaya çıkmıştır. Bu süreçte, her ne kadar 
bazı örgütler, çalışanların iş-aile yaşamı dengelerini gözeten prensipler ortaya 
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koysalar da uygulamada bu prensiplerin göz ardı edildiği ve iş-aile yaşamı 
arasındaki sınırların bulanıklaştığı görülmüştür (Uşen, 2020). Günümüzün 
çalışma koşullarında kişilerin iş yaşamındaki rollerini etkin ve verimli bir 
şekilde kullanıp, geriye kalan zamanı aileyle ilgili rollerine ayırmasının çok 
kolay olmadığı düşünüldüğünde, pandemi gölgesindeki “yeni normal” de bu 
ilişkilerin biçimi ve dengesinin düzeyi ayrı bir önem taşımaktadır. Söz konusu 
dengesinin sağlanamaması durumunda ortaya çıkan iş-aile çatışmasının, bu 
alanlardaki taleplerin uyumlu bir biçimde karşılanmaması sonucunu doğurması 
ve her iki alanda da beklenti içinde olan kişilerin sayısının artması kaçınılmazdır. 
Bunun yanı sıra, iş- aile çatışmasının bireysel (örn., stres, tükenmişlik), 
ailesel (örn., iletişimsizlik, boşanma) ve örgütsel (örn., işe devamsızlık, 
işten ayrılma) sonuçları göz önünde bulundurulduğunda (Anderson, Coffey 
& Byerly, 2002;  Cotel vd., 2021; Çetinceli & Çarıkçı, 2020; Hammer vd., 
2004), söz konusu çatışmaya zemin oluşturan unsurların akademik çalışmalar 
yardımıyla tespit edilmesinin, iş-aile yaşamı dengesini oluşturmak için atılması 
gereken adımlardan biri olduğu düşünülmektedir. Demografik özelliklerin 
iş-aile çatışması üzerindeki rolünü inceleyen çalışmalara bakıldığında; birden 
fazla rolü aynı anda yüklenmelerinden dolayı kadınların, ilerleyen yaşlarda 
bilişsel kaynaklardaki azalma eğilimi nedeniyle yaşı ileri olan çalışanların, 
evlilik sonrası rol ve sorumluluk artışından kaynaklı evli kişilerin ve sahip 
olunan çocuk sayısının, iş-aile çatışmasının ortaya çıkmasında etkili olduğu 
ifade edilmektedir (Eşki, 2022). Öte yandan, pandemi sürecinde uygulamaya 
konulan yeni çalışma sisteminin, çalışanları her an “ulaşılabilir” kıldığı ve bu 
yeni durumun, iş-aile sınırlarını gittikçe bulanık hale getirdiği görülmektedir. 
Bu noktada, yeni dönemde sınırları belirsizleşen iki alan arasına sıkışmış olan 
çalışanların, sahip oldukları bazı demografik özelliklerin yeni süreç üzerindeki 
etkilerinin tespit edilmesinin, olası çatışma süreçlerinin yönetiminde faydalı 
olacağı düşünülmektedir.

Bu nedenle, pandemi döneminde yaşanan iş-aile çatışmasını çalışanların 
gözünden değerlendirmek ve bazı demografik/kategorik değişkenler bağlamında 
değerlendirmek hem günceli yakalamak hem de iş-aile çatışması gibi iş 
hayatı üzerinde önemli etkileri olabilecek bir konu üzerinde yöneticilere yön 
göstermek açısından önemli görülmektedir. Bunun yanı sıra, iş-aile çatışmasıyla 
ilgili akademik çalışmaların çoğunlukla pandemi öncesindeki dönemde hayata 
geçirildiği düşünüldüğünde, bu yeni süreçte çalışanların söz konusu kavramla 
ilgili düşüncelerinin araştırılmasının ilgili alan yazına katkı sağlayacağına 
inanılmaktadır.
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1. Kuramsal Çerçeve

İş-Aile	Çatışması	Kavramı

Çalışanların, iş hayatı ve aile hayatında sahip oldukları farklı rollerin birbirleriyle 
olan uyumsuzluğunu vurgulamak için kullanılan “iş – aile çatışması” kavramını 
literatüre kazandıran ilk çalışmaların, Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, ve 
Rosenthal (1964) tarafından yapılan rol kuramı araştırmalarına kadar dayandığı 
bilinmektedir. Araştırmacılar tarafından “rol çatışması” kavramı üzerinde 
durulmuş ve kişilerin birden fazla rol üstlenmelerinin hem bilişsel hem de 
duygusal düzeyde gerilim yaşamalarına neden olabileceğinin altı çizilmiştir. Bu 
durumu yaşayan kişilerin, rol gereklerine uyum sağlamakta zorluk yaşayacakları/
roller arasında geçiş yapmakta zorlanacakları belirtilmiş ve bu yaşanan bu 
uyuşmazlık da “çatışma” olarak ifade edilmiştir.

İş-Aile	Çatışması	Türleri

Greenhaus ve Beutell (1985) iş-aile çatışmasını, iş ve aileyle ilgili roller 
arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklandığını ifade etmekte ve zaman esaslı 
çatışma, gerginlik esaslı çatışma ve davranış esaslı çatışma olarak adlandırılan 
üç şekilde ortaya çıkabileceğini vurgulamışlardır. 

Zaman esaslı çatışma; iş ya da aile rollerinden birini gerçekleştirmek için 
ayrılan zamanın diğer rolün gerçekleştirilmesini zorlaştırması şeklinde açığa 
çıkan bir çatışma şeklidir. Bu çatışma türünde en temel kriterin zaman darlığı 
olduğu ve sahip olunan bir rolün gereğinin yerine getirilmesi için gereken 
zamanın, diğer rol gereklerinin yerine getirilmesi için gereken zamana engel 
olması durumunda ortaya çıktığı ifade edilmektedir.  Zaman temelli iş-aile 
çatışmasının nedenlerine bakıldığında ise; uzun ve düzensiz mesai saatleri, 
esnek olmayan çalışma saatleri, işin eve götürülmesi (örgütsel); çocukların 
küçük yaşta olması, geniş ailelere sahip olmak, evde yaşlı/engelli bireyin varlığı 
ve eşlerden her ikisinin de kariyer sahibi olması (ailevi) gibi faktörlerin söz 
konusu çatışmaya zemin oluşturabileceği ifade edilmektedir (Özdevecioğlu & 
Doruk, 2009).

Gerginlik esaslı iş-aile çatışmaları, kişilerin içinde bulundukları rolü 
gerçekleştirirken yaşamış oldukları stres ve gerginliği, hayatlarındaki diğer 
alanlara da yansıtması olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun, kişilerin yaşamış 
oldukları gerilim, huzursuzluk ve bitkinlik gibi olumsuz duygu durumlarının 
diğer alanlardaki sorumluluklarını yerine getirmelerini engellemesi şeklinde 
yaşandığı ifade edilmektedir (Arıkan, 2015). Bu çatışma türüne neden olan 
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faktörlere bakıldığında ise; iş yükünün belirsizliği/fazlalığı, yönetici desteğinin 
olmayışı, kararlara katılım düzeyinin düşük olması/hiç olmaması, kurum 
içindeki iletişim kopukluğu, kariyer/ilerleme fırsatlarının bulunmayışı gibi 
unsurların belirleyici olduğu görülmektedir.

Davranış temelli iş-aile çatışmaları ise; kişilerin sahip oldukları rolle ilgili 
davranışlarının diğer bir rolle uyum gösterememesi ya da çok ayrı nitelikte olması 
nedeniyle ortaya çıkan çatışma türüdür. Bu noktada, kişinin davranışlarını sahip 
olduğu farklı rollere göre yeniden düzenleyemediği takdirde bu çatışma türünün 
ortaya çıkması beklenmektedir. Kısaca, kişinin özel hayatında sergilemesi 
gereken tutum ve davranışlarla, çalışma hayatında kendisinden beklenilen tutum 
ve davranışların farklı olması nedeniyle bu iki alan arasındaki geçişte yaşanan 
zorluk, bu çatışma türüne zemin oluşturmaktadır (Kinnunen & Mauno, 1998). Bu 
çatışma türüne neden olan faktörlere bakıldığında ise; kişinin çalışma hayatında 
kendisinden beklenilen davranışlarla ailenin kişiden beklediği davranışların 
farklı olması durumunda bu tür çatışmanın kaçınılmaz olduğu görülmektedir. 
Örneğin; iş yerinde yönetici olan bir annenin çalışma ortamındaki otoriter 
davranışları ya da rekabet odaklı düşünme tarzını, özel hayatında da sergilemeye 
devam etmesi, davranış temelli iş-aile çatışması yaşanmasına zemin oluşturması 
bakımından önemlidir.

İş-Aile	Çatışmasına	Neden	Olan	Faktörler

Alan yazında, iş-aile çatışmasına zemin oluşturan faktörlerin kişisel, ailesel 
ve örgütsel olmak üzere üç grupta toplandığı görülmektedir. Kişisel faktörlere 
yakından bakıldığında ise, içsel kontrol odağı, olumsuz duygulanım ve nevrotik 
özelliklere sahip olan bireylerin, iş-aile çatışması yaşamaya daha eğilimli 
oldukları ifade edilmektedir (Carlson, 1999; Noor, 2002; Rantanen, Pulkkinen, 
& Kinnunen, 2005; Şener & Abunasser, 2020). Bunun yanı sıra, evli ve çocuk 
sahibi olan kişilerin rolü sorumluluklarının çeşitliliğinden dolayı, iş-aile 
çatışmasını yaşamalarının daha olası olduğu belirtilmektedir (Ford, Heinen, 
& Langkamer, 2007; Hasyurt, 2017; Karatepe ve Kılıç, 2005). Bu noktada, 
iş hayatındaki kadınların ev içindeki sorumluluklarının erkeklere oranla daha 
fazla olduğu düşünüldüğünde, kadınların iş-aile çatışmasını daha yoğun olarak 
yaşadıklarını gösteren araştırmalar bulunmaktadır (Çarıkçı, 2001; Gutek, Searle, 
& Klepa, 1991; Lo, 2003). 

İş-aile çatışmasını etkileyen ailesel faktörlere gelindiğinde ise; ailede okul 
öncesi yaş grubunda olan çocukların varlığının aileler için daha fazla zaman/
kaynak ayrılması gerektiren bir rol sorumluluğu olduğu vurgulanmakta ve bu 
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yaş grubuna sahip kişilerde iş-aile çatışmasının daha yoğun şekilde bildirildiği 
görülmektedir (Burke, Weir, & DuWors, 1979; Grandey & Cropanzano, 1999). 
Ek olarak, eşlerin tam zamanlı işlerde çalışmalarının çiftler arasında zaman 
paylaşımı noktasında problem yaşanmalarına neden olabileceği ve/veya 
çocukların bakımının sadece eşlerden birinin sorumluluğuna devredilmesi iş-aile 
çatışmasına zemin oluşturabilecek bir diğer faktör olarak kabul edilmektedir 
(Madsen, 2003; Michel, Kotrba, Mitchelson, Clark, & Baltes, 2011; Voydanoff, 
1988). 

İş-aile çatışmasına neden olabilecek örgütsel faktörlere bakıldığında ise, 
uzun/düzensiz mesai saatleri, esnek çalışma imkanının bulunmayışı, sosyal 
destek eksikliği, otonominin yokluğu, iş çeşitliliğinin bulunmayışı düşük 
ücret, yöneticilerin olumsuz tutum ve davranışları, rol çatışması/belirsizliği 
ve işteki stres faktörlerinin çokluğu gibi unsurların iş-aile çatışmasını 
tetikleyebileceği ifade edilmektedir (Batt & Valcour, 2003; Kim & Ling, 
2001; Michel vd., 2011)

İş-Aile	Çatışmasının	Sonuçları

Alan yazında iş-aile çatışmasının sonuçlarıyla ilgili araştırmalara bakıldığında 
temelde bireysel, ailesel ve örgütsel olmak üzere üç tür sonucun bulunduğu 
ifade edilmektedir.

Bireysel Sonuçlar: Kişilerin yaşamış oldukları çatışma sonrasında yoğun 
bir stres içine girdikleri ve gerek bilişsel gerekse duygusal kaynaklarını etkili 
bir biçimde yönetemedikleri bilinmektedir. Bu noktada, kişilerin, işteki rol ve 
sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla aile hayatındaki rol gereklerini ihmal 
etmeleri/aksatmaları yaşamış oldukları psikolojik baskıyı arttırmakta ve stres 
faktörlerini daha yoğun bir biçimde yaşamalarına neden olmaktadır (Çarıkçı, 
2001). Bunun yanı sıra söz konusu çatışmayı yoğun olarak yaşayan kişilerde 
depresyon şikayetlerinin arttığı (Googins, 1991), akıl sağlığının olumsuz yönde 
etkilendiği (Zhou, Da, Guo, & Zhang 2018), fiziksel ve somatik rahatsızlıkların 
ortaya çıktığı (Burke, 1988; Frone, Russell, & Cooper, 1997) ve yaşam tatmini 
seviyelerinde bir azalma (Dursun &İştar, 2014; Higgins, Duxbury, & Irving, 
1992; Kossek & Ozeki, 1998; Şentürk & Bayraktar, 2018) gözlemlendiği ifade 
edilmektedir. 

Ailesel Sonuçlar: İş-aile çatışmasının aile hayatı üzerindeki etkilerine 
bakıldığında, tarafların çatışma nedeniyle yaşamış oldukları stres ve baskı 
unsurlarının öncelikle aile tatmini üzerinde olumsuz etki yaptığı görülmektedir 
(Ford vd., 2007; Parasuraman, Greenhaus, & Granrose, 1992). Bunun yanı sıra, 
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yaşanan iş-aile çatışması evlilik doyumunu da olumsuz yönde etkilemekte, 
çiftlerin birbirlerine gerekli zaman/ kaynak ayıramamalarının sonucunda 
iletişimin zayıflaması, kişilerarası çatışma, çocuklarda davranış bozuklukları/
başarısızlık ve hatta boşanma gibi olumsuz sonuçların ortaya çıktığı ifade 
edilmektedir (Çaylin, 2014; Voydanoff, 2005; Zakariya & Ismail, 2017).

Örgütsel Sonuçlar: Kişilerin, iş ve aile rolleri arasında denge 
sağlayamamaları nedeniyle yaşamış oldukları çatışmanın bireysel ve ailesel 
sonuçlarının yanısıra, bir takım örgütsel sonuçlarının da olması beklenmektedir. 
Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda, başta iş tatmini (Kinnunen & Mauno, 
2004; Namasivayam  & Zhao, 2007; Şentürk & Bayraktar, 2018) ve örgütsel  
bağlılık (Efeoğlu & Özgen, 2007; Shaffer, Harrison, Gilley, &Luk,  2001) 
düzeyinde azalma olmak üzere,  işe devamsızlıkta (Anderson vd., 2002) ve 
iş stresinde (Netemeyer, Maxham, & Pullig, 2005; Peeters vd., 2005) artış, 
örgütsel vatandaşlık davranışı (Bolino & Turnley, 2005) ve iş performansında 
(Netemeyer, Boles, & McMurrian, 1996) azalma, işten ayrılma niyetinde artış 
(Çarıkçı & Çelikkol, 2009; Karatepe & Kılıç, 2007)  gibi örgütsel sonuçlara 
neden olduğu belirtilmiştir. 

2. Metodoloji

Araştırmanın	Amacı

Bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinde çalışan kişilerin yaşamış oldukları 
iş-aile çatışma düzeylerini tespit etmek ve bazı demografik/kategorik özelliklere 
göre iş-aile çatışmasının varlığını ortaya koymaktır. Araştırmada katılımcıların 
iş-aile çatışması düzeylerinin belirlenmesi; cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk 
sahibi olma ve çalışılan sektör bağlamında tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın	Hipotezleri

Konuyla ilgili alan yazın incelendiğinde, birtakım kişisel faktörlerin (cinsiyet, 
yaş, medeni durum vb.)  iş-aile çatışmasına zemin oluşturacağı belirtilmektedir 
(Kormazer, 2018). Benzer biçimde, Çelik ve Turunç (2011) yapmış oldukları 
çalışmada, kadınların erkeklere oranla iş-aile çatışmasını daha yoğun olarak 
hissettiklerini belirtmişlerdir. Madsen, 2003 yılında yaptığı çalışmada yaş ve 
sahip olunan çocuk sayısının, iş-aile çatışması üzerinde etkisinin olduğunu 
belirtmiştir. Kıcır (2015) ise yapmış olduğu çalışmada, evli kişilerin, bekâr 
kişilere oranla daha fazla iş-yaşam çatışması yaşadığını vurgulamıştır. Pandemi 
döneminde ise, evden çalışmanın zorunlu hale gelmesi nedeniyle iş ve aile 
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rolleri arasındaki sınırların çalışanlar açısından bulanıklaştığı düşünüldüğünde, 
bu süreçte söz konusu demografik özelliklerin iş-aile çatışması üzerinde 
belirleyici olabileceği düşünülmektedir. Buradan yola çıkıldığında, araştırmanın 
hipotezleri aşağıda belirtilmiştir: 

H1:  Çalışanların yaşamış oldukları iş-aile çatışması, medeni duruma göre 
farklılık göstermektedir.

H2:  Çalışanların yaşamış oldukları iş-aile çatışması, cinsiyete göre farklılık 
göstermektedir.

H3:  Çalışanların yaşamış oldukları iş-aile çatışması, yaş gruplarına göre 
farklılık göstermektedir.

H4:  Çalışanların yaşamış oldukları iş-aile çatışması, çocuk sahibi olma 
durumuna göre farklılık göstermektedir.

H5: Çalışanların yaşamış oldukları iş-aile çatışması, sektöre göre farklılık 
göstermektedir.

Örneklem

Araştırma kapsamında kolayda örnekleme yöntemi yardımıyla 620 tam zamanlı 
çalışana anket formu ulaştırılmış ancak sadece 229 kişiden olumlu geri dönüş 
sağlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda geçersiz anketler kapsam dışı 
bırakılarak, 214 anket uygulamaya dahil edilmiştir. Katılımcılara ait demografik 
özellikler “Bulgular” kısmında ayrıntılı olarak belirtilmiştir (Tablo 1).

Veri Toplama Araçları

Araştırmada kullanılan soru formu iki bölümden oluşmaktadır;
Demografik Bilgi Formu: Katılımcılara ait yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 

medeni durum, çocuk sahibi olma, çalışılan sektör, kıdem süreleriyle ilgili 
soruların yer aldığı bilgi formu kullanılmıştır.

İş-Aile Çatışması Ölçeği: Çalışanların yaşamış oldukları iş-aile çatışma 
düzeyini belirlemek amacıyla Carlson, Kacmar ve Williams (2000) tarafından 
geliştirilen İş-Aile Çatışması ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçeğin Türkçe 
Uyarlaması Erdoğan (2009) tarafından gerçekleştirilmiştir. Anket formunda, 
ölçeğin iş-aile çatışmasıyla ilgili olan dokuz ifadesi kullanılmıştır. Ölçekte 
bulunan ifadeler 5’li likert ölçeği yardımıyla derecelendirilmiştir (1-Kesinlikle 
Katılmıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum). 
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Analiz	Yöntemi

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde, SPSS 23 programı 
kullanılmıştır. Katılımcılara ait demografik özellikler, frekans ve çapraz tablo 
analizleri kullanılarak incelenmiş ve iş-aile çatışması düzeylerini belirlemek 
amacıyla ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Son olarak 
hipotezlere ilişkin yapılan testlerde bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA 
analizlerinden yardım alınmıştır.

3. Bulgular

Bu araştırmadaki bulgular; demografik özelliklere ilişkin bulgular ve Hipotezlere 
ilişkin bulgular olmak üzere iki başlık altında incelenecektir.

Demografik	Özelliklere	İlişkin	Bulgular

Araştırmaya katılan kişilerin çoğunun kadın (%61) ve 26-31 yaş aralığında 
(%38) olduğu görülmektedir. Eğitim durumları açısından değerlendirildiğinde 
katılımcıların %80’i lisans mezunudur. Medeni durumlarına bakıldığında ise 
çoğunluğunun evli (%64) ve çocuk sahibi olduğu (%55) göze çarpmaktadır. 
Çalıştıkları sektör açısından incelendiğinde, katılımcıların çoğunun özel 
sektör çalışanı (%80) oldukları görülmektedir. Araştırmaya katılanların büyük 
çoğunluğunun mesleki kıdemleri 8 yılın altındadır. Araştırmaya katılanların 
şu anda bulundukları birimde çalışma yılında ise 2-3 yıl olanlar daha fazladır 
(Tablo 1)
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Kategori N Yüzde (%)

Cinsiyet Kadın 129 .61
Erkek 85 .39

Yaş 18-25 20 .09
26-30 81 .38
31-38 69 .32
39-45 28 .13

46-50+ 16 .07
Eğitim Durumu Lisans Öncesi 6 .03

Lisans 171 .80
Yüksek Lisans 37 .17

Medeni Durum Evli 138 .64
Bekar 76 .36

Çocuğun Varlığı Var 119 .55
Yok 95 .45

Sektör Özel 172 .80
Kamu 42 .20

Kurumda 
Çalışma Süresi

0-5 92 .43
6-10 85 .40
11+ 37 .17

Hipotezlere	İlişkin	Bulgular

Levene varyansların homojenliği testi analizinde anlamlılık değerinin 
α=0.05’ten büyük olması durumunda bağımsız örneklem t-testi için ilk satır 
dikkate alınmaktadır. Bu noktada, %95 güven aralığında H1 hipotezi kabul edilir 
(p=.007 <α=.05). Buna göre, iş-aile çatışmasının medeni duruma göre farklılık 
gösterdiği görülmektedir. Ortalamalara bakıldığında ise; evli olan katılımcıların 
(2.34) iş-aile çatışması yaşama düzeylerinin, bekâr katılımcılara (1.96) kıyasla 
daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 2)

Tablo 2. İş-Aile Çatışmasının Medeni Durum Açısından Değerlendirilmesi

Levene Testi Ortalamaların Eşitliği 
için t-testi (𝜶=0.05)

Grup Sonuçları

(Sig.) p Medeni Durum N Ort.

.326 .007
.004

Evli
Bekar

138
76

2.34
1.96
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Bir önceki analize benzer şekilde, Levene varyansların homojenliği testi 
analizinde anlamlılık değerinin α=0.05’ten büyük olması nedeniyle tablodaki 
ilk satır dikkate alınmış ve %95 güven aralığında H2 hipotezi kabul edilmiştir 
(p=.029 <α=.05). Bu noktada, iş-aile çatışmasının cinsiyete göre farklılık 
gösterdiği görülmektedir. Ortalamalara bakıldığında ise; kadın katılımcıların 
(2.72) iş-aile çatışması yaşama düzeylerinin, erkek katılımcılara (1.39) göre 
daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 3).

Tablo 3. İş-Aile Çatışmasının Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi

Levene Testi Ortalamaların Eşitliği 
için t-testi (𝜶=0.05)

Grup Sonuçları

(Sig.) p Cinsiyet N Ort.

.217 .029
.004

Kadın
Erkek

129
85

2.72
1.39

Bu aşamada ikiden fazla grubun (yaş grubu) karşılaştırılması söz konusu 
olduğundan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) gerçekleştirilmiştir. Gruplar 
arası homojenliği gösteren Levene testine göre varyansların homojen olduğu 
kabul edilmiş ve ANOVA testi doğrultusunda H3 kabul edilmiştir (F=14.218, 
p<.05).  Bu bağlamda, iş-aile çatışmasının yaş gruplarına göre farklılık 
gösterdiği görülmektedir. Farklılıkların hangi yaş grupları arasında olduğunu 
tespit edebilmek amacıyla tukey testi yapılmış ve analiz sonucunda 18-25 yaş 
aralığındaki katılımcılar (2.65) ile 31-38 yaş aralığındaki kişiler (3.12) arasında 
istatistiksel olarak %5 güvenle anlamlı bir farklılık bulunmuştur (Tablo 4).

Tablo 4. İş-Aile Çatışmasının Yaş Grupları Açısından Değerlendirilmesi

Levene Testi Anova (𝜶=0.05) Grup Sonuçları

 (Sig.) Anlamlılık=p Yaş 
Grupları

tukey/Anlamlı 
Fark

.062 .000 18-25
26-30
31-38
39-45
46-50+

18-25 
ve 
31-38 yaş 
arasında
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Tablo 5’teki bağımsız örneklem t-testi sonuçlarında görüldüğü üzere; Levene 
varyansların homojenliği testi analizinde anlamlılık değerinin α=0.05’ten büyük 
olması nedeniyle tablodaki ilk satır dikkate alınmış ve %95 güven aralığında H4 
hipotezi kabul edilmiştir (p=.032 <α=.05). Buna göre, iş-aile çatışmasının çocuk 
sahibi olma durumuna göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Ortalamalar 
açısından değerlendirildiğinde ise; çocuk sahibi olan katılımcıların (2.11) iş-aile 
çatışması yaşama ortalamalarının, çocuk sahibi olmayan katılımcılara (1.23) 
kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 5).

Tablo 5. İş-Aile Çatışmasının Çocuk Sahibi Olma Açısından 
Değerlendirilmesi

Levene Testi Ortalamaların Eşitliği 
için t-testi (𝜶=0.05)

Grup Sonuçları

(Sig.) p  
Çocuk

N Ort.

.473 .032
.006

Var
Yok

119
95

2.11
1.23

Son olarak, iş-aile çatışmasının, sektöre göre farklılık gösterip göstermediği 
bağımsız örneklem t- testi ile analiz edilmiştir. Levene varyansların homojenliği 
testinin anlamlılık değerinin α=0.05’ten büyük olması nedeniyle ilk satır dikkate 
alınmış ve H5 hipotezi kabul edilmiştir ( p=.014 <α=.05).  Buna göre, iş-aile 
çatışmasının kişilerin çalıştıkları sektöre göre farklılık gösterdiği görülmektedir. 
Ortalamalara bakıldığında ise; özel sektörde çalışan katılımcıların (2.26) iş-aile 
çatışma düzeylerinin, kamu sektöründe çalışan (1.77) katılımcılara göre daha 
yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır (Tablo 6).

Tablo 6. İş-Aile Çatışmasının Sektör Açısından Değerlendirilmesi

Levene Testi Ortalamaların Eşitliği 
için t-testi (𝜶=0.05)

Grup Sonuçları

(Sig.) p Sektör N Ort.

.642 .014
.008

Özel
Kamu

172
42

2.26
1.77
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4. Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinde çalışan kişilerin yaşamış oldukları 
iş-aile çatışma düzeylerini tespit etmek ve bazı demografik özelliklere göre söz 
konusu çatışmanın varlığını ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında ulaşılan 
bulgular doğrultusunda; evli katılımcıların, bekar katılımcılara ve kadınların, 
erkeklere oranla daha yüksek düzeyde iş-aile çatışması yaşadığı görülmektedir. 
Bunun yanı sıra, çocuk sayısı arttıkça kişilerin yaşamış oldukları çatışma 
düzeyinin artış gösterdiği ve genç yaştaki çalışanların yaşı daha ileri olan kişilere 
oranla iş-aile çatışmasını daha yoğun olarak yaşadıkları tespit edilmiştir. Özel 
sektörde çalışan katılımcıların ise kamu sektöründe çalışan kişilere oranla iş-aile 
çatışmasını daha yüksek düzeyde deneyimledikleri ortaya çıkmıştır.

Araştırmanın sonuçları hipotezler bağlamında değerlendirildiğinde; 
çalışanların yaşamış oldukları iş-aile çatışmasının, medeni duruma göre farklılık 
gösterdiği bulunmuş ve H1 hipotezi kabul edilmiştir. Bilindiği üzere; iş-aile 
çatışması üzerinde demografik faktörlerin önemini vurgulayan çalışmalarda altı 
çizilen önemli noktalardan biri, söz konusu çatışmanın, evlilik müessesesinin 
taraflar üzerindeki rol ve davranış gereklerini arttırdığı ve bu nedenle, farklı 
roller/sorumluluklar arasındaki dengenin etkili bir biçimde yönetilemediği 
durumlarda iş-aile çatışmasının yaşanabileceği ifade edilmektedir (Frone vd, 
1997; Özmutaf, 2007). Bragger, Rodriguez-Srednicki, Kutcher, Indovino, 
ve Rosner’ in (2005) öğretmenlerin katılımıyla yapmış oldukları çalışmada 
evli çiftlerin bekarlara oranla daha fazla iş-aile çatışması yaşadıkları tespit 
edilmiştir. Benzer biçimde, Karatepe ve Kılıç’ın (2005) hizmet sektöründeki 
çalışanlarla yapmış oldukları çalışmada evli katılımcıların bekarlara oranla 
daha yoğun bir biçimde iş-aile çatışmasını deneyimledikleri ifade edilmiştir. 
Hasyurt (2017) hazırlamış olduğu yüksek lisans tezinde, evli çalışanların rol ve 
sorumluluklarının artması nedeniyle söz konusu çatışmayı yaşadıklarını ifade 
etmiştir. Bu açıdan bakıldığında, araştırma sonuçlarının alan yazında konuyla 
ilgili daha önce yapılan çalışmaları destekler nitelikte olduğu görülmüştür. 
Araştırma sonuçları pandemi özelinde değerlendirildiğinde ise; zorunlu olarak 
evden çalışma sistemi içine giren kişilerin işle ilgili taleplere öncelik vermek 
zorunda kalmaları, iş alanının aile alanı sınırları içine girmesine neden olmuş 
ve bu durum,  Clark’ın (2000) Sınır Kuramında da belirtmiş olduğu üzere; iş ve 
yaşam alanlarını ayıran bir takım sınırların olduğunu ve bu sınırların bulanıklaştığı 
zamanlarda, kişilerin iş-yaşam çatışması yaşama ihtimallerinin yüksek olduğu 
ifade edilmiştir (Dorenkamp & Süß, 2017). Nitekim, Erdirençelebi, Çini, Ertürk 
ve Baykal’ın (2022) pandemi sürecinde evli kadın çalışanlarla yapmış oldukları 
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araştırmada, söz konusu dönemde işle ilgili sorumlulukların aile hayatındaki 
sorumlulukları daha yüksek oranda kısıtladığı ve o nedenle iş-aile çatışmasının 
o dönem için baskın bir rol oynadığını ifade etmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında, 
bu araştırmadaki evli katılımcıların bekar katılımcılara oranla yaşamış oldukları 
iş-aile çatışma düzeyinin yüksek olmasının, söz konusu araştırma sonuçlarını 
destekler nitelikte olduğu görülmektedir.

Araştırmanın ikinci hipotezi doğrultusunda çalışanların yaşamış oldukları 
iş-aile çatışmasının, cinsiyete göre farklılık gösterdiği bulunmuş ve H2 
hipotezi kabul edilmiştir. Sanayi öncesi dönemde rol ve sorumlulukları daha 
çok ev içi işlerle sınırlı olan kadınların, sanayileşme sonrasında kendilerine 
ev dışında bir “alan” açmaları ve bu alanın gerektirdiği rol ve sorumlulukları 
üstlenmeleri nedeniyle, bu iki alan arasında uyum sağlamada erkeklere oranla 
daha fazla zorlandıkları ifade edilmektedir (Özmutaf, 2007). Bunun yanı sıra, 
ataerkil kültürel özelliklerin ve toplumsal cinsiyet rollerinin belirleyici olduğu 
toplumlarda, kadınlardan iyi bir “anne”, anlayışlı bir “eş” ve hayırlı bir “evlat” 
olması beklenmekte ve bu beklentilerle baş başa kalan kadınların, söz konusu rol 
ve beklentileri karşılamaya çalışırken büyük ölçüde zorlandıkları bilinmektedir. 
İş hayatının beklentilerinin yanı sıra, ev işleri ve sosyal ilişkilerin sorumluluğunu 
yüklenen kadınların gerek zaman gerekse kaynak açısından bu süreci etkili 
bir biçimde dengeleyemedikleri durumlarda iş-aile çatışmasının kaçınılmaz 
olduğu alan yazındaki çeşitli araştırmacılar tarafından vurgulanan önemli bir 
noktadır (Duxbury & Higgins, 1991; Gutek vd., 1991; Pleck, 1977). Alan yazına 
bakıldığında, Lo (2003) yapmış olduğu çalışmada kadın çalışanların erkek 
çalışanlardan daha yüksek düzeyde iş-aile çatışması yaşadıklarını ifade etmiştir. 
Benzer biçimde, McElwain, Korabik ve Rosin’in (2005) yapmış oldukları 
çalışmada, işle ilgili taleplerin aile hayatına etkisi söz konusu olduğunda, 
kadınların bunu daha yüksek düzeyde deneyimlediklerini belirtmişlerdir. Bu 
açıdan bakıldığında, araştırma sonuçlarının alan yazında konuyla ilgili daha 
önce yapılan çalışmaları destekler nitelikte olduğu görülmüştür. Araştırma 
sonuçları pandemi özelinde değerlendirildiğinde ise; kadınların pandemi 
sürecinde üstlenmek zorunda oldukları aile içi sorumluluk ve rollerin artış 
göstermesi nedeniyle, iş-aile çatışmasını yoğun bir biçimde yaşadıkları 
görülmektedir. Nitekim, Čikić ve Bilinović Rajačić (2021) pandemi döneminde 
yapmış oldukları araştırma sonuçlarına göre, aynı anda hem profesyonel hayatın 
gerekliliklerine ayak uydurmak hem de aile hayatının sorumluluklarını yerine 
getirmek zorunda olan kadınların yüksek düzeyde iş-aile çatışması yaşadıkları 
görülmektedir. Benzer biçimde, Elmas Atay ve Gerçek’in (2021) pandemi 
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sürecinde kadın akademisyenlerle yapmış oldukları çalışmada, kadınların aile 
taleplerini karşılamadaki rol gereklilikleri söz konusu olduğunda, iş-yaşam 
çatışmasını erkeklere kıyasla daha çok deneyimledikleri ifade edilmiştir.  Bu 
açıdan bakıldığında, bu araştırmadaki kadın katılımcıların erkek katılımcılara 
oranla yaşamış oldukları iş-aile çatışma düzeyinin yüksek olmasının, söz konusu 
araştırma sonuçlarını destekler nitelikte olduğu görülmektedir.

Araştırmanın üçüncü hipotezi doğrultusunda çalışanların yaşamış 
oldukları iş-aile çatışmasının, yaş gruplarına göre farklılık gösterdiği bulunmuş 
ve H3 hipotezi kabul edilmiştir. Bilindiği üzere; kişilerin yaş almalarıyla 
birlikte sorumluluk alanlarının artışı ve üstlendikleri rollerin çoğalmasıyla 
birlikte hayatın birçok alanında aynı anda çatışma yaşamaları ve bu alanda 
etkili bir biçimde yönetmeleri her zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, 
bu araştırma kapsamında ileri yaştaki çalışanların genç katılımcılara oranla 
iş-yaşam çatışmasını daha yoğun olarak yaşayacakları düşünülmüş ve bu 
varsayım, yapılan analizler sonucunda kabul edilmiştir. Öte yandan, alan 
yazında, iş-aile çatışmasının kişilerin yaşlarıyla olan ilişkisini konu edinen 
araştırmalara bakıldığında, çoğunlukla negatif yönlü ilişkinin varlığı dikkati 
çekmektedir. Örneğin, Grandey ve Cropanazano (1999) yapmış oldukları 
çalışmada, kişilerin, yaş aldıkça sahip oldukları aile rollerinin iş rollerinden 
daha az etkilendiğini ve yıllar geçtikçe, kişilerin bilişsel/duygusal kaynaklarını 
yönetme becerilerinin daha iyi bir noktada olması nedeniyle, iş-aile çatışmasını 
yaşama ihtimallerinin azaldığını ifade etmişlerdir. Benzer biçimde, Giray ve 
Ergin (2006) yaptıkları çalışmada, genç kadınların yaşı ileri olan kadınlara göre 
iş-aile çatışmasını daha yoğun olarak yaşadıklarını ve bu durumun, genç yaştaki 
kişilerin iş alanı ve aile alanındaki deneyim eksikliğinden kaynaklandığını 
ifade etmişlerdir. Bu noktada, bu araştırmadaki ileri yaştaki katılımcıların genç 
katılımcılara oranla iş-aile çatışmasını daha yoğun bir biçimde yaşamalarında, 
pandemi sürecinin bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Pandemi döneminde 
özellikle genç çalışanların gerek bilişim teknolojilerine uyum sağlamada 
gerekse iş rollerini yerine getirmede daha az sorun yaşadıkları düşünüldüğünde 
(Çarıkçı & Çelikkol, 2009), ileri yaştaki katılımcıların söz konusu çatışmayı 
daha yoğun bir biçimde yaşamaları anlaşılır olmaktadır. Nitekim, Can Yalçın 
ve Beğenirbaş (2021) pandemi sürecinde yapmış oldukları çalışmada, kişilerin 
yaşları ilerledikçe yaşamış oldukları iş-aile çatışmasının artış gösterdiğini ifade 
etmişlerdir.  Bunun yanı sıra, Covid-19 hastalığının daha çok yaşı ileride olan 
kişiler üzerinde ölümcül etkiler bırakma özelliği, bu yaş grubundaki insanların 
duygusal & bilişsel kaynaklarını olumsuz yönde etkilemiş ve diğer yaş gruplarına 
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oranla stres faktörünü çok yoğun olarak hissetmişlerdir. Bu nedenle söz konusu 
stres faktörlerinin üzerine eklenen iş ve aile rolleri yaşı daha ileride olan kişileri 
üzerindeki çok yönlü etkisi düşünüldüğünde, bu araştırmadaki pozitif ilişki daha 
anlamlı duruma gelmektedir.

Araştırmanın dördüncü hipotezi doğrultusunda çalışanların yaşamış 
oldukları iş-aile çatışmasının, çocuk sahibi olma durumuna göre farklılık 
gösterdiği tespit edilmiş ve H4 hipotezi kabul edilmiştir. Bilindiği üzere, kişilerin 
çocuk sahibi olmalarıyla birlikte halihazırda var olan aile sorumluluklarının 
artması, beraberinde iş yaşamı dışındaki rollerinin çeşitlenmesini getirmekte 
ve bu durum çalışanların işleri için sarf ettikleri çaba ve katkıları doğrudan 
etkilemektedir (Cooke & Rousseau, 1984). Bunun yanı sıra, kişilerin çocuk 
sahibi olması önemli düzeyde zaman ve enerji ihtiyacını beraberinde getirmekte 
ve bu sorumluluk, zaman içerisinde çalışma alanı ile aile alanı arasında sorunların 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Çetinkaya, 2011; Özdevecioğlu & Doruk, 
2009). Nitekim, Carlson, Kacmar ve Stepina (1995) yapmış oldukları çalışmada 
çocuk sahibi olan kişilerin iş-aile çatışmasını daha yoğun biçimde yaşadıklarını 
ifade etmişlerdir. Greenhaus ve Beutell (1985) ilgiye muhtaç yaştaki çocuğa sahip 
olan kişilerin, diğer ebeveynlere oranla iş-aile çatışmasını daha çok yaşadıklarını 
ifade etmişlerdir. Benzer biçimde, Voydanoff (1988) yapmış olduğu çalışmada, 
okul öncesi dönemde olan bir çocuğa sahip olmanın, iş-aile çatışmasına zemin 
oluşturacağını vurgulamaktadır. Karapınar, İlsey ve Ergeneli’nin (2006) yapmış 
oldukları çalışmada ise çocukların yaşının küçük olmasının iş-aile çatışmasına 
neden olan önemli bir faktör olduğu ifade edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, 
araştırma sonuçlarının alan yazında konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları 
destekler nitelikte olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları pandemi özelinde 
değerlendirildiğinde ise; ebeveynlerin pandemi sürecinde üstlenmek zorunda 
oldukları aile rollerinin artışı ve eş-zamanlı olarak aniden evden çalışmak zorunda 
olmanın iş talepleri üzerindeki etkisi nedeniyle bu süreçte iş-aile çatışmasının 
her zamankinden daha yoğun bir biçimde yaşandığı görülmektedir. Nitekim, 
Schieman, Badawy, Milkie, ve Bierman’ın (2021) pandemi koşullarında yapmış 
oldukları çalışmada, 6-12 yaşları arasında okula giden çocuklara sahip olan 
ailelerin, artan aile hayatı talepleri nedeniyle iş-aile çatışmasını çok yoğun olarak 
yaşadıklarını vurgulamışlardır. Lonska vd.’nin (2021) yapmış olduğu çalışmada 
ise, pandemi sürecinde 18 yaşından küçük çocukların bakımı ve sorumluluğuna 
sahip olan kişilerin iş-yaşam dengesini sağlamada sorun yaşadıkları ifade 
edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, bu araştırmadaki çocuk sahibi ebeveynlerin 
yaşamış oldukları iş-aile çatışma düzeyinin çocuk sahibi olmayan kişilere göre 
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daha yüksek olmasının, söz konusu araştırma sonuçlarını destekler nitelikte 
olduğu görülmektedir.

Araştırmanın son hipotezinde ise; çalışanların yaşamış oldukları iş-aile 
çatışmasının, sektöre göre farklılık gösterdiği bulunmuş ve H5 hipotezi kabul 
edilmiştir. Bilindiği üzere, kişilerin iş-aile çatışmasını yaşanmalarının ardındaki 
en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilen işle ilgili özelliklerin bu süreçte 
belirleyici olabileceği ve özellikle işyerindeki rollerin belirsiz/iş yükü algısının 
yüksek olduğu durumlarda kişilerin iş-aile çatışması yaşama olasılıklarının 
yüksek olduğu ifade edilmektedir (Coşkuner & Şener, 2013; Netemeyer, 
Brashear-Alejandro, & Boles, 2004). Alan yazına bakıldığında ise, sektöre 
bağlı olarak iş-aile çatışmasının farklılık gösterme durumunun değişkenlik 
gösterdiği, bazı çalışmalarda kamu sektöründe yer alan çalışanların, bazı 
çalışmalarda da özel sektörde çalışan kişilerin, iş-aile çatışmasını daha yoğun 
bir biçimde yaşadıkları ifade edilmektedir. Örneğin, Türesin ve Köse’nin 
(2016) yapmış oldukları çalışmada kamu sektöründe çalışan katılımcıların 
aile sorumluluklarını yerine getirme noktasında işteki sorumluluklarının engel 
teşkil ettiğini ve bu nedenle iş-aile çatışmasını daha çok yaşadıklarını ifade 
etmişlerdir. İnce (2021) ise yapmış olduğu çalışmada, özel kurumda çalışanların 
kamu kurumlarına oranla iş-aile çatışmasını daha yüksek düzeyde yaşadıklarını 
belirtmiştir. Benzer biçimde, yürütülen bazı çalışmalarda da özel kurumda 
çalışan kişilerin kamu kurumunda çalışanlara nazaran iş-aile çatışmasını daha 
fazla bir biçimde yaşadıkları ifade edilmiştir (Cinamon & Rich, 2010; Erdamar 
& Demirel, 2014). Bu açıdan bakıldığında, araştırma sonuçlarının alan yazında 
konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları destekler nitelikte olduğu fakat 
iş-aile çatışması kavramının sektör farklılığı özelinde daha fazla çalışma 
yapılmasına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçları pandemi özelinde 
değerlendirildiğinde ise; “yeni normal” olarak ifade edilen çalışma sistemine 
kurumların çok hızlı ve hazırlıksız bir biçimde geçmeleri, özellikle çalışanlar 
üzerinde yoğun bir baskı yaratmış ve stres faktörlerinin artışı önde olmak 
üzere işle ilgili birtakım yükümlülüklerin artışına neden olmuştur. Özel sektör 
çalışanlarının kamu çalışanlarıyla karşılaştırıldığında fazla mesaiye kalma, iş 
yükü fazlalığı ve sıkı denetim mekanizmasının varlığı (Greenhaus & Beutell, 
1985) gibi hususların pandemi şartları altında artış gösterdiği düşünüldüğünde, 
özel sektör çalışanlarıyla kamu sektörü çalışanları arasında iş-aile çatışması 
düzeyinde farklılık olabileceğine yönelik oluşturulan hipotezin doğrulanması 
anlamlı görülmektedir. 
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Araştırma bulgularının, bütün dünya için çok yeni bir süreç olan 
pandemide iş-aile çatışması kavramına demografik özellikler bakımından katkı 
sağlayacağına inanılmaktadır. Gelecek çalışmalarda araştırmacıların, pandemi 
sürecinde iş-aile çatışmasıyla ilgili oluşturulan araştırma sorularının, pandemi 
sonrası dönemde de incelenmesini ve kavramın ortaya çıkmasına neden olan 
diğer faktörlerin (bireysel/örgütsel/kültürel) de araştırılmasının önemli olduğu 
düşünülmektedir. Uygulamada ise; yöneticilerden, çalışma hayatındaki 
önemli kavramlardan biri olan iş-aile çatışmasının önemi üzerinde daha fazla 
odaklanmaları ve bu tür çatışmaları engelleyici yönetim uygulamalarını hayata 
geçirmeleri beklenmektedir.
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1. Giriş

Son yıllarda işe gömülmüşlük kavramına yönelik araştırmaların sayısında 
ciddi bir artış bulunmaktadır (Coetzer vd., 2019; Marasi vd., 2016; Shah 
vd., 2020; Zhang vd., 2019). Bu araştırmaların odak noktasında “Çalışanlar 

neden örgütlerinde çalışmaya devam eder? Ya da gönüllü olarak örgütlerinden 
neden ayrılırlar? sorularına cevap aranmaktadır (Lee vd., 2014; Jiang vd., 2012). 
İşe gömülmüşlük, çalışanların örgütlerinde çalışmaya devam etmeleri üzerinde 
psikolojik, sosyal ve finansal etkilerin geniş bir kümesi olarak tanımlanır 
(Mitchell vd., 2001).  İşe gömülmüşlük teorisi, çalışanların örgütteki diğer kişi ve 
gruplarla olan bağlantılarının, birey, örgüt ve çevre arasındaki değer uyumunun 
ve örgütten ayrıldıklarında vazgeçecekleri faydaların ya da feda ettiklerinin 
çalışanların elde tutulmasını nasıl desteklediğini açıklamaktadır (Mitchell vd., 
2001; Holtom ve O’Neill, 2004:218).  Geleneksel işten ayrılma modellerinden 
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farklı olarak, işe gömülmüşlük, çalışanların neden kalmaya istekli olduklarına 
dair birikmiş ve duygusal olmayan nedenleri vurgular (Dechawatanapaisal, 
2018). İşe gömülmüşlüğün, çalışanların proaktif iş davranışı (Jia vd., 2020), 
inovatif iş davranışı (Coetzer vd., 2018), örgütsel vatandaşlık davranışı (Zia vd., 
2022), kariyer başarısı (Al-Ghazali, 2020) ve iş performansı (Chan vd., 2019; 
Sun vd., 2012; Wheeler vd., 2012) gibi örgütsel ve bireysel düzeydeki çıktılarını 
pozitif yönde etkilediğine dair kanıtlar bulunmaktadır. 

Ancak işe gömülmüşlüğün çalışanlara örgüt tarafından nasıl teşvik 
edilebileceğine yönelik çalışmaların sayısı oldukça azdır (Tian vd., 2016). İşte 
bu noktada insan kaynakları yönetimi uygulamalarının işe gömülmüşlüğün 
gelişimine yönelik örgüt tarafından kullanılabilecek önemli bir enstrüman olduğu 
görülmüştür (Bambacas ve Kulik, 2013; Tian vd., 2016, Dechawatanapaisal, 
2018). Bununla birlikte literatür incelendiğinde insan kaynakları yönetimi 
uygulamalarının çalışanların iş performansını anlamlı ve pozitif etkilediği de 
tespit edilmiştir (Ghosh ve Gurunathan, 2015; Tian vd., 2016). Lee vd. (2004: 
714)’ne göre, işe gömülmüşlüğü yüksek olan çalışanlar, düşük iş performansı 
göstermelerinin istihdam edilmelerini tehlikeye atabileceği düşüncesine 
bağlı olarak yüksek iş performansı göstermeye motive olma eğiliminde 
olabileceklerdir. Buna göre insan kaynakları yönetimi uygulamaları çalışanların 
işe gömülmüşlüğünü teşvik ederek, iş performanslarını arttırabilecektir (Tian 
vd., 2016). 

Sosyal mübadele teorisine (Blau, 1964) bağlı olarak, örgütlerinin kendilerine 
yönelik pozitif tutumu ve bundan dolayı elde ettikleri faydaya karşılık çalışanlar 
örgütlerinde çalışmaya devam edebileceği çıkarımı yapılabilir. Buna bağlı 
olarak, örgüt-çalışan sosyal mübadele ilişkisini oluşturan ve çalışanları sosyal 
mübadeleyi geçekleştirmesi için teşvik eden insan kaynakları uygulamaları 
tespit edilmelidir (Tanova ve Holtom 2008). Mevcut çalışmada Tian vd. (2016) 
‘nin çağrısına uyarak insan kaynakları yönetimi yetenek-motivasyon-fırsat 
çerçevesinde incelenmiştir. “Yetenek geliştirici”, “motivasyon arttırıcı” ve 
“fırsat sağlayıcı” insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütler tarafından 
teşvik edilmesiyle çalışanların hem işe gömülmüşlüğü hem de iş performansları 
üzerinde pozitif yönlü etkiler izlenebilecektir. 

Sonuç olarak, bu araştırma çalışanların “yetenek geliştirici”, “motivasyon 
arttırıcı” ve “fırsat sağlayıcı” insan kaynakları uygulamalarının bireyleri 
organizasyonlarına yönelik işe gömülmüşlüğünü nasıl teşvik ettiğini ve iş 
performanslarını nasıl geliştirdiğini incelemektedir. Buna göre insan kaynakları 
yönetimi uygulamaları-iş performansı ilişkisinde işe gömülmüşlüğün aracılık 
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mekanizmasını öne sürerek, insan kaynakları yönetimini uygulamalarında 
yetenek-motivasyon-fırsat çerçevesinin kapsamını genişletmekte ve mevcut 
literatüre katkı sağlamaktadır. 

2. Literatür ve Hipotez Geliştirme

2.1.	 İnsan	Kaynakları	Yönetimi	uygulamaları	ve	İş	Performansı	

İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları, çalışanların yetkinliğini, motivasyonunu 
ve bağlılığını güçlendirmeyi hedefleyen uygulamalar demetidir (Taamneh vd., 
2018). İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının, çalışanların örgütlerine 
yüksek düzeyde bağlı olduğu ve örgütün hedeflerine ulaşmak için çalışanların 
ellerinden gelenin en iyisini yapabileceği çalışma koşulları ve ortamı sağlaması 
beklenir (Cherif, 2020). Çalışanlara, yapıcı geri bildirim, karşılıklı saygı ve 
güven içeren destekleyici bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanların sadece 
yerine getirmelerini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda iş çalışanların iş 
performanslarını da geliştirmesine imkan verebilecektir. Bu anlamda insan 
kaynakları yönetimi uygulamaları, çalışanlara örgütlerinin onlara değer verdiğini 
ve onları önemsediğini hissettirebilir ve böylece çalışanların insan kaynakları 
yönetimi uygulamalarına ilişkin algılarını olumlu yönde etkileyerek onlarla bir 
sosyal mübadele ilişkisi kurabilir (Allen vd., 2003). 

Yapılan ampirik çalışmalar insan kaynakları yönetimi uygulamalarının 
örgütsel bağlılık (Herrbach vd., 2009), iş tatmini (Cherif, 2020), örgütsel 
vatandaşlık davranışı (de la Rosa vd., 2019; Kehoe ve Wright, 2013), inovatif 
iş davranışlarını (Datta vd., 2021) ve iş performansını (Tian vd., 2016) pozitif 
etkilediğini ve çalışanların işten ayrılma niyeti (Santhanam vd., 2017) üzerinde 
negatif bir etkisinin olduğunu göstermiştir. 

Mevcut çalışmada çalışanların iş performansı ilişkisinde insan kaynakları 
yönetimi uygulamalarının rolü tahmin edildiği için, insan kaynakları yönetimi 
yetenek-motivasyon-fırsat modeli çerçevesinde incelenmiştir. Yetenek-
motivasyon-fırsat modeli, çalışan performansının çalışanların yeteneklerine, 
motivasyonlarına ve organizasyondaki fırsatlara bağlı olduğunu göstermekte 
olup, insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile performans arasındaki 
ilişkiyi analiz etmek için kullanılmıştır (Jiang vd., 2012; Tian vd., 2016). Bunu 
destekler nitelikte Kehoe ve Wright (2013), örgütsel hedeflere ulaşmak için 
yüksek performans gösteren uygulamalar arasındaki ortak noktanın çalışanın 
yeteneğine, motivasyona ve örgütün onlar için sağlayacağı fırsatları teşvik 
etmeye odaklanmak olduğunu savunmaktadır.  
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Yetenek geliştirici insan kaynakları yönetimi uygulamaları, çalışanların 
beceri ve yeteneklerini arttırabilmek için işe alım, seçim ve eğitim ile ilgili 
olan uygulamaları; motivasyon artırıcı insan kaynakları yönetimi uygulamaları, 
çalışanların isteğe bağlı çabalarını ve devamlılığını artırmak amacıyla ücret, yan 
haklar ve performans değerlendirmeyle ilgili olan uygulamaları; fırsat sağlayıcı 
insan kaynakları yönetimi uygulamaları ise çalışanların örgütsel hedeflere 
ulaşmak için becerilerini güçlendirmeyi, ekip çalışmasını, karar verme sürecine 
katılımı ve bilgi paylaşımını kapsar (Tian vd., 2016: 951). 

İşe alma, seçme, eğitim ve geliştirme politikaları gibi yetenek geliştirici 
uygulamalar, çalışanların işlerinde sahip oldukları yetenekleri, yeterlilikleri 
ve bilgileri iyileştirmeyi amaçlar (Jiang vd., 2012). Motivasyon artırıcı 
uygulamalar, hedeflere ulaşmayı ve performansı artırmayı amaçlar (Tian vd., 
2016). Fırsat sağlayıcı uygulamalar, çalışanların performansını göstermesine 
olanak tanıyan işle ilgili kararlara katılımı sağlamak, işlerini yerine getirirken 
gerekli bilgileri elde etmek ve yüksek performans göstermesini sağlayacak 
bir iş tasarımı ve kaliteli bir iletişimi oluşturmayı hedefler (Jiang vd., 2012). 
Yetenek-motivasyon-fırsat bağlamında üç alt sistemden oluşan insan kaynakları 
yönetimi uygulamalarının çalışanların iş performansları üzerinde pozitif bir 
etkisinin olabileceği tahmin edilmektedir. Buna göre aşağıdaki hipotezler 
önerilmiştir.  

H1:  Yetenek geliştirici insan kaynakları yönetimi uygulamaları iş performansını 
pozitif etkiler. 

H2:  Motivasyon artırıcı insan kaynakları yönetimi uygulamaları iş 
performansını pozitif etkiler. 

H3:  Fırsat sağlayıcı insan kaynakları yönetimi uygulamaları iş performansını 
pozitif etkiler. 

2.2.	 İşe	gömülmüşlüğün	Aracı	Etkisi

İşe gömülmüşlük, çalışanların örgütlerine neden devam ettiklerini 
açıklamaktadır (Mitchell vd.,2001: 1104). Bununla birlikte çalışanları işte tutan 
sınırlandırıcı güçlerin bütününü temsil eder (Reitz ve Anderson, 2011: 321). 
Mitchell vd. (2001), bu sınırlandırıcı güçler doğrultusunda çalışanların mevcut 
işlerine giderek daha fazla dahil olduklarını ve sonuç olarak, gönüllü olarak 
örgütlerinden ayrılma olasılıklarının daha düşük olduğunu öne sürmektedir. 
Yani işe gömülmüşlük bir bireyde ne kadar yüksek olursa mevcut işine devam 
etmesi olasılığı o kadar fazladır (Holtom ve O’Neill, 2004: 217-220). 
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İşe gömülmüşlük, “bağlantı”, “uyum” ve “feda edilenler” alt boyutlarını 
içermekte ve örgütsel ve toplumsal olmak üzere iki ana boyuttan oluşmaktadır 
(Mitchell vd., 2001: Lee vd., 2004: 712-713). Çalışmamız, kriter ölçütü olarak 
iş performansı ile birlikte örgütsel düzeyde insan kaynakları uygulamalarını 
incelediğinden, bu çalışma için odak değişken olarak örgütsel gömülmüşlüğü 
kullandık. Bağlantı, çalışan, organizasyonlar veya diğer çalışanlar ve gruplar ile 
biçimsel ya da biçimsel olmayan bağlantılardır (Mitchell vd., 2001: 1104). Bir 
çalışanın örgütle ne kadar fazla bağlantısı varsa işe gömülmüşlük derecesi de 
yüksek olabilecektir (Holtom ve O’Neill, 2004: 219). Uyum, işgörenin örgütle 
algılanan uyumluluğunu yansıtır (Mitchell vd., 2001: 1104). Bu uyum ne kadar 
kaliteli olursa çalışan kendini örgüte bağlı hissedebilecek ve işe gömülmüşlük 
derecesi de artabilecektir (Holtom vd.,2006:319; Van Dyk vd., 2013: 63). 
Çalışanın gelecekteki kariyerine yönelik planları, sahip olduğu değerler, çalıştığı 
örgüt kültürü ve işle ilgili gerekli beceri ve yeteneklerine uyumlu olması birey-
örgüt uyumunu açısından büyük önem taşır (Mitchell vd.,2001: 1105). Feda 
edilenler, çalışanın örgütten ayrılmasıyla birlikte kaybedeceği maddi ve manevi 
tüm çıkarların maliyetini içermektedir (Mitchell vd., 2001: 1105; Zhang vd., 
2012: 221). Çünkü bu, sahip olunan en yakın iş arkadaşından, yüksek ücret ve ek 
gelirlerden, terfi fırsatlarından, kendisine verilen örgütsel destekten vazgeçmek 
anlamına gelmektedir (Peltokorpi,2013: 1552). Çalışanın feda ettikleri ne kadar 
fazla ise, örgütten bağını koparması o kadar zorlaşacaktır (Mitchell vd., 2001: 
1105). 

Literatür incelendiğinde Bambacas ve Kulik (2013) insan kaynakları 
yönetimi faaliyetleri ile çalışanların işten ayrılma niyeti arasında işe 
gömülmüşlüğün aracı rolünü tespit etmiştir. Araştırmacılara göre performans 
değerlendirme ve ödüller, çalışanların uyum algılarını artırarak çalışanları 
organizasyona yerleşik kıldığını göstermiştir. Benzer şekilde Bergiel vd. (2009) 
insan kaynakları yönetimi ücret uygulaması, terfi ve yönetici desteği ile işten 
ayrılma niyeti arasındaki ilişkide işe gömülmüşlüğün aracılık rolünü bulmuştur. 
Bu çalışmalar insan kaynakları yönetimi uygulamalarının belirli bir demetini 
oluşturmaktadır ancak çok az çalışma insan kaynakları yönetimi uygulamalarının 
yetenek-motivasyon-fırsat çerçevesinde incelendiği görülmektedir. Örneğin, 
Tian vd. (2016), yetenek-motivasyon-fırsat çerçevesinde insan kaynakları 
yönetimi uygulamalarının çalışanların görev performansı ile ilişkisinde işe 
gömülmüşlüğün aracı etkisini tespit etmiştir. 

Yetenek geliştirici insan kaynakları yönetimi uygulamaları çalışanların 
seçimi, onların eğitim ve geliştirilmesi, etkin bir performans değerlendirme 
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ile çalışanların kendi performansını görebilme fırsatı tanıması ve buna göre 
çalışanların gerekli eğitim ihtiyacının tespitini içerdiğinden bir bireyin 
işe uyumunu ne ölçüde algıladığını belirlemede önemli bir role sahip 
olabilecektir (Tian vd., 2016). Bu uygulamalar sosyalleşme sürecini de içinde 
barındırdığından çalışanın organizasyon içinde diğer çalışanlara ve gruplara 
kendini bağlı hissetme derecesi de artabilecektir. Sosyal mübadele teorisi 
bağlamında, bu çalışanların örgüte daha fazla gömülü olmalarını sağlayabilecek 
ve daha yüksek iş performansı göstermelerine imkan verebilecektir. Bununla 
birlikte yetenek geliştirme bağlamında sık gerçekleştirilecek eğitim ve 
geliştirme faaliyetleri ile birey kendini geliştirebileceğini ve bundan fayda 
sağlayabileceği için örgütten ayrıldığı durumda kişisel kayıp yaşayabileceğini 
düşünebilir. Bu açıklamalara bağlı olarak, sosyal mübadele teorisi bağlamında 
yetenek geliştirici insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile elde edilecek 
fayda karşılığında çalışanlar işlerine daha gömülü olmayı tercih ederek daha 
yüksek iş performansı sergileyeceği tahmin edilmektedir.  Buna göre aşağıdaki 
hipotez önerilmektedir.

H4: Yetenek geliştirici insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve iş 
performansı arasındaki ilişkiye işe gömülmüşlük aracılık eder. 

Bir çalışanın motivasyon arttırıcı bir uygulama olarak çalışanların daha 
yüksek bir performans göstermeleri için teşvik edilmesi, ödüllendirilmesi 
ve iş güvenliklerinin sağlanması ile çalışanların bulundukları örgüte daha 
uyumlu hissetmelerini sağlayabilir ve bununla birlikte örgütten ayrılmaları 
durumunda çalışanlar için algılanan maliyetin yüksek olacağı ve kişisel kayıp 
yaşayabileceği çıkarımı söz konusu olabilir (Tian vd., 2016). Sosyal mübadele 
teorisi bağlamında motivasyon arttırıcı insan kaynakları yönetimi uygulamaları 
ile elde edilecek fayda karşılığında çalışanlar işlerine daha gömülü olmayı tercih 
ederek daha yüksek iş performansı sergileyeceği tahmin edilmektedir. Buna 
göre aşağıdaki hipotez önerilmektedir.

H5: Motivasyon arttırıcı insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve iş 
performansı arasındaki ilişkiye işe gömülmüşlük aracılık eder. 

Fırsat sağlayıcı insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile çalışanların 
karar verme sürecinde dahil olmalarını, organizasyon içinde gereken bilgilere 
hızlı bir şekilde ulaşımı, takım çalışmasının teşviki ve kaliteli bir iletişim örgütte 
diğer çalışanlarla olan bağlantılar kuvvetlenir, ve işten ayrılma durumu kendileri 
için potansiyel bir kayıp olarak değerlendirilebilir (Tian vd., 2016). Buna göre 
sosyal mübadele teorisi bağlamında fırsat sağlayıcı insan kaynakları yönetimi 
uygulamaları ile elde edilecek fayda karşılığında çalışanlar işlerine daha 
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gömülü olmayı tercih ederek daha yüksek iş performansı sergileyeceği tahmin 
edilmektedir. Buna göre aşağıdaki hipotez önerilmektedir.

H6: Fırsat sağlayıcı insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve iş 
performansı arasındaki ilişkiye işe gömülmüşlük aracılık eder. 

3. Araştırmanın Yöntemi

Kesitsel bir araştırma tasarımının gerçekleştirildiği bu araştırmada veriler 
Ankara’da tam zamanlı finans sektöründe çalışan toplam 202 kişiden elde 
edilmiştir. Bu çalışma, finans sektörü çalışanlarında yetenek-motivasyon-fırsat 
modeli çerçevesinde insan kaynakları yönetimi uygulamaları, işe gömülmüşlük 
ve iş performansı arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla betimleyici bir 
araştırma metodolojisini benimsemiştir. Bu üç araştırma değişkeninin ölçüldüğü 
ve katılımcıların demografik bilgilerinin sorulduğu bir anket oluşturulmuştur. 
Toplamda 232 anket elden çalışanlara dağıtılmıştır ancak anketlerden 30 tanesi 
eksik doldurulduğu için araştırmaya dahil edilmemiştir. Araştırmaya katılan 
toplam 202 çalışandan elde edilen veriler ile analizler gerçekleştirilmiştir. 
Katılımcılar, araştırmanın amacı, katılımlarının gönüllülük esasına dayandığı 
ve cevaplarının gizliliği konusunda anketin kapak sayfasında yazan bir yazıyla 
bilgilendirilmiştir. İlk olarak betimleyici analizler ve geçerlilik ve güvenilirlik 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın geçerlilik ve güvenilir olduğuna dair 
kanıtların elde edilmesinden sonra yapısal eşitlik modeli ile hipotezler test 
edilmiştir. 

Çalışmaya katılanların %62,4’ü erkek (n = 126), %37,6’sı kadındır (n 
= 76). Katılımcıların %42,1’i ön lisans, %48,5’i lisans ve %9,4’ü ise lisans 
üstü eğitime sahiptir. Bununla birlikte katılımcıların yaş ortalaması 31,18 iken 
çalışma sürelerinin ortalaması ise 6,87 yıldır. 

3.1.	 Ölçekler

Bu araştırmada insan kaynakları yönetimi uygulamaları ölçeği, işe gömülmüşlük 
ve iş performansı ölçekleri kullanılmıştır. Tüm ölçekler 5’li Likert tipi ölçek ile 
ölçülmüştür (1:Kesinlikle Katılmıyorum-5:Kesinlikle Katılıyorum).

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları: İnsan kaynakları yönetimi 
uygulamalarını ölçmek için, Tian vd. (2016) tarafından a) yetenek geliştirici, 
b) motivasyon arttırıcı ve c) fırsat sağlayıcı insan kaynakları uygulamaları 
perspektifinde kategorize edilerek geliştirilen insan kaynakları yönetimi 
uygulamaları ölçeği kullanılmıştır. Yetenek geliştirici insan kaynakları 
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uygulamaları ölçeği toplam yedi maddeden oluşmaktadır. “Çalıştığım işletmedeki 
eğitim programları geniş kapsamlıdır.” ifadesi bu ölçek için örnek maddedir. 
Bu ölçeğin cronbach’s alpha güvenilirlik katsayısı 0,92’dir. Motivasyon arttırıcı 
insan kaynakları uygulamaları ölçeği toplam altı maddeden oluşmaktadır. 
“Çalıştığımız işletmedeki maaşımız rakiplerin sunduğundan daha yüksektir.” 
ifadesi bu ölçek için örnek maddedir. Bu ölçeğin cronbach’s alpha güvenilirlik 
katsayısı 0,94’tür. Fırsat sağlayıcı insan kaynakları uygulamaları ölçeği toplam 
dokuz maddeden oluşmaktadır. “Eğer bir karar verilecekse, bu işletmede karar 
alma sürecine katılma fırsatım var.” ifadesi bu ölçek için örnek maddedir. Bu 
ölçeğin cronbach’s alpha güvenilirlik katsayısı 0,87’dir. 

İşe Gömülmüşlük: İşe gömülmüşlüğü ölçmek için yedi maddeden 
oluşan ve Crossley vd. (2007) tarafından geliştirilen işe gömülmüşlük ölçeği 
kullanılmıştır. “Bu kurumdan ayrılmak benim için zor olurdu.” ifadesi bu ölçek 
için örnek maddedir. Bu ölçeğin cronbach’s alpha güvenilirlik katsayısı 0,95’tir. 

İş Performansı: İş performansını ölçmek için yedi maddeden oluşan ve 
Williams ve Anderson (1991) tarafından geliştirilen biçimsel rol performansı 
ölçeği kullanılmıştır. “Benden beklenen görevleri yerine getiririm.” ifadesi bu 
ölçek için örnek maddedir. Bu ölçeğin cronbach’s alpha güvenilirlik katsayısı 
0,95’tir.

4. Araştırmanın Bulguları

4.1.	 Ortak	Yöntem	Varyansı	Analizi	

Mevcut çalışmada verilerin tek bir zamanda ve sadece bir kaynaktan 
(çalışanlardan) toplanması ortak yöntem varyansını söz konusu kılabilir 
(Podsakoff ve Organ, 1986). Buna bağlı olarak Podsakoff vd. (2003)’nin önerileri 
doğrultusunda çalışmada ortak yöntem varyansı incelemek amacıyla Harman’ın 
tek-faktör testi gerçekleştirilmiştir. Tüm değişkenlerin döngüsüz olarak keşfedici 
faktör analizine dahil edilmesiyle gerçekleştirilen Harman’ın tek faktör testi 
sonuçlarına göre elde edilen ilk faktörün toplam varyansın 0,35’ini oluşturduğu 
tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuca göre mevcut çalışmada muhtemel bir 
ortak yöntem varyansı probleminin olmadığını göstermektedir.

4.2.	 Doğrulayıcı	Faktör	Analizi

Yapı geçerliliğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi 
gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, modelin kabul edilebilir uyum indekslerine 
sahip olduğunu ve gözlenen değişkenlerin her birinin standardize edilmiş 
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regresyon katsayısının 0,50’den büyük olduğunu göstermiştir (Bagozzi ve Yi, 
1988). Yetenek geliştirmeye yönelik insan kaynakları yönetimi uygulamaları 
değişkeninin faktör yükleri 0,75-0,92 arasında; motivasyon arttırıcı insan 
kaynakları yönetimi uygulamaları değişkeninin faktör yükleri 0,92-0,98 
arasında; fırsat sağlayıcı insan kaynakları yönetimi uygulamaları değişkeninin 
faktör yükleri 0,59-0,76 arasında; işe gömülmüşlük değişkeninin faktör yükleri 
0,91-0,95 arasında; iş performansının faktör yükleri ise 0,89-0,96 arasında 
değerler almıştır. Bununla birlikte, t değerleri 1,96’dan büyüktür (p<0,001) 
(Schumacker ve Lomax, 2004). Mevcut ölçüm modelinin yapılan doğrulayıcı 
faktör analizi sonucunda kabul edilebilir uyum indekslerine sahip olduğu tespit 
edilmiştir (X²/df = 1256,291 / 583 = 2,155, p = 0,000; IFI=0,93; TLI=0,92; 
CFI=0,93; RMSEA = 0,07; SRMR=0,04).

Aşağıda Tablo 1’de gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 
bileşik güvenilirlik (CR), ve ortalama varyans değeri (AVE)  sonuçları 
gösterilmiştir. Bu çalışmada bileşik güvenilirlik değerleri 0,87-0,96 arasındadır 
ve 0,70 kritik değerinden büyüktür (Hair vd., 2010). Yakınsama geçerliliği 
(convergent validity) için ortalama varyans değerinin (AVE) 0,5’ten büyük 
olması ve CR’nin AVE’den büyük olması gerektiği; ayırt edici geçerliliğinin 
(discriminant validity) ise her bir yapı için hesaplanan AVE değerinin 
karekökünün diğer her bir değişkenin birbirleriyle olan korelasyonundan daha 
büyük olması gereklidir (Hair vd., 2010). Mevcut çalışmadaki AVE değerleri 
0,49-0,91 arasında yer almaktadır ve tüm değerler fırsat sağlayıcı insan 
kaynakları uygulamaları dışında 0,50’den yüksektir. Bu değer 0,50’ye çok 
yaklaşık bir değer olması ve tüm yapıların CR değerinin AVE değerlerinden 
büyük olması geçerlilik için bir sorun teşkil etmemektedir (Hair vd., 2010). 
Buna ek olarak her bir yapının AVE değerinin karekökü diğer yapılarla 
korelasyonundan daha büyüktür. Aynı zamanda Tablo 1’de gizil değişkenler 
arası korelasyonların 0,85’ten küçük olduğu da tespit edilmiştir (Kline, 2011).  
Elde edilen bu sonuçlar 5 yapıdan oluşan ölçüm modelinin doğrulayıcı faktör 
analizi ile yapılan testler sonucunda mevcut çalışmanın geçerli ve güvenilir bir 
çalışma olduğunu göstermektedir.  Bununla birlikte Tablo 1’de görüldüğü üzere 
araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla korelasyon analizi 
yapılmıştır.
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Tablo 1: Korelasyon, Standart Sapma, Ortalama, CR ve AVE değerleri

Değişkenler Ort. SS. CR AVE 1 2 3 4 5
1.YGİKYU 3,45 1,03 0,92 0,68 (0,82)
2.MAİKYU 3,04 1,57 0,94 0,91 0,23** (0,95)
3.FSİKYU 2,54 0,65 0,87 0,49 0,32** 0,35** (0,70)
4.İG 2,71 1,41 0,95 0,88 0,17* 0,25** 0,26** (0,93)
5.İSP 2,74 1,39 0,96 0,88 0,28** 0,36** 0,37** 0,49** (0,93)

Not = n= 202; **p<0,01, *p<0,05; YGİKYU =Yetenek Geliştirici İnsan Kaynakları Yönetimi 
Uygulamaları, MAİKYU = Motivasyon Arttırıcı İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, 
FSİKYU = Fırsat Sağlayıcı İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, İG = İşe Gömülmüşlük, 
İSP= İş Performansı, Ort: Ortalama; SS.: Standart Sapma; CR: Composite Reliability (Bileşik 
Güvenilirlik); AVE: Average Variance Extracted (Ortalama Varyans Değeri), parantez içindeki 
değerler AVE değerinin kare kökü değeridir. 

Tablo 1’e göre tüm araştırma değişkenlerinin birbiri arasındaki ilişkinin anlamlı 
ve pozitif yönlü olduğu tespit edilmiştir. Spesifik olarak, iş performansının, 
yetenek geliştirici insan kaynakları yönetimi uygulamaları (r = 0,28, p<0,01), 
motivasyon arttırıcı insan kaynakları yönetimi uygulamaları (r = 0,36, p<0,01), 
fırsat sağlayıcı insan kaynakları yönetimi uygulamaları (r = 0,31, p<0,01) ve 
işe gömülmüşlük (r =0,37, p<0,01) ile anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkisi 
tespit edilmiştir. Bununla birlikte işe gömülmüşlük, yetenek geliştirici insan 
kaynakları yönetimi uygulamaları (r = 0,17, p<0,05), motivasyon arttırıcı insan 
kaynakları yönetimi uygulamaları (r = 0,25, p<0,01), fırsat sağlayıcı insan 
kaynakları yönetimi uygulamaları (r = 0,26, p<0,01) ile anlamlı ve pozitif 
yönlü ilişkilidir. Bununla birlikte en yüksek ortalamaya motivasyon arttırıcı 
insan kaynakları yönetimi uygulamaları (Ort.=3,04; SS.=1,57) sahipken en az 
ortalamaya ise çalışanların işe gömülmüşlüğünün (Ort.=2,71; SS.=1,41) olduğu 
görülmektedir. 

4.3.	 Hipotez	Testleri

Hipotezleri test etmek amacıyla yapısal eşitlik modellemesi gerçekleştirilmiştir. 
Buna göre oluşturulan araştırma modelinde yetenek-motivasyon-fırsat 
bağlamında insan kaynakları yönetimi uygulamalarının iş performansına olan 
etkisinde çalışanların işe gömülü olmalarının aracılık etkisi incelenmiştir. Şekil 
1’de görüldüğü üzere model kabul edilebilir uyum indeksleri göstermiştir (X²/df 
= 1256,291 / 583 = 2,155, p = 0,000; IFI=0,93; TLI=0,92; CFI=0,93; RMSEA 
= 0,07; SRMR=0,04).
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Şekil 1: Direkt Etkiler

Elde edilen sonuçlara göre motivasyon arttırıcı insan kaynakları yönetimi 
uygulamaları (standardize β = 0,19, p<0,05) ve fırsat sağlayıcı insan kaynakları 
yönetimi uygulamalarının (standardize β = 0,17, p<0,05) çalışanların iş 
performansına pozitif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 
yetenek geliştirici insan kaynakları yönetimi uygulamalarının çalışanların 
iş performansını pozitif ancak anlamlı etkilemediği soncuna ulaşılmıştır 
(standardize β = 0,12, p>0,05). Buna göre “Motivasyon artırıcı insan kaynakları 
yönetimi uygulamaları iş performansını pozitif etkiler” hipotezi (H2) ve “Fırsat 
sağlayıcı insan kaynakları yönetimi uygulamaları iş performansını pozitif 
etkiler” hipotezi (H3) kabul edilirken, “Yetenek geliştirici insan kaynakları 
yönetimi uygulamaları iş performansını pozitif etkiler” hipotezi (H1) kabul 
edilmemiştir. 
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Tablo 2: Direkt, indirekt ve toplam etki değerleri

Etkiler Standardize 
Toplam Etki

Standardize 
Direkt Etki

Standardize 
İndirekt Etki

YGİKYU→İG 0,07 0,07 -
MAİKYU→İG 0,16* 0,16* -
FSİKYU →İG 0,18* 0,18* -
İG→İSP 0,37** 0,37** -
YGİKYU→İG→İSP 0,14 0,12 0,02
MAİKYU→İG→İSP 0,25* 0,19* 0,06*

FSİKYU →İG→İSP 0,24* 0,17* 0,07*

Not = n=202; **p<0,01, *p<0,05; YGİKYU =Yetenek Geliştirici İnsan Kaynakları 
Yönetimi Uygulamaları, MAİKYU = Motivasyon Arttırıcı İnsan Kaynakları Yönetimi 
Uygulamaları, FSİKYU = Fırsat Sağlayıcı İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, 
İG = İşe Gömülmüşlük, İSP= İş Performansı

Yukarıda Tablo 2’de görüldüğü üzere, yetenek geliştirme, motivasyon arttırma 
ve fırsat sağlama bağlamındaki insan kaynaklar yönetimi uygulamalar 
demetinin işe gömülmüşlük yoluyla çalışanların iş performansına olan indirekt 
etkisini test etmek amacıyla (n=2000) hatası düzeltilmiş bootsrap (bias-
corrected bootsrapping)-%95 güven aralığı yöntemi kullanılmıştır (Preacher ve 
Hayes,2008; Mallinckrodt vd., 2006). 

Fırsat sağlayıcı (standardize β = 0,07, p<0,05) ve motivasyon arttırıcı 
(standardize β = 0,06, p<0,05) insan kaynakları yönetimi uygulamalarının işe 
gömülmüşlük yoluyla iş perfromansına olan indirekt etkisi anlamlı olduğu 
tespit edilmiştir. Buna göre sırasıyla fırsat sağlayıcı ve motivasyon arttırıcı 
insan kaynakları yönetimi uygulamalarının iş performansına olan toplam 
etkisi (0,17+0,07) 0,24 (p<0,05) ve (0,19+0,06) 0,25 (p<0,05)’dir. Yetenek 
geliştirici insan kaynakları yönetimi uygulamalarının işe gömülmüşlük 
yoluyla iş perfromansına olan indirekt etkisinin pozitif ancak anlamlı olmadığı 
tespit edilmiştir (standardize β = 0,02, p>0,05). Elde edilen bu sonuçlara 
göre “Motivasyon arttırıcı insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve iş 
performansı arasındaki ilişkiye işe gömülmüşlük aracılık eder” hipotezi (H5) 
ve “Fırsat sağlayıcı insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve iş performansı 
arasındaki ilişkiye işe gömülmüşlük aracılık eder” hipotezi (H6) kabul 
edilirken, “Yetenek geliştirici insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve iş 
performansı arasındaki ilişkiye işe gömülmüşlük aracılık eder” hipotezi (H4) 
kabul edilmemiştir. 
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5. Sonuç

Bu çalışmada yetenek-motivasyon-fırsat çerçevesindeki insan kaynakları 
yönetimi uygulamalarının işe gömülmüşlük ve iş performansı arasındaki 
ilişkiler incelenmiştir. Çalışanların işlerinde nasıl devam ettiklerine yönelik 
ampirik kanıtlar olsa da işe gömülmüşlüğün öncül ve sonuçlarıyla ilgili daha 
fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır (Salas-Vallina vd., 2021; Teng vd., 2021; 
Zhang vd., 2012). Gerçekleştirilen ampirik araştırmalar insan kaynakları 
yönetimi uygulamalarının çalışanların işe gömülmüşlükleri üzerinde anlamlı 
bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir (Dechawatanapaisal, 2018; Wheeler vd., 
2012). Ancak, Bambacas ve Kulik (2013), Lee vd. (2014) ve Tian vd. (2016) 
hangi insan kaynakları uygulamalarının çalışanların işe gömülü olmasını teşvik 
ettiğinin araştırılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etmişlerdir. Buna göre, insan 
kaynakları uygulamalarının örgüt içindeki rolünü inceleyerek, işe gömülmüşlük 
ve buna bağlı olarak çalışanların iş performanslarını ne derecede iyileştirdiğini 
inceleyen araştırma sayısının artması hem insan kaynakları yönetimi hem de işe 
gömülmüşlük literatürü için oldukça önem taşımaktadır (Tian vd. ,2016). 

Bu çalışmada da insan kaynakları yönetimi uygulamalarının çalışanların işe 
gömülü olmasını teşvik edebileceği ve bununda iş performansını arttırabileceği 
tahmin edilmiştir. Tian vd., (2016)’nin farklı kültür ve bağlamlarda yetenek-
motivasyon-fırsat perpektifinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının 
iş performansına etkisinin incelenmesi çağrısına cevap vererek bu ilişkide işe 
gömülmüşlüğün aracı mekanizması test edilmiştir. Buna göre bu çalışma Tian 
vd., (2016)’nın da önerdiği gibi farklı bir bağlamda, Ankara’da finans sektöründe 
çalışanların yeteneklerinin gelişmesine katkı veren, onları ödüllendirme 
mekanizmalarıyla motive eden ve karar verme sürecine dahil olmalarına fırsat 
tanıyan insan kaynakları yönetimi uygulamalarının, işe gömülmüşlük ve iş 
performansına olan etkisini inceleyerek litaratüre katkı sağlamaktadır.  

Yetenek-motivasyon-fırsat perspektifindeki insan kaynakları uygulamaları 
demetinin her birinin teorik olarak iş gömülmüşlük ve iş performansı üzerine 
anlamlı ve pozitif bir etkisinin olabileceği tahmin edilse de, motivasyon arttırıcı 
ve fırsat sağlayıcı insan kaynakları yönetimi uygulamalarının işe gömülmüşlük 
ve iş performansını anlamlı ve pozitif etkilediğini; yetenek arttırıcı insan 
kaynakları yönetimi boyutunun ise işe gömülmüşlüğü ve iş performansını 
pozitif ancak anlamlı etkilemediği tespit edilmiştir. Bu bulgu mevcut çalışmayı 
diğer çalışmalardan farklı kılmaktadır. Örneğin, Tian vd., (2016) sadece yetenek 
geliştirici uygulamaların işe gömülü olmanın her bir boyutu (bağlantı, uyum 
ve feda edilenler) ile pozitif olarak ilişkili olduğunu ancak insan kaynakları 
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yönetimi uygulamalarında fırsat sağlama ve motivasyon arttırma boyutlarının iş 
gömülü olmanın her bir boyutu ile anlamlı ilişkisini tespit etmemiştir. Mevcut 
çalışmada motivasyon arttırıcı insan kaynakları yönetimi uygulamalarıyla, 
çalışanları iş için çaba göstermeyi teşvik etmek için tasarlanmış faaliyetlerin 
(performans değerlendirme, ödüllendirme, işgüvenliği ve ek ücretler gibi), 
çalışanları örgütlerine daha uyumlu olma hissetme derecesini arttırabileceği 
ve örgütten ayrılması durumunda feda edebileceği potansiyel unsurlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle mevcut çalışmanın örneklemini oluşturan 
finans sektöründeki birçok işletmenin performans değerlendirmesini birden 
fazla kaynaktan elde etmekte ve bireysel performans ile grup olarak ortaya 
konulan performansta büyük önem taşır. Bu da çalışanların diğerleriyle 
ve grup üyeleriyle daha fazla bağlantı kurmasını sağlayabilir. Buna göre 
motivasyon arttırıcı insan kaynakları yönetimi uygulamaları çalışanların işe 
gömülmüşlüğünü arttırarak sosyal mübadele teorisine göre iş performansını 
iyileştirebileceği düşünülebilir. Bu bulgu, yetenek-motivasyon-fırsat 
bağlamında insan kaynakları uygulamamalarını tek boyutta inceleyen Salas-
Vallina vd., (2021)’nin çalışmasını destekler niteliktedir. Bununla birlikte, fırsat 
sağlayıcı insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile çalışanların karar verme 
sürecinde dahil olmalarıyla daha fazla sayıda bağlantısının olabileceği, kaliteli 
bir iletişim ile örgüt içindeki bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilmesiyle çalışanları 
örgüte uyumunu arttırabileceğini ve buna göre örgütten ayrılması durumunda 
feda edebileceği unsurlar olarak görmesi çalışanların işe gömülmüşlüğünü 
arttırmakta, bu da onların sosyal mübadele teorisini destekler şekilde iş 
performansında iyileşmeleri sağlayabilmektedir. Bu sonuçlar, insan kaynakları 
uygulamalarının örgütle daha iyi uyum sağlayarak, daha fazla kişi ve grupla 
bağlantısını arttırmasına bağlı olarak pozitif örgütsel çıktılar elde edeceği 
görüşünü destekleyerek (Salas-Vallina vd., 2021; Tian vd., 2016) çalışanların 
daha yüksek düzeyde iş performansını teşvik ettiğini göstermektedir.  

Bu çalışmada yetenek arttırıcı insan kaynakları yönetimi uygulamalarının 
işe gömülmüşlük ve iş performansı üzerine pozitif ancak anlamlı bir etkisinin 
olmadığı sonucu elde edilmiştir. Örgütün çalışanların eğitim ve geliştirilmesine 
yönelik yatırımlarının çalışanlar tarafından yüksek olduğu algısı sektörel olarak 
farklılaşabilir (Harel ve Tzafrir, 2001; Laursen, 2002). Mevcut çalışma finans 
sektöründe finansal işlerle uğraşan profesyonelleri kapsamaktadır. Bu çalışanlar 
zaten örgütün kendilerine yönelik eğitim ve geliştirme faaliyetlerini vermesi 
gerektiği ya da çalışanların kendilerine yönelik geliştirici faaliyetlerin yeterli ve 
etkin olmadığı ve kendilerine spesifik olarak katkı sağlayabilecek uygulamaların 
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örgüt tarafından sağlanması gerektiği düşüncesine sahip olabileceklerine bağlı 
olarak işe gömülmüşlüklerini ve iş performanslarını anlamlı etkilemediği 
şeklinde açıklanabilir. 

Bu çalışma sonuçları ışığında, yöneticilere ve uygulayıcılara, çalışanlara 
fırsat veren ve onları motive eden insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile 
çalışanların mevcut örgütlerinde çalışmaya devam etmelerini sağlayabilecekleri 
ve çalışanlarının iş performanslarını daha yüksek seviyelere getirebilecekleri 
tavsiyesi edilebilir. 

Bu çalışma kesitsel bir çalışma olduğu için nedensel çıkarımlar 
gerçekleştirilemez. Bunun için boylamsal çalışmaların yapılmasına ihtiyaç 
vardır. Gelecekteki çalışmaların boylamsal bir araştırma tasarımıyla 
gerçekleştirilmesi nedensel çıkarımları yapılmasına olanak tanıyabilecektir. 
Bu çalışmada işe gömüşmüşlük tek boyut olarak incelenmiştir. Gelecekteki 
çalışmalarda yetenek-motivasyon-fırsat bağlamındaki insan kaynakları 
uygulamalarından hangilerinin işe gömülmüşlük boyutlarına (uyum, bağlantı, 
feda edilenler) ne derece etkisinin olduğu tespit edilebilir. Bu çalışma Türkiye, 
Ankara’da ve sadece finans sektörü çalışanları üzerine gerçekleştirilmiştir. Bu 
nedenle çalışma bulgularının genelleştirmemiz mümkün değildir. Gelecekte 
farklı sektör ve bağlamlarda, farklı kültürlerde yetenek-motivasyon-fırsat 
bağlamındaki insan kaynakları yönetimi uygulamalarının ve bu uygulamaların 
işe gömülü olma ve iş performansına yönelik etkisinin incelenmesine ihtiyaç 
vardır. Bu çalışmada işe gömülmüşlük sadece örgütsel açıdan incelenmiştir. 
Gelecekteki çalışmalarda işe gömülmüşlüğün toplumsal boyutu eklenerek analiz 
edilmesi literatüre katkı sağlayabilecektir. Aynı zamanda bu çalışmada sadece 
görev performansı ölçülmüştür. Gelecekteki çalışmalarda görev performansı ile 
bağlamsal performansı da incelenebilir. 

Kaynakça

Al-Ghazali, B. M. (2020). Transformational leadership, career adaptability, 
job embeddedness and perceived career success: a serial mediation 
model. Leadership & Organization Development Journal. 41(8), 993-
1013.

Allen, D. G., Shore, L. M., & Griffeth, R. W. (2003). The role of perceived 
organizational support and supportive human resource practices in the 
turnover process. Journal of management, 29(1), 99-118.

Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation 
models. Journal of the academy of marketing science, 16(1), 74-94.



48    YÖNETIM-ORGANIZASYON VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMALARI

Bambacas, M., & Kulik, T. C. (2013). Job embeddedness in China: How HR 
practices impact turnover intentions. The International Journal of Human 
Resource Management, 24(10), 1933-1952.

Bergiel, E. B., Nguyen, V. Q., Clenney, B. F., & Taylor, G. S. (2009). Human 
resource practices, job embeddedness and intention to quit. Management 
Research News. 32(3), 205-219.

Blau, P. M. (1968). Social exchange. International encyclopedia of the social 
sciences, 7(4), 452-457.

Chan, W. L., Ho, J. A., Sambasivan, M., & Ng, S. I. (2019). Antecedents 
and outcome of job embeddedness: Evidence from four and five-star 
hotels. International Journal of Hospitality Management, 83, 37-45.

Cherif, F. (2020). The role of human resource management practices and 
employee job satisfaction in predicting organizational commitment in 
Saudi Arabian banking sector. International Journal of Sociology and 
Social Policy, 40(7/8), 529-541.

Coetzer, A., Inma, C., Poisat, P., Redmond, J., & Standing, C. (2018). Job 
embeddedness and employee enactment of innovation-related work 
behaviours. International Journal of Manpower. 39(2), 222-239.

Coetzer, A., Inma, C., Poisat, P., Redmond, J., & Standing, C. (2019). Does 
job embeddedness predict turnover intentions in SMEs?. International 
Journal of Productivity and Performance Management. 68(2), 340-361.

Crossley, C. D., Bennett, R. J., Jex, S. M., & Burnfield, J. L. (2007). Development 
of a global measure of job embeddedness and integration into a traditional 
model of voluntary turnover. Journal of applied Psychology, 92(4), 1031-
1042.

Datta, S., Budhwar, P., Agarwal, U. A., & Bhargava, S. (2021). Impact of HRM 
practices on innovative behaviour: mediating role of talent development 
climate in Indian firms. The International Journal of Human Resource 
Management, 1-26.

de la Rosa-Navarro, D., Díaz-Fernández, M., & Lopez-Cabrales, A. (2019). 
Disentangling the strength of the HRM system: effects on employees 
reactions. Employee Relations: The International Journal. 42(2), 281-
299.

Dechawatanapaisal, D. (2018). Examining the relationships between HR 
practices, organizational job embeddedness, job satisfaction, and quit 
intention: Evidence from Thai accountants. Asia-Pacific Journal of 
Business Administration. 10(2/3), 130-148.



YETENEK-MOTIVASYON-FIRSAT ÇERÇEVESINDE INSAN KAYNAKLARI . . .     49

Ghosh, D., & Gurunathan, L. (2015). Do commitment based human resource 
practices influence job embeddedness and intention to quit?. IIMB 
Management Review, 27(4), 240-251.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate 
Data Analysis (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Harel, G. H., & Tzafrir, S. S. (2001). HRM practices in the public and private 
sectors: Differences and similarities. Public Administration Quarterly. 
25(3), 316-355.

Herrbach, O., Mignonac, K., Vandenberghe, C., & Negrini, A. (2009). Perceived 
HRM practices, organizational commitment, and voluntary early retirement 
among late‐career managers. Human resource management, 48(6), 895-
915.

Holtom, B. C., & O’neill, B. S. (2004). Job embeddedness: A theoretical 
foundation for developing a comprehensive nurse retention plan. JONA: 
The Journal of Nursing Administration, 34(5), 216-227.

Holtom, B. C., Mitchell, T. R., & Lee, T. W. (2006). Increasing human and 
social capital by applying job embeddedness theory. Organizational 
dynamics, 35(4), 316-331.

Jia, J., Yan, J., Jahanshahi, A. A., Lin, W., & Bhattacharjee, A. (2020). What 
makes employees more proactive? Roles of job embeddedness, the 
perceived strength of the HRM system and empowering leadership. Asia 
Pacific Journal of Human Resources, 58(1), 107-127.

Jiang, K., Liu, D., McKay, P. F., Lee, T. W., & Mitchell, T. R. (2012). When 
and how is job embeddedness predictive of turnover? A meta-analytic 
investigation. Journal of Applied psychology, 97(5), 1077.

Kehoe, R. R., & Wright, P. M. (2013). The impact of high-performance human 
resource practices on employees’ attitudes and behaviors. Journal of 
management, 39(2), 366-391.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3 
rd ed.). Guilford publications.

Laursen, K. (2002). The importance of sectoral differences in the application of 
complementary HRM practices for innovation performance. International 
journal of the Economics of Business, 9(1), 139-156.

Lee, T. W., Mitchell, T. R., Sablynski, C. J., Burton, J. P., & Holtom, B. C. 
(2004). The effects of job embeddedness on organizational citizenship, 
job performance, volitional absences, and voluntary turnover. Academy of 
management journal, 47(5), 711-722.



50    YÖNETIM-ORGANIZASYON VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMALARI

Lee, W. T., Burch, T. C., & Mitchell, T. R. (2014). The story of why we stay: 
A review of job embeddedness. Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. 
Behav., 1(1), 199-216.

Mallinckrodt, B., Abraham, W. T., Wei, M., & Russell, D. W. (2006). Advances 
in Testing the Statistical Significance of Mediation Effects. Journal of 
Counseling Psychology, 53(3), 372-378.

Marasi, S., Cox, S. S., & Bennett, R. J. (2016). Job embeddedness: is it always a 
good thing?. Journal of Managerial Psychology. 31(1), 141-153.

Mitchell, T. R., Holtom, B. C., Lee, T. W., Sablynski, C. J., & Erez, M. 
(2001). Why people stay: Using job embeddedness to predict voluntary 
turnover. Academy of management journal, 44(6), 1102-1121.

Peltokorpi, V. (2013). Job embeddedness in Japanese organizations. The 
International Journal of Human Resource Management, 24(8), 1551-
1569.

Podsakoff, P. M., & Organ, D. W. (1986). Self-reports in organizational research: 
Problems and prospects. Journal of management, 12(4), 531-544.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). 
Common method biases in behavioral research: a critical review 
of the literature and recommended remedies. Journal of applied 
psychology, 88(5), 879-903.

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies 
for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models.
Behavior research methods, 40(3), 879-891.

Reitz, O. E., & Anderson, M. A. (2011). An overview of job embeddedness. Journal 
of Professional Nursing, 27(5), 320-327. 

Salas-Vallina, A., Pasamar, S., & Donate, M. J. (2021). Well-being in times of 
ill-being: how AMO HRM practices improve organizational citizenship 
behaviour through work-related well-being and service leadership. Employee 
Relations: The International Journal. 43(4), 911-935.

Santhanam, N., Kamalanabhan, T. J., Dyaram, L., & Ziegler, H. (2017). 
Impact of human resource management practices on employee turnover 
intentions: Moderating role of psychological contract breach. Journal of 
Indian Business Research, 9(3), 212-228. 

Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner’s guide to structural 
equation modeling (2nd ed.). Erlbaum.

Shah, I. A., Csordas, T., Akram, U., Yadav, A., & Rasool, H. (2020). 
Multifaceted role of job embeddedness within organizations: development 



YETENEK-MOTIVASYON-FIRSAT ÇERÇEVESINDE INSAN KAYNAKLARI . . .     51

of sustainable approach to reducing turnover intention. Sage Open, 10(2), 
2158244020934876.

Sun, T., Zhao, X. W., Yang, L. B., & Fan, L. H. (2012). The impact of 
psychological capital on job embeddedness and job performance among 
nurses: a structural equation approach. Journal of advanced nursing, 68(1), 
69-79.

Taamneh, A., Alsaad, A. K., & Elrehail, H. (2018). HRM practices and the 
multifaceted nature of organization performance: The mediation effect of 
organizational citizenship behavior. EuroMed Journal of Business. 13(3), 
315-334. 

Tanova, C., & Holtom, B. C. (2008). Using job embeddedness factors to explain 
voluntary turnover in four European countries. The International Journal 
of Human Resource Management, 19(9), 1553-1568.

Teng, H. Y., Cheng, L. Y., & Chen, C. Y. (2021). Does job passion enhance job 
embeddedness? A moderated mediation model of work engagement and 
abusive supervision. International Journal of Hospitality Management, 95, 
102913.

Tian, A. W., Cordery, J., & Gamble, J. (2016). Staying and performing: How 
human resource management practices increase job embeddedness and 
performance. Personnel Review. 45(5), 947-968.

Van Dyk, J., Coetzee, M., & Takawira, N. (2013). Satisfaction with retention 
factors as predictors of the job embeddedness of medical and information 
technology services staff. Southern African Business Review, 17(1), 57-75.

Wheeler, A. R., Harris, K. J., & Sablynski, C. J. (2012). How do employees 
invest abundant resources? The mediating role of work effort in the job‐
embeddedness/job‐performance relationship. Journal of Applied Social 
Psychology, 42, E244-E266.

Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational 
commitment as predictors of organizational citizenship and in-role 
behaviors. Journal of management, 17(3), 601-617.

Zhang, L., Fan, C., Deng, Y., Lam, C. F., Hu, E., & Wang, L. (2019). Exploring the 
interpersonal determinants of job embeddedness and voluntary turnover: 
A conservation of resources perspective. Human Resource Management 
Journal, 29(3), 413-432.

Zhang, M., Fried, D. D., & Griffeth, R. W. (2012). A review of job embeddedness: 
Conceptual, measurement issues, and directions for future research. Human 
Resource management review, 22(3), 220-231.



52    YÖNETIM-ORGANIZASYON VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMALARI

Zia, M. Q., Naveed, M., Bashir, M. A., & Iqbal, A. (2022). The influence of 
servant leadership on employees’ outcomes via job embeddedness in 
hospitality industry. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 5(3), 
612-628. 



53

B Ö L Ü M  I V

UBER’E KARŞI İTTİFAK: SALDIRI 
STRATEJİLERİ AÇISINDAN BİR TARTIŞMA

Alliance	against	Uber:	A	Discussion	in	 
Terms	of	Attack	Strategies

Fettah KAYRA
(Arş. Gör. Dr.), Siirt Üniversitesi, İşletme Bölümü

E-mail: fettah.kayra@siirt.edu.tr 
Orcid: 0000-0002-6954-9910

1. Giriş

Bu çalışma, aynı alanda ya da benzer alanlarda faaliyet gösteren küçük 
işletmelerin büyük rakiplerle stratejik açıdan karşılıklı ilişkilerine 
odaklanmaktadır. Çalışmada, Uber’e karşı taksiciler ve ilgili kesimler 

tarafından yürütülen eylem ve politikalar vaka çözümlemesi için örnek teşkil 
etmiştir. Rekabetin sanıldığı kadar yoğun olmadığı pazarlarda açık ya da gizli 
anlaşmalar olmadan da yerleşmiş genel kabuller yani düzeni korumaya meyilli 
kurumlar mevcuttur (Meyer ve Rowan, 1977; Zucker, 1977; DiMaggio ve 
Powell, 1983). Bu genel kabuller ve yerleşik kuralların varlığı, etkileri ve en 
önemlisi de pazar payının işletmeler arasında ne şekilde paylaştırıldığı önemli 
araştırma konularıdır. Söz konusu paylaşım düzeninin ne şekilde tesis edildiği 
ve bu düzenin korunması yönünde örgütlerin ne şekilde tepki verdikleri çalışma 
konumuzun temelini oluşturmaktadır.

Çalışmanın temel amacı, işletmelerin tam bir rekabet içerisine girmedikleri 
ve süregelen paylaşım düzenini korumaya çalıştıkları durumlarda adalet ölçüsünü 
nasıl dikkate aldıklarını ve bu adalet dengesinin hangi şartlarda bozulacağı 
sorusuna cevap aramaktır. Literatürde farklı disiplinlerde çeşitli piyasa 
yapılarının nasıl oluştuğu, aktörleri, işleyişi vb. konularda çeşitli araştırmalar 
mevcuttur. Fakat, örneğin, her piyasanın neden bir müddet sonra monopole 
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gitmediği/gidemediği ya da işletmeler arasında yazılı ve sözlü olmayan fakat yine 
de genel kabul gören yerleşik kurumların (sadece toplum tarafından oluşturulan 
değil, işletmelerin kendi aralarında oluşturdukları kurumlar) piyasayı ne şekilde 
etkilediği ve pazarda faaliyet gösteren aktörler arasında nasıl algılandıkları 
konuları önemli çalışma alanlarıdır. Çalışmada, ayrıca, işletmelerin zamanla 
oluşturdukları paylaşım düzeni konusunda karşılaştırmalarını neye dayanarak 
gerçekleştirdiklerine değinilmiştir. İşletmelerin, faaliyet gösterdikleri pazara 
dışarıdan müdahil olan aktörlere karşı gösterecekleri kolektif tepkiler de Uber 
özelinde değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın yapısı şu şekildedir; öncelikle paylaşım ekonomisi ve Uber 
kavramları konusunda genel bir literatür hazırlanmış, sonrasında işletmeleri 
piyasa düzenini korumaya yönelten faktörler ve sonuçlarına değinilmiş ve sonuç 
bölümünde genel bir değerlendirme yapılmıştır.

2. Paylaşım Ekonomisi ve Uber

2.1.	 	Paylaşım	Ekonomisi

Belk (2007, s. 126-127), paylaşım ekonomisini; “Meta değişimine ve hediye 
vermeye alternatif bir dağıtım şekli” olarak tanımlamaktadır. Paylaşım 
ekonomisinde arz ve talep çevrim içi platformlar vasıtasıyla bir araya 
getirilmektedir (Ayazlar, 2018, s. 1190). “Uber” ve “Booking” gibi platformlar 
bu kavrama örnek olarak verilebilir. “Uber”, yolcu taşımacılığında, “Booking” 
ise seyahat taşımacılığı alanlarında öne çıkmaktadır. 

Bu gibi platformlar üç unsurdan meydana gelmektedir. Bunlar; müşteri, 
çalışan ve aracı şirkettir. Bu ilişkide, müşteri, bir hizmet satın almak için aracı 
firma vasıtasıyla iş gören kişiye ulaşmaktadır. Aracı şirket, taraflar arasındaki 
hukuki ilişkiyi kuran unsurdur. Çalışan kişi; sağlayıcı, partner, bağımsız çalışan, 
ortak, tedarikçi ya da çalışan gibi birçok isimle anılmaktadır (Kutlu, 2021, s. 
272-273).

Literatürde paylaşım ekonomisi yerine “gig ekonomisi, talep yönlü 
ekonomi, işbirlikçi ekonomi, spesifik çevrimdışı mikro çalışma, 1099 
ekonomisi, platform ekonomisi, freelance ekonomisi, Uber ekonomisi gibi pek 
çok farklı kavram kullanılmaktadır (Ünal ve Temiz, 2021, s. 170). Paylaşım 
ekonomisini geleneksel ekonomi modellerinden ayıran temel özellikler Tablo 
2.1’de sunulmuştur (Kişi, 2018, s. 59). 
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Tablo 2.1. Geleneksel ve Paylaşım Ekonomisi Modellerinin Karşılaştırılması

GELENEKSEL SİSTEM PAYLAŞIM EKONOMİSİ
İş Modeli Doğrusal Ağ
Varlık Yapısı Sermaye yoğun Daha az sermaye varlığı
Temel Yetkinlik Sektörel Yazılım
Odak Noktası Operasyonel performans Müşteri deneyimi
İş Gücü Sabit Talep üzerine

Kaynak: Kişi (2018). Paylaşım Ekonomisinin Ulaşım Sektörüne Yansımaları: 
Uber Örneği. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(10), s. 
59’dan aktarılmıştır. 

Tabii, paylaşım ekonomisi modeli dijital platformlar aracılığıyla atıl durumdaki 
kaynakların paylaşılarak ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan bir sistem 
olmasına ve gereksiz üretimi ve tüketimi azaltıp toplumsal refahın sağlanmasında 
önemli bir rol oynamakla birlikte çeşitli eleştirilere maruz kalmaktadır. 
Örneğin, bu iş modeli, çoğu defa düşük ücretlerle hizmet sağlamakta ve haksız 
rekabet oluşturmaktadır. Ayrıca, yasal çerçeve düzenlenmeden gerçekleştirilen 
faaliyetler, paylaşım ekonomisi firmalarına yasal sorumluluklarından 
kaçınma fırsatı sağlamakta ve bu modelin işçilerinin sosyo-ekonomik risklere 
karşı koruyucu düzenlemelere erişimlerini büyük ölçüde engellemektedir. 
Böylece, emeğin metalaşması hızlanmakta ve iş ilişkileri olumsuz bir şekilde 
etkilenmektedir (Kişi, 2018, s. 64; Ünal ve Temiz, 2021, s. 196).

2.2.	 	UBER

Uber, paylaşım ekonomisi platformları içinde küresel olarak en yaygın bilinen 
işletmelerden biridir (Ünal ve Temiz, 2021, s. 182). 2009 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri’nin San Francisco şehrinde kurulan ve şu anda dünya 
çapında 77 ülke ve 616 şehirde faaliyet gösteren bu işletme farklı alanlarda 
yolcu taşımacılığının çeşitli versiyonlarını sunmakla birlikte özellikle taksi 
hizmeti sağlayan bir işletme olarak öne çıkmaktadır (Tekin Bilbil, 2019, s. 288; 
Kiracı ve Akdemir, 2020, s. 427). 

Uber platformu önceleri sadece yolcu taşıma hizmetlerinde aracılık 
faaliyeti göstermiş, fakat hızla yaygınlaşmasıyla birlikte değişik markalarla ve 
değişik ihtiyaçları karşılayacak şekilde hizmet ağını genişletmiştir. Örneğin, 
yolcu taşımacılığının yanında kargo ve lojistik alanlarında da faaliyet göstermeye 
başlamıştır (Yetim, 2015, s. 624).
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Uber, başta UberCab olarak ortaya çıkmış, ancak Kaliforniya’daki yasal 
düzenlemeler sonrasında kendisini taksi endüstrisinden ayırmak için adını 
Uber olarak değiştirmek zorunda kalmıştır. Şirket şu anda kendini “her yere, 
herkes için ulaşım sağlama” misyonuyla bir “çevrimiçi ulaşım ağı şirketi” 
olarak tanıtmaktadır Cornelissen ve Cholakova, 2019: s. 3). Yolcu taşımacılığı 
açısından Uber platformu; 

·	 Araçların internet üzerinden çeşitli uygulamalarla kiralandığı, 
·	 İnsanların seyahat hürriyetlerini daha konforlu kullanabildiği,
·	 İnsanlara hem zaman hem de para açısından avantajlar sunan, 
·	 Kişilerin araçları ve sürücüleri seçebildiği ve bu konularda önceden bilgi 

sahibi olabildiği, 
·	 Hizmetten faydalandıktan sonra alınan hizmetin puanlanabildiği ve 
·	 Uygulama, akıllı cihaz, internet, ulaşım aracı, sürücü ve yolcu olmak üzere 

altı unsurdan oluşan sistem

şeklinde tanımlamaktadır (Yetim, 2015, s. 623). Buna göre, kişiler lisanslama 
koşullarına göre Uber platformu üzerinden Uber sürücüsü olmak için 
başvurabilir ve kendi özel araçları ile paylaşımlı (UberPOP) ya da tekil (Uber 
Taxi, UberXL) olarak yolcu taşımacılığı hizmeti verebilirler (Tekin Bilbil, 
2019, s. 288). Uber uygulaması sayesinde kendi arabaları ile bir destinasyona 
giden bireyler ve söz konusu destinasyona gitmek isteyen kişiler bir araya 
gelmektedir. Bununla birlikte Uber uygulaması taksi şoförlerinin ve ilgili 
kesimlerin ve hatta devletlerin baskı ve protestolarına maruz kalmıştır (Ayazlar, 
2018, s. 1192).

Tabii ki, Uber platformunun ortaya çıkışında ve gelişiminde birçok faktör 
etkili olmuştur. Öncelikle, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin bu 
tarz uygulamalara zemin hazırladığı bir gerçektir. Bunun bir sonucu olarak çoğu 
alanda pazara yeni giriş yapan yenilikçi işletmeler geleneksel işletmeler üzerinde 
rekabet baskısı oluşturmakta ve bu işletmelerin varlığının sorgulanmasına neden 
olmaktadır.  Tüketiciler de zamanla dijital dünyanın avantajlarından faydalanmak 
istemekte ve hizmet kalitesi anlamında daha iyi seçeneklere yönelmektedirler 
(Kahya, 2018, s. 232-233). Örneğin, Tablo 2.2’den de görüleceği üzere Uber 
platformu klasik taksicilik faaliyetine nazaran çoğu konuda avantajlı taraf 
durumundadır (http-1).
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Tablo 2.2. Uber ve Taksi Arasındaki Farklar

UBER TAKSİ

Rezervasyon Akıllı telefon aracılığıyla bir 
sürücü ve araç rezerve edilebilir.

Akıllı telefon aracılığıyla 
taksi rezervasyonu 
yapılamaz.

Kabul Etmeme Uber, müşterileri reddetmez. Sürücü, yolcuları 
reddedebilir.

Sürücü ve Araç 
Bilgisi

Sürücü gelmeden önce sürücünün 
adı, araç tipi ve plaka numarası 
yolcuya gönderilir.

Yolcu, sürücü ve araç 
hakkında herhangi bir bilgiye 
sahip değildir.

Kayıp veya 
Unutulan 
Eşyanın 
Bulunması

Şirketin plaka numaraları ve diğer 
bilgilere sahip olması, kaybolan 
veya unutulan eşyaların geri 
alınmasını kolaylaştırır.

Yolcuların, taksi şoförü 
bilgilerini hatırlamaları 
gerekmektedir. Bu da kayıp 
veya unutulmuş eşyaları geri 
almayı zorlaştırır.

Maliyet Şehir dışı uzun yolculuklar 
ve geziler nispeten ucuza mal 
olmaktadır.

Kısa mesafeler nispeten 
ucuza mal olmaktadır. 

Ücretin 
Hesaplanması

Trafik, hava durumu gibi faktörler 
ücreti etkileyebilir.

Ücret, sayaçlara ve ücret 
tarifelerine bağlıdır.

Ödeme Yöntemi Çevrim içi ödeme yöntemi Ücret, kredi kartı veya nakit 
olarak ödenebilir.

İndirim Ücret indirimleri ve promosyonlar 
mevcuttur .

İndirimler genellikle mevcut 
değildir.

Kazalar Kaza durumunda yolcular 
şirketten tazminat alabilir.

Yolcu, yasalarla 
korunmaktadır.

Konumu 
İzleme

Yolcu konumunu takip edebilir. Yolcu konumunu takip 
edemez.

Sürücünün 
Şehre Aşinalığı

Sürücü, şehre aşina olmayabilir. Sürücü, genellikle şehre 
aşinadır.

Değerlendirme Yolcular, sürücüyü ve genel 
deneyimi değerlendirebilir. 

Bir derecelendirme sistemi 
yoktur.

Kaynak: http-1 adresinden uyarlanmıştır.

Bununla birlikte, geleneksel uygulamaların fiyatları artırdığı, kaliteyi 
düşürdüğü ve yenilikçiliği caydırdığı da tartışma konusu olmaktadır. Tabii, 
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Uber platformunun dezavantajlı alanlara sahip olduğu ve birçok açıdan 
eleştirildiği de eklenmelidir.  Uber platformunun, örneğin; “Kişisel verilerin 
şirket ile paylaşılması, kazancın vergilendirilmemesi, korsan taşımacılığa 
teşvik, belediye ruhsat harcı ve devlet gelirlerinde azalma, sürücülerin SGK 
kapsamında olmaması” gibi çeşitli dezavantajları olduğu ifade edilmektedir 
(Tekin Bilbil, 2019, s. 292-298). Ülkemizde de şirkete yöneltilen birçok eleştiri 
mevcuttur. Örneğin, söz konusu şirketin ülkemizde yerleşik bir şekilde faaliyet 
göstermemesi ve dolayısıyla hizmet esnasında oluşan kusurlu olaylar ya da adli 
problemler konusunda doğrudan hesap vermemesi, vergilendirme konusunda 
ve yasal bazı konularda eksikliklerinin bulunması, geleneksel olarak çalışan 
taksicilere ticari kayıplar verdirmesi ve sürücülerinin mesleki standartlar ve 
gerekli belgeler konusunda yetersiz kalması bu eleştirilerden bazılarıdır (Kiracı 
ve Akdemir, 2020, s. 428). 

Söz konusu eleştirilerin yanında bu gibi platformların faaliyetlerinin 
düzenlenmesi, yenilikçi uygulamaların ilgili iş alanlarına adapte edilmesi ve 
klasik tarzda çalışan örgütlerin yenilenerek sağlıklı bir şekilde dönüştürülmesi 
gerektiğini belirten fikirler de mevcuttur. Örneğin Tekin Bilbil (2019, s. 300), 
Türkiye’de Uber gibi dijital platform şirketlerinin de haklarını koruyucu 
bir düzenleme olması ve bu platformlardan yararlanan tüketiciler ve diğer 
şirketlerin temsiliyet alanlarının oluşturulması gerektiğini ifade etmektedir. 
Yazara göre, yeni teknolojilerin tetiklediği düzenlemeler farklı müdahale 
alanları ve farklı ilişki biçimleri oluşturmaktadır. Bu nedenle; yeni iletişim, 
yönetişim ve etkileşim alanlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Yenilikçi bir 
sektörü geliştirirken geleneksel olan sektörün değişim sürecine uygun bir şekilde 
geliştirilmesi gerektiğini ifade eden çalışmalar da mevuttur (Yetim, 2015, s. 
661). Buna göre, geleneksel olarak faaliyet gösteren taksi sürücülerinin işsiz 
kalmasının engellenmesi için kendilerinin yeni sistem içerisine dâhil edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca; vergi dilimleri, harçlar, izinler ve taksi ücretleri gibi 
konular da yeni oluşan duruma göre düzenlenmeli ve bu konuda yasal altyapı 
çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerekmektedir.

3. İşletmeleri Piyasa Düzenini Korumaya Yönelten Faktörler ve 
Sonuçları

Kurumsal kuram, toplumda kabul gören kurumların işletmeleri etkilediğine ve 
işletmelerin bu kurumları göz önüne alarak faaliyette bulunmaları gerektiğini 
önermektedir (Meyer ve Rowan, 1977; DiMaggio ve Powell, 1983; Özen, 2007). 
Aynı şekilde, işletmelerin de kendi aralarında kabul gören kurumları ve informal 
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kuralları mevcuttur ve genellikle aynı pazarda ya da benzer çevrede faaliyet 
gösteren işletmeler birbirlerini bu kurallara uymaya zorlamaktadır. Herhangi bir 
zorlama olmaması durumunda bile bu kuralların bilinçaltı seviyede yer ettiği 
ve işletmelerin, informal olarak belirlediği ortak kurallar ve adalet sistemine 
uymaya meylettikleri ileri sürülebilir.

Kurumsal kurama farklı bir perspektiften bakıldığında, işletmelerin 
toplumsal kurumların yanında diğer işletmelerle birlikte oluşturduğu 
kurumlardan da etkilenmesi söz konusudur. Bir başka deyişle, işletmeler uzun 
zamandan beri paylaşılan iş yapma usullerinden etkilenmektedir. Bu noktada, 
söz konusu kurumların sadece toplum tarafından oluşturulmadığı ifade 
edilebilir. Çünkü, işletmelerin de kendilerine özgü olarak geliştirdiği birtakım 
örgütsel kurumlar mevcuttur. Örgüt kültürü; “Bu örgütte işler böyle yürür.” 
derken (Özkalp, E. 2003)  bu motto pazarda ise “Bu pazarda işler böyle yürür.” 
hâlini alır. Yani, toplumun genel kabulleri ve kurumlarının yanında işletmelerin 
de genel kabulleri ve informal kurallarının olduğu ifade edilebilir. 

Örgütler, pazarı, içerisinde kendi haklarının bulunduğu bir paylaşım 
mekanizması olarak görebilmektedirler. Bu sebeple de pazarda büyüklükleri 
oranında (sermaye, ARGE vs.) pay sahibi olmayı arzu etmektedirler. İktisat 
ve işletme alanlarına bakıldığında örgütler için -normal şartlar altında- olması 
gereken, rekabetçi bir ortamda diğer işletmelerle olanca güçleriyle rekabet etmeleri 
ve mümkün olan en yüksek pazar payına sahip olmayı amaçlamalarıdır. Fakat, 
işletmeler çoğu zaman bunun mümkün ol(a)madığını görmekte ve paylarına razı 
olmakta, en azından pazar paylarını korumaya çalışmaktadırlar (Ünsal, 2010). 
Bu noktada, önemli olan konu işletmeleri bu duruma iten mekanizmaları açığa 
çıkarmaktır. Örneğin, politik anlamda bakıldığında uluslararası arenada çoğu 
ülke genellikle diğer ülkelerle savaşmamaya ve var olan uluslararası düzeni 
korumaya çalışmakta ve mecbur kalmadıkça diğer ülkelerle savaşmamaya 
gayret göstermektedir. Çünkü, olası bir savaş durumunda sınırların değişmesi ve 
düzensizliğin baş göstermesi söz konusu olabilir. Bu nedenle, ülkeler çoğu defa 
düzeni yani sürdürülebilirliği arzulamakta ve bir denge durumu gözetmektedir. 
Herhangi bir pazarda faaliyet gösteren işletmelerin durumu da benzer şekilde 
değerlendirilebilir. İşletmeler, pazarda optimal bir dağılım olması durumunda 
birbirlerine karşı şiddetli bir rekabet pozisyonuna girmemekte ve var olan 
düzeni korumaya çalışmaktadırlar (Alkin, Yıldırım ve Özer, 2003). 

Sonuç olarak, genellikle aynı ya da benzer alanlarda faaliyet gösteren 
işletmeler ortak bir anlaşma olmayan durumlarda bile pazar paylarına 
razı olmakta, olağanüstü bir durum olmadan kıyasıya bir rekabet içerisine 
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girmemektedirler. Bu durum; büyük payı büyük işletmelerin, küçük payı da 
küçük işletmelerin aldığı ve büyüklük, sermaye, ARGE vs. gibi faktörlere bağlı 
olarak her işletmenin kendi payına razı olduğu bir durumdur.

Kapitalist bakış açısına göre bir işletmenin herhangi bir pazarda er 
ya da geç monopol olması kaçınılmazdır. Aynı pazarda faaliyet gösteren 
firmaların çoğu özelliği aynı olduğunda (herhangi bir işletme diğerlerini 
ortadan kaldırabilecek kadar güçlü olmadığında yani tam rekabet durumunda) 
bir işletmedeki ani bir gelişme sonucu işletme monopol durumuna gelebilir 
ve normal durumda pazardaki diğer işletmeleri ortadan kaldırabilir (Ünsal, 
2010). Fakat, bu durum çoğu defa mümkün olamamaktadır. Mümkün olan 
durumlarda bile genellikle üstün olan işletme bu yola gitmekten kaçınmaktadır. 
Çünkü, rakip işletmeleri ortadan kaldırmayı sağlayacak fazladan bir çaba bazı 
durumlarda çok maliyetli olabilmektedir. Dolayısıyla, edinilen amaç genellikle 
var olan düzeni korumak, bir başka deyişle sürdürülebilirliği sağlamaktır. Bu 
noktada bahsedilen yapı, işletmelerin açık (kartel, anlaşmalı oligopol vs.) ya 
da örtük bir biçimde anlaşma yaptığı durumlardan (muvazaa) çeşitli konularda 
ayrışmaktadır. Bu durum, açık ve örtük anlaşmaya benzemekle birlikte bazı 
konularda farklılık göstermektedir. Yine de, iktisadi perspektiften bakıldığında 
bu durumun muvazaa kavramına yakın olduğu görülmektedir. Buna göre, bir 
grup işletmenin fiyat-üretim rekabetini önlemek amacıyla iş birliği yaptığı 
durumlara “Muvazaa” yani “Anlaşma/danışıklık” adı verilmektedir (Ünsal, 
2010, s. 382). Fakat, muvazaa durumunda örgütler arasında karşılıklı bir 
anlaşma söz konusudur. 

Örgütsel perspektiften bakıldığında ise bu durumun J. Stacy Adams’ın 
eşitlik teorisiyle kısmen açıklanabildiği görülmektedir (Adams, 1963). J. Stacy 
Adams, eşitlik teorisini; “Bir örgüt içerisindeki birey, sarf ettiği gayret ve bu 
gayretin karşılığında elde ettiği sonucu, aynı iş ortamında başkalarının sarf 
ettiği gayret ve elde ettikleri sonuçlarla karşılaştırır. Kişinin bu karşılaştırma 
sonucu algılayacağı her eşitsiz durum, kişinin bu eşitsizliği giderici davranışı 
göstermesi ile sonuçlanacaktır.” şeklinde ifade etmektedir (Adams, 1963; 
Koçel, 2016). Bu formül herhangi bir pazarda faaliyet gösteren işletmelere de 
uyarlanabilmektedir. İşletmeler de pazarda, kendilerinin ve diğer örgütlerin 
büyüklüklerini ve bu büyüklüklerle orantılı olarak da sahip oldukları 
payları bilinçaltı düzeyde “Hak ediş” olarak görmekte, genellikle bu stabil 
durumun devamına tepki vermemekte ve bu duruma rıza gösterebilmektedir. 
İşletmeler, oluşan bu karşılıklı dengede zamanla bir denksizlik ya da eşitsizlik 
oluştuğunu gördükleri takdirde tepki göstermekte ve eşitsizliği tekrar denge 
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durumuna doğru getirmeye çalışmaktadırlar. Bir başka deyişle, denge 
bozulduğu anda örgütler artık pazar paylarına razı olmamakta ve rekabeti 
artırmayı amaçlamaktadırlar. Ancak, denklik ya da eşitliğin söz konusu 
olduğu durumlarda piyasa payına razı ve bu dengeyi sürdürmeye meyilli 
olmaktadırlar.

Bu durum, psikolojik sözleşmenin (Anderson ve Schalk, 1998)  makro 
boyuttaki versiyonu olarak da görülebilir. Psikolojik sözleşme, kişi ve kişinin 
içinde bulunduğu örgüt arasında sözle ifade edilmeyen, kapalı, tarafların iş 
ilişkileri içerisinde birbirlerine vermeyi ve birbirlerinden almayı bekledikleri 
psikolojik yönü bulunan anlaşma olarak tanımlanmaktadır (Anderson ve 
Schalk, 1998; Kotter, 1973; Cihangiroğlu ve Şahin, 2012). Kişi ve çalıştığı örgüt 
arasında tanımlanan bu bağımlılık örgütler arası düzeyde değerlendirildiğinde 
de çoğu defa geçerli olmaktadır. Yani işletmeler birbirlerine bağımlı olmasalar 
da “Ortak adalet” algısından ve örgütler arası kurumlardan etkilenmekte ve 
bu gizli kurallara uymak durumunda kalmaktadırlar. Çünkü, örgütler arasında 
da sözle ifade edilmeyen, kapalı ve beklentilere dayalı piyasa kuralları 
oluşabilmektedir.

İşletmeler herhangi bir durumda pazar payı konusundaki dağılımın adaletsiz 
olduğunu düşündüklerinde bu adaletsizliğe direkt ya da dolaylı olarak müdahale 
edebilmektedirler. Çoğu defa, adalete uymayan işletmeler dışlanmakta ve pazarda 
faaliyet göstermeleri engellenmeye çalışılabilmektedir. Ya da, belirlenmiş 
kurallara uymaları yönünde baskıyla karşılaşabilmektedir (DiMaggio ve Powell, 
1983). Birçok ihalede işletmelerin informal yollarla anlaşmalara gitmesi, tehdit 
ve cebir gibi durumların baş göstermesi ya da daha ılımlı yöntemlerle adaletin 
tesis edilmeye çalışılması gibi durumlar söz konusu olabilir. Örneğin, büyük bir 
işletme 50 milyonluk bir ihaleyi aldığında bunu 45 milyona başka bir işletmeye 
taşeron yoluyla bırakmakta, hatta bazen 45 milyona alan taşeron işletme de bu 
ihaleyi 40 milyona başka bir işletmeye bırakabilmektedir. Çünkü, genellikle 
büyük işletmeler daha tembel, bir başka deyişle daha bürokratiktir (Sargut, S. 
vd. , 2010). Bir pazarda faaliyet gösteren işletmelerin ihaleleri belirli bir sıraya 
ya da orana göre aldığı durumlar görülebilmektedir. Bu sayede, açık seçik bir 
şekilde tespit edilemese de informal kurallar devreye girmekte ve her işletme 
kendine düşen paya razı olmaktadır. 

Uber örneğinde olduğu gibi bu dağılıma dışarıdan müdahil olmaya 
çalışan işletmeler de kolektif bir tepkiyle karşılaşabilmektedir. Özetle, bir 
pazarda rekabet hâlinde bulunan işletmeler bile güçlü bir rakip karşısında 
birbirleri ile iş birliği yapmak ve ortak bir strateji oluşturmak durumunda 
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kalabilmektedir. Dinçer (2013, s. 440), bu nedenle, küçük işletmelerde de 
stratejik yönetimin uygulanabileceğini ve hatta zorunlu olduğunu şu şekilde 
ifade etmiştir;

“Stratejik yönetim belirli bir rekabet çevresi içinde işletmelerin varlığını 
devam ettirmeleri ve en azından aynı etkinliği sürdürmelerini sağlayan 
bir araçtır. Bu nedenle, bir işletme küçük veya büyük olsun, yazılmış veya 
yazılmamış olsun, şuurlu veya şuursuz olsun, sistematik veya sezgisel 
olsun, mutlaka stratejik sorunlarla uğraşmak zorundadır. Eğer bir işletme 
yaşadığı çevre içinde kendi istikametini belirlemek durumundaysa bunu 
şuurlu, sistematik ve bilimsel yöntemlerle yapması onun etkisini artıracak ve 
amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır.” 

Uber’in sermaye ve ARGE anlamında çok güçlü olmasına rağmen, gireceği 
pazardaki diğer aktörleri önemsememesi ve buna uygun tedbirler almaması 
faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu aşamada çözüm, yabancı bir 
piyasaya girmeye çalışan Uber’in genellikle pazarda hâlihazırda faaliyet 
gösteren bir işletme ile birleşme ya da ortaklık yoluna gitmesi ve pazara bu 
şekilde girmesi yoluyla gerçekleştirilebilirdi. Bu sayede pazardaki diğer 
aktörler tarafından göreceği tepki ve karşılaşacağı direnç de minimum seviyede 
gerçekleşebilirdi. Örneğin (Kişi, 2018, s. 64), Uber, Çin ve Rusya’da yerel 
rakipleriyle mücadele etmekte zorlanarak kendiliğinden onlarla birleşme yoluna 
gitmiştir. Dolayısıyla, işletmeler yabancı bir pazara girdiklerinde pazardaki 
diğer işletmelerin tepkilerini azaltmak için pazara yerel bir ortakla girmeli ve 
kabul edilebilirliğini bu şekilde sağlamalıdır.

Küçük ölçekli işletmelerin rekabetçilik konusunda bir hayli dezavantajlı 
oldukları ifade edilebilir. Fakat, bu işletmeler bazı durumlarda iş birliğine 
giderek güç kazanmaktadırlar. Uber-taksici çatışması bu duruma örnek olarak 
verilebilir. Dolayısıyla, küçük ve orta ölçekli işletmeler (Barutçugil, 2013; 
Ünsal, 2010; Alkin, Yıldırım ve Özer, 2003);

- Genellikle korunma içgüdüsüne sahiptirler ve pazar paylarına razı 
olmaktadırlar. Bununla birlikte, pazarda işletmeler arası informal bir 
anlaşmanın varlığı rekabetin olmayacağı anlamına da gelmemektedir. Pazar 
paylaşım oranları zamanla çeşitli sebeplerden dolayı değişebilmektedir. 
(Bir işletmenin pazardan silinmesi, pazara yeni bir işletmenin girmesi ya 
da pazardaki bir işletmenin gücünün artması vb. durumlarda) 
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- Yine, genellikle yoğun bir şekilde rekabet edebilecek güçleri yoktur. 
Rekabet edebilecek potansiyelleri olsa da rekabetten zarar görebileceklerini 
düşünüp böyle bir girişimde bulunmamaktadırlar.

- Rekabetten kaçamadıkları durumlarda çoğu defa ortak hareket ederek 
“Birlikten kuvvet doğar.” anlayışıyla daha rekabetçi bir pozisyon 
yakalayabilmektedirler.

-  Pazara yeni giren aktörün karşılaşacağı tepki ise pazarda sahip olacağı 
potansiyel pay ile doğru orantılıdır. Bir başka deyişle, işletmenin büyüklüğü 
piyasada karşılaşacağı tepkinin şiddetini artırmaktadır. 

Ayrıca, faaliyette bulunulan bir pazarda birbirlerine nispeten yakın mesafede 
bulunan ve benzer alanda faaliyet gösteren işletmeler birbirleri hakkında daha 
fazla bilgiye sahip olmaktadır. İşletmeler, zamanla bir dayanışma mekanizması 
geliştirip pazara yeni giren işletmelere karşı gönüllü ya da gönülsüz bir şekilde 
birleşebilmektedir. Dolayısıyla, Uber’in ülkemizde taksicilik faaliyetlerine 
başladığı süreçte rakip olan diğer taksicilerin Uber’e cephe alıp birleşmeleri 
bu konuda önemli bir örnektir. Bu durum, saldırgan stratejilere örnek olarak 
verilebilir. Barutçugil (2013, s. 274-275); saldırgan stratejileri “Riskli fakat 
liderin zayıf ve kırılgan olduğu noktaların doğru tespit edilmesi durumunda başarı 
ihtimali yüksek olan” stratejiler şeklinde tanımlamakta ve bunun işaretlerinin 
iyi okunması gerektiğini dile getirmektedir. Buna göre; “Müşterilerin mutsuz 
olması, kâr oranlarının düşük olması, işletmenin kendi geliştirdiği teknolojiye 
duygusal olarak bağlılığı, pazarı düzenleyici yasalarla ilgili problemler ve düşük 
maliyetli liderliğe veya farklılaştırmaya dayanan gerçek gücün yitirilerek ortada 
saplanmış kalmak” bu işaretlerden bazılarıdır. Uber örneğinde, taksicilerin bu 
derece güçlü bir rakip karşısında birleşmeleri ve rakibinin zayıf olduğu konuları 
öne çıkarmaları başarılı bir strateji olarak değerlendirilebilir. Çünkü, Uber’in 
yasal düzenlemelere bağlı olarak faaliyet göstermemesi ve mevzuat konusunda 
birçok eksikliği barındırması önemli eleştiri konuları olmuştur. Yalnız, taksi 
hizmeti verenlerin Uber’e karşı tek bir işletme gibi birleşmeleri ve kolektif 
bir informal yapı oluşturarak saldırı stratejisi uygulamaları daha önce eşine az 
rastlanmış durumlardan biridir.

Uber-taksi mücadelesinin bir benzeri tarihte bakkal-süpermarket 
mücadelesi şeklinde cereyan etmiştir. Süpermarketlerden kaynaklanan yoğun 
rekabet karşısında geleneksel mahalle bakkalı olgusu değişime zorlanmış, 
sonrasında çoğu bakkal bu yoğun rekabete dayanamayarak kepenk indirmek 
durumunda kalmıştır. Çünkü, süpermarketler büyük miktarlarda alım 
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yaptıklarından dolayı ürünleri bakkallardan çok daha düşük bir maliyetle elde 
edebilmektedir. Bu da fiyat konusunda süpermarketlere büyük bir avantaj 
sağlamaktadır. Büyük marketlerin bir coğrafi bölgeye gelmesi o bölgede faaliyet 
gösteren esnaf tarafından meslek odaları aracılığı ile engellenmeye çalışılmış 
olsa da çoğu defa başarılı olunamamıştır. Sonrasında, benzer mücadelenin 
AVM’ler ve süpermarketler arasında yaşandığını ifade edebiliriz (Alkin, 
Yıldırım ve Özer, 2003, s. 165-184). Görüldüğü üzere, rekabet anlamında 
güçsüz birçok işletme küçük ölçekli olmalarından ötürü geride kalmışlardır. 
Peki, Uber-taksi mücadelesinde –en azından psikolojik olarak- kazanan tarafın 
küçük ölçeklerde faaliyet gösteren taksiciler olması ne şekilde açıklanabilir? Bu 
mücadelede taksicilerin –tehdit, cebir vb. bazı etik dışı faaliyetlerde bulunulsa 
da- örgütlenmeleri yani birlikte hareket etmeleri ve Uber aleyhine bir kamuoyu 
oluşturmaya çalışmaları dikkate değer bir olgudur. Yani, bu noktada taksicilerin 
örgütlenmesinin, başarıya ulaşmada en önemli faktörlerden biri olduğu ifade 
edilebilir. Tabii, -daha önce bahsedildiği üzere- örgütsel alandaki kurumlar ve iş 
yapma usulleri de bu duruma etki eden önemli faktörlerdendir.

4. Sonuç

Bu çalışmada, piyasada çoğu defa kurulan denge durumu farklı kavramlarla 
açıklanmaya çalışılmış ve küçük ölçekli işletmelerin büyük bir rakibin varlığı 
durumunda oluşturdukları iş birliği ve ortak stratejiler Uber-taksi mücadelesi 
özelinde değerlendirilmiştir. 

Tarihte küçük ölçekli işletmelerin piyasaya yeni giren yenilikçi ve güçlü 
rakiplere karşı ortak mücadelesi genellikle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Uber-
taksi mücadelesinde bu gerçeğin –şimdilik- benzer şekilde sonuçlanmaması 
dikkate değer bir olgudur. Tabii, bahsedildiği üzere, bu durumun rakibin pazara 
yerelden bir ortakla girmemesi ve yasal anlamda birçok eksikliğinin bulunması 
nedeniyle gerçekleştiği söylenebilir. Bazı taksicilerin tehdit ve cebir gibi birçok 
yöntem kullanarak rakibini saf dışı bırakmaya çalışması da bir diğer nedendir. 
Şu anda, yasal bazı kısıtlamalar nedeniyle faaliyetlerine sınırlama getirilmiş olan 
Uberin ileriki dönemlerde farklı stratejiler geliştirmeye çalışması muhtemeldir. 

Ayrıca, yürütülen araştırmalar Uber’in birçok avantaj sunması nedeniyle 
tüketicilerin tercihi noktasında önde olduğunu işaret etmektedir (Kiracı ve 
Akdemir, 2020). Taksicilik hizmeti sunan işletmelerin bu gerçeği görmesi, öz 
eleştiri yoluyla geride kaldıkları konularda kendilerini geliştirmeye çalışmaları 
ve etik dışı rekabet enstrümanlarından kaçınmaları gerekmektedir. Ayrıca, 
bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin başta taksicilik olmak üzere 
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diğer yolcu taşıma faaliyetlerini de önemli ölçüde değiştirdiği ve zamanla daha 
fazla değiştireceği gerçeğinden hareketle söz konusu yeni sisteme adapte olma 
konusunda çaba sarf etmelidirler. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişimlerin sonucu olan yenilikçi fikir 
ve uygulamaların engellenmesinden ziyade bu fikir ve uygulamaların sisteme 
entegre edilmeleri gerekmektedir. Geleneksel uygulamalara karşı olan duygusal 
bağlılık ya da diğer bazı nedenler gelişimin önündeki en büyük engellerdendir. 
Dolayısıyla, ülkemizde de bu gibi konularda gerekli iyileştirmeler yapılmalı ve 
ilgili tarafların tümünün haklarının korunabileceği yasal düzenlemeler ivedilikle 
hayata geçirilmelidir. 
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1. Giriş

Global bilgi ekonomisinde; yaşanan yoğun değişim ve dönüşüm, tüm 
örgütleri açık sistem modelini kabullenmeye mecbur kılarken bilgiyi 
odağına alarak üreten, bilgiyi kullanarak çoğaltan ve çevresine 

yayan yapılara dönüşmelerini sağlamıştır. Bu yapılar içinde bilginin yeniden 
kullanılarak çoğalması, örgütlerin bilgi sermayesi olan insan unsurunun stratejik 
önemini belirgin hale getirmiştir. Diğer ifade ile post-endüstriyel toplumda; 
düşünerek yaratan ve yaratıcılığıyla kendini gerçekleştiren insanların devri 
başlamıştır (Düren, 2000: 97). Bilgiyi toplayan, şekillendiren, yeni kullanımlar 
için üreten ve elde edilen yeni bilgiyi aktaran insan kaynağı, örgütsel başarı 
için elzem unsur haline gelmiştir. Örgütsel başarı konusunda araştırmalar 
yapan Peters ve Waterman’a (1987) göre, kusursuz olarak tanımlanan 
örgütlerin en belirgin niteliklerinden biri; verimliliğin, örgüte dâhil olmuş 
insan gücüne dayandığını fark etmeleri ve çalışanların yaratıcı ve yenilikçi 
fikirler sunmaları için potansiyellerini ortaya çıkarmalarına fırsat vermeleridir. 
Yapılan araştırmalara (Sousa, Monteiro ve Pellissier, 2011) göre örgütlerde 
yaratıcı çözümler ve inovasyon faaliyetleri mutlak surette bireylerin girişimi 
ile olmakta, bireylerin eldeki bilgiyi kullanarak yaratıcı fikirler ortaya koyması 
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ve örgütün karma yapısı içinde bu fikirlerin inovasyona dönüşmesi örgütsel 
değişimin yanında başarı da sağlamaktadır. Bu noktada, yaratıcı düşüncelerin 
başarısı açısından örgüt çalışanlarının niteliği kritik önem taşır.

Örgütsel boyutta insan sermayesinin yaratıcılık yeteneği ile üretilen 
farklı ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin ticari olarak başarıya ulaşması şeklinde 
tanımlanan “inovasyon”, bilişim çağı ekonomisinin öncelikli unsurlarından 
biri konumundadır (Hobikoğlu, 2011). Amabile (1988) yaptığı çalışmalarda, 
örgütsel inovasyonun temelini bireysel unsurlara dayandırmakta ve bireyin 
yaratıcılık yeteneğinin inovasyon için önemli rol oynadığının altını çizmektedir. 
Buradan hareketle yaratıcılık yeteneğinin yüksek olması ile bireylerde inovasyon 
becerisinin var olması beklenmektedir. 

2.  Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme Yeteneği

Post-endüstriyel dönem olarak tanımlanan içinde bulunduğumuz zamanda 
hem insanların hayatları hem de örgütlerin işleri çok hızlı akmaktadır. Bilişim 
teknolojilerinden faydalanarak yeni gelişmelerden haberdar olan kişilerin 
istekleri ve beklentileri hem sayıca artmış ve hem de çeşitlenmiştir. Bu istek ve 
beklentilere cevap vermek ise kâr amaçlı veya olmayan örgütlerin birincil hedefi 
olmuştur. Bir işletmenin müşterileri veya bir sivil toplum kuruluşunun üyeleri 
farklı ve yeni fikirlerle oluşturulmuş ürün, hizmet veya çözümler beklemektedirler. 
Bu noktada her örgütün yaratıcılığını sergileyecek ve rakiplerinden sıyrılarak 
hedef kitlesine hitap etmesini sağlayacak insan sermayesine ihtiyacı vardır. 

Yaratıcılık her bireyde az veya çok, belirli bir düzeyde bulunduğu kabul 
edilmekle birlikte yaşam süresince kazanılan deneyimlerle gelişen bir aktivite 
olduğu savunulmaktadır (Simonton, 2000). Yaratıcılığın geliştirilmesinde rol 
alan etmenlere çevre, eğitim, kişilik özellikleri ve yetenekler örnek gösterilebilir. 
San (1979) yaratıcılığı her bireyde farklı düzeylerde var olan ve insanın 
yaşantısının ve tüm yönleriyle gelişiminin esasını teşkil eden bir yeti, zihinsel 
ve duygusal etkinliklerin tümünde, her türlü emek ve çabanın içinde mevcut 
olan süreçler bütünü ve davranış biçimi olarak tanımlamaktadır. İnsanlar çok 
büyük buluşlarda yaratıcılığı yüksek düzeyde kullanırken günlük yaşantı içinde 
problemleri çözmek veya olaylara yön vermek için de içgüdüsel olarak düşünme 
aşamasında yaratıcılığı kullanmaktadırlar (Onur vd., 2017). 

Yaratıcılıkla ilgili ilk tanımı ortaya koyanlardan Guilford’a (1950) göre 
ise yaratıcılık, “yerleşmiş olan kuralları ve yöntemleri bir kenara bırakma 
yeteneği”dir. Yaratıcılık konusundaki önemli isimlerden biri olan Stein’e (1953) 
göre yaratıcı bir iş, belirli bir zamanda bir grup tarafından makul, faydalı veya 
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tatmin edici olarak kabul edilen yeni bir çalışmadır. Taylor ve Barron (1963) 
yaratıcılıkla ilgili yapılan çalışmaların yoğunlaşması esnasında yaratıcılığa 
yeni bir tanım vererek “yeni ve değerli fikirlerin üretimiyle sonuçlanan 
düşünme şekli” olarak ifade ederken, Hudson (1970) “insan eliyle üretilmiş 
ve dikkate değer orjinalliğe sahip eser” şeklinde tanımlamıştır. Konuyla ilgili 
en çarpıcı çalışmaları yapan ve yaratıcılığın ölçümü için psikometrik testler 
geliştiren araştırmacılardan biri olan Torrance (1968, s. 10), yaratıcılığı “kişinin 
problemlerin, zorlukların, bilgi boşluklarının, eksik unsurların ve öğrenilmiş bir 
çözümü olmayan uyumsuzlukların farkına vardığı; bu tarz durumlar için mevcut 
bilgiyle ipuçları aradığı; hipotezler veya olası alternatif çözümler formüle ettiği; 
bu hipotezleri test ettiği, değiştirdiği ve yeniden test ettiği ve sonuçları ilettiği 
bir süreç” şeklinde ifade etmiştir.

Bilim ve sanatın farklı disiplinlerinde yaratıcılıkla ilgili birçok farklı 
tanım sunulmuş ve bu tanımlarda alanına katkı sağlamış ve yaratıcılığı yüksek 
olan kişilerin psikolojik değerlendirmeleri sonucunda disiplinler arasında 
oldukça fazla benzerlik bulunması dikkat çekmektedir (Durling, 1999). 
Yaratıcı düşünme gücü yüksek olan bireylerin, bu gücü az olanlara kıyasla 
daha farklı ve özgün düşünceler ürettikleri; daha esnek düşündükleri ve 
hareket ettikleri görülmüştür (Yıldırım, 2007). Yaratıcı bireyler etrafında var 
olan sorunları herkesten önce fark edip sorunun çözümü için gerekli çabayı 
gösteren ve sorumluluk alan kimselerdir. Ayrıca bu kimseler bu sorunları daha 
önce gündeme getirilmemiş farklı yaklaşımlarla çözme kabiliyetine sahiptirler 
(Aslan, 2001). İngiltere’de inovasyon, buna yönelik becerilerin geliştirilmesi 
ve yüksek öğrenimle ilgili konularla ilgilenen devlet kurumunun (DIUS, 
Department for Innovation, Universities & Skills) 2008 yılında yayınladığı 
rapora göre, inovasyonu şekillendiren beceriler dört temadan oluşmaktadır; 
yaratıcılığa yönelik yetenekler, belli bir alanla ilgili bilgiye dayalı beceriler, 
liderlik ve yönetim becerileri ve riskle baş etme yeteneği. Bunlar arasında en 
önemlisi yaratıcılığa yönelik yeteneklerin ((1) orijinal fikirler yaratabilme, 
(2) var olan problemi fark etme ve çözme ile (3) birbirinden farklı fikirleri 
bağlayabilme yeteneği) inovasyon içindeki görevini anlayabilmektir (DIUS, 
2008).

3.  İnovasyon ve İnovasyon Süreci

Bir örgütün entelektüel sermayesi olarak tanımlanan ve bilgiyi üreten, işleyen 
ve yeniden işlenmek üzere çevresine dağıtan insan kaynaklarıdır. Üretilen 
bu bilginin işlenmesi sırasında ise bireyler yaratıcı yeteneklerini kullanarak 
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farklılaştırma yoluyla yeni bilgi üretme kapasitesine sahiptirler. Her örgütün 
çalışma alanına göre farklı şekilde karşımıza çıkan bu yeni bilgi kavramı 
bazen yeni hizmete, bazen yeni sürece ve bazen de yeni mala dönüşmektedir. 
Yaratıcılık ile üretilen bu yeni bilgiye ticari bir boyut eklenmesi ile ekonomik 
bir fayda sağlanmakta diğer ifade ile inovasyon ortaya çıkmaktadır. Konuyla 
ilgilenen araştırmacılar inovasyonu evrelerinden birinin yaratıcılık ve fikir 
oluşturma olup birçok sosyal öğenin dâhil edildiği çok aşamalı bir süreç 
şeklinde tanımlamaktadırlar (Kanter, 1988). Yaratıcılık yeni ve sosyal boyutta 
kıymetli fikirlerin üretilmesi (Mumford ve Gustafson, 1988) iken, inovasyon 
ise üretilmiş olan değerli fikirlerin uygulama ile yürürlüğe konulmasıdır (Van 
de Ven, 1986). 

İnovasyonu “piyasada bir değer yaratabilme potansiyeli olan yeni 
fikirlerin uygulamaya geçirilmesi” şeklinde tanımlayan Craft (2005: 20) bu 
uygulamanın ilk adımını “piyasaya ilk kez sunulmuş olan yeni bir fikir” olarak 
kabul eder.  Peter Drucker (1985) ise inovasyonu “var olan kaynaklara, refah 
sağlama kapasitesi kazandırma faaliyeti” şeklinde açıklamaktadır. Ona göre 
daha geniş tanımıyla inovasyon, var olmayan bir şeyi hayalini etme kapasitesi 
veya bir fikrin keşfinden uygulamaya geçirilmesine kadar çeşitli safhalardan 
oluşan bir süreci yansıtan tutum olarak tanımlanabilir (Drucker, 1985). Konuyla 
ilgili İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)’ nın yaptığı araştırmalar 
neticesinde verdiği inovasyon tanımına göre “yeni bir hizmet/ ürün/ süreç veya 
iş uygulamalarında/ örgütün dış ilişkilerinde yeni bir yöntem” dir. Bununla 
birlikte yeni ve ilk kez piyasaya sürülüyor olmasa da önemli ölçüde geliştirilmiş 
olması koşulu bulunmaktadır (OECD, 2005). Avrupa Birliği Komisyonu 
tarafından yayınlanan inovasyonla ilgili raporda, “mevcuttaki ve potansiyel 
kullanıcı ihtiyaçları ve pazardaki fırsatlarla işletmelerin tasarım, imalat ve 
pazarlama, organizasyon ve gelişim yetenekleri arasında kurdukları yenilikçi bir 
ilişki” olarak tanımlanmıştır (European Commission, 1995). Görüldüğü üzere 
tanımlamaların çoğunda inovasyon, örgütsel bir ihtiyaç ve süreç olarak ifade 
edilmiştir. Çeşitli disiplinlerden farklı düzeydeki araştırmacıların birçok taraftan 
bakarak ele aldığı inovasyon, oldukça karmaşık yapıda bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Örgütsel boyutta inovasyon, genelde yeni düşüncelerin 
geliştirilmesi ve davranışa dönüştürülmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Amabile, 
1988; Damanpour ve Wischnevsky, 2006). Buradaki fikir ya da davranış, bir 
ürünü/ hizmeti/ yöntemi/ teknolojiyi kasıt etmekte, inovasyonun üretilmesi ise 
örgüt içi ve çevresi için yeni sayılabilecek bir çıktının ortaya çıkarılması sürecini 
göstermektedir (Damanpour ve Wischnevsky, 2006).
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Diğer yandan bazı çalışmalar, inovasyonların insanlar tarafından yaratıldığı 
ve yönlendirildiğine değinmişlerdir (Hölzle, Mansfeld ve Gemünden, 2011). 
İnovasyon insan çabasıyla yürütülen bir süreç olarak ele alındığında, öncelikle 
sosyal ve ekonomik faydalar sağlaması öngörülen bir fikrin yaratılması ve 
geliştirilmesi ile başlar. Bu süreç bireylerin bilişsel yetenekleri ve deneyimlerinin 
üzerine kurdukları bilgi ve fikirlerini, çevredekiler tarafından değer görecek 
yeni çıktılara dönüştürmesiyle tamamlanır (Chell ve Athayde, 2009). Drucker 
(2002), bu konuya destek vererek inovasyonun teknik bir kavramdan ziyade 
sosyal ve ekonomik bir kavram olduğunu vurgulamaktadır. İnovasyon olarak 
kabul edilmek üzere bir ürünün veya hizmetin bilim ve teknolojiden önce üretici 
ve tüketici gibi insan davranışlarındaki değişime işaret etmektedir. İspanya’da 
gerçekleştirilen ve inovasyon faaliyetini etkileyen faktörlerin araştırıldığı bir 
çalışmada, inovasyon olarak kabul edilen Ar-Ge çalışmalarına en fazla etki eden 
öğelerin başında “insan kaynakları”nın olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (Vietes 
ve Calvo, 2011). Paulus ve Yang (2000) bunu işletmelerin Ar-Ge bölümlerinde 
görev yapan bireylerin yaratıcılıklarını en üst düzeyde kullanmalarına ve 
diğer bölümlerde görev yapanlardan farklı kişilik özellikleri taşımalarına 
bağlamaktadır. 

İnovasyon geliştirme sürecinin örgütsel boyuttaki öneminden söz eden 
araştırmalar (Amabile, 1988; Basadur, 2002; Duran ve Saraçoğlu, 2009), örgütlü 
olarak inovasyon faaliyetinde bulunmanın, bireysel süreçten temel farkı olarak 
belirli bir disiplin içinde işlerlik sağlanan bir süreç olduğuna vurgu yapmaktadırlar 
(Top, 2008: 219). Amabile (1988) ise örgütsel inovasyonu bireysel faktörlerle 
temellendirmekte ve bireysel düzeydeki yaratıcılık öğelerinin inovasyon için 
temel şart olduğunu öne sürmektedir. Birden fazla sosyal öğenin etkilediği çok 
aşamalı bir süreç olan bireysel inovasyonda, ilk aşamanın problemin varlığının 
keşfedilmesi/ fark edilmesi ve bu probleme yönelik yeni ya da denenmiş fikirlerin 
üretilmeye başlanması olduğu söylenebilir. İnovatif birey ikinci aşamada fikri 
için destek ararken aynı zamanda destek sağlayanlar arasında birlik oluşturmaya 
çalışır. Son olarak ise destek alan fikrinden “uygulamaya geçirilebilecek, sosyal 
olarak kullanışlı olabilecek ve çoğaltılabilecek, yeniden üretim için örnek olarak 
kullanılabilecek bir model veya prototip” üreterek inovasyon sürecini tamamlar 
(Kanter, 1988). 

Görüldüğü üzere inovasyon, içinde yaratıcılığı barındıran çok aşamalı 
bir süreç olmakla birlikte yaratıcı kişilik özelliklerinin önem taşıdığı bir 
süreçtir. Dolayısıyla yaratıcı yetenek ile inovasyon becerisinin bireysel boyutta 
ilişkilendirilmesi bilimsel çalışmalar ekseninde önem taşımaktadır.
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4.  İnovasyon Çevresi Olarak Yaratıcı Endüstriler

Yaratıcı yetenek sübjektif değerlerle birlikte belirli bir çevredeki eksikliği fark 
ederek o konuda yeni veya rastlanmamış fikirler üretmeyi ve hatta tasarımlar 
oluşturmayı da beraberinde getirir. Bu tasarımların o çevrenin beğeni, istek veya 
ihtiyaçlarına hitap etmesi durumunda, bu tasarımlar destek bularak ekonomik 
faaliyetlere dönüşebilir. Burada temel kriter yeni ve orijinal olmakla beraber 
sübjektif değerlere hitap edebilmektir. Hayes’in (2005) mühendislik tasarımında 
yaratıcılığı araştırdığı çalışmada tasarım yapması beklenen mühendislerin yeni 
fikirler yaratması ve küçük de olsa buluşlar geliştirmesi için kaynaklara, zamana 
ve en önemlisi destekleyici çevrelere gereksinim duyduğu vurgulanmaktadır. 
Mühendisliği sadece bilim ve teknoloji ile ilişkilendiren çalışmaların aksine, 
bilimsel yaklaşımla birlikte sanatsal duyarlılığı içermesi itibariyle inovasyonun 
yaratıcı bir mühendislik faaliyeti olarak değerlendirilmesinin doğru olacağını 
iddia eder. Çünkü yapılan bu araştırma, mühendislikte tasarımın yaratıcı, sezgisel 
ve yansıtıcı bir deneyim olduğu bulgusu ile sonuçlanmıştır (Hayes, 2005).

Bir süredir ise inovasyon konusu mühendislik faaliyetlerinin dışına 
çıkarak sosyal girişimler, kültürel faaliyetler ve yaratıcı endüstriler gibi diğer 
sektörleri de içine almıştır. Son yıllarda Avrupa Birliği (AB), İktisadi İşbirliği ve 
Gelişme Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 
(UNCTAD), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
gibi uluslararası kuruluşlar yaratıcı ekonominin potansiyelini ortaya çıkarmayı 
ve geliştirmeyi amaçlayan stratejiler oluşturmanın önemini vurgulamaktadırlar. 
Bu kuruluşlara ait ve daha birçok raporda, yaratıcı endüstrilerin yerel ve 
ulusal düzeydeki kalkınmanın ve sürdürülebilir büyümenin itici güçleri olarak 
kullanılabileceğine değinilmektedir. Demir’e (2014) göre yaratıcı endüstriler, 
bireysel yaratıcılıkla birlikte refah getireceği temel alınan ekonomi dünyasında, 
toplumsal fayda yaratma çabasıyla bireysel yaratıcılığa ticaret boyutu eklenerek 
inovasyon kavramıyla örtüştürülmüştür. Detaylı bir tanım vermek gerekirse 
yaratıcı endüstriler “bireysel yaratıcılık yeteneğini temel alarak fikri mülkiyet 
oluşturmaya ve fayda sağlamaya dair istihdam ve refah yaratan endüstri 
kolları”dır (Department for Culture, Media and Sport – DCMS, 2011). Yaratıcı 
endüstrilere “reklam ve pazarlama”, “mimarlık”, “el sanatları”, “tasarım (ürün/ 
grafik/ moda)”, “film, TV, video, radyo ve fotoğraf”, “bilgi teknolojileri, yazılım 
ve bilgisayar hizmetleri”, “yayımcılık”, “müze, galeri ve kütüphanecilik” 
ve “müzik, performans ve gösteri sanatları” dâhil edilmektedir (DCMS, 
2014). Yaratıcı endüstrilerde gerçekleşen faaliyetlerin yerel kalkınma ve ülke 
ekonomilerine katkıları fark edildiğinden beri konuyla ilgili birçok proje ve 
çalışma gerçekleştirilmektedir. Örneğin yaratıcılığın ve yaratıcı çalışmanın genel 
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ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini incelemeye odaklanmış bir çalışmada 
Küresel Yaratıcılık Endeksi kullanılarak yenilikçilik, rekabetçilik ve insani 
gelişmeyi ölçen göstergeler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Romanya’nın 
bireylerin yaratıcılığını kullanarak yenilikçi performansını, rekabetçi ve 
sürdürülebilir sonuçlar üretme potansiyelini geliştirebileceği vurgulanmıştır 
(Suciu, Postma, Năsulea and Năsulea, 2018).

Türkiye’de yaratıcı ekonomi, 2017 yılı itibariyle 28 milyar dolarlık bir 
ciro ile birlikte 7 milyar dolarlık katma değer yaratmaktadır. Ancak yaratıcı 
ekonominin Türkiye’nin toplam üretimi içindeki payı %3 ve toplam cirosu 
içindeki payı %2dir. Yaratıcı ekonominin payı imalat sanayi (%27) ve inşaat 
sanayi (%8) ile kıyaslandığında oldukça düşüktür. Diğer yandan Türkiye’de 
yaratıcı endüstrilerin katma değer oranı %22’dir. 2017 yılı itibariyle 71 bin kişi 
ile reklam ajansları faaliyetleri, yaratıcı endüstrilerin içinde en fazla istihdam 
yaratan endüstrilerin başında gelmektedir (İzmir Kalkınma Ajansı, 2021). 
DCMS tarafından hazırlanan rapora göre bu faaliyetler reklam ve pazarlama 
grubunda yer almaktadır. 

Günümüzde hemen hemen tüm işletmelerin faaliyet gösterdikleri pazarda, 
ürettikleri ürün ve hizmetlerin birçok alternatifi bulunmaktadır. Dolayısıyla yoğun 
rekabetin getirdiği hızlı değişim ve dönüşüm koşullarında işletmelerin başarısı, 
pazarlama faaliyeti olarak kullandıkları ve en etkilisi reklam uygulamaları olan 
iletişim bileşenlerini doğru stratejilere dayandırmasına bağlıdır (Şahin, Tuna ve 
Tütüncü, 2014; Er, 2014). Aslan ve Zincirkıran’ın (2016) yaptıkları araştırmada 
inovasyon ve reklam arasında pozitif doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Bu ise bir 
ürünün rakip ürünlerden farklı yenilikleri söz konusu ise reklam kullanılarak 
rakip ürünlere göre daha dikkat çekici hale getirilmesinin mümkün olduğu 
anlamına gelmektedir. Reklam çalışmaları bir işletmenin ürünlerinin özellikleri 
ve işlevleri ile tanıtılmasına dayanan ve çeşitli söylemlerden oluşan açıklayıcı 
metinleri içermektedir. İşletmeler reklam yapmak için para harcayarak tanıtım ve 
satış için yatırım yaparken diğer yandan ajanslar da reklam üretimi için emek ve 
zaman harcar (Zaim, 2016). Reklam ajansları işletmelerin ürün ve hizmetlerini 
tanıtmak üzere kullanılan reklamları oluşturmak ve sergilemek üzere bir araya 
gelmiş uzmanların bulunduğu ve çeşitli sektörlerden müşterilerin konuyla ilgili 
sorunlarına çözümlerin arandığı örgütlerdir (Doğru ve Çakır, 2015; Hofsoos, 
1999:101). Reklam yaratma süreci, işletmelerin pazarlama stratejilerinin bir 
parçası olduğundan bu süreçte çok sayıda farklı uzman desteğine, diğer bir 
ifadeyle farklı bakış açılarının değerlendirmesine ihtiyaç olmaktadır (Er, 2014). 

Yukarıda açıklanan bilgiler ve verilen örnek çalışmalar ışığında bu 
çalışmanın amacı reklam ajansında çalışanların reklam oluşturma sürecinde 
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yaratıcılıklarını kullanarak ne oranda yaratıcı ve inovatif sonuçlar elde ettiklerini 
keşfetmektir. Yaratıcı endüstrilerde bireysel yaratıcılık ve inovasyon becerilerini 
ve bunlar arasındaki ilişkiyi keşfetmeye yönelik yapılan çalışmaların kısıtlı 
olması dikkat çekmektedir. Bundan dolayı, yaratıcı endüstriler içindeki ve 
dışındaki diğer sektörlerin farklılaştırılmış strateji oluşturabilmek üzere talep 
oluşturduğu Türk Reklamcılık Sektörü’ndeki çalışan bireylerin bireysel 
yaratıcılık ve inovasyon becerilerini ve bunlar arasındaki ilişkiyi keşfetmek bu 
projenin amaç ve kapsamını oluşturmaktadır.

5.  Araştırmanın Yöntemi

Araştırma, Yaratıcı endüstrilerden reklamcılık sektöründe reklam ajanslarında 
çalışan bireylerin bireysel yaratıcı düşünme yeteneği ve inovasyon becerilerini 
ve bunlar arasındaki ilişkinin belirlenmesine odaklanmaktadır. Araştırma birimi, 
reklam ajanslarında reklam üretmek üzere görev yapan bireylerdir. Bu çalışmada 
tanımlayıcı (keşifsel) araştırma modeli kullanılmıştır. 

Bu çalışma ile ülkelerin sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik hareketlilik 
kaynağı olarak kabul edilen yaratıcı endüstrilerde çalışan bireylerin yaratıcı 
ve inovatif kapasitelerine ilişkin durum analizi ve yaratıcılık ile inovasyon 
arasındaki ilişkinin tespiti yapılmıştır.

5.1.		 Model	ve	Hipotezler

Araştırmada yaratıcı düşünme yeteneğinin bireylerin inovasyon becerileri üzer-
inde etkili olup olmadığı, reklam çalışanlarının yaratıcılık ve inovasyon kapasite-
lerinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmaktadır. 
Bu doğrultuda oluşturulan araştırma hipotezleri aşağıda verilmiştir:

H1:  Reklam çalışanlarının yaratıcı düşünme yeteneği cinsiyete göre farklılık 
gösterir.

H2:  Reklam çalışanlarının yaratıcı düşünme yeteneği eğitim düzeyine göre 
farklılık gösterir. 

H3:  Reklam çalışanlarının yaratıcı düşünme yeteneği alan ve alan dışı eğitim 
durumuna göre farklılık gösterir.

H4:  Reklam çalışanlarının yaratıcı düşünme yeteneği pozisyona göre farklılık 
gösterir.

H5:  Reklam çalışanlarının inovasyon becerisi cinsiyete göre farklılık gösterir.
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H6:  Reklam çalışanlarının inovasyon becerisi eğitim düzeyine göre farklılık 
gösterir.

H7:  Reklam çalışanlarının yaratıcı düşünme yeteneği alan ve alan dışı eğitim 
durumuna göre farklılık gösterir.

H8:  Reklam çalışanlarının inovasyon becerisi pozisyona göre farklılık gösterir.

H9:  Reklam çalışanlarının yaratıcı düşünme yeteneği, inovasyon becerilerini 
pozitif yönde etkilemektedir.

5.2.	 Araştırmanın	Evreni	ve	Örneklemi

İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı olarak faaliyette bulunan reklam ajansları 
içinden, Nielsen Araştırma Hizmetleri’ nin araştırması sonucuna dayanan 2015 
Yılının En Büyük Reklam Ajansları listesindeki 100 ajans, araştırmanın ana 
kütlesini oluşturmaktadır. Bu ajanslarda reklam üretimi ile ilgili pozisyonlarda 
çalışanlar arasından basit tesadüfi örnekleme yolu ile örneklem oluşturulmuştur. 

5.3.	 Araştırmada	Kullanılan	Ölçüm	Aracı

Araştırmada demografik bilgi formu, Khatena – Torrance Yaratıcı Algılama 
Envanteri (KTCPI) ve Yenilikçi İş Davranışı (Innovative Work Behavior) 
ölçeklerinden oluşan bir soru formu kullanılmıştır. Yaratıcı düşünme yeteneğini 
ölçmek üzere kullanılan Khatena – Torrance Yaratıcı Algılama Envanteri 
(KTCPI), WKOPAY ve SAM adlı iki alt ölçekten oluşmaktadır. Türkçe’ye 
çevrilmesi ve uygulanması Aslan ve Efil’in (2009) çalışmasına dayanan bu alt 
ölçekler, yaratıcı kişiliğin göreceli olarak birbirinden farklı boyutlarının ölçümü 
olup birbirinden bağımsız olarak kullanılabilir. Bu araştırmada bu ölçeklerden 
SAM (Kendim Hakkında Bir şeyler) kullanılmıştır. Yaratıcı düşünme yeteneğini 
hem ürün ve hem de süreç bakış açısına yönelik tespit etmek üzere oluşturulan 
SAM 50 maddeden oluşur ve her maddedeki ifade cevaplayan kişiyi tarif 
ediyorsa yanındaki onay kutucuğuna onay işareti konulur, eğer kişiyi tarif 
etmiyorsa onay kutucuğu boş bırakılır. Puan cetvelinde belirtilmiş olanla aynı 
yanıta onay işareti konulmuş sorulara bir puan verilir. Puanlar toplanarak ölçek 
için puan elde edilir (Khatena ve Torrance, 1971). 

Bireysel inovasyon becerisinin ölçümünü yapabilmek amacıyla, De 
Jong ve Den Hartog’ un (2008) geliştirdiği, Ayas (2015) tarafından Türkçe’ye 
çevirilerek kullanılan Yenilikçi İş Davranışı (Innovative Work Behavior) 
ölçeği kullanılmıştır. De Jong ve Den Hartog’ un (2008) çalışmasında kişiyi 
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yöneticisinin değerlendirdiği yenilikçi davranışı ölçen 17 sorusu ile çalışanın 
kendisini değerlendirdiği yenilikçi çıktıları ölçen 6 sorusunun tamamı çalışanın 
hem kendisine ve hem de yöneticisine sorulmuştur. Bu şekilde, tek taraflı (yanlı) 
değerlendirmeden kaçınma amacıyla iki ölçümün puan ortalamaları alınarak 
kişinin inovasyon yapabilme yeterliği için tek bir puan tespit edilmesi mümkün 
olmaktadır. Ölçekte yer alan ifadeler, 5’li Likert tipi ((1) Kesinlikle katılmıyorum; 
(2) Katılmıyorum; (3) Kararsızım; (4) Katılıyorum; (5) Kesinlikle katılıyorum) 
ile ölçülmüştür.

5.4.	 Araştırma	Verilerinin	Toplanması

Araştırma kapsamındaki ajansların reklam üretimi konusundaki çalışanları, veri 
sağlayıcılar olarak seçilmiştir. Sanat yönetmeni (art director), yaratıcı yönetmen 
(creative director), metin yazarı (copywriter), reklam süpervizörü, prodüktör, 
grafiker, kurucu, yönetici ortak, stratejik planlama yönetmeni (strategy director), 
dijital departman yöneticisi ve sosyal medya pozisyonları gibi pozisyonlar 
reklam üretimi sürecinde görev yapanlar olarak kabul edilmiştir. 

İstanbul’da bulunan 2015 Yılının En Büyük Reklam Ajansları listesindeki 
100 ajanstaki özellikle yönetici pozisyonlarındaki kişilere çalışmayı detaylı olarak 
anlatan ve katılımlarını talep eden bir elektronik posta ile araştırmanın elektronik 
ortamdaki haline yönlendiren linki gönderilmiştir. Yöneticilerin seçilmesindeki 
amaç yönetimindeki grubu konuyla ilgili organize edebilecek olmalarıdır. 

Ajans çalışanlarına konunun detayları belirtilerek araştırmaya katılmaya 
davet edilmişler ve bilimsel araştırmada etik ilkelerden biri olarak kabul edilen 
gönüllü katılım ilkesi (Aydın, 2006, s. 75) gözetilmiştir. Ankete başlamadan 
önce çevrimiçi halinde anketin başında “Bu çalışmaya tamamen gönüllü olarak 
katılıyorum ve verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlı yayınlarda kullanılmasını 
kabul ediyorum” ifadesiyle onamları alınmıştır. Çevrimiçi ankette tüm sorular 
zorunlu tutulmuş, bu şekilde eksiği olan anket kalmamıştır. Bu şekilde 247 
katılımcı ile araştırma tamamlanmıştır.

5.5.	 Verilerin	Analizi

İstatistiksel analizler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. 
Kategorik değişkenlerdeki katılımcı sayısı ve yüzdesi sırasıyla (n) ve (%), 
sayısal değişkenler için ortalama ± standart sapma (`x=±SS) olarak ifade 
edilmiştir. Bulguların değerlendirilmesinde öncelikle çalışmadan elde edilen 
veriler üzerinde uygulanacak testlerin belirlenmesi amacıyla, verilerin normal 
dağılıp dağılmadığı Kolmogorov Smirnov testi ile araştırılmıştır. Veri setinin her 
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iki ölçek için de normal dağıldığı belirlendiğinden (yaratıcılık ölçeği p=0.199, 
p<0.05; inovasyon p=0.673, p<0.05) parametrik testlerin kullanılmasına karar 
verilmiştir. Araştırmada ikili grupların ortalamalarının değerlendirilmesinde 
İlişkisiz (Bağımsız) Örneklemler için T-testi kullanılmıştır. Ancak üç veya daha 
fazla sayıda grubun ortalamaları arasındaki farklılığın anlamlılığını test etmek 
amacıyla ve bazı gruplardaki katılımcı sayısı 30’dan küçük olduğu için grupların 
karşılaştırılmasında Student t testi yerine nonparametrik bir test olan Kruskall-
Wallis H testi uygulanmıştır. 

6.  Bulgular ve Tartışma

6.1.		 Demografik	Özelliklerle	İlgili	Veriler

Araştırmada katılımcıların %56.7’sinin erkek, %75.3’ünün lisans mezunu 
olduğu, %81’inin reklamcılık alanıyla ilgili bir bölümde eğitim aldığı ve 
%25.5’inin reklam yazarlığı pozisyonunda görev aldığı belirlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerinin  
Frekans ve Yüzde Dağılımı (n=247)

Demografik Özellikler f %
Cinsiyet Kadın 107 43.3

Erkek 140 56.7
Eğitim düzeyi Lisans 186 75.3

Yüksek lisans 61 24.7
Eğitim alanı Alan içi 200 81

Alan dışı (sosyal) 41 16.6
Alan dışı (teknik) 6 2.4

İş Pozisyonu Ajans yöneticisi/ kurucu ortak 7 2.8
Grafik Tasarımcı/ Grafiker/ Hareketli Grafik Tasarımcı 16 6.5
Kreatif Direktör/ Yaratıcı Yönetmen/ Kreatif Grup 
Başkanı

30 12.1

Marka Direktörü/ Yöneticisi/ Yönetmeni 43 17.4
Prodüktör 11 4.5
Reklam Yazarı/ Kıdemli Reklam Yazarı 63 25.5
Sanat Yönetmeni 44 17.8
Sosyal Medya Uzmanı/ Yöneticisi/ Grup Direktörü 21 8.5
Stratejik Planlama - Strateji Direktörü/ Uzmanı 12 4.9
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6.2.		 Yaratıcılık	ile	İlgili	Bulgular

Katılımcıların yaratıcılığının bazı değişkenler (cinsiyet, eğitim düzeyi, eğitim 
alanı ve iş pozisyonu) üzerindeki etkisine ilişkin istatistiki değerler Tablo 2 ve 
3’te verilmiştir. Reklam çalışanlarının yaratıcılık seviyelerinin cinsiyet ve eğitim 
düzeyine göre farklılık gösterip göstermediği İlişkisiz (Bağımsız) Örneklemler 
için T-testi ile test edilmiştir.

Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyet ve Eğitim Düzeyine Göre  
Yaratıcılık Seviyelerinin Karşılaştırılması (n=247)

Ölçek Grup N Ort. Ss Sd t p
Yaratıcılık Kadın 107 30.1963 7.09031 245 1.376 0.170

Erkek 140 28.8143 8.33609
Yaratıcılık Lisans 186 29.3817 7.94164 245 -0.109 0.913

Yüksek lisans 61 29.5082 7.56664

Cinsiyet değişkenine göre reklam çalışanlarının yaratıcılık seviyelerinde [t 
(245) = 1.376, p = 0.170, p>0.05] anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir. 
Reklam çalışanlarının yaratıcı düşünme yeteneğinin cinsiyete göre farklılığını 
sorgulayan H1 hipotezi cevap bulamamıştır. Bu bulguyu destekler nitelikte, 
çeşitli sektörlerden katılımcıların yer aldığı Ulusal ve Yüreğir’in (2020) çeşitli 
sektörlerden farklı meslek gruplarındaki katılımcıları içeren çalışmasında, 
cinsiyete göre yaratıcılık odaklı çalışma davranışında istatistiki olarak farklılık 
tespit edilmemiştir. Gökmen (2019) tarafından öğretmen adaylarına yönelik 
yapılan çalışmada öğretmen adaylarının yaratıcı düşünmelerinin cinsiyet 
düzeyinde farklı olmadığı tespit edilmiştir. Kalı, Keskinoğlu ve İme (2021) 
tarafından üniversite öğrencilerini dahil eden araştırmada benzer şekilde yaratıcı 
düşünmenin cinsiyete göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde 
Şahin (2016)’ in öğretmenlere yönelik çalışmasında yaratıcı kişilikte cinsiyete 
dayalı anlamlı bir farklılık olmadığı sonucu elde edilmiştir. Buna karşılık, 
yaratıcı düşünme yeteneğinin cinsiyete göre farklılık gösterdiğini tespit eden 
araştırmalar da mevcuttur. Aygün’ün (2014), Güngör’ ün (2007) ve Yılmaz’ın 
(2019) çalışmalarında kadınların erkeklere göre yaratıcılık kapasitelerinin daha 
yüksek olduğu ortaya konulmuştur.

Eğitim düzeyi değişkenine göre katılımcıların yaratıcılık seviyelerinde 
[t (245) = -0.109, p = 0.913, p>0.05] anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit 
edilmiştir. Ölçek ortalama puanları dikkate alındığında lisans ve yüksek lisans 
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mezunlarının yaratıcılık ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. 
Bu doğrultuda H2 hipotezi destek bulamamıştır. Ulusal ve Yüreğir’in (2020) 
çalışmasındaki yaratıcılık odaklı çalışma davranışı boyutunda öğrenim grupları 
arasında anlamlı farklılıkların olmadığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde eğitim 
yöneticileri ile yapılan bir çalışmada yöneticilerin yaratıcı kişilik özelliklerinin 
öğrenim durumuna göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır (Aygün, 2014). 
Gökmen’in (2019) yaptığı çalışmada ise üniversite üçüncü ve dördüncü sınıfta 
öğrenim gören öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneklerinde eğitim sınıf düzeyi 
açısından anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir. 

Reklam çalışanlarının yaratıcılık seviyelerinin eğitim alanı ve iş 
pozisyonuna göre farklılık gösterip göstermediği Kruskal-Wallis H testi ile test 
edilmiş ve sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Katılımcıların Eğitim Alanı ve İş Pozisyonu Gruplarına Göre 
Yaratıcılık Seviyelerinin Karşılaştırılması (n=247)

Ölçek Yaş n Sıra Ort. Sd χ2 p

Yaratıcılık Alan 200 122.76 2 0.318 0.853

Alan dışı (sosyal) 41 129.16

Alan dışı (teknik) 6 130.08

Yaratıcılık Ajans yöneticisi/ kurucu ortak 7 117.36 8 2.805 0.946

Grafik Tasarımcı/ Grafiker/ 
Hareketli Grafik Tasarımcı

16 123.72

Kreatif Direktör/ Yaratıcı 
Yönetmen/ Kreatif Grup Başkanı

30 119.33

Marka Direktörü/ Yöneticisi/ 
Yönetmeni

43 126.57

Prodüktör 11 96.27

Reklam Yazarı/ Kıdemli Reklam 
Yazarı 

63 124.19

Sanat Yönetmeni 44 128.83

Sosyal Medya Uzmanı/ 
Yöneticisi/ Grup Direktörü

21 135.81

Stratejik Planlama - Strateji 
Direktörü/ Uzmanı

12 116.75

Kruskal-Wallis Testi, p<0.05
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Araştırma modelinde yer alan mezun olunan bölüm bilgileri önce alan ve 
alan dışı olarak gruplanmış, sonrasında alan dışı kendi içinde sosyal ve teknik 
bölümlere ayrılarak kodlanmıştır.  Böylece katılımcıların eğitim alanı “alan”, 
“alan dışı (sosyal)” ve “alan dışı (teknik)” olarak üç gruba ayrılmıştır. Yapılan 
analiz sonucunda (Tablo 3) reklam çalışanlarının eğitim alanı değişkenine 
göre alan, alan dışı (sosyal) ve alan dışı (teknik) düzeylerinde istatistiki olarak 
anlamlı farklılık görülmemiştir (p=0.853, p>0.05). Bu sonuçlara göre H3 
hipotezinin desteklenmediği ifade edilebilir. Reklamcılıkla ilgili bir bölümde 
eğitim almış olanların yaratıcı düşünmelerine etkisinin araştırıldığı çalışmalara 
çok nadiren rastlanmaktadır. Bunlardan bir tanesi ülkemizde Gümüşlü (2009) 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen çalışma Güzel Sanatlar Fakültesi 
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 3. sınıfta okuyan ve Reklâmcılık dersini 
alan öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Yapacakları reklam tasarımlarında daha 
yaratıcı ve tüketiciye yönelik ürünler ortaya koyabilmelerini sağlamaya yönelik 
yaratıcı drama faaliyetleri uygulanmış olan öğrencilerin çalışma sonucunda 
yaratıcılıklarının önünde bir engel olarak duran klişeler ve önyargılara karşı 
hayal gücü ve sanatsal bakış açısı kazanabilecekleri görülmüştür. Tayvan’da 
yapılan bir çalışmada (Shu, Ho ve Huang, 2020) ise ülkenin mesleki eğitiminin 
1980 öncesinde Tayvan’ın ekonomik kalkınmasına önemli ölçüde katkı 
sağladığı, ancak yaratıcılık ve inovasyonun örgütsel başarı için temel unsurlar 
olarak kabul edildiği 21. Yüzyıl ekonomisinde mesleki eğitimin yaratıcılık ve 
inovasyon için uygun müfredata sahip olmadığı tespit edilmiş ve yaratıcılığa ve 
inovasyona yönlendiren bir eğitim modeli önerilmiştir.

Araştırma modelindeki iş pozisyonu gruplaması reklam yaratma sürecinin 
farklı aşamalarındaki görevlendirmeler temel alınarak gerçekleştirilmiş 
ve dokuz grup elde edilmiştir: “Ajans yöneticisi/ kurucu ortak”, “Grafik 
Tasarımcı/ Grafiker/ Hareketli Grafik Tasarımcı”, “Kreatif Direktör/ Yaratıcı 
Yönetmen/ Kreatif Grup Başkanı”, “Marka Direktörü/ Yöneticisi/ Yönetmeni”, 
“Prodüktör”, “Reklam Yazarı/ Kıdemli Reklam Yazarı”, “Sanat Yönetmeni”, 
“Sosyal Medya Uzmanı/ Yöneticisi/ Grup Direktörü” ve “Stratejik Planlama 
- Strateji Direktörü/ Uzmanı”. Tablo 3’te yer alan bulgulara göre reklam 
çalışanlarının iş pozisyonuna göre yaratıcılık düzeylerinde anlamlı farklılıklar 
saptanmamıştır. Bu bulguya göre H4 hipotezi destek bulmamıştır (p=0.946, 
p>0.05). Daha önce yapılan çeşitli çalışmalarda da benzer bulgular elde 
edilmiştir. Örneğin Aygün’ün (2014) çalışmasında ilköğretim ve ortaöğretim 
okulu yöneticilerinin yaratıcı kişilik özelliklerinin göreve göre değişmediği 
sonucu ortaya çıkmıştır.
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6.2.		 İnovasyon	Becerisi	ile	İlgili	Bulgular

Katılımcıların inovasyon becerisinin cinsiyet, eğitim düzeyi, eğitim alanı ve iş 
pozisyonu değişkenleri üzerindeki etkisine ilişkin istatistiki değerler aşağıda 
verilmiştir (Tablo 4 ve 5). Öncelikle reklam çalışanlarının inovasyon becerisi 
seviyelerinin cinsiyet ve eğitim düzeyine göre farklılık gösterip göstermediği 
İlişkisiz (Bağımsız) Örneklemler için T-testi ile test edilmiş ve sonuçlar Tablo 
4’te gösterilmiştir.

Tablo 4. Katılımcıların Cinsiyet ve Eğitim Düzeyine  
Göre İnovasyon Becerisi Seviyelerinin Karşılaştırılması (n=247)

Ölçek Grup N Ort. Ss Sd t p
İnovasyon 
becerisi

Kadın 107 91.0093 11.16662 245 0.876 0.382
Erkek 140 89.7429 11.33110

İnovasyon 
becerisi

Lisans 186 90.0188 11.59070 245 -0.664 0.507
Yüksek 
lisans

61 91.1230 10.20770

Reklam çalışanlarının cinsiyet değişkenine göre inovasyon becerisi 
seviyelerinde [t (245) = 0.876, p = 0.382, p>0.05] istatistiki olarak anlamlı bir 
farklılık olmadığı belirlenmiştir. Reklam çalışanlarının inovasyon becerisinin 
cinsiyete göre farklılığını sorgulayan H5 hipotezinin kabulü sağlanamamıştır. 
Yenilik ve inovasyon davranışı literatüründe benzer bulgulara rastlanmaktadır. 
Örneğin üniversite öğrencileriyle yürüttükleri çalışmada Kalı, Keskinoğlu 
ve İme (2021) yenilik/inovasyon arama boyutunda cinsiyete dayalı anlamlı 
farklılık tespit etmemiştir. Diğer yandan, öğrencilerin beş faktör kişilik ölçeğine 
göre yaratıcılıklarını ölçmek üzere yaptığı çalışmasında Yılmaz (2019) yeniliğe 
açıklık olarak kabul edilen deneyime açıklık boyutunu cinsiyete göre farklılığını 
sorgulamış ve kız öğrencilerin puanlarını erkek öğrencilere göre anlamlı 
seviyede yüksek bulmuştur. Ulusal ve Yüreğir’in (2020) çalışmasında da yenilik 
davranışında cinsiyete göre istatistiki olarak farklılıklar tespit edilmiştir.

Eğitim düzeyi değişkenine göre katılımcıların inovasyon becerisi 
seviyelerinde [t (245) = -0.664, p = 0.507, p>0.05] anlamlı bir farklılık 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Ölçek ortalama puanları dikkate alındığında lisans 
ve yüksek lisans mezunlarının inovasyon puan ortalamalarının birbirine yakın 
olduğu dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda H6 hipotezi destek bulamamıştır. 
Ulusal ve Yüreğir’in (2020) çeşitli sektörlerden katılımcılarla yürüttükleri 
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çalışmada yenilik davranışının öğrenim gruplarında anlamlı farklılıklar 
göstermediği tespit edilmiştir. Yılmaz (2019) da lise 1. sınıf ve 4. sınıf öğrencileri 
arasında deneyime açıklık (yeniliğe açıklık) boyutunda anlamlı bir farklılık 
tespit etmemiştir. 

Reklam çalışanlarının inovasyon becerisi seviyelerinin eğitim alanı ve iş 
pozisyonuna göre farklılık gösterip göstermediği Kruskal-Wallis H testi ile test 
edilmiş ve sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5. Katılımcıların Eğitim Alanı ve İş Pozisyonu Gruplarına Göre 
İnovasyon Becerisi Seviyelerinin Karşılaştırılması (n=247)

Ölçek Grup n
Sıra 
Ort.

Sd
χ2 p

İnovasyon 
becerisi

Alan 200 124.58 2 0.693 0.707
Alan dışı (sosyal) 41 118.40
Alan dışı (teknik) 6 143.08

İnovasyon 
becerisi

Ajans yöneticisi/ kurucu ortak 7 98.64 8 8.909 0.350
Grafik Tasarımcı/ Grafiker/ 
Hareketli Grafik Tasarımcı

16 136.69

Kreatif Direktör/ Yaratıcı 
Yönetmen/ Kreatif Grup Başkanı

30 119.58

Marka Direktörü/ Yöneticisi/ 
Yönetmeni

43 129.09

Prodüktör 11 88.09
Reklam Yazarı/ Kıdemli Reklam 
Yazarı 

63 130.77

Sanat Yönetmeni 44 108.45
Sosyal Medya Uzmanı/ 
Yöneticisi/ Grup Direktörü

21 141.86

Stratejik Planlama - Strateji 
Direktörü/ Uzmanı

12 137.79

Kruskal-Wallis Testi, p<0.05

Uygulanan Kruskal-Wallis H testi neticesinde (Tablo 5) reklam çalışanlarının 
eğitim alanı değişkenine göre alan, alan dışı (sosyal) ve alan dışı (teknik) 
seviyelerinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p=0.707, p>0.05). Bu sonuçlara 
göre H7 hipotezinin desteklenmediği ifade edilebilir. Töre (2019) tarafından 
öğretmenlerin inovatif  iş davranışını ölçmeye yönelik yapılan çalışmada 
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yaratıcı düşünme ve inovasyon konularında (reklamcılık alan eğitiminde bu 
eğitimlerin verildiği kabul edilmektedir) eğitim alıp almamalarına göre farklılık 
gösterdiği ve eğitim alanların inovatif iş davranışı düzeylerinin daha yüksek 
olduğu; bununla birlikte öğretmenlerinin inovatif iş davranışı seviyelerinin  
almış oldukları hizmet içi eğitim sayısına göre farklılık göstermediği sonucu 
elde edilmiştir. 

Tablo 5’te mevcut olduğu şekilde reklam çalışanlarının iş pozisyonuna 
göre inovasyon becerisi seviyelerinde istatistiki olarak anlamlı farklılıklar 
saptanmamıştır. Bu doğrultuda H8 hipotezi kabul edilememektedir (p=0.350, 
p>0.05). Ulusal ve Yüreğir’in (2020) çalışmasında çeşitli sektörlerden 
katılımcıların yenilik tecrübesi iş pozisyonlarına göre değerlendirilmiş ve 
inovasyon becerilerinde farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre, katılımcıların 
en çok işletme sahibi/yönetici, AR-GE/ÜR-GE bölüm yöneticisi, danışman ve 
mühendis olarak yenilik deneyimi olduğu görülmüştür. 

6.3.	 Yaratıcı	 Düşünme	 Yeteneği	 ve	 İnovasyon	 Becerisi	 İlişkisi	 ile	 İlgili	
Bulgular

Düşünme / karar verme değişkeninin motivasyon değişkeni üzerindeki yordama 
gücünü değerlendirmek için doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Ancak 
öncesinde değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak için 
korelasyon analizi uygulanmıştır. Pearson Korelasyon Analizine göre araştırmaya 
katılan reklam çalışanlarının yaratıcı düşünme yeteneği ile inovasyon becerisi 
puanları arasında, p<0.01 düzeyinde, orta kuvvette pozitif bir ilişki (r=0.469, 
p=0.000) mevcuttur. 

Tablo 6. Katılımcıların Yaratıcı Düşünme Yeteneğinin (Yaratıcılığın) 
İnovasyon Becerisi Tarafından Yordanmasına İlişkin Sonuçlar (n=247)

Değişken B SH β t p R² F

Yaratıcılık 0.674 0.81 0.469 8.321 0.000 0.220 69,234

Bağımlı değişken: İnovasyon becerisi

Basit doğrusal regresyon analizi bulgularına göre yaratıcılığın inovasyon 
becerisini anlamlı şekilde yordadığı [F (1, 225)= 69.234, p< 0.05] ve yaratıcılık 
inovasyon becerisindeki toplam varyansın % 22’sini açıkladığı (R²=0.220) 
belirlenmiştir. Bu durumda, “reklam çalışanlarının yaratıcı düşünme yeteneği, 
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inovasyon becerilerini pozitif yönde etkilemektedir” şeklindeki son hipotez 
(H9) Tablo 6’da görüldüğü gibi doğrulanmıştır. Scott ve Bruce (1994) önceki 
çalışmalardan da faydalanarak inovasyona yönelik davranışın belirleyicilerini 
saptamak için yürüttükleri çalışmada, “yeni ve faydalı fikirlerin üretilmesi”ni 
yaratıcılık ve “bu yeni ve faydalı fikirlerin uygulamaya geçirilmesi”ni ise 
inovasyon davranışı olarak ortaya koymuşlardır. Yaratıcılık ve inovasyon 
alanında önemli çalışmalar yapan Teresa Amabile (1996) yaratıcı fikirlerin bir 
örgütteki başarılı uygulamasını inovasyon olarak adlandırmıştır. Kirwan’ın 
(2009, s.80) çalışmasında ise yeniliğe açık bir örgütsel iklim yaratmak için “bir 
şeyi yaparken yeni yollara açık olmanın, insiyatif kullanmanın ve yaratıcılığın” 
gerekliliğini ortaya koymuştur. Öğretmenlerin inovatif davranışı üzerine bir 
araştırma yürüten Balkar’a (2015:84; Töre, 2019) göre inovatif davranışa sahip 
öğretmenler, yaratıcılığını kullanarak çalışabilen ve çalıştığı örgüte olumlu 
katkılar sağlayabilen öğretmenlerdir.  

7. Sonuç ve Öneriler

Yaratıcı endüstrilerde yaratıcı düşünme yeteneği ve inovatif beceri düzeyi ile 
bu iki değişken arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlayan çalışmada, veri 
toplama yöntemi olarak çevrim içi anket uygulaması kullanılmıştır. Hazırlanan 
anket formu, yaratıcı endüstri kollarından biri olarak tanımlanan reklamcılık 
sektöründe çeşitli pozisyonlarda uzman veya yönetici olarak çalışan 247 kişiye 
uygulanmıştır.

Standartlara dayanan geleneksel işler yerine çalışanların yaratıcılığına 
dayanan farklılaştırma politikalarının güdüldüğü günümüz örgütlerinde iş 
performansının temel belirleyicilerinin başında gelen yaratıcılık ve inovasyon 
ülke çapında da önem kazanmıştır. Bu vesile ile yoğun olarak yaratıcı işleri ve 
meslekleri içeren Yaratıcı Endüstriler kavramı literatüre ve ülkelerin stratejik 
planlarına dâhil edilmiştir. Böylece global ölçekte önem kazanan inovasyonun, 
yaratıcı endüstri kollarını geliştirilmesi yoluyla ülke çapında rekabet avantajı 
sağlayacağından bahsedilmektedir. Bilhassa Avrupa Birliği, İktisadi İşbirliği ve 
Gelişme Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 
(UNCTAD), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gibi 
uluslararası kuruluşların araştırma raporlarında bahsedilen yaratıcı endüstrilerin 
neredeyse tüm ülkelerde en fazla istihdam ve katma değer sağlayan kolunun 
reklam ve pazarlama faaliyetleri olduğu belirtilmektedir. Türkiye için de aynı 
şekilde reklam ajansı faaliyetlerinin yaratıcı üretim ve iktisadi dinamizm 
açısından önem arz ettiği ortaya çıkmaktadır.
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Reklam çalışanlarının yaratıcılık seviyeleri ve inovatif özellikleri ile bu 
iki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan çalışma sonucunda 
yaratıcılık ve inovasyon arasında orta kuvvette pozitif bir ilişki saptanmıştır. 
Buna göre yaratıcı düşünme yeteneği, inovasyon becerisini anlamlı şekilde 
yordamaktadır. Bununla birlikte yaratıcı düşünme yeteneğinin ve inovasyon 
becerisinin cinsiyet, eğitim düzeyi, eğitim alanı ve iş pozisyonu temelinde 
farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Yaratıcı düşünme yeteneğinin 
cinsiyet değişkeni temelinde kadın ve erkek grupları arasında anlamlı bir 
farklılık göstermediği, eğitim düzeyi temelinde lisans ve yüksek lisans grupları 
arasında istatistiki olarak olumlu yönde farklılaşmadığı, eğitim alanı değişkeni 
grupları olan alan, alan dışı (sosyal) ve alan dışı (teknik) arasında anlamlı 
şekilde farklılık oluşmadığı ve iş pozisyonu değişkeni temelinde gruplar arsında 
istatistiki olarak olumlu farklılık görülmediği sonucuna ulaşılmıştır. Yenilikçi 
İş Davranışı ölçeği puanlarına dayanarak ortaya konulan inovasyon becerisinin 
cinsiyet, eğitim düzeyi, eğitim alanı ve iş pozisyonu temelindeki gruplar arasında 
anlamlı farklılıklar olmadığı sonucu elde edilmiştir. 

Yapılan çalışma reklamcılık sektöründe görev alan katılımcıların yaratıcılık 
ve inovasyon algılarının temsiliyeti açısından önem taşımaktadır. Gelecekte 
yapılacak çalışmalara öneri olması açısından, yaratıcı düşünme yeteneği ve 
inovasyon becerisini ölçümlemek üzere kullanılan ölçeklerin maddeleri Likert 
tipi ölçümden farklı şekilde değerlendirilebilir ve yaratıcı düşünme yeteneği 
ve inovasyon becerisini ortaya çıkaran belirleyicileri tespit etmek üzere nitel 
araştırma yöntemleri kullanılabilir. Ayrıca yaratıcı endüstrilerin tamamından 
veri sağlanarak yaratıcılık ve inovasyon ilişkisi bakımından literatür 
zenginleştirilebilir.
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1.  Giriş

Günümüzün rekabet odaklı ekonomik ve sosyal yapısı, örgütleri de 
rekabete dayalı hedefler ve çalışma koşulları belirlemeye itmiştir. 
Hangi sektörde iş yapıldığının önemi olmaksızın tüm örgütler fark 

etmişlerdir ki rekabet avantajı sağlamanın en önemli gücü sahip oldukları 
emek unsuruna dayanmaktadır. Örgütsel başarının örgütte görevli bireylerin iş 
görme yetenek ve isteklerine bağlı olması dolayısıyla yöneticiler çalışanlarını 
doğru yönlendirebilmelidir. Personelin yüksek derecede performansından 
bahsedebilmek için çok yönlü ve oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan emek 
faktörünün iş ortamındaki ihtiyaçlarının anlaşılması ve uygun koşullara sahip 
çalışma ortamının oluşturulması gerekmektedir. Akçakaya’ya (2004; Kantar, 



92    YÖNETIM-ORGANIZASYON VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMALARI

2017) göre bir örgütteki personelin nitelikli olmasının yanında çalışanların 
çalışma isteğinin yönetim tarafından harekete geçirilmesi ile örgüte yeterli ve 
gerekli faydayı sağlayacaklardır. Çünkü örgütün amaçları ancak çalışanların 
örgütteki tüm varlıkları harekete geçirmesi ile gerçekleşebilmektedir.

Motivasyon çalışanların, örgütsel amaçları gerçekleştirmek ve verim 
sağlamak üzere istekli çalışması için gerekli çalışma şartlarının meydana 
getirilmesi olarak tanımlanabilir. Motivasyon bilgi düzeyi yüksek, çeşitli 
yeteneklere sahip, yaratıcı ve inisiyatif kullanabilen çalışanları istihdam 
edebilmek ve bu çalışanların bu niteliklerini daha yüksek seviyelere getirebilmek 
için oldukça önemli bir unsurdur (Karakaya ve Alper Ay, 2007). Maddi ve 
manevi çeşitli motivasyon unsurlarını ve tekniklerini kullanmak üzere bilinçli 
bir motivasyon yönetimi yapmak, sistemli örgütlerin izlediği yollardandır 
(Aykanat ve Tengilimlioğlu, 2001; Soykenar, 2008). Sağlık örgütlerinde kaliteli 
olarak algılanacak hizmet icrası, ancak isteklendirilmiş ve iyi yönlendirilmiş 
personel ile mümkündür. Bu nedenle sağlık kurumu yöneticilerinin dış 
müşterilerinin memnun etmek üzere önce iç müşterilerini, yani çalışanlarını, 
isteklendirip motive etmesi ve onların memnuniyetini arttırmasının gerekliliği 
hizmet sektörleri için kaçınılmazdır. 

2.  Motivasyon

2.1.		 Motivasyonun	Tanımı

Motivasyon kavramı İngilizce ve Fransızca’daki “motive” kökünden türetilmiş 
ve dilimize yerleşmiştir. Türkçe karşılığı olarak ise güdü veya harekete geçirici 
olarak kullanılabilmektedir. Motivasyon bir kişi veya grubu belirlenmiş 
bir amaca yönelik harekete geçirmek için yapılan çabaların tümünü ifade 
etmektedir (Eren, 2001, s. 492). Kişinin bir ihtiyacı doğduğunda, güdüler bu 
ihtiyacı gidermek üzere, bir istek yönünde davranışa dönüşür (Can, 1992, ss. 
164–165). Bu uyarıcı ve itici güçler, insanların içinde bulunduğu iş hayatında 
başarılı olmaya ve ilerlemeye yöneltir. Bu uyarıcı güç bir ihtiyaç veya his 
şeklinde ortaya çıkabilirken, muhakkak surette kişiyi harekete geçmeye zorlar 
(Adair, 2003, s.9; Soykenar, 2008)

2.2.	 Motivasyonu	Etkileyen	Unsurlar

Motivasyonu meydana getiren unsurlar fizyolojik, psikolojik ve sosyal güdüler 
ile içgüdüler şeklinde sınıflandırılabilirler. İçgüdüler, insanların doğal özellikteki 
gereksinimleri ile şekillenen bilinçsiz ve öğrenilmemiş davranışlarıdır. 
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Fizyolojik güdüler, insanın hayatını devam ettirebilmesi için lüzumlu öncelikli 
gereksinimlerin sağlanmasına yönelik güdülerdir. Sosyal güdüler, insanların 
toplumun beğendiği davranışları sergilemek üzere güdülendiği davranışlardır. 
Psikolojik güdüler, fikirsel ve ruhsal gereksinimlerle oluşan güdülerdir 
(Tarakçıoğlu, Sökmen ve Boylu, 2010). Alan yazındaki birçok araştırma bu güdü 
gruplarının hangisinin motivasyon üzerinde ağır bastığını ortaya çıkarmaya 
dayanmaktadır.

Örgütlerde, bireylerin motive olmasını sağlayan unsurları belirlemek için 
günümüze kadar çok farklı araştırmalar gerçekleştirilmiştir (Deci, Ryan ve 
Williams, 1996; Dündar, Özutku ve Taşpına, 2007; Fisher ve Yuan, 1998; Kovach, 
1987; Lee-Ross, 1995; Leete, 2000; Mak ve Sockel, 2001; Wiley, 1997). Bu 
araştırmada, Öz-Belirleme Kuramında (Deci ve diğerleri, 1996) yer alan “içsel 
motivasyon” ve “dışsal motivasyon” temel alınmıştır. Bu kurama göre, insanların 
kendilerini motive etmelerine ve kişilik entegrasyonu yapmalarına temel 
oluşturan doğal gelişme eğilimlerini ve doğuştan gelen psikolojik ihtiyaçlarını 
araştırır. İçsel ve dışsal motivasyonu birbirinden ayıran asıl farklılık; kişilerin 
dışsal motivasyon ile harekete geçmelerinde dışsal özendiriciler, baskılar ve 
maddi ödüller esası oluştururken; içsel motivasyonun kişinin eğlenmeye veya 
mücadeleye odaklı harekete geçmesini sağlamasıdır (Ryan ve Deci, 2000). 

İçsel olarak motive olma herhangi bir müdahale olmaksızın kişinin ilgisini 
çeken veya sevdiği eylemleri gerçekleştirmesidir (Wong ve Ladkin, 2008). 
Canlıların içsel güdü ile gerçekleştirdikleri davranışları, maddi bir kazanım 
olmasından ziyade kendini geliştirmek için alıştırmaların yapılması ve kapasitenin 
yükseltilmesi amaçlı pozitif deneyimler üzerine kuruludur (Ryan ve Deci, 
2000). Her durumda veya ortamda maddi ödüllendirmelerin işe yaramayacağını 
belirten Van Gorp (2012), takdir edilme ve örgütte çalışanların ortak amaçlarına 
uygun özendiricilerin, özellikle kâr amaçlı olmayan örgütlerde ve gönüllük 
esasına dayalı çalışma ortamlarında etki göstereceğini savunmaktadır. 

İçsel motivasyonun aksine dışsal motivasyon, bir hedefe bağlanmış olup 
yalnızca kendi iyiliğine yönelik olanlardan hariç olan davranışlara aittir. Örneğin 
suçluluk duygusundan kurtulmak, başkasının onayını almak ve daha önemlisi 
bir ödüle ulaşmak gibi belirgin bazı sonuçlar elde etmek üzere sergilenen 
davranışları içermektedir (Deci ve diğerleri, 1996). Dışsal motivasyon öğeleri, 
işin kendisinin haricinde olan, çalışanların payına düşen ve performansa dayalı 
özendiricilerdir. İçsel motivasyon unsurları kadar etkili olmamakla birlikte 
dışsal ödüllere ait beklentiler, bireylerin çalışma ortamındaki tutumlarında 
olumlu değişimleri sağlayabilmektedir (Deci ve Ryan, 2004).
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2.3.		 Motivasyonun	Sağlık	Sektörü	Açısından	Önemi

Sağlık yönetimi, toplumların gelişmişlik düzeyini gösteren bir öğe olarak kabul 
edilmekte ve kalkınmada ekonomik yönden önemli bir rolü üstlenmektedir. 
İlerleyen teknolojiyle birlikte sağlık hizmetleri sunumunda kalite artışı ve tedavi 
hizmetleri sunumunda profesyonel anlayışın gelişmesiyle paralel olarak insan 
sağlığı konusunda çalışmalar yapan sağlık kuruluşlarına yönelik yatırımlarda 
artışlar meydana gelmiştir (Künarcı, 2016). Motivasyon her örgütte önem arz 
ederken insanı konu alması sebebiyle sağlık hizmeti sunan çalışanların çok daha 
yüksek motivasyonla çalışması elzemdir. Sağlık sektörünün süreklilik gerektiren 
bir dikkat içinde çalışmasını ve meslek üyelerinin ellerinden gelen en iyi hizmeti 
sunmaları önem arz ettiğinden sağlık alanında çalışanlarda motivasyonun çok 
ehemmiyetli olduğu açıktır (Oflezer, Ateş, Bektaş ve İrban, 2011).

Sağlık Sektöründe hizmet faaliyeti yürüten hastanelerin işleyiş amacı 
sağlıksız insan girdisini sağlıklı insan olarak çıktıya dönüştürmektir. Hastaneler, 
insanların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerini sağlamak amacıyla faaliyette 
bulunan ve emek-yoğun teknolojiyle işleyen kurumlardır. Emeğin ön planda 
olduğu bu örgütlerde başarı ya da başarısızlık personeline bağlıdır (Doğanlı 
ve Demirci, 2014).  Hastalarla ve hasta yakınlarıyla yakın iletişim içinde olan 
sağlık çalışanlarının yüksek performans gösterebilmesi için motivasyonlarının 
yüksek olması gerekmektedir. Çalışanların dikkatle izlenmesi, ihtiyaçlarının 
iyi anlaşılması, fikirlerinin dikkate alınması, gibi faktörler sağlık kurumlarının 
planlanmasında göz önünde bulundurulmalıdır (Kavuncubaşı, 2007). Verimli 
bir örgüt yapısı sağlamak isteyen yöneticiler kendisine bağlı çalışan bireyleri 
örgütün amaçları doğrultusunda davranışta bulunmasını sağlamalıdır. Bu 
noktada hastane yöneticisi farklı özelliklere sahip bireylerin davranışlarının, 
hastanenin amaçlarına nasıl yöneltileceği sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. 
Sorunu çözümü ise her düzeydeki personelin ihtiyaçlarına ve beklentilerine 
uygun bir motivasyon programı sunulması ile mümkün olabilir (Ak, 1990; 
Kantar, 2017, s. 58).

Alan yazında sağlık sektöründe motivasyon konulu çalışmalara rastlamak 
mümkündür. Bireysel faktörler, yönetsel faktörler, işle ilgili faktörler ve diğer 
faktörler şeklinde dört başlıkta ele alınarak sağlık personelinin demografik ve 
mesleki niteliklerine göre test edildiği (Soykenar, 2008), örgütsel ve bireysel 
motivasyon faktörleri ile çalışanların demografik özellikleri arasındaki 
ilişkilerin incelendiği (Karakaya ve Alper Ay, 2007), çalışanların motivasyonunu 
sağlamak üzere çalışanların motivasyonuna etki eden unsurların belirlenmesine 
yönelik memnuniyet ölçümü yapıldığı (Künarcı, 2016), sağlık çalışanlarının 



TÜRKIYE’DE PANDEMI SÜRECINDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ . . .     95

fiziki, örgütsel, yönetsel ve psiko-sosyal motivasyon araçlarından hangisine 
önem verdiklerinin saptandığı (Korkmaz, 2008), iş doyumu ölçümü yoluyla 
çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörlerin belirlendiği tanımlayıcı 
araştırma (Oflezer ve diğerleri, 2011) gibi birçok araştırma mevcuttur. 

3.  Yöntem

Araştırma, sağlık sektörünün hizmet üreten kuruluşları olan hastanelerde 
çalışan bireylerin COVID-19 pandemi döneminde motivasyon unsurlarının 
belirlenmesine odaklanmaktadır. Araştırma birimi, insanların sağlık sorunlarını 
çözmek için zor görevleri yerine getiren hastane personelidir. Bu çalışmada 
tanımlayıcı (keşifsel) araştırma modeli kullanılmıştır. 

Bu çalışma ile pandemi gibi sağlık çalışanlarının iş yükünün çok fazla arttığı 
ve koşulların ağırlaştığı bir dönem için sağlık çalışanlarının motivasyonuna 
ilişkin durum analizi ve içsel-dışsal motivasyon karşılaştırması yapılmıştır. Alan 
yazında yer alan ve motivasyona etki eden bireysel, fiziki, örgütsel, yönetsel 
ve psiko-sosyal güdü gruplarından ziyade motivasyonun içsel veya dışsal 
araçlarının sağlık çalışanları üzerindeki etkisini ölçmeye yöneliktir.

3.1.		 Model	ve	Hipotezler

Araştırmada içsel ve dışsal motivasyon araçlarının sağlık çalışanlarının 
motivasyonu üzerindeki etkili olup olmadığı, sağlık çalışanlarının motivasyonu 
üzerindeki etkisi açısından içsel ve dışsal motivasyon araçlarının farklılık 
gösterip göstermediği araştırılmaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan araştırma 
hipotezleri aşağıda verilmiştir.

H1:  İçsel motivasyon araçlarının sağlık çalışanlarının motivasyonu üzerinde 
etkisi vardır.

H2:  Dışsal motivasyon araçlarının sağlık çalışanlarının motivasyonu üzerinde 
etkisi vardır.

H3:  İçsel ve dışsal motivasyon araçlarının sağlık çalışanlarının motivasyonu 
üzerindeki etkisi farklıdır.

H4:  İçsel motivasyon araçlarının sağlık çalışanlarının motivasyonu üzerindeki 
etkisi cinsiyete göre farklılık gösterir.

H5:  Dışsal motivasyon araçlarının sağlık çalışanlarının motivasyonu 
üzerindeki etkisi cinsiyete göre farklılık gösterir.
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H6:  İçsel motivasyon araçlarının sağlık çalışanlarının motivasyonu üzerindeki 
etkisi medeni duruma göre farklılık gösterir.

H7:  Dışsal motivasyon araçlarının sağlık çalışanlarının motivasyonu 
üzerindeki etkisi medeni duruma göre farklılık gösterir.

H8:  İçsel motivasyon araçlarının sağlık çalışanlarının motivasyonu üzerindeki 
etkisi sağlık çalışanlarının iş pozisyon grubuna (yakın temaslı/az temaslı) 
göre farklılık gösterir.

H9:  Dışsal motivasyon araçlarının sağlık çalışanlarının motivasyonu 
üzerindeki etkisi sağlık çalışanlarının iş pozisyon grubuna (yakın temaslı/
az temaslı) göre farklılık gösterir.

H10: İçsel motivasyon araçlarının sağlık çalışanlarının motivasyonu üzerindeki 
etkisi sağlık çalışanlarının yaş grubuna göre farklılık gösterir.

H11:  Dışsal motivasyon araçlarının sağlık çalışanlarının motivasyonu 
üzerindeki etkisi sağlık çalışanlarının yaş grubuna göre farklılık gösterir.

H12:  İçsel motivasyon araçlarının sağlık çalışanlarının motivasyonu üzerindeki 
etkisi sağlık çalışanlarının eğitim grubuna göre farklılık gösterir.

H13:  Dışsal motivasyon araçlarının sağlık çalışanlarının motivasyonu 
üzerindeki etkisi sağlık çalışanlarının eğitim grubuna göre farklılık 
gösterir.

3.2.	 Araştırmanın	Evreni	ve	Örneklemi

Çalışma, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından 
yayınlanan 2017 Yılı Ocak-Ekim Dönemi Poliklinik, Yatış, Yoğun Bakım ve 
Acil Servis İstatistikleri raporundan elde edilen “Hastanelere Göre 2017 (Ocak-
Ekim) Dönemi Muayene Sayıları”na dayanmaktadır. Listede Türkiye’de 
en çok tetkik yapılan ve araştırmanın evrenini oluşturan ilk 100 hastane 
bulunmaktadır. Hastaneler resmi izin kanallarından araştırmaya katılmaya 
davet edilmiş ve bilimsel araştırmada etik ilkelerden biri olarak kabul edilen 
gönüllü katılım ilkesi (Aydın, 2006, s. 75) gözetilmiştir. Ulaşılabilir olan 
hastanelerden tesadüfi olmayan (olasılığa dayanmayan) örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Bu yöntemlerden Elverişli Örnekleme veya Fırsat Örneklemesi 
olarak bilinen örnekleme yöntemi ile araştırmanın örneklemi oluşturulmuştur. 
Elverişli örnekleme (Convenience Sampling) istatistiki ve diğer araştırmalarda 
kullanılacak örnek verilerini elde etmek için kullanılan ve olasılık prensibine 
dayanmayan bir veri toplama yöntemidir. Bazen kapma örneklemesi veya fırsat 
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örneklemesi adı da verilir (“Explorable.com”, 2009.; Given, 2008, s. 124).  
Elverişli örnekleme, hedef popülasyonun üyelerinin çalışmanın amacına uygun 
olarak kolay erişilebilirlik, coğrafi yakınlık, belirli bir zamanda bulunabilirlik ya 
da katılmak üzere gönüllülük gibi belirli pratik kriterleri karşıladığı, olasılıksız 
veya rastgele olmayan bir örnekleme türüdür. Burada ayrıca, araştırmacı 
tarafından kolayca erişilebilen popülasyonun araştırma birimleri de kastedilir 
(Etikan, Musa ve Alkassim, 2016).

Belirtilen süre içerisinde nüfusun temsilini sağlayan bir örnek alınana 
kadar olumlu yanıt alınan tüm hastaneler ziyaret edilmiştir. Bu 100 hastaneden 
20’si hastanenin örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmaya katılmayı kabul 
eden hastaneler (Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinin altısından ve 15 farklı ilden 
olacak şekilde) geniş bir dağılım göstermektedir.

3.3.		 Araştırmada	Kullanılan	Ölçüm	Aracı

Görüşme / Demografi Formu ve İçsel / Dışsal Motivasyon Araçları Ölçeği 
(İDMAÖ) bu çalışmanın veri toplama araçlarıdır. Görüşme formu, hastane 
personelinin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, bölüm, iş pozisyonu 
gibi sosyo-demografik özelliklerini içeren sorulardan oluşmaktadır. Hastane 
personelinin motivasyon yönünü (içsel veya dışsal) ölçmek için kullanılan 
motivasyon anketinin (İDMAÖ) maddeleri (1985), Brislin ve ark. (2005) 
ve Mahaney ve Lederer’in (2006) motivasyon çalışmaları temel alınarak 
geliştirilmiştir. İki boyutlu olup 24 maddeden oluşan bu ölçek Dündar, Özutku 
ve Taşpınar (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. İçsel motivasyon 
9 maddeyle, dışsal motivasyon 15 maddeyle ölçülmüştür. Dündar, Özutku 
ve Taşpınar (2007) tarafından önceki çalışmalar temel alınarak oluşturulan 
ölçeğin güvenilirliği, “iç tutarlılık” yöntemine dayalı “Cronbach alfa” ölçütü 
kullanılarak belirlenmiştir. Ölçeğin içsel ve dışsal motivasyon araçlarına ilişkin 
Cronbach alfa değerleri sırasıyla 0.83 ve 0.84 olarak hesaplanmıştır. “İşinizle 
ilgili aşağıdaki durumlar sizi ne derece isteklendirir ve motive eder?” sorusunun 
cevabı olarak; “1- Hiç isteklendirmez “, “2- Az isteklendirir “, “3- Orta derecede 
isteklendirir “, “4- Yüksek derecede isteklendirir “, “5- Çok yüksek derecede 
isteklendirir” gibi beş seçenek mevcuttur.

3.4.		 Araştırma	Verilerinin	Toplanması

Hastane personelinin veri toplama sürecine katılımını sağlamak için hastane 
yönetim birimleriyle iletişime geçilmiştir. Bu doğrultuda her hastanenin 
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bağlı olduğu yerel sağlık otoritesine kurumsal yazışmalar yoluyla başvuru 
yapılmıştır. Bu süreçte yerel sağlık otoritesi önce hastaneye danışmış ve 
araştırmanın kendilerine engel teşkil etmediğine dair onay almıştır. Daha sonra 
müdürlükçe uygun görülmesi halinde gerekli izinlerin alındığı resmi kanallardan 
bildirilmiştir. 

Veriler hastane ziyaretleri yoluyla toplanmıştır. Görev yoğunluğunun 
yüksek olduğu bu örgütlerde çalışanlardan veri toplayabilmek üzere Sağlık 
Yönetimi Bölümü öğrencilerinden altı kişi anket uygulayıcısı olarak görev 
yapmıştır. Listede yer alan hastanelerden bazıları aynı illerde bulunmaktadır. 
Her bir öğrenci için bir il belirlenmiş ve hem o ildeki hastaneleri ve hem de 
civar illerdeki hastaneleri ziyaret ederek veri toplaması istenmiştir. Belirlenen 
öğrenciler, Araştırma Teknikleri dersi için konuyla ilgili proje ödevi hazırlamış 
ve bu kapsamda pilot uygulama gerçekleştirmiştir. Deneyim kazanmış olmaları, 
veri toplamanın zorluğu ve araştırmanın seyri açısından oldukça mühim kabul 
edilmektedir.

Çalışmaya katılacağını beyan eden her hastaneyle iletişime geçilerek 
ziyaret için ortak bir tarih belirlenmiştir. Çalışmaya yardımcı olması için hastane 
yönetiminin belirlediği bir hemşire veya görevli eşliğinde hastanedeki tüm 
bölümler ziyaret edilmiştir. Bölüm çalışanlarına çalışma hakkında bilgi verilmiş 
ve çalışmaya katılmak isteyen her çalışandan bir anket doldurması istenmiştir. 
Tüm bölümler bu şekilde ziyaret edildikten sonra başlangıç bölümüne dönülerek 
cevaplanan formlar kontrol edilerek toplanmıştır. Formda eksik kısımlar varsa, 
katılımcının formu doldurması desteklenmiştir.

 Karar mekanizmalarının her daim acil işlediği hastanelerden gelen katılım 
kabulüne dair yanıtlara bağlı olarak veri toplama bir yıldan fazla sürmüştür. 
Sonuç olarak 15 ildeki 20 hastaneden yaklaşık 1395 form toplanmıştır. 1220 
tanesi kullanılabilecek durumda olan formlardan yaşı 55 üzeri olan adaylarınki 
elenmiş ve 1179 tanesi araştırmada kullanılabilmiştir.

3.5.		 Verilerin	Analizi

İstatistiksel analizler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. 
Kategorik değişkenlerdeki katılımcı sayısı ve yüzdesi sırasıyla (n) ve (%), sayısal 
değişkenler için ortalama ± standart sapma (`x=±SS) olarak ifade edilmiştir. 
Verilerin normal dağılımları Kolmogorov Smirnov testi ile araştırılmıştır. 
Veri setinin normal dağılmadığı belirlendiğinden (p=0.000, p<0.05) non-
parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir. Araştırmada ikili grupların 
ortalamalarının değerlendirilmesinde Mann Whitney-U testi kullanılırken, üç ve 
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daha çok sayıdaki grup ortalamaları arasında fark olup olmadığının test edilmesi 
için Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. 

3.6.		 Etik	Hususlar

Sağlık Bakanlığı’nın kabul kriterleri arasında yer alan “Etik Kurul Onayı” 
için Ardahan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’ndan etik 
raporu alınmıştır (sayı: 46639018-200-E.1900019745, tarih: 08/07/2019). Veri 
toplamadan önce tüm katılımcılar bilgilendirilip rızaları alınmıştır. 

4.  Bulgular ve Tartışma

4.1.		 Demografik	Özelliklerle	İlgili	Veriler

Araştırmada katılımcıların %66.8’sinin kadın, %69.6’sının evli, %32.5’inin 
27-33 yaş arasında, %50.7’sinin lisans mezunu, %50.1’inin hemşire olduğu, 
%77.4’ünün yakın temaslı grupta %22.6’sının ise az temaslı grupta yer aldığı 
belirlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Frekans ve  
Yüzde Dağılımı (n=1179)

Demografik Özellikler f %
Cinsiyet Kadın 788 66.8

Erkek 391 33.2
Medeni durum Bekar 359 30.4

Evli 820 69.6
Yaş 20-26 yaş 233 19.8

27-33 yaş 383 32.5
34-40 yaş 306 26.0
41-47 yaş 195 16.5
48-55 yaş 62 5.3

Eğitim Lise 217 18.4
Ön-lisans 280 23.7
Lisans 598 50.7
Yüksek lisans ve üzeri 84 7.1

Pozisyon Grubu Yakın temaslı 913 77.4
Az temaslı 266 22.6

İş Pozisyonu Başhekim Yardımcısı 4 0.3
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Bilgi İşlem / Bilgi Sistemi Elemanı 6 0.5
Biyolog 2 0,2
Dil ve Konuşma Terapisti 1 0.1
Diyetisyen 6 0.5
Ebe 33 2.8
Eczacı 1 0.1
Eğitim Görevlisi / Hemşiresi 6 0.5
Fizyoterapist 8 0.7
Güvenlik Elemanı 1 0.1
Hasta Kabul / Hasta Kayıt 21 1.8
Hastane Müdürü 1 0.1
Hekim 51 4.3
Hemşire 591 50.1
İdari Birim Sorumlusu / Yöneticisi 26 2.2
İlk ve Acil Yardım 15 1.3
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 6 0.5
Klinik Destek Personeli 9 0.8
Laborant 33 2.8
Memur 97 8.2
Mühendis 1 0.1
Odyometrist 1 0.1
Psikolog 3 0.3
Sağlık Memuru 27 2.3
Sağlık Teknikeri 22 1.9
Sosyal Hizmet Uzmanı 6 0.5
Sürekli İşçi 1 0.1
Tekniker / Teknisyen 4 0.3
Tıbbi Birim Sorumlusu / Yöneticisi 5 0.4
Tıbbi Sekreter 60 5.1
Tıbbi Tekniker / Teknisyen 53 4.5
VHKİ 77 6.5

4.2.	 Motivasyon	Unsurları	ile	İlgili	Bulgular

Sağlık çalışanlarının motivasyonunu etkileyen içsel ve dışsal unsurların etkisine 
dair istatistiki değerler Tablo 2’de verilmiştir. Tablodan elde edilen verilere 
göre sağlık çalışanlarının motivasyonu üzerinde her iki motivasyon aracının da 
etkili olduğu görülmektedir. Buna göre H1 ve H2 hipotezlerinin desteklendiği 
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söylenebilir. Elde edilen bulgunun sağlık alanında yapılmış benzer çalışmalarla 
örtüştüğü görülmüştür. Dündar, Özutku ve Taşpınar’ın (2007) sağlık turizmi 
tesislerinde yürüttükleri bir araştırmadan elde ettikleri bulgulara göre içsel ve 
dışsal motivasyon araçlarının her ikisi de personelin motivasyonu üzerinde 
etkilidir. Ayrıca Doğanlı ve Demirci (2014) sağlık çalışanlarının motivasyonlarını 
belirleyici faktörler üzerine yaptıkları çalışmada ifade ettikleri üzere kurumların 
elindeki nitelikli insan kaynağının potansiyelleri fiziki, maddî ve manevi, diğer 
ifade ile içsel ve dışsal, motivasyon araçlarıyla desteklenerek ortaya çıkarılmalı 
ve kurumsal amaçlar doğrultusunda yönlendirilmelidir. Kurumun başarısı etkin 
ve verimli şekilde çalışan personele, personelin etkin çalışması ise motivasyon 
araçlarının doğru şekilde kullanılmasına bağlıdır.

Tablo 2: İçsel ve Dışsal Motivasyon Araçlarına  
İlişkin İstatistiki Değerler (n=1179)

İç
se

l m
ot

iv
as

yo
n 

ar
aç

la
rı

İfadeler `x Ss t p*
1. Yapılan işte başarılı olmak 4.29 .97 57.33 0.000
2. İş ile ilgili sorumluluk verilmesi 4.10 .95 49.00 0.000
3. İş arkadaşlarının tavır ve davranışlarının onurlandırması 4.15 .96 48.50 0.000
4. İşin yapılmaya değer bir iş olduğuna inanmak 4.20 1.04 57.66 0.000
5. İşini tam anlamıyla yapabilecek yetkiye sahip olmak 4.28 .95 57.60 0.000
6. Yapılan işin saygın olduğuna inanmak 4.17 1.08 48.53 0.000
7. Kendini işletmenin önemli bir çalışanı olarak görmek 3.96 1.13 50.32 0.000
8. İşle ilgili bir konuda karar verebilmek 4.15 .93 48.35 0.000
9. Yöneticilerin tavır ve davranışlarının onurlandırması 3.97 1.15 50.27 0.000

D
ış

sa
l m
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n 
ar

aç
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rı

1. İzin kullanmam gerektiğinde izin verilmesi 4.18 .99 48.18 0.000
2. Çalışma ortamındaki fiziksel şartların uygun olması 4.10 1.04 48.98 0.000
3. Yemek-çay-kahve imkânlarının ücretsiz olması 3.64 1.37 52.62 0.000
4. Araç-gereçlerin yeterli olması 4.07 1.09 49.29 0.000
5. Diğer çalışanlarla ilişkilerin iyi olması 4.31 .87 57.87 0.000
6. Konunun uzmanları tarafından eğitim sağlanması 3.97 1.08 50.15 0.000
7. İşletmenin geleceğinin daha iyi olacağına inanıyor olmak 3.81 1.16 51.64 0.000
8. Yöneticiyle ilişkilerin iyi olması 4.00 1.08 49.99 0.000
9. Terfi imkânının olması 3.93 1.26 50.59 0.000
10. Yöneticinin anlaşmazlık çözmekte yardımcı olması 3.91 1.12 50.78 0.000
11. Başarıdan dolayı ekstra ücret ödenmesi 3.93 1.39 57.74 0.000
12. Başarıdan dolayı ödüllendirilmek 3.98 1.35 57.64 0.000
13. Kişisel problemlerin çözümünde iş arkadaşlarının yardım etmesi 3.64 1.31 52.82 0.000
14. Bu işyerinden emekli olabileceğine inanmak 3.76 1.30 51.85 0.000
15. Alınan ücret miktarının yeterli olması 4.01 1.30 57.61 0.000

* p<0.05
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Tablo 2’den izleneceği gibi motivasyonla ilgili içsel unsurlar grubundaki tüm 
unsurların katılımcıların motivasyonlarına önemli bir etkisi vardır. Ancak 
ortalama değerlere bakıldığında daha ayrıntılı yorum yapmak mümkün 
olmaktadır. “İşinizle ilgili aşağıdaki durumlar sizi ne derece isteklendirir ve 
motive eder?” sorusuna cevaben 5’li Likert ölçeğinde “4 = yüksek derecede 
isteklendirir” ve “5 = çok yüksek derecede isteklendirir” şıkları yüksek 
motivasyon düzeyini ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile 4 ve üzerinde 
ortalama değer alan unsurlar, motivasyon üzerinde yüksek etkiye sahip olarak 
nitelendirilebilir. Bu doğrultuda “yapılan işte başarılı olmak, yapılan iş ile 
ilgili sorumluluk verilmesi, iş arkadaşlarının tavır ve davranışları ile kişiyi 
onurlandırması, yapılan işin yapılmaya değer bir iş olduğuna inanmak, işi 
tam anlamıyla yapabilecek yetkiye sahip olmak, yapılan işin saygın olduğuna 
inanmak ve yapılan işle ilgili bir konuda karar verebilmek” unsurlarının 
motivasyon üzerinde en etkili olan içsel unsurlar olduğu söylenebilir. Bununla 
birlikte çalışanlar açısından en motive edici içsel unsurlar, aynı öneme sahip olan 
“yapılan işte başarılı olmak (`x =4.29) ve işi tam anlamıyla yapabilecek yetkiye 
sahip olmak (`x=4.28)” olarak izlenmiştir. Herzberg çalışanların iş tatminini 
için gerekli faktörleri motivasyon ve hijyen faktörleri şeklinde gruplamış ve 
yapılan işin kendisiyle ilgili olan motivasyon faktörlerinin başında başarıyı 
önermiştir (Goldsmith, 1981) Şimşek (2004) ise çalışma koşulları, ücret, prim 
gibi faktörlerin çalışanların motivasyonunu etkilediğini, ancak bunlar arasında 
en önemli faktörün başarı olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte Kıdak ve 
Aksaraylı’nın (2009) Herzberg’in teorisini temel alarak sağlık hizmetleri sunan 
personelin motivasyon faktörlerini araştırdıkları çalışmada, birçok değişkeni 
karşılaştırarak elde ettikleri sonuca göre sorumluluk ve yetki verilmesi 
çalışanların öncelikli motivasyon unsurlarındandır.

Tablo 2’de, motivasyonla ilgili dışsal unsurlar grubundaki tüm unsurların 
içsel unsurlar gibi katılımcıların motivasyonlarını önemli ölçüde etkilediği 
söylenebilir. Ortalama değerlere bakıldığında ise “gerektiğinde izin verilmesi, 
çalışma ortamındaki fiziksel şartların uygun olması, araç-gereçlerin yeterli 
olması, diğer çalışanlarla ilişkilerin iyi olması, yöneticiyle ilişkilerin iyi olması 
ve alınan ücret miktarının yeterli olması” unsurlarının motivasyon üzerinde en 
etkili olan dışsal unsurlar olduğu söylenebilir. Ayrıca çalışanlar açısından en 
motive edici dışsal unsur ise “diğer çalışanlarla ilişkilerin iyi olması” olarak 
izlenmiştir. Sağlık personelinin iş tatminlerinin motivasyonları üzerindeki 
etkisini araştıran Orhaner ve Mutlu’nun (2018) çalışması da benzer şekilde 
sonuçlanmış ve katılımcıların doğrudan işle ilgili olmayan faktörlerden 
kaynaklı dışsal tatmini gösteren maddelerinden “işyerindeki arkadaşlarımın 
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birbirleri ile olan uyum ve ilişkilerinden” ifadesi en yüksek ortalamaya ulaşan 
tatmin göstergesidir. Ayrıca, Blunt ve Spring’in (1991) kamu görevlileri üzerine 
yaptığı çalışmasında motivasyonu etkileyen en önemli unsurlardan birinin takım 
çalışması ve ilişkileri olduğu ortaya konulmuştur.

Tablo 2 verileri ışığında, içsel unsurların 7/9, dışsal unsurların 6/15 oranında 
yüksek derecede motive eden olarak değerlendirilmesi nedeniyle; içsel unsurların 
motivasyon üzerinde oransal olarak daha önemli olduğu, dışsal unsurların söz 
konusu iki grupta yer alan unsurlara göre oransal olarak daha az önemli olduğu 
şeklinde yorumlanabilir. Bu bulgunun önceki çalışmalarla benzerlik gösterdiği 
izlenmiştir. Zira, Wernimont (1966) geçmişteki tatmin edici olan ve olmayan 
tecrübelerini sorgulayarak toplam 132 katılımcı üzerinde gerçekleştirdikleri 
araştırmada içsel faktörlerin daha güçlü tatmin yarattığı sonucuna ulaşmıştır. 
Lahiri ve Srivastva’nın (1967) işin içeriğini ve bağlamını temsil eden 
13er adet faktörün hâlihazırdaki ve hayali iş durumlarında memnuniyet ve 
memnuniyetsizlik duygularına ne ölçüde katkıda bulunduğunu inceledikleri 
çalışmalarında, orta düzey yöneticilere anket uygulaması yoluyla veri elde 
etmişlerdir. Çalışma sonucunda her iki faktörün de tatmin ve tatminsizliğe yol 
açabileceğini ancak içsel faktörlerin tatmin duygusuna, dışsal faktörlerin ise 
tatminsizlik duygusuna daha fazla yol açtığı sonucuna ulaşmışlardır.

Katılımcıların içsel motivasyon alt boyutu için puan ortalaması (`x=4.14, 
Ss = .21), dışsal motivasyon alt boyutu için puan ortalaması (`x = 3.95, Ss = 
.24) ve ölçek toplam puan ortalaması (`x= 4.02, Ss= .21) olarak bulunmuştur 
(Tablo 3.) 

Tablo 3. Katılımcıların İçsel/Dışsal Motivasyon Algı Düzeyleri (n=1179)
`x	±	Ss

İçsel	motivasyon 4.14±.21
Dışsal motivasyon 3.95±.24
Genel motivasyon (İDMAÖ) 4.02±.21

Tablo 3’te yer alan bulgulara göre göre içsel ve dışsal motivasyon araçlarının 
sağlık çalışanlarının motivasyonu üzerindeki etkisinin fark etki değerinin 
olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu H3 hipotezini desteklemektedir. Katılımcıların 
içsel unsurlara yönelik motivasyon algısı, dışsal unsurlara yönelik motivasyon 
algısından daha yüksektir. Dündar, Özutku ve Taşpınar’ın (2007) çalışmasında, 
benzer şekilde, içsel unsurların işgörenlerin motivasyonu üzerindeki etkisinin 
dışsal unsurlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Eskişehir’deki devlet 
hastanelerinde görev yapan toplam 1017 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilen 
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çalışmada; başarı, tanınma, işin kendisi ve iş sorumluluğu gibi işe ilişkin unsurlar 
ile içsel motivasyon ve tatminlerinin yüksek olduğu kaydedilmiştir. Öte taraftan 
yöneticilerle ilişkiler, çalışma arkadaşları ile ilişkiler, denetim şekli ve ücret gibi 
iş çevresine bağlı unsurlar ile ortaya çıkan dışsal motivasyon ve iş tatmininin 
düşük olduğu tespit edilmiştir (Derin, 2007). Benzer bir çalışmada ulaşılan 
benzer bulgulara göre araştırmaya katılanların işlerini sevdikleri ve işe ilişkin 
içsel motive oldukları, bununla birlikte ücret, terfi, ikramiye, gibi dışsal unsurlar 
ile kısmi düzeyde motive oldukları belirtilmiştir (Orhaner ve Mutlu, 2018).

Sağlık çalışanlarının içsel, dışsal ve genel motivasyon seviyelerinin 
cinsiyet, medeni durum ve iş pozisyonuna göre karşılaştırılması Mann-Whitney 
U testi ile test edilmiş ve sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Katılımcıların Cinsiyet, Medeni Durum ve İş Pozisyonuna Göre 
Motivasyon Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması (n=1179)

Ölçek
Değişken N

Sıra 
Ort.

Sıra 
Toplamı

U z p

İcsel Motivasyon Kadın 788 611.44 481815.50 137158.500 -3.077 .002*
Erkek 391 546.79 213794.50

Dışsal Motivasyon Kadın 788 626.06 493339.00 125635.000 -5.167 .000*
Erkek 391 517.32 202271.00

Genel motivasyon 
(İDMAÖ)

Kadın 788 624.06 491761.50 127212.500 -4.878 .000*
Erkek 391 521.35 203848.50

İcsel Motivasyon Bekar 359 570.51 204812.00 140192.000 -1.304 .192
Evli 820 598.53 490798.00

Dışsal Motivasyon Bekar 359 558.41 200467.50 135847.500 -2.110 .035*
Evli 820 603.83 495142.50

Genel motivasyon 
(İDMAÖ)

Bekar 359 560.14 201089.50 136469.500 -1.993 .046*
Evli 820 603.07 494520.50

İcsel Motivasyon Yakın 
temaslı

913 587.75 536620.00 119379.000 -.420 .674

Az temaslı 266 597.71 158990.00
Dışsal Motivasyon Yakın 

temaslı
913 593.55 541907.50 118191.500 -.663 .507

Az temaslı 266 577.83 153702.50
Genel motivasyon 
(İDMAÖ)

Yakın 
temaslı

913 591,76 540273.00 119826.000 -.328 .743

Az temaslı 266 583.97 155337.00
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Cinsiyet değişkenine göre sağlık çalışanlarının içsel motivasyon (U=137158.500, 
p = .002, p<0.05), dışsal motivasyon (U=125635.000, p = .000, p<0.05) ve genel 
motivasyon (İDMAÖ, U=127212.500, p=0.000, p<0.05) düzeylerinde anlamlı 
farklılık saptanmıştır. Sıra ortalamalarına göre kadın katılımcıların motivasyon 
ortalamalarının erkek katılımcılardan daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 
Nitekim kadın katılımcıların içsel motivasyon alt boyutundan aldıkları ortalama 
puan (Sıra Ort.= 611.44) erkeklerden (Sıra Ort.= 546.79) anlamlı olarak daha 
yüksek; kadınların dışsal motivasyon alt boyutundan aldıkları ortalama puan 
(Sıra Ort.= 626.06) erkeklerden (Sıra Ort.= 517.32) anlamlı olarak daha 
yüksek; kadınların IDMAÖ (genel motivasyon) aldıkları ortalama puan (Sıra 
Ort.= 624.06) erkeklerden (Sıra Ort.= 521.35) yüksektir. Bu bulgular H4 ve H5 
hipotezlerini desteklemektedir. Tablo 4 incelendiğinde kadınları ve erkekleri 
kendi grupları içinde incelemenin mümkün olduğu görülmektedir. Gruplar kendi 
içinde içsel ve dışsal motivasyon açısından kıyaslandığında kadınların dışsal 
unsurlar ile daha fazla motive olduğu, erkeklerin ise içsel unsurlar ile daha fazla 
motive olduğu görülmektedir. Yine sağlık alanında yapılan benzer bir çalışmada, 
cinsiyete dayalı olarak dışsal motivasyon düzeyinde anlamlı olarak farklılaşma 
olmadığı, ancak içsel motivasyon düzeyinde anlamlı olarak farklılaşma olduğu 
ve bu farklılığın kadınların içsel motivasyonlarının erkeklerinkinden daha 
yüksek olmasından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır (Aslanadam, 2011). 
Diğer yandan birçok çalışmada içsel ve dışsal motivasyon düzeylerinde cinsiyete 
dayalı anlamlı farklılıklar gözlenmediği belirtilmiştir (Brislin ve diğerleri, 2005; 
Buelens ve Van den Broeck, 2007; Dündar ve diğerleri, 2007; Orhaner ve Mutlu, 
2018).

Katılımcıların dışsal motivasyon (U=135847.500, p = .035, p<0.05) 
alt boyutu ve genel motivasyon (İDMAÖ, U= 136469.500, p = .046, 
p<0.05) boyutunda puan ortalamaları medeni duruma göre anlamlı farklılık 
göstermektedir. Evli katılımcıların (Sıra Ort.= 603.83) dışsal motivasyon 
ortalamalarının bekar katılımcılardan (Sıra Ort.= 558.41) daha yüksek 
olduğu saptanmıştır. Bu bulgular H7 hipotezini desteklenmektedir. Aynı 
şekilde evli katılımcıların (Sıra Ort.= 603.07) genel motivasyon (İDMAÖ) 
ortalamalarının bekar katılımcılardan (Sıra Ort.= 560.14) daha yüksek olduğu 
elde edilmiştir. Elde edilen bu bulguyu destekler nitelikteki çalışmalarda da 
evli sağlık personelinin motivasyon düzeyinin bekâr sağlık personelinin 
motivasyon düzeyinden yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Kundak, Taş, 
Keleş ve Eğicioğlu, 2015; Orhaner ve Mutlu, 2018). Ancak içsel motivasyon 
açısından medeni duruma göre farklılık bulunmadığından H6 hipotezi 



106    YÖNETIM-ORGANIZASYON VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMALARI

reddedilmiştir. Aslanadam’ın (2011) yaptığı çalışmada, içsel, dışsal ve genel 
motivasyon düzeylerinde medeni durum temelinde anlamlı bir farklılık 
oluşmadığı belirlenmiştir. Kamu ve özel sektördeki örgütlerin personellerinin 
iş motivasyonları arasında fark olup olmadığını araştıran Buelens ve Van den 
Broeck’in (2007) çalışmasında motivasyon düzeyleri medeni durum değişkeni 
açısından farklılık göstermemiştir.

Katılımcıların pozisyon gruplarına (yakın temaslı grup / az temaslı grup) 
göre içsel motivasyon (U=119379.000, p= .674, p>0.05) ve dışsal motivasyon 
(U=118191.500, p= .507, p>0.05) alt boyutları ile genel motivasyonda 
(U=118191.500, p= .507, p>0.05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
saptanmamıştır (U=119826.000, p= .743, p>0.05). Buna göre sağlık çalışanlarının 
cinsiyet değişkeni açısından içsel motivasyonları, dışsal motivasyonları ve genel 
motivasyona (İDMAÖ) ilişkin algılarında farklılık görülmemiştir. Pozisyon 
gruplarına göre, her iki motivasyon aracının çalışanların motivasyonları 
üzerinde anlamlı farklılık göstermediği saptandığından H8 ve H9 hipotezleri 
desteklenmemiştir. Ancak detaylara bakıldığında az temaslı grubun daha çok 
içsel unsurlar ile yakın temaslı grubun daha çok dışsal unsurlar ile motive 
olduğu bulgusu elde edilmiştir. Covid’19 pandemisi boyunca sağlık personelinin 
görevleri itibariyle bulaş riski taşıyan hasta ile yakından temas etmesi veya az/
uzaktan temasta bulunması söz konusu olmuştur. Arık ve Aydoğdu’nun (2021) 
969 hastane personeli ile yaptıkları çalışmada katılımcıların %66.6’sı sağlık 
çalışanlarına Covid-19 ek ödemesi yapılırken, sağlık personelinin görev yaptığı 
birim ve personele bulaş riskinin dikkate alınmadığını, %83’ü Covid‘19 hastaları 
ile birebir temaslı çalışan sağlık personelinin, diğer alanlarda çalışan personelden 
daha fazla ek ödeme alması gerektiğini düşünmektedir. Bahsi geçen çalışmaya 
göre yakın temaslı grubun dışsal unsurlardan biri olan maaş ve gelir ile daha 
yüksek bir motivasyona sahip olacağı çıkarımında bulunulabilir. Elde edilen bu 
bulgu bizim çalışmamız ile benzer sonuçlar göstermektedir. Yılmaz ve Sağlam 
(2021) tarafından farklı sektörlerde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına 
göre çalışanların dış ortam ile yüksek temas halinde olması algılanan bulaş 
riskinin ve stresin artmasına ve motivasyonun düşmesine neden olmaktadır. 
Aynı şekilde Tuna ve Türkmendağı’nın (2020) çalışmasında farklı sektörlerden 
58 beyaz yakalı çalışan ve yöneticiden yarı-yapılandırılmış mülakat formuyla 
gerçekleştirdiği çalışmasında ortaya çıkan sonuçlardan birine göre katılımcılar 
uzaktan çalışmayı, Covid riski taşıyanlarla teması azaltması dolayısıyla bir 
avantaj olarak görmekte ve işine karşı motive olmaktadır. 
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Katılımcıların motivasyonlarına yönelik algılarının yaş değişkenleri 
açısından anlamlı fark gösterip göstermediğini Kruskal-Wallis Testi ile 
değerlendirilmiştir. Araştırma modelindeki yer alan 20-55 yaş arasındaki 
katılımcılar “20-26 yaş”, “27-33 yaş”, “34-40 yaş”, “41-47 yaş” ve “48-55 yaş” 
grubu şeklinde kodlanarak beş gruba ayrılmıştır. Kruskal-Wallis Testi sonuçları 
Tablo 5. te verilmiştir.

Tablo 5. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre  
Motivasyon Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması (n=1179)

Ölçek Yaş n Sıra	Ort. Sd χ2 p
Anlamlı	

Fark
İçsel 
Motivasyon

20-26 yaş1 233 581.49 4 3.813 .432 -
27-33 yaş2 383 607.83

34-40 yaş3 306 597.42
41-47 yaş4 195 551.91
48-55 yaşi5 62 595.06

Dışsal 
Motivasyon

20-26 yaş1 233 570.44 4 2.518 .641 -
27-33 yaş2 383 604.00
34-40 yaş3 306 601.73
41-47 yaş4 195 569.40
48-55 yaşi5 62 583.93

Genel 
motivasyon 
(İDMAÖ)

20-26 yaş1 233 569.93 4 3.658 .454 -
27-33 yaş2 383 608.59
34-40 yaş3 306 600.00
41-47 yaş4 195 560.79
48-55 yaşi5 62 593.10

Kruskal Wallis Testi, p<0.05

Yapılan analiz sonucunda sağlık çalışanlarının yaş değişkenine göre içsel, 
dışsal ve hatta genel motivasyon düzeylerinde anlamlı farklılık görülmemiştir 
(p>0.05). Bu sonuçlara göre H10 ve H11 hipotezlerinin desteklenmediği ifade 
edilebilir. Bazı çalışmalar bu bulguyu destekler şekilde sonuçlara (Dündar ve 
diğerleri, 2007; Wiley, 1997) sahip iken bazı çalışmalarda ise yaş değişkenine 
göre motivasyon düzeylerinde anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Örneğin 
Kıdak ve Aksaraylı’nın (2009) çalışmasında ele aldığı Herzberg’in sınıflamasına 
dayanan hijyen faktörlerin (dışsal unsurlar) motivasyon üzerindeki etkisi yaşa 
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dayalı olarak anlamlı şekilde farklılık göstermektedir. Orhaner ve Mutlu’nun 
(2018) sağlık personeli ile yürüttüğü çalışmasında da benzer şekilde yaş 
gruplarının motivasyon düzeylerinin farklılaştığı, özellikle 21-30 yaş grubundaki 
katılımcıların motivasyon düzeylerinin en düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 
Bu çalışmada ise genel motivasyon düzeyi 27-33 yaş aralığında en yüksek ve 
41-47 yaş aralığında en düşüktür. Çalışmalardaki bu farklılıkların örneklem 
gruplarından kaynaklandığı gibi, grupların yaş aralıklarının da etkisinin oluğu 
düşünülmektedir. Bu çalışmada yaş gruplarının her birinin kendi içinde içsel 
ve dışsal unsurların motivasyon üzerindeki etkisi incelendiğinde ilk grup olan 
“20-26 yaş” grubunda içsel unsurların dışsal unsurlara göre motivasyonda daha 
etkili olduğu ve bu etkinin yaş ilerledikçe diğer gruplarda dışsal unsurlara yerini 
bıraktığı görülmektedir. Dışsal unsurların motivasyon üzerindeki en yoğun etkisi 
“41-47 yaş” grubunda görülmekte ve son grup olan “48-55 yaş” grubunun kendi 
içinde kıyaslandığında motivasyon üzerinde içsel unsurların etkisi belirgin hale 
gelmektedir. 

Katılımcıların motivasyonlarına yönelik algılarının eğitim düzeyine göre 
farklılık olup olmadığının belirlenmesi için Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır. 
Test sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 6. Katılımcıların Eğitim Gruplarına Göre  
Motivasyon Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması (n=1179)

Ölçek    Eğitim n
Sıra	
Ort.

Sd χ2 p
Anlamlı	

Fark
İçsel 
Motivasyon

Lise1 217 602.22 3 1.459 .692 -
Önlisans2 280 586.59
Lisans3 598 582.37

Y.Lisans ve üzeri4 84 624.14
Dışsal 
Motivasyon

Lise1 217 635.14 3 4.801 .187 -
Önlisans2 280 585.74
Lisans3 598 577.24

Y.Lisans ve üzeri4 84 578.41
Genel 
motivasyon 
(İDMAÖ)

Lise1 217 629.62 3 3.849 .278 -
Önlisans2 280 583.03
Lisans3 598 577.90

Y.Lisans ve üzeri4 84 597.07
Kruskal Wallis Testi, p<0.05
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Yapılan analiz sonucunda sağlık çalışanlarının eğitim değişkenine göre 
motivasyon düzeylerinde anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Bu 
sonuçlara göre H12 ve H13 hipotezlerinin desteklenmediği ifade edilebilir. Aksi 
yönde sonuçlanan çalışmalarda eğitim seviyesinin yükselmesi ile motivasyon 
seviyesinin de yükseleceği ortaya konulmuştur (Doğanlı ve Demirci, 2014; 
Orhaner ve Mutlu, 2018). Orhaner ve Mutlu (2018) bu durumu eğitimin meslek 
ve kazanç ile ilişkili olmasına bağlamaktadır. Diğer ifadeyle eğitim düzeyi 
ile birlikte kariyer ve gelirin de artması, yüksek eğitimli sağlık personelinin 
motivasyon düzeylerinin daha yüksek olmasını açıklamaktadır. Analizin detaylı 
bulgusu ise lise mezunlarının daha çok dışsal unsurlar ile yüksek lisans ve 
üzeri okul mezunlarının ise içsel unsurlar ile motive olması ve eğitim seviyesi 
yükseldikçe motivasyonun dışsaldan içsele doğru orantılı hareket etmesidir.

5.  Sonuç

Sağlık örgütlerinde görev yapan bireylerin içsel, dışsal ve genel motivasyonlarını 
etkileyen unsurların saptanması ile birlikte sağlık hizmeti sunumunda kalite, 
örgütsel etkinlik ve verimlilik artış göstermektedir. Dolayısıyla insan sağlığına 
yönelik hizmet veren sağlık çalışanlarının motivasyonlarının artırılması yoluyla 
görevlerini yerine getirmeleri ciddi önem arz etmektedir. Pandemi süresince 
bu önemin hat safhaya çıktığına tüm dünya ile birlikte ülkemiz de şahit olmuş 
bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarının motivasyonunu etkileyen unsurları 
belirlemeye yönelik yapılan çalışma sonucunda içsel ve dışsal motivasyon 
araçlarının sağlık çalışanlarının motivasyonu üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. 
Bununla birlikte içsel motivasyon araçları sağlık çalışanlarının motivasyonu 
üzerinde daha yüksek etkiye sahiptir.

İçsel ve dışsal motivasyon araçları algısı kadınlarda erkeklere göre daha 
yüksek, ancak kadınlar kendi içinde ele alındığında daha çok dışsal unsurlar 
ile motive olmaktadır. Evli katılımcıların dışsal motivasyon araçları algısı ise 
bekârlardan daha yüksektir. Ancak iş pozisyonu, eğitim ve yaş değişkenlerine 
göre her iki motivasyon aracında da anlamlı bir fark bulunmadığı saptanmıştır. 
Yine de grupların kendi içinde hangi motivasyon araçları daha çok ile motive 
olduklarını ortaya çıkarmak üzere puan ortalamalarına bakılmıştır. Buna göre iş 
pozisyonu değişkenine göre az temaslı grubun daha çok içsel unsurlar ile yakın 
temaslı grubun daha çok dışsal unsurlar ile; yaş değişkenine göre ilk grup olan 
“20-26 yaş” grubun daha çok içsel unsurlar ile motive olduğu ve bu etkinin 
yaş ilerledikçe diğer gruplarda dışsal unsurlara yerini bıraktığı görülmektedir. 
Ancak son grup olan “48-55 yaş” grubunda yine içsel unsurların motivasyon 
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üzerindeki etkisi belirgin hale gelmektedir. Eğitim değişkenine göre ortaya çıkan 
grupların ilki olan lise mezunlarının daha çok dışsal unsurlar ile motive olduğu 
ve son gruba doğru kademeli değişim göstererek yüksek lisans ve üzeri okul 
mezunlarının ise içsel unsurlar ile motive olduğu sonucu elde edilmiştir. Yapılan 
çalışma sağlık sektöründe görev alan katılımcıların motivasyon algılarının 
temsiliyeti açısından önem taşımaktadır. 
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1. Giriş

İşletmeler toplumsal yaşam pratiği içerisinde çevresel, sosyal ve ekonomik 
sahalar açısından her alanda etkin bir rol üstlenmektedir (Bajo Sanjuán, 
González Álvarez, & Fernández Fernández, 2013). İşletmelerin bu 

rolleri bazen olumlu bazen ise olumsuz çevresel ve toplumsal krizlere neden 
olmaktadır. Ancak son zamanlarda bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, 
dijital dönüşüm süreci, toplumsal kriz ve küresel deneyimler ile farklılaşan 
müşteri-işletme deneyiminde roller, işletmenin belirleyiciliğinden müşterinin 
karar vericiliğine doğru kaymıştır. Bu noktada işletmeler iç ve dış müşterilerinin 
kalite, hizmet, çevresel hassasiyet ve toplumsal refah beklentilerine cevap 
vermek zorunda kalmaya başlamışlardır. Nitekim bu beklentinin arttığı ve daha 
da artacağına yönelik birçok sektör raporu yer almaktadır (EU Report, 2018; 
Schaeffer, 2019, The 2021 PwC Global Consumer Insights Pulse Survey, 2021; 
Aflac CSR Survey, 2021). 

İşletmelerin iç ve dış paydaşlarının beklentilerine cevap geliştirmesi ve bu 
yönde gönüllü ve sorumlu bir şekilde kaynak ve proje tesis etmeleri kurumsal 
sosyal sorumlulukları olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler üzerinde önemli bir 
etki yaratan kurumsal sosyal sorumluluk, işletmenin genel performansından, 
müşteri memnuniyetine ve kurumsal imajına kadar pek çok konuda ana aktör 
olarak ön plana çıkmaktadır (Brammer, Millington & Rayton, 2007; Fernández 
Sánchez, Luna Sotorrío & Baraibar Diez, 2015; Księżak, 2017; Testa, Boiral 
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& Heras-Saizarbitoria, 2018;  Ong, Mayer, Tost &Wellman, 2018). Özellikle 
son dönemde dijital dönüşüm temelli gelişmeler ve platform temelli alışveriş 
anlayışı, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının önemini ve müşteriler 
nazarında işletmeler üzerindeki faaliyette bulunma baskısını daha da arttırmıştır 
(Yıkılmaz, 2021a). Bu nedenle çalışmada kurumsal sosyal sorumluluğun artan 
önemi ve işletmelerin sürdürülebilir stratejik rekabet avantajındaki artan rolü 
göz önüne alınarak, bu konuda farkındalığın arttırılması adına kurumsal sosyal 
sorumluluk kavramı ele alınmıştır. Çalışmada kurumsal sosyal sorumluluk 
kavramının gelişimi, artan önemi ve örgütsel çıktılara olan etkileri paylaşılmıştır. 
Çalışmanın sonunda sürdürülebilir bir yönetim pratiği açısından kurumsal sosyal 
sorumluluk kavramına yönelik farkındalığın ve projelerin arttırılmasına yönelik 
tavsiyelerde bulunulmuştur.

2.  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı iki temel görüşün karşılıklı etkileşimi 
çerçevesinde oluştuğu görülmektedir. Bu iki temel görüş kapsamında bazı 
düşünürler, işletmelerin daha büyük ve anlamlı bir bütünün iyiliği ve refahı 
için mi çalışmalı? diye sorarken (Weber, 2009), diğerleri ise işletmelerin salt bir 
şekilde karlarını mı yükselmeleri gerekir? sorusunu sormaktadırlar (Friedman, 
1970).  Bu iki bakış açısı kurumsal sosyal sorumluluğun gelişiminde önemli rol 
sahibidir. Bowen (1953) tarafından literatüre kazandırılan sosyal sorumluluk 
kavramı, iş insanlarının topluma karşı bir takım sosyal sorumluluklarının 
varlığına işaret etmektedir. Bowen (1953) iş insanlarının sosyal sorumluluk 
kavramını politika, karar alma ve hedef belirleme süreçlerinde benimsemeleri 
gerektiğine, toplumun bir parçası olarak kendi değer ve beklentilerini toplumun 
değer ve beklentilerinin önüne koymamaları gerektiğine vurgu yapmaktadır. 
Akabinde gelen düşünürler ise; bu sorumluluğun nasıl bir çerçeve içerisinde 
yerine getirilmesi gerektiğine dair öneri ve tespitlerde bulunmuşlardır. Frederick 
(1960) iş insanının sosyal sorumlu olması konusunda ekonomik sistemin 
toplumun beklentilerini gözetmesi gerektiğini, ekonomik faaliyetlerin toplum 
refahını hedef alması gerektiğini ve bu şekilde sosyal sorumlu olarak kişisel 
ve tek bir kurumsal odak noktası yerine toplumun geneline hizmet eden bir 
kaynak kullanımının oluşacağına vurgu yapar. McWilliams ve Siegel (2001) 
ise kurumsal sosyal sorumluluk kanunlar çerçevesinde ortaya konmuş bir takım 
düzenlemelerin ötesinde bir olgu olduğuna işaret etmektedir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının gelişimi sürecinde çeşitli 
tanımlamalar yapılmakla birlikte,  Kurumsal sosyal sorumluluk Avrupa Birliği 
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resmi değerlendirmelerinde  “Şirketlerin sosyal ve ekolojik kaygılarının iş 
faaliyetlerine ve paydaşlarıyla olan ilişkilerine gönüllü entegrasyonu. Sosyal 
sorumluluk sahibi olmak, yalnızca geçerli yasal yükümlülüklerin tam olarak 
yerine getirilmesi değil, aynı zamanda ötesine geçmek ve insan sermayesine, 
çevreye ve paydaş ilişkilerine “daha   fazla” yatırım yapmak anlamına gelir.” 
şeklinde tanımlanmaktadır. ISO 26000 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Rehberi’nde 
(2010) ise; “Bir kuruluşun, toplumun sağlığı ve esenliği de dahil olmak 
üzere sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan etik davranış ve şeffaflıkla 
sonuçlanan, kararlarının ve faaliyetlerinin toplum ve çevre üzerindeki etkilerine 
ilişkin sorumluluğu; paydaşların beklentilerini dikkate alması, mevcut yasalara 
ve uluslararası davranış standartlarına uygun olması ve organizasyon genelinde 
ve ilişkilerine entegre etmesi ve uygulamasıdır” şeklinde tanımlamaktadır. Başta 
kurumsal sosyal sorumluluğun şirketin menfaati ve kar temini sürecinde karar 
alıcıların toplum refahını gözetmelerine yönelik bir beklenti iken, son dönemde 
gerek yapılan tanımlamalarla gerekse paydaşların beklentileri çerçevesinde 
sosyal, ekolojik, yasal yükümlülüklerin ötesinde her türlü çevresel bileşen ve 
insan sermayesini daha fazla gözetecek bir yönetim ve işletme pratiği haline 
geldiği görülmektedir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında temel konu, toplumun 
beklentilerinin bir kurum veya zümrenin beklentilerinin üstünde tutulması 
ve çoğunluğun refahının sağlanmasıdır. Bu noktada sosyal beklentilerin 
belirlenmesinde Ekonomik Gelişim Komitesi’nin (The Committee for Economic 
Development) (1971) sunduğu üç temel sorumluluk olduğu görülmektedir. Bir 
çember yardımıyla açıklamaya çalıştıkları modelde, çemberin en iç kısmında 
işletmenin işlevlerini yerine getirmesinde kabul gören genel ekonomik 
sorumlulukları yer almaktadır. İkinci katmanda ekonomik faaliyetlerini 
yürütürken toplumsal değer ve öncelikleri gözetmesi gerektiği ve üçüncü 
katmanda ise beklenmedik zamanlarda beklenmedik şekillerde ortaya çıkan 
kompleks sosyal durumlarda işletmenin destekleyici bir rol üstlenmesidir. Üç 
katmanlı yapıda ilk olarak ekonomik serüvenine başlayan işletme geleneksel 
ekonomik süreçlerini gözeterek faaliyetine başlamalı ancak içten dışa doğru yani 
ikinci ve üçüncü aşamada toplumsal beklentiler ve ani oluşan kriz ve karmaşık 
toplumsal olaylarda bütünün refahına hizmet edecek şekilde eylemlerine yön 
vermesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu tespitler ışığında gelişen kurumsal 
sosyal sorumluluk kavramına ilişkin tanımlayıcı bir model Carrol (1991) 
tarafından sunulmuştur. Kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin ortaya koyduğu 
piramit Şekil 1’de paylaşılmıştır.
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Gönüllü Sorumluluklar 

Etik Sorumluluklar 

Yasal Sorumluluklar 

Ekonomik Sorumluluklar 

Şekil 1: Carrol’ın (1991)  Sosyal Sorumluluk Piramidi.

Şekil 1’de yer alan piramitte görüldüğü gibi, Carrol (1991) işletmelerin 
sorumluluklarını Ekonomik, Yasal, Etik ve Gönüllü sorumluluklar olmak 
üzere dört temel kategoride ele almıştır. Bu sıralamada ilk kademede yer alan 
ekonomik sorumluluk, işletmenin temel bir ekonomik unsur olduğuna vurgu 
yapmaktadır. Ekonomik bir unsur olarak işletme toplumun ihtiyacı olan ürün 
ve hizmetleri sunar ve bunlar karşılığında giderlerinden arda kalan kısım 
sayesinde belirli bir miktar kar elde eder. İşletmenin diğer sorumlulukları bu 
temel sorumluluk ve fonksiyon üzerine kuruludur. Nitekim bu noktada kendi 
sürecine devam edebilen işletmeler, diğer sorumlulukları için gerekli kaynakları 
yaratabilirler. İkinci kademe işletmenin sorumluluğu yasal sorumluluklarıdır. 
İşletme ekonomik sorumluluğunu yerine getirirken, yasal düzenlemeleri 
gözetmekten sorumludur. Bu yasal düzenlemeler hem küresel hem de yerel 
toplumun değer ve normlarından beslenerek oluşturulmuştur. Her ne kadar çoğu 
düzenleme yasal olarak işletmelere sunulsa da, bazı alanlarda bir durum yasal 
olarak kabul edilirken, etik olarak değerlendirilmeyebilir. Bu noktada işletmenin 
etik sorumluluğu gündeme gelmektedir. En son kademede ise işletmelerden, 
yasal ve etik bir takım sorumluluklarının yanı sıra gönüllü bir takım faaliyetlerde 
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bulunmaları beklenir. Bu şekilde piramitte temel fonksiyon olan ekonomik 
faaliyetle başlayan ve en sonunda sorumlu bir toplum üyesi olarak toplumun 
geleceğine karşı proje ve desteğini gönüllü olarak veren bir işletme yönetim 
anlayışına doğru geçilir.

3.  Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Artan Önemi ve Örgütsel Çıktılara 
Etkisi

Günümüzde Covid 19 pandemisi gibi küresel ölçekte öngörülemeyen olaylar, 
örgütlerin artan etkinlik ve verimlilik kaygıları günümüz örgütlerini dijital 
dönüşüm olarak adlandıran bir döneme evrimleştirmiştir (Soto-Acosta, 2020; 
Hai, Van, & Thi Tuyet, 2021; Yıkılmaz, 2021a; Rupeika-Apoga, Petrovska, & 
Bule, 2022). 

Dijital dönüşüm; “örgütün tüm bileşenlerinin (iş modeli, iç ve dış 
paydaşları, operasyonlar, insan kaynağı, ağlar vb.) dijital teknolojinin sunduğu 
imkânlarla uyumlaştırılarak etkinlik ve verimliliği arttırırken, sürdürülebilir 
rekabeti de tesis eden bir süreci” ifade etmektedir (Yıkılmaz ve Sürücü, 2021: 
307). Dijital dönüşüm ve yeni küresel rekabet ortamının hedefinde örgüt, 
müşteri ve rakipleri içeren iç ve dış paydaşların tamamının beklentilerine cevap 
verebilme, sürdürülebilir ve çevik bir yönetim anlayışı tesis etmek yer almaktadır 
(Von Leipzig vd., 2017; Yıkılmaz, 2021b; Piccinini, Gregory & Kolbe, 2015). 
Gerek Dijital dönüşüm sürecinde gerekse bilgi iletişim teknolojilerindeki 
gelişmeler, örgütlerin sadece ekonomik sorumluluklarına odaklanmak yerine 
gönüllü bir takım toplumsal refaha hizmet edecek kurumsal sosyal sorumluluk 
stratejileri benimsemelerine olan farkındalığını ve ihtiyacını arttırmıştır (Peng, 
2022, Yıkılmaz, 2021c). Dijital dönüşüm ve teknolojik ilerlemeler sadece örgüt 
ortamında değişimi değil, toplumu, tüm paydaşların etkileşimini ve müşteri 
beklentilerini de baştan aşağı değiştirmeye başlamıştır (Shrivastava, 2017). 
Nitekim geliştirilen platform temelli alışveriş kültürü ve iletişim teknolojilerinin 
(sosyal medya gibi…) sunduğu müşterilerin hızlı ve güçlü iletişim ağı, işletmelerin 
sosyal etkinlik ve müşteri memnuniyet puanları, müşterilerin işletme üzerindeki 
etkisini ve baskısını önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu maksatla Carrol’ın 
(1991) piramidinde belirtildiği gibi işletmelerin ilk sorumluluğu ekonomik 
sorumlulukları ve bu süreçte kar elde etmektir. Ekonomik sorumlulukları ve 
sürdürülebilir rekabet elde etmelerinde kilit rol üstlenen iç ve dış müşterilerinin 
beklentisi ise temel ekonomik faaliyetlerine ilişkin stratejilerini etkilemektedir. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen bir çalışma müşteri beklentisinin 
ne yönde olduğunu ve işletmelerin stratejilerinde kurumsal sosyal sorumluluk 
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stratejilerinin ne denli bir öneme sahip olduğuna işaret etmektedir. Certus ve 
Marckstein şirketleri tarafından yürütülen araştırma kapsamında %70 oranında 
katılımcının sosyal ve çevresel açıdan işletmelerin kurumsal sosyal sorumlu bir 
kimliğe sahip olmasını beklediklerini paylaşmışlardır (Schaeffer, 2019). Aynı 
zamanda bu beklentilerinin şirketlerin reklam veya çeşitli internet sitelerindeki 
paylaşımları ile değil, sosyal yaşamın içinde imza attıkları projeler ile görmek 
istediklerini belirtmişlerdir. Araştırmada ayrıca kurumsal sosyal sorumluluğun 
artan önemine kuşakların damga vurduğuna işaret etmektedir. Sadece dış 
müşterilerin değil şirketin iç müşterilerinin yani çalışanlarında iş yaptıkları 
şirketlerin gerekirse fiyat veya maliyet artışına katlanmak pahasına sosyal ve 
çevresel girişimleri desteklemesi beklentisinin Y (%44) kuşağında X kuşağına 
göre (%28) oldukça fazla olduğunu ortaya koyulmaktadır. Yine PwC’nin küresel 
ölçekte tüketiciler üzerinde yaptığı ve 9000’den fazla katılımcının küresel 
ölçekte katıldığı bir araştırma, kurumsal sosyal sorumluluğun artan önemine 
yönelik önemli bir sonuç ortaya koymaktadır (The 2021 PwC Global Consumer 
Insights Pulse Survey, 2021). Katılımcıların kaliteden taviz vermediklerini 
ancak markalar üzerinde algının oluşumunda kurumsal sosyal sorumluluğu 
önemli bir etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcılara göre şirketlerin 
faaliyetleri müşterinin öncelikleri arasında üst sıralarda yer almakta olup, 
ekolojik (%40), sosyal (%40) ve etik (%41)  yönetim anlayışı kapsamında 
kurumsal sosyal sorumlu şirketlerden alışveriş yapma eğiliminin Y ve Z 
kuşağında yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca küresel ölçekte yaşanan 
sorunların çözümü ve toplumsal refahın arttırılması noktasında beklenilenin 
aksine müşteriler, hükümetlerden daha çok şirketlerden kurumsal sosyal sorumlu 
olmalarını beklemektedir. Geniş ölçekli yürütülen bir çalışmada katılımcıların 
%70’lik kısmı özellikle büyük şirketlerin dünyayı daha iyi bir yer haline getirme 
sürecinde etkin olmasını beklediklerini paylaşmışlardır (Aflac Csr Survey, 2019). 
Bu çalışmalara paralel olarak sosyal beklentilerin karşılanması noktasında başka 
bir çalışmada, katılımcıların %96’sı sadece şirketlerin önemli değişiklikler 
yapabileceği ve ancak şirketler tarafından yapılabilecek bu değişikliğin çevreye 
duyarlı ve etik bir yaşamı tesis edeceği ifade edilmektedir (EU Report, 2018). 
Tüm rapor ve çalışmalar ışığında kurumsal sosyal sorumluluğun artan bir öneme 
sahip olduğu ve iç ve dış müşterinin toplumsal refah ve sürdürülebilir bir toplum 
inşası görevi için işletmelerden beklentilerinin olduğu açıktır.

İşletmeler tarafından kurumsal sosyal sorumlu olma durumu her ne kadar 
bir zorunluluk ve gider kalemi gibi düşünülse de, aslında önemli örgütsel çıktılara 
etkileri bulunmaktadır. Bu kapsamda birikmiş literatürde ilk olarak kurumsal 
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sosyal sorumluluğun özellikle yakın zamanda deneyimlediğimiz ekonomik kriz 
dönemlerinde, işletmeye önemli bir stratejik avantaj sunduğu ifade edilmektedir 
(Fernández Sánchez, Luna Sotorrío & Baraibar Diez, 2015). Örgütün hedeflerine 
ulaşmasında bu hedeflere bağlılık ve çalışanın örgütün bir vatandaşı gibi bu 
hedeflere sarılması önemlidir. Özellikle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 
ve toplumsal hayatın içindeki somut yansımalarından ötürü çalışanların gurur 
duyduğu ve örgütsel bağlılıklarının artmasında önemli oranda etkili olduğu 
tespit edilmiştir (Akten, 2019; Brammer, Millington & Rayton, 2007). Örgütsel 
bağlılığı destekleyen kurumsal sosyal sorumluluk stratejileri aynı zamanda 
çalışanın örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemesine neden olmakta, çalışırken 
iş dışındaki toplumsal hayat ve çevreye verdiği olumlu katkılar ile daha fazla 
pozitif iş davranışı ortaya koymaktadır (Testa, Boiral & Heras-Saizarbitoria, 
2018; Ong, Mayer, Tost & Wellman, 2018; El-Kassar,Yunis & El-Khalil, 2017; 
Kim, Rhou, Uysal & Kwon, 2017; Kerse & Seçkin, 2017). 

Kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin işletmeye olan katkıları çok yönlüdür. 
Özellikle son dönemde işletmelerin hedef kitlesi üzerinde inşa etmeye çalıştıkları 
resim veya algı olarak özetleyebileceğimiz kurumsal imajın tesisinde, kar 
artışında, kalite ve müşteride düzenliliğin sağlanmasında, yatırımcıların ilgisinin 
çekilmesinde, çalışanların yüksek motivasyona sahip olmasında önemli etkileri 
olduğu ifade edilmektedir (Księżak, 2017). Bu etkilere yönelik yürütülen çalışmalar 
kapsamında işletmelerin en temel sorumlulukları olan ekonomik sorumluluklarını 
yerine getirmede ve kar eldesi adına finansal performanslarının artmasında 
önemli katkılarının olduğu ampirik olarak da kanıtlanmıştır ( Cho, Chung & 
Young, 2019; Kamatra & Kartikaningdyah, 2015). Yine önemli bir performans 
kriteri olan kurumsal imaj ve kurumsal sosyal sorumluluğun etkisini inceleyen bir 
çalışmada, doğrudan bir etkinin oluştuğu paylaşılmıştır (Ramesh, Saha, Goswami 
& Dahiya, 2019). Ayrıca örgütün genel performansı üzerinde bir etkisinin olup 
olmadığını inceleyen bir başka çalışmada ise çarpıcı sonuçlar ortaya koyulmuştur. 
Örgütün genel performansına hizmet eden en önemli unsurlardan biri olan yenilik 
kapasitesi başta olmak üzere, firma performansını olumlu yönde etkilediği ortaya 
koyulmuştur (Martinez-Conesa, Soto-Acosta & Palacios-Manzano, 2017).

Görüldüğü gibi gerek endüstri ortamında deneyimlenen yeni yaklaşımlar, 
gerek dijital dönüşüm ve iletişim teknolojilerinde deneyimlenen ilerlemeler, 
içinde bulunan toplumun beklentilerinin bireysel beklentilerinin önünde 
tutulması yönünde yani kurumsal sosyal sorumlu olma konusunda işletmeleri 
yönlendirmektedir. Bu yönüyle konu her geçen gün artan müşteri beklentisi ve 
baskısı ile sosyal sorumluluk konusu işletmelerin gündemine olacaktır. Örgüte 
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kattığı olumlu çıktılar ve genel performans üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, 
henüz kurumsal sosyal sorumluluk konusunda eylem stratejileri geliştirmemiş 
işletmelerin harekete geçmesi gerektiğine işaret etmektedir.

4.  Sonuç

Yeni normal içerisinde örgütler, değişen rekabet şartları ve sürdürülebilir 
bir yönetim süreci işletmek adına iç ve dış müşterilerinin (paydaşların) 
beklentilerine cevap geliştirmek suretiyle stratejik avantaj sağlamaktadır. 
Müşterilerinin ve içinde bulunan toplumun beklenti ve refahını gözetmek ve bu 
yönde gönüllü faaliyetlerde bulunmak ise kurumsal sosyal sorumluluk olarak 
tanımlanmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk işletmelerin başta finansal ve 
firma performansları olmak üzere, müşteri memnuniyeti, kurumsal imaj, çalışan 
bağlılığı, örgütsel vatandaşlık ve yenilik kapasitesinin artmasına kadar birçok 
örgütsel çıktı üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Özellikle son dönemde 
yaygınlaşan gelişmiş iletişim teknolojileri, tüm paydaş katılımını esas alan 
dijital dönüşüm süreçleri ve platform temelli müşteri-işletme etkileşim alanları, 
kurumsal sosyal sorumluluk performansının firmanın sürdürülebilir rekabet 
avantajında kritik bir rol üstlenmesine neden olmuştur. Kurumlar her geçen 
gün artan çevresel bilinç ve toplumun geneline yayılan refah beklentisine kendi 
imkânları ölçüsünde alternatif projelerle cevap geliştirmeye çalışmaktadır. Bu 
kapsamda önemi her geçen gün artan kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, üst 
yönetimin gündeminde yer almaktadır. Nitekim toplumsal hayata dokunan bir 
işletme yönetimi deneyiminin, iç ve dış tüm müşterilerce beklenen bir yönetim 
anlayışının olduğu açıktır. Özellikle yeni kuşakların (Y ve Z) hem örgüt içinde 
çalışan olarak hem de işletme dışında müşteri olarak şirketlerden kurumsal 
sosyal sorumlu olmalarını bekledikleri raporlarla ortaya konan bir konudur. 
Ayrıca toplumsal refahın artmasında ve sürdürülebilir bir çevrede yaşam 
konusunda hükümetlerden çok işletmelerin faydalı ve hızlı sonuçlar ortaya 
koyacağına inanmakta ve bu beklentilerini yüksek sesle dile getirmektedirler. 
Dolayısıyla büyük işletmelerden küçük işletmelere kadar bu konunun öneminin 
anlaşılması ve bu konuda farkındalığın arttırılmasının şirketlerin sürdürülebilir 
rekabet avantajı tesisinde önemli olduğu değerlendirilmektedir.
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1. Giriş

Adams’ın Eşitlik Teorisi’ne göre (1965), çalışanlar gösterdikleri çaba 
sonucu elde ettikleri ödülü diğer çalışanların elde ettikleri ile kıyaslar. 
Çalışan adaletsizlik hissederse tatminsizlik oluşur. Nepotizm de 

örgütlerde çalışanlar üzerinde adaletsizlik yaratan bir uygulamadır. Nepotizm en 
basit ifade aile üyelerinin haksız yere kayrılması olarak ifade edilmektedir (Abdalla 
vd., 1998). Nepotizm örgüt içinde adaletsizliğe neden olmakta ve çalışanların iş 
tatmini olumsuz etkilemektedir. Günümüz iş dünyasında işletmelerin amaçlarına 
ulaşmasında insan kaynağı önemli bir yer tutmaktadır. Sürekli değişen çevrede 
bilginin örgüt içinde dolaşımının sağlanması ve örgüt amaçlarına uyumlu hale 
getirilmesi insan faktörüyle gerçekleşmektedir. Dolayısıyla çalışan tatminini 
azaltacak her türlü uygulamanın ortadan kaldırılması gerekmektedir. Akrabalık 
ilişkilerine dayanan nepotizm uygulamalarına da aile işletmelerinde daha sık 
rastlanmakla birlikte neredeyse tüm işletmelerde görülmektedir. Nepotizm aile 
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üyeleri üzerinde olumlu etkiler bırakırken, aile üyesi olmayan çalışanları olumsuz 
şekilde etkilemektedir (Büte ve Tekarslan, 2010). İşletmelerde farklı demografik 
özelliklere sahip bireyler bir arada çalışmaktadır. Yaşı, eğitim durumu, gelir 
seviyesi, medeni durumu ve cinsiyeti farklı olan bireyler örgüt içinde uyumlu 
bir şekilde örgütün sosyal ve maddi amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamaktadır. 
Farklı demografik özelliklere sahip bireylerin nepotizm algısını belirlemek ve 
potansiyel sorunları engellemek işletmeler adına önem arz etmektedir.

Bu çalışmada, çalışanların nepotizm algılarının demografik değişkenlere 
göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada 
nepotizm, nepotizm boyutları ve nepotizmle ilgi çalışmalara yer verilmiştir. 
Daha sonra araştırmanın yöntemi belirtilip, elde edilen bulguların yorumlanması 
yapılmıştır. Farklı demografik özelliklere sahip bireylerin işletmelerde bir arada 
çalıştığı düşünüldüğünde bu konuda araştırma yapılmasının gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. 

2.  Nepotizm ve Boyutları

Kayırmacılık uygulamaları milattan öncesine kadar uzanmaktadır. Sümer 
tabletlerinde; yetersiz bir öğrencinin, aile üyelerinin yardımıyla öğretmenin eve 
davet edilip ağırlanması sonucu sınıf başkanlığına kadar yükseldiği bilgisine 
ulaşılmaktadır (Tepav, 2006). Kayırmacılığın bir türü olan nepotizm kavramı 
Latincede yeğen anlamına gelen ‘’nepos’’ kelimesinden dilimize geçmiştir 
(Kiechel, 1984:143). Rönesans döneminde papaların yeğenlerini kayırma 
eğilimine girmesi nepotizm kavramının olumsuz bir şekilde algılanmasına 
neden olmuştur (Ford ve Mclaughin, 1985: 57). Rönesans dönemi öncesinde 
de İngiltere kralı dördüncü Edward döneminde üst görevlere kan bağı bulunan 
bireylerin atanması nepotizmin var olduğunu göstermektedir (Jeffries, 2003: 
170). Nepotizm Türk Dil kurumuna göre ‘’akraba veya arkadaş kayırma’’ olarak 
ifade edilmektedir (TDK). Webster’s Third New International Dictionary’e 
göre (1976: 1510) nepotizm akraba ve yeğenlere iltimas tanıma olarak ifade 
edilmiştir. Jones ve Stout (2015: 2), nepotizmi aile üyelerinin diğer aile 
üyelerine verdiği destek olarak tanımlamıştır. Bierman ve Fisher (1984:  634), 
nepotizmi akrabalık ilişkileri nedeniyle yetersiz aile üyelerinin üst makamlara 
getirilmesi olarak ifade etmiştir. Özsemerci (2003: 21), nepotizmi liyakat ilke ve 
esasları ele alınmadan sadece kan bağı dikkate alınarak bireylerin işe alınması 
ve diğer çalışanlardan farklı davranılması olarak belirtmiştir.  Tanımlardan da 
anlaşılacağı üzere nepotizm, kişinin konumunu aile üyeleri için kullanmasıdır.



ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFIK ÖZELLIKLERINE GÖRE NEPOTIZM . . .     129

Nepotizm genel olarak işe almada kayırmacılık, işlemde kayırmacılık ve 
terfide kayırmacılık şeklinde üç boyut altında ele alınmaktadır. (Asunakutlu ve 
Avcı, 2010: 102). Bu boyutlar; işe almada kayırmacılık, işlemde kayırmacılık ve 
terfide kayırmacılıktır (Asunakutlu ve Avcı, 2010: 102). İşe almada kayırmacılık; 
işletme içinde aile üyelerinin liyakat ilke ve esasları ele alınmadan istihdam 
ettirilmesidir. Bu süreçte takdir haklarını yetenekli bireyler yerine aile üyelerinden 
yana kullanan yetki sahibi bireyler işletmenin önemli maliyetlere katlanmasına 
neden olmaktadır (Ponzo ve Scoppa, 2011). İşlemde kayırmacılık; aile üyelerine 
diğer çalışanlara göre daha az iş verilmesi olarak ifade edilmektedir (Çalık, 2016: 
14). Nepotist uygulamalarla kayrılan çalışana, aile üyesi olmayan çalışana göre 
ayrıcalıklı davranılmaktadır. Yönetici de işin yapılma esnasında aile üyelerine 
avantaj sağlayarak konumunu kullanmaktadır (Polat, 2012: 15). Terfide yapılan 
kayırmacılık; aile üyesi olan bireylerin üst pozisyonun gerektirdiği bilgi, 
birikim ve donanıma sahip olmadan haksız şekilde yükseltilmesidir. Nepotizm 
uygulamalarının görüldüğü işlemelerde bazı çalışanlar üst düzey yetkililerle ilişki 
kurmaya çalışarak terfi etmeye çalışmaktadır (Özkanan ve Erdem, 2014: 189). 
Terfi sürecinde yapılan kayırmacılık sonucu bilgi ve yetenek açısından yetersiz 
kişiler pozisyonları işgal etmektedir. Yapılan bu kayırmacılık çalışanların işten 
ayrılmasına ve örgütlerine güvensizlik duymalarına neden olmaktadır (Dağlı ve 
Aycan, 2010).

Nepotizm farklı nedenlerden dolayı işletmelerde uygulanmaktadır. Aile 
bağlarının sıkı, ilişkilerin yoğun olduğu toplumlarda aile üyelerine yardım 
etmek takdirle karşılanmaktadır. Dolayısıyla, bu tür toplumlarda nepotizm 
daha sık görülmektedir (Özsemerci, 2003: 21). Benzer şekilde güven konusu 
nepotizmi ortaya çıkaran bir unsurdur. İşe alım, terfi ve işin yapılma esnasında 
aile üyelerine diğer çalışanlara göre daha fazla güvenilmektedir. Nepotizmi 
ortaya çıkaran bir diğer neden de ekonomiktir. Aile üyeleri, geciken ödemelere 
karşı toleranslı davranabilmekte kriz dönemlerinde de maddi olarak destek 
olabilmektedir (İyiişleroğlu, 2006).

2.1.		 Nepotizm	Çalışmaları

Nepotizm çalışmaları üzerine iki akım bulunmaktadır. Bazı araştırmalar 
yönetici ve çalışanların nepotizm algılarına odaklanmaktadır. ABD (Ford ve 
McLaughin, 1985), Ürdün (Abdalla vd. 1998), Polonya (Ignatowski vd. 2021), 
Çin (Chen vd., 2017) tarafından yapılan çalışmalar nepotizm algısının olumsuz 
olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalar genel itibariyle aile işletmelerindeki 



130    YÖNETIM-ORGANIZASYON VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMALARI

çalışanlar üzerine yapılmıştır. Aile üyesi olmayan çalışanlar nepotizmi olumsuz 
bir durum olarak değerlendirmektedir. Araştırmalar, nepotizme genel olarak 
olumsuz bakıldığını öne sürerken, bazılarının nepotizme olumlu baktığı 
görülmektedir (Bellow, 2003). Vveinhardt ve Sroka (2020), aile üyelerinin 
işletme başarısında diğer çalışanlara göre daha fazla fayda sağlayacağı göz 
önüne alındığında, nepotizm uygulamalarının bir aile işletmesinde çalışanların 
örgütsel bağlılık düzeylerini artıracağını ifade etmektedir. Ayrıca aile üyelerinin 
istihdam edilmesinin personel maliyetlerini azaltacağını belirtmektedir. Bazı 
araştırmalar da nepotizm ve çalışanların davranışları arasındaki ilişki üzerine 
odaklanmaktadır. (Abbas vd., 2021; Araslı ve Tümer, 2008; Daskin vd., 2015) 
nepotizm ve iş tatminsizliği ile ilişkisini, (Bekesiene vd., 2021; Pearce, 2015) 
nepotizmin iş stresi ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Ayrıca (Bekesiene vd., 
2021) nepotizmin, örgütsel güvenle ters ilişkili olduğunu (Daskin vd., 2015) 
nepotizmin işten ayrılma niyeti ile ilişkili olduğunu ve (Agarwal, 2016) örgütsel 
bağlılıkla ters ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir.

Demografik özelliklere göre nepotizm algısına bakılan çalışmalar 
incelendiğinde, Karacaoğlu ve Yörük (2012) Orta Anadolu Bölgesinde faaliyet 
gösteren bir işletmenin 129 mavi yakalı çalışanı üzerine araştırma yapmıştır. 
Elde edilen sonuçlara göre; yaş, medeni durum, eğitim, deneyim ve cinsiyet gibi 
demografik değişkenlere göre çalışanların nepotizm algıları anlamlı farklılık 
göstermemektedir.

Kurt ve Doğramacı (2014) İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir belediye 
iştirakinde nepotizm ve boyutlarına dair algı düzeyini ölçmüştür. ‘’Yaş, çalışma 
süresi, cinsiyet, eğitim seviyesi, unvan, medeni durum ve iş statüsü’’ gibi 
demografik özellikler ele alınarak yapılan çalışmada grupların nepotizm ve 
nepotizm boyutlarına dair algılarında anlamlı bir farklılık olmadığı sadece iş 
statüleri farklı olan çalışanların nepotizm algılarında anlamlı bir farklılık olduğu 
ortaya konmuştur. ‘’Tam süreli’’ çalışanların nepotizm algı düzeylerinin ‘’kısmi 
süreli’’ çalışanların nepotizm algı düzeylerinden yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.

Pelit vd. (2017) Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otelin 417 
çalışanın nepotizm algılarını ölçmeye yönelik çalışma yapmıştır. Çalışanların 
yaş, cinsiyet, çalışma süreleri ve çalışma bölümlerine göre nepotizm algılarında 
anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya konmuştur. Diğer taraftan çalışanların 
medeni durumlarına göre nepotizm algıları anlamlı bir farklılık gösterdiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Evli bireylerin bekâr bireylere göre nepotizm algılarının 
yüksek olduğu görülmüştür.
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Nepotizm genel itibariyle işletmelerde aile üyesi olmayan çalışanlar 
üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Çalışanların adalet (Karacaoğlu 
ve Yörük, 2012), güven (Dirgen, 2019) ve bağlılık (Karahan ve Yılmaz, 
2014) duygularının azalmasına neden olur ve çalışanların performans ve 
motivasyonlarını olumsuz anlamda etkiler (Büte 2011).  Bu durumda işletmelerde 
işe alım, işin esnasında ya da terfilerde uygulanan kayırmacı uygulamalar 
çalışanların algılarını etkileyebilmektedir. Oluşan algının düzeyinde çalışanların 
demografik özelliklerinin de önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda 
çalışanların nepotizm algılarında demografik özellikler faktörü ele alınarak 
tespitler yapılmaya çalışılmıştır. 

3.  Yöntem

Araştırma kapsamında Sakarya ilinde bulunan kamu ve özel sektördeki işletme 
çalışanları araştırma evrenini oluşturmaktadır. Kolayda örneklem yöntemi tercih 
edilmiş olup veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Online anket davetine toplam 
208 katılımcı dönüş yapmıştır. Nepotizm ölçeği, hem Ford ve McLaughin (1985) 
hem de Abdalla vd., (1998) tarafından geliştirilen, Asunakutlu ve Avcı (2009) 
tarafından çevrilen 14 maddelik ölçek kullanılacaktır. Ölçekte bulunan ifadeler 
5’li Likert şeklinde biçimlendirilmiştir. Katılımcıların sırasıyla “1-Kesinlikle 
Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 
4-Katılıyorum ve 5- Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde görüşleri belirlenmiştir. 
Nepotizm ölçeğine ait ifadelere verilen puanların yüksek olması nepotizm 
algısının yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçekte bulunan ifadelere verilen 
puanın düşük olması ise nepotizm algısının düşük olduğunu göstermektedir. 
Araştırmanın ilk kısıtı tek bir ilde yapılmış olmasıdır. Diğer bir kısıt ise 
nepotizme karşı çalışanların önyargısıdır. İşyerlerinde sorun yaşayacağını 
düşünen çalışanlar ankete katılım sağlamak istememektedir.

4.  Bulgular

4.1.		 Katılımcılara	İlişkin	Demografik	Özellikler

Bu bölümde, katılımcılar cinsiyet, medeni hal, eğitim düzeyi, yaş, aylık gelir, 
sektör, işyerinde çalışma süresi ve toplam çalışma süresi değişkenlerine göre 
sınıflandırılmıştır. Bu veriler tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1: Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikler

Cinsiyet Kadın 73 35,1
Erkek 135 64,9

Yaş

1965-1979 
(X kuşağı)

41 19,7

1980-1999 
(Y kuşağı)

135 64,9

2000 ve sonrası
(Z kuşağı)

32 15,4

Eğitim düzeyi İlköğretim 6 2,9
Lise 34 16,3
Önlisans 18 8,7
Lisans 120 57,7
Lisansüstü 30 14,4

Aylık gelir 4250 ve altı 33 15,9
4251-7000 27 13,0
7001-10000 80 38,5
10001-15000 45 21,6
15001 ve üzeri 23 11,1

Medeni hal Evli 117 56,3
Bekâr 91 43,7

Çalışılan 
sektör

Kamu 89 42,8
Özel 119 57,2

İşyerinde 
çalışma süresi

1 yıldan az 43 20,7
1-5 yıl 68 32,7
6-10 yıl 47 22,6
11,15 yıl 22 10,6
16-20 yıl 12 5,8
20 yıldan fazla 16 7,7

Toplam 
çalışma süresi

1 yıldan az 26 12,5
1-5 yıl 41 19,7
6-10 yıl 57 27,4
11-15 yıl 41 19,7
16-20 yıl 17 8,2
20 yıldan fazla 26 12,5

Araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklerine bakıldığında, 
katılımcıların çoğunluğunun erkek (% 64,9), 1980-1999 doğum tarihleri arasında 
doğan (% 64,9), lisans eğitim düzeyinde ( %57,7), aylık geliri 7001- 10000tl (% 
38,5) olan, evli (% 56,3), özel sektörde çalışan (%57,2) ve toplam çalışma süresi 
6-10 yıl (% 27,4) olan bireylerden oluştuğu görülmektedir.
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4.2.	 Nepotizm	Ölçeğine	Ait	Geçerlilik	ve	Güvenilirlik	Analizleri

Nepotizm, işe almada nepotizm, terfide nepotizm ve işlemde nepotizm boyutlarına 
ilişkin güvenilirlik testleri yapılmış olup Tablo 2’deki veriler elde edilmiştir. 
Güvenilirlik analizi sonucu ortaya çıkan verilere göre nepotizm ölçeğinin ve 
nepotizm boyutlarının yüksek derecede güvenilir olduğu görülmektedir

Tablo 2: Nepotizm Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi

Faktör

Fa
kt

ör
 Y

ük
ü

Ö
zd

eğ
er

Fa
kt

ör
 

A
çı

kl
ay

ıc
ılı

ğı

C
ro

nb
ac

h 
A

lp
lh

a

1. Faktör İşe Almada ve Terfide Nepotizm 7.036 63, 964 0,942
Bu işletmede çalışanların terfi etmesinde bilgi, beceri 
ve kabiliyetler ikinci planda kalmaktadır. ,771
Bu işletmede ne kadar başarılı olursam olayım, 
işletme yöneticilerinin tanıdıklarının önüne geçemem. ,866
Bu işletmede çalışanların terfi ettirilmesinde akrabalık 
ve yakınlık ilişkileri öncelikle dikkate alınır. ,856
Bu işletmede işletme yöneticilerinin tanıdıklarının 
terfi etmesinin daha kolay olduğunu düşünüyorum. ,883
Bu işletmede çalışanların terfi ettirilmesinde, işin 
gerektirdiği nitelikler dışındaki faktörler ön planda 
tutulmaktadır.

,842

Bu işletmeye eleman alımında tanıdıklara öncelik 
verilmektedir.

,742

Bu işletmeye eleman alımında tanıdığı olanlar seçim 
sürecinde zorlanmazlar.

,748

2. Faktör İşlemde Nepotizm 1,029 9,354 0,829
Bu işletmedeki alt ve orta kademe yöneticiler, tanıdığı 
olan çalışanlara daha farklı davranmaktadır. ,633
Bu işletmede yöneticilerin tanıdıklarını işten 
çıkarmanın veya onlara ceza vermenin oldukça zor 
olduğunu düşünüyorum.

,631

Bu işletmede yöneticilerin tanıdığı olan kişilerden 
çekinirim.

,867

Bu işletmede tanıdığı olanlar işletmenin 
kaynaklarından daha kolay yararlanmaktadır.

,609

K.M.O=0,931 Küresellik Derecesi (Barlett’s) p=0,000 
Cronbach Alpha= 0,939
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Nepotizm Ölçeği’nin KMO değeri 0.931 olarak elde edilmiştir. 0,90 üzerinde 
olan KMO değerleri ‘’mükemmel’’ seviyede kabul edilir (Kalaycı, 2010). 
Araştırmada uygulanan açıklayıcı faktör analizi sonucunda 14 maddelik 
ölçekteki 3 maddenin faktör yükünün 0,40’tan düşük olduğu görülmüştür. 
Faktör analizinde maddelerin faktör yüklerinin 0,40 ve üzerinde olması kabul 
görmektedir (Kalaycı, 2010). Bu 3 madenin çıkarılmasıyla yapılan analiz 
sonucu kalan 11 maddenin iki faktöre yüklendiği görülmüştür. İşe alımda 
nepotizm ve terfide nepotizm ile ilgili maddeler tek bir faktörde, işlemde 
nepotizm ile ilgili maddeler de diğer faktör altında toplanmıştır. Bu iki faktör 
toplam varyansın % 72,32’sini açıklamaktadır. Elde edilen iki faktörle analize 
devam edilmiştir.

4.3.	 Değişkenlere	İlişkin	Tanımlayıcı	İstatistikler

Tablo 3: Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

N Ortalama Standart Sapma Varyans

Nepotizm 208 3,52 0,99 0,995

İşe Almada/ Terfide Nepotizm 208 3,65 1,09 1,191

İşlemde Nepotizm 208 3,29 1,02 1,048

Değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma ve varyans değerleri Tablo 3’de 
verilmiştir. Tablo 3’te, katılımcıların işe almada/terfide nepotizm algısının 
en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların 
nepotizm ve işlemde nepotizm algılarının da ortalamanın üstünde olduğu 
görülmektedir.   

4.4.	 Demografik	Özelliklere	Göre	Nepotizm	ve	Alt	Boyutları

Bu bölümde çalışanların nepotizm, işe almada/terfide nepotizm ve işlemde 
nepotizm algılarının demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı 
tespit edilmeye çalışmıştır. Veriler bağımsız örneklemler T testi ve tek yönlü 
Anova analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. ‘’Cinsiyet, Medeni Hal, 
Çalışılan Sektör, Yaş, Eğitim, Aylık Gelir, Çalışma Süresi ve Toplam Çalışma 
Süresi’’ demografik faktörleri ele alınarak elde edilen grupların nepotizm ve 
boyutlarına dair algıları tablolarda verilmiştir.
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Tablo 4: Cinsiyet Hal Değişkenine Göre Nepotizm ve Boyutları

Cinsiyetiniz N Mean Std. Deviation p
Nepotizm Kadın 73 3,52 1,06

Erkek 135 3,52 0,96 0,990
İşe Almada/
Terfide Nepotizm

Kadın 73 3,64 1,14
Erkek 135 3,66 1,06 0,910

İşlemde Nepotizm Kadın 73 3,31 1,02
Erkek 135 3,27 1,02 0,880

Tablo 4’ deki sonuçlara göre çalışanların nepotizm algıları cinsiyet değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). Kadın ve erkeklerin, 
nepotizm ve boyutlarına dair algıları birbirine yakın ancak erkeklerin nispeten 
daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 5: Medeni Hal Değişkenine Göre Nepotizm ve Boyutları

Medeni haliniz N Mean Std. Deviation p
Nepotizm Evli 117 3,42 1,10 0,104

Bekâr 91 3,64 0,83
İşe Almada/
Terfide Nepotizm

Evli 117 3,50 1,19 0,027
Bekâr 91 3,84 0,91

İşlemde 
Nepotizm

Evli 117 3,27 1,06 0,809
Bekâr 91 3,31 0,96

Yapılan bağımsız örneklem T-testi analizi neticesinde medeni hal demografik 
değişkeninde grupların nepotizm ve işlemde nepotizm algılarında anlamlı bir 
farklılık bulunmadığı bulgusuna ulaşılmıştır (p>0,05). Ancak evli ve bekârların işe 
almada/terfide nepotizm algılarında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır(p<0,05). 
Bekârların işe alım ve terfide nepotizm algıları evlilere göre daha yüksektir.

Tablo 6: Çalışılan Sektör Değişkenine Göre Nepotizm ve Boyutları

Çalıştığınız sektör N Mean Std. Deviation p
Nepotizm Kamu sektörü 89 3,30 1,02 0,007

Özel sektör 119 3,68 0,95
İşe Almada/
Terfide Nepotizm

Kamu sektörü 89 3,40 1,13 0,004

Özel sektör 119 3,84 1,02
İşlemde Nepotizm Kamu sektörü 89 3,13 0,97 0,054

Özel sektör 119 3,40 1,05
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Sektör değişkeni açısından nepotizm ve boyutlarına dair algı ele alındığında, 
kamu ve özel sektör çalışanlarının nepotizm ve işe almada / terfide nepotizm 
algılarında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Özel sektör 
çalışanlarının hem nepotizm algıları hem de işe almada / terfide nepotizm 
algıları özel sektör çalışanlarına göre daha yüksektir.  Özel sektör çalışanlarının 
işlemde nepotizm algıları da kamu çalışanlarına göre yüksektir ancak bu gruplar 
arasındaki farklılık anlamlı değildir(p>0,05).

Tablo 7: Eğitim Değişkenine Göre Nepotizm ve Boyutları

N Mean  Std. Dev. p

Nepotizm İlköğretim 6 3,77 1,43

Lise 34 3,90 ,83 0,099

Ön Lisans 18 3,60 1,02

Lisans 120 3,44 ,95

Lisansüstü 30 3,30 1,16

İşe almada/
terfide nepotizm

İlköğretim 6 3,71 1,47

Lise 34 4,13 ,89

Ön Lisans 18 3,65 1,07 0,073

Lisans 120 3,57 1,06

Lisansüstü 30 3,42 1,24

İşlemde 
Nepotizm

İlköğretim 6 3,87 1,42

Lise 34 3,52 ,97

Ön Lisans 18 3,50 1,05 0,189

Lisans 120 3,21 ,98

Lisansüstü 30 3,10 1,09

Çalışanların nepotizm ve boyutlarına dair algılarının eğitim değişkenine göre 
karşılaştırılması ve gruplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını 
tespit etmek için tek yönlü varyans (One-Way Anova analizi kullanılmıştır). 
Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucu çalışanların nepotizm algıları eğitim 
durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0,05). Lise eğitim 
düzeyindeki grup, nepotizm ve işe almada / terfide nepotizm algısının en yüksek 
olduğu gruptur. İlköğretim eğitim düzeyindeki grup işlemde nepotizm algısının 
en yüksek olduğu gruptur. Lisansüstü eğitim seviyesindeki grup ise nepotizm 
algısının en düşük düzeyde olduğu gruptur. Buradan eğitim düzeyi yükseldikçe 
nepotizm algısının düştüğü söylenebilmektedir. 
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Tablo 8: Yaş Değişkenine Göre Nepotizm ve Boyutları
N Mean Std. Deviation p

Nepotizm 1965-1979 41 3,453 1,08
1980-1999 135 3,45

3,51
1,02

2000 ve sonrası 32 3,63 0,73 0,737

İşe Almada/ Terfide 
Nepotizm

1965-1979 41 3,62 1,19
1980-1999 135 3,59 1,12
2000 ve sonrası 32 3,94 0,74 0,256

İşlemde Nepotizm 1965-1979 41 3,17 1,10
1980-1999 135 3,37 0,96
2000 ve sonrası 32 3,10 1,14 0,300

Nepotizm ve boyutlarına dair algı yaş değişkenine göre ele alındığında, gruplar 
arası anlamlı bir farklılık olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır (p>0,05). 
Grupların nepotizm ve boyutlarına dair algılarının birbirine yakın olduğu 
görülmektedir. ‘’2000 ve sonrası’’ yaş grubundaki bireylerin nepotizm ve işe 
alma/terfide nepotizm algıları diğer gruplara göre yüksektir. İşlemde nepotizm 
algısı en yüksek grup ‘’1980-1999’’ olduğu görülmektedir. ‘’1965-1979’’ yaş 
grubunun nepotizm ve işlemde nepotizm algısı en düşük grup olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır.

Tablo 9: Aylık Gelir Değişkenine Göre Nepotizm ve Boyutları
N Mean Std. Deviation p

Nepotizm 4250 TL ve altı 33 3,69 0,91
4251 TL - 7000 TL 27 4,07 0,74
7001 TL - 10000 TL 80 3,41 0,99 0,006
10001TL -15000 TL 45 3,45 1,01
15001 TL ve üzeri 23 3,12 1,12

İşe Almada/ 
Terfide Nepotizm

4250 TL ve altı 33 3,83 0,95
4251 TL - 7000 TL 27 4,23 0,76 0,011
7001 TL - 10000 TL 80 3,55 1,08
10001 TL -15000 TL 45 3,56 1,13
15001 TL ve üzeri 23 3,24 1,28

İşlemde 
Nepotizm

4250 TL ve altı 33 3,43 1,00 0,021

4251 TL - 7000 TL 27 3,79 0,81
7001 TL - 10000 TL 80 3,18 1,09
10001 TL - 15000 TL 45 3,27 0,95
15001 TL ve üzeri 23 2,90 0,99
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Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucu çalışanların aylık gelir değişkenine 
göre nepotizm ve boyutlarına dair algılarında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 
(p<0,05). ‘’Games- Howell’’ ve ‘’Scheffe’’ analizleri sonucu farklılığı oluşturan 
grubun ‘’15000 TL ve üzeri’’ olduğu görülmektedir. Nepotizm ve boyutlarında 
nepotizm algısı en düşük olan grup ‘’15000 TL ve üzeri’’ aylık geliri olan 
gruptur. Nepotizm ve boyutlarına dair en yüksek aldığının grup ise ‘’4250 TL – 
7000TL’’ aylık gelire sahip olan gruptur. Buradan sonuçla aylık gelir yükseldikçe 
nepotizm algısının düştüğü söylenebilmektedir.

Tablo 10: Çalışma Süresi Değişkenine Göre Nepotizm ve Boyutları

N Mean Std. Deviation p

Nepotizm 1 yıldan az 43 3,57 0,94

1-5 yıl 68 3,44 1,01

6-10 yıl 47 3,54 ,980 0,966

11-15 yıl 22 3,52 1,16

16-20 yıl 12 3,46 0,99

20 yıldan fazla 16 3,67 1,02

İşe Almada/ Terfide 
Nepotizm

1 yıldan az 43 3,72 1,01

1-5 yıl 68 3,55 1,11

6-10 yıl 47 3,66 1,06 0,928

11-15 yıl 22 3,59 1,26

16-20 yıl 12 3,75 1,04

20 yıldan fazla 16 3,85 1,14

İşlemde Nepotizm 1 yıldan az 43 3,31 0,95

1-5 yıl 68 3,24 1,10

6-10 yıl 47 3,35 0,92 0,866

11-15 yıl 22 3,39 1,07

16-20 yıl 12 2,95 1,13

20 yıldan fazla 16 3,34 1,06

Nepotizm ve boyutlarına dair algı ‘’iş yerinde çalışma süresi’’ değişkeni ele 
alınarak gruplar incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda grupların nepotizm 
ve boyutlarına dair algılarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 
İş yerlerinde ‘’20 yıldan fazla’’ çalışan bireyler nepotizm ve işe almada/terfide 
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nepotizm algısının en fazla olduğu gruptur. Aynı işyerinde 20 yıldan fazla çalışan 
bireylerin işletme içinde yöneticilerin kan bağı bulunan kişilere ayrıcalıklı 
davrandığı düşündüğü algısı diğer gruplara göre daha fazladır. Aynı işyerinde 
‘’11-15 yıl’’ arası çalışan işlemde nepotizm algısının en yüksek olduğu gruptur. 

Tablo 11: Toplam Çalışma Süresi Değişkenine Göre Nepotizm ve Boyutları

N Mean Std. Deviation p

Nepotizm 1 yıldan az 26 3,63 0,88

1-5 yıl 41 3,52 0,87

6-10 yıl 57 3,49 1,02

11-15 yıl 41 3,39 1,07 0,890

16-20 yıl 17 3,71 0,95

20 yıldan fazla 26 3,52 1,17

İşe Almada 
/Terfide 
Nepotizm

1 yıldan az 26 3,82 ,94

1-5 yıl 41 3,72 1,00

6-10 yıl 57 3,55 1,10

11-15 yıl 41 3,48 1,16 0,618

16-20 yıl 17 3,95 0,97

20 yıldan fazla 26 3,65 1,27

İşlemde 
Nepotizm

1 yıldan az 26 3,30 ,91

1-5 yıl 41 3,18 1,06

6-10 yıl 57 3,39 1,01 0,948

11-15 yıl 41 3,23 0,99

16-20 yıl 17 3,29 1,09

20 yıldan fazla 26 3,28 1,15

Toplam çalışma süreleri değişkeni dikkate alınarak grupların nepotizm ve 
boyutlarına dair algılarında anlamlı bir farklılık olup olmadığı tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Yapılan analiz sonucu gruplar arasında nepotizm ve boyutlarına 
dair algılarında anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır (p>0,05).. Toplam 
çalışma süresi ‘’16-20 yıl’’ arasında olan çalışanların nepotizm ve işe almada/
terfide nepotizm algısı en yüksektir. Tüm çalışma hayatı ‘’6-10 yıl’’ arasında 
olan çalışanların ise işlemde nepotizm algısı diğer gruplara göre yüksektir. 
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5.  Sonuç

Kayırmacılığın akrabalık ilişkilerine dayanan bir türü olan nepotizm, işletmelerin 
gelişimini ve sürekliliğini etkileyen bir engeldir. İşletmelerin küresel gelişmelere 
bağlı olarak değişmesi ve çevreye uyum sağlaması gerekmektedir. Bu uyumu 
sağlayacak olan en önemli üretim faktörü ‘’insan’’ yani çalışan faktörüdür. 
Çalışanların motive olması, iş tatmin düzeyinin yüksek olması işletmelerin kısa ve 
uzun vadeli amaçlarına ulaşmasını etkilemektedir. Ancak nepotist uygulamaların 
işletmelerde gerçekleşmesi çalışanların işletmeye olan güven, adalet ve bağlılık 
düzeylerini düşürür. Bu nedenle nepotizm uygulamalarının ortadan kaldırılması 
işletme içinde çalışan tüm bireyler açısından oldukça önemlidir. İşletmelerde 
farklı demografik özelliklere sahip bireyler çalışmaktadır. Farklı özelliklere ait 
çalışanların nepotizm algılarını ölçmek ve oluşabilecek çatışmanın engellenmesi 
işletmeler adına fayda sağlayacaktır. 

Nepotizm ölçeği, Ford McLaughlin (1985) tarafından oluşturulmuş, 
Asunakutlu (2009) tarafından faktör analizi uygulanmış ve ölçek işe almada 
nepotizm, terfide nepotizm ve işlemde nepotizm olarak üç boyut altında 
incelenmiştir. Bu çalışmada ölçeğe uygulanan faktör analizi sonucu maddeler iki 
faktör altında toplanmış bu faktörlere de; işe almada/terfide nepotizm ve işlemde 
nepotizm adı verilmiştir. Bu araştırmadaki faktörlerin önceki çalışmadan farklı 
çıkma sebebinin veri seti olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmada çalışanların demografik özelliklerinin farklılaşıp 
farklılaşmadığı tespit edilmek amaçlanmıştır. 208 kamu ve özel sektörü 
çalışanına anket uygulanmış ve yapılan Bağımsız Örneklemler T-test ve Tek 
Yönlü Varyans analizi sonuçları şu şekilde gerçekleşmiştir: Kadın ve erkek 
çalışanların nepotizm ve boyutlarına dair algılarında anlamlı bir farklılıktır 
yoktur. Yapılan kayırmacılık her iki cinsiyet için de benzer algıyı oluşturmaktadır. 
Karacaoğlu ve Yörük (2012), Kurt ve Doğramacı (2014) ve Pelit vd. (2017) 
yaptığı çalışmada elde edilen sonuç benzerdir. Medeni hal değişkenine göre 
evli ve bekâr bireylerin nepotizm ve işlemde nepotizm algılarında anlamlı 
farklılık bulunmamaktadır. Ancak işe alma/terfide nepotizm boyutunda bekâr 
çalışanların evlilere göre daha yüksek bir algıya sahip olduğu görülmektedir. 
Bekâr bireylerin istihdam süreci ve yükselme esnasındaki kayırmacı tutumlara 
kayıtsız kalmadığı görülmektedir. Bu durum Karacaoğlu ve Yörük (2012), Kurt 
ve Doğramacı (0214) yaptıkları çalışma ile tutarlıyken Pelit vd. (2017) yaptığı 
çalışmada farklı sonuçlara ulaşmıştır. Pelit vd. (2017) evli bireylerin nepotizm 
algılarının bekârlara göre yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kamu ve özel 
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sektör çalışanlarının nepotizm ve işe almada/terfide nepotizm algıları arasında 
anlamlı farklılık bulunmaktadır. Özel sektör çalışanları, işe alım sürecinde 
ve yükselmede kayırmacı politikaları daha fazla hissetmektedir. Bu durumun 
kamu işe alımlarında ya da yükselmelerinde merkezi sınavın uygulanmasının 
etkili olduğu düşünülebilir. Yaş değişkenine ait gruplar göz önüne alındığında 
çalışanların nepotizm ve boyutlarına dair algılarında anlamlı bir farklılık 
yoktur. Bu değişkenle ilgili Karacaoğlu ve Yörük (2012), Kurt ve Doğramacı 
(2014) ve Pelit vd. (2017) benzer sonuçlar elde etmişlerdir. ‘’2000 ve sonrası’’ 
doğan çalışanların nepotizm algılarının diğer gruplara göre daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Bu durum; yeni neslin kayırmacılık davranışlarına olan 
hassasiyetlerini göstermektedir. Eğitim değişkenine bakıldığında, çalışanların 
nepotizm ve boyutlarına dair algılarında farklılık bulunmamaktadır. Karacaoğlu 
ve Yörük (2012), Kurt ve Doğramacı (2014) yaptıkları çalışmada eğitim 
değişkenine göre gruplara arasından nepotizm algılarında farklılıktır yoktur. 
Nepotizm algısı en yüksek eğitim gruplar ‘’Lise’’ ve ‘’İlköğretim’’ eğitim 
düzeyindekilerdir. Nepotizm algısı en düşük grup ise ‘’Lisansüstü’’ eğitim 
düzeyidir. Eğitim düzeyi düştükçe nepotizm algısının arttığı söylenebilmektedir. 
Gelir düzeyine göre gruplanan çalışanların nepotizm ve boyutlarına dair 
algılarında anlamlı farklılığa rastlanmıştır. Yapılan analizler sonucu bu farklılığın 
sebebinin ‘’15000TL ve’’ gelir seviyesindeki grup olduğu görülmektedir. Bu 
grubun nepotizm ve boyutlarına dair algısı düşük gelirlilere göre daha azdır. 
Gelir seviyesinin düşmesinin nepotizm algısının artmasına neden olmaktadır. 
‘’Çalışma Süresi’’ ve ‘’Toplam Çalışma Süresi’’ demografik değişkenlerine 
göre, çalışanların nepotizm ve nepotizm boyutları algıları anlamlı farklılık 
göstermemektedir. Pelit vd. (2017) çalışma süresine göre grupların nepotizm 
algılarında anlamlı farklılık elde etmemiştir. Aynı işyerinde 20 yıldan fazla 
çalışan bireylerin nepotizm algıları en yüksektir.  Bu çalışmanın amacı kamu 
ve özel sektörde çalışan farklı demografik özelliklere sahip bireylerin nepotizm 
algılarının farklılaşmadığını ölçmektir. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen 
verilerde göze çarpan kısım; eğitim düzeyinin arttıkça, gelir seviyesinin 
yükseldikçe nepotizm algısının düşmesidir. Gelir düzeyi az olan ve düşük eğitim 
düzeyine sahip çalışanlar işletmelerde daha fazla nepotizm uygulamalarına 
maruz kaldıklarını hissetmektedirler. Bu durumun ortadan kaldırılması için; 
çalışanlara adil bir ücret ve çalışma sistemi uygulanmalı, çalışan aile üyesi 
olsun ya da olmasın herkesin eşit şartlar altında ödüllendirme ve cezalandırma 
sistemine tabi tutulması, herkese belirli ilke ve esaslar çerçevesinde davranılması 
gerekmektedir.  
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Araştırmanın kısıtı; verilerin tek bir ilde toplanmasıdır. Nepotizm kültürel 
sebeplerle de ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla farklı il ve bölgelerde nepotizme 
dair çalışmalar yapılması önerilmektedir. Ayrıca nepotizm ve boyutlarının farklı 
örgütsel değişkenlerle de araştırılması gelecek çalışmalara tavsiye edilmektedir.
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