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PAZAR YÖNELĠMĠ, GĠRĠġĠMCĠLĠK YÖNELĠMĠ VE Ġġ 

KARMAġIKLIĞI ĠLE ÖĞRENME YÖNELĠMĠ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER: DENEYSEL BĠR ÇALIġMA 

Prof. Dr. Ali E. Akgün
1
,
 
Prof. Dr. Halit Keskin

2
,   Dr. AyĢe Günsel

3
, Bülent 

Sakarya
4
 

Özet: Bu çalışmada girişimcilik yönelimi, pazar yönelimi, iş karmaşıklığı ve öğrenme 

yönelimi arasındaki ilişkileri açıklamak ve girişimcilik yönelimi, pazar yönelimi ve iş 

karmaşıklığının öğrenme yönelimi üzerindeki etkilerini araştırmak üzere bütünsel bir 

model geliştirilmektedir. Girişimcilik yönelimi, pazar yönelimi ile öğrenme yönelimi 

arasındaki ilişkilere dair çok sayıda çalışmanın varlığına rağmen; ilgili literatür 

incelendiğinde iş karmaşıklığı ile öğrenme yönelimi arasındaki ilişkilere dair bir 

boşluğun mevcut olduğu görülmektedir. Bu araştırma, iş karmaşıklığını da araştırma 

modeline dâhil ederek benzer çalışmalardan farklılaşmaktadır. Önerilen hipotezleri test 

etmek amacı ile Gebze ve Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren 65 firma üzerinde bir 

uyguluma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, örgütsel davranış literatürüne 

önemli katkılar sağlamaktadır. Birinci olarak bulgular; hem iş karmaşıklığı hem de 

girişimcilik yöneliminin öğrenme yönelimi üzerindeki pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip 

olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte çalışma bulguları, iş karmaşıklığının 

öğrenme yönelimi üzerindeki etkisinin girişimcilik yöneliminin etkisinden daha güçlü 

olduğunu da ortaya koymaktadır. Nihayetinde de çalışma sonuçları, -pazar yöneliminin 

öğrenme yönelimi üzerindeki etkisinin iş karmaşıklığı ve girişimcilik yönelimi tarafından 

gölgelenmesi sebebiyle- ülkemiz firmalarının pazar yönelimi olgusuna gereken 

hassasiyeti göstermedikleri gerçeğini gözler önüne sermektedir.  

Anahtar kelimeler: Pazar yönelimi, müşteri yönelimi, öğrenme yönelimi, girişimcilik 

yönelimi ve iş karmaşıklığı.  
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1.GĠRĠġ 

KarmaĢa ve belirsizliğin damgasını vurduğu günümüz iĢ dünyasında 

iĢletmelerin üstesinden gelmeleri gereken temel sorunlardan biri de 

rekabetçiliklerini korumak olarak karĢımıza çıkmaktadır.  KüreselleĢme, 

ekonominin temelleri ile birlikte firmaların iĢ yapma tarzlarını da 

değiĢtirmektedir. En büyüğünden küçüğüne, iĢletmeler artık sadece yerel 

rakipleriyle değil uluslararası firmalarla ile de rekabet etmek durumundadır. ĠĢ 

dünyasındaki aktörlerin sayısı gitgide artmakta; önlerine geçmiĢe nazaran çok 

daha fazla sayıda alternatif çıkan müĢterilerin de marka bağlılıkları düĢmekte; 

sonuç olarak rekabetin kuralları kökten değiĢmektedir. Bu yeni koĢullarda 

iĢletmelerin varlıklarını sürdürmeleri ve rekabetçiliklerini arttırabilmeleri; pazar 

odaklı, öğrenmeye açık ve giriĢimci bir yaklaĢım sergilemeleri ile yakından 

iliĢkilidir (Calantone vd. , 2002: 515; Slater ve Narver, 2000: 64; Morgan ve 

Turnell, 2003: 256). Nitekim öğrenme yönelimi, pazar yönelimi ve giriĢimcilik 

yönelimi kavramlarının çok çeĢitli disiplinden araĢtırmacıların ve iĢ dünyasından 

yöneticilerin ilgi alanına girdiği, bu kavramlar üzerinde ayrıntılı bilimsel 

çalıĢmaların gerçekleĢtirildiği görülmektedir.  

Pazar yönelimi, pazar odaklı bir yaklaĢımın örgüt genelinde kabul görmesi 

ve değiĢen müĢteri ihtiyaçlarına uygun bir pazarlama anlayıĢının yaratılmasını 

sağlamakta; bu Ģekliyle üstün bir performans ve uzun dönemli baĢarının olmazsa 

olmaz bir unsuru olarak karĢımıza çıkmaktadır (Ellinger vd., 2008: 356; Borges 

vd., 2008; Zhou vd., 2008).  Bu nedenle müĢterilerin temel bir kaynak teĢkil 

ettiği pazar yönelimi kavramı ve pazar yöneliminin performans üzerine olan 

etkileri, yönetim ve pazarlama literatürü açısından zengin bir çalıĢma alanı 

olarak kabul edilmektedir (Mason vd., 2006: 141-142).  

Pazar yönelimi ile yakından iliĢkili bir kavram da öğrenme yönelimidir. 

Ġlgili literatür incelendiğinde öğrenme yönelimi üzerine gerçekleĢtirilen çok 

sayıda çalıĢmanın varlığına rastlanmaktadır (Jeffrey, 2008; Calantone vd., 2002 

gibi). Örneğin rekabet avantajı teorisi; örgütsel öğrenmeyi, belirsizliğin hüküm 

sürdüğü dinamik çevrelerde firmaların rekabet avantajı sağlayabilecekleri hayati 

bir kaynak olarak ele almaktadır. Hatta Liu, Luo ve Shi`ye (2002) göre 

rakiplerden daha hızlı öğrenebilme yeteneği, sürdürülebilir rekabet avantajı için 

yegâne kaynaktır.  

Pazar ve öğrenme ile iliĢkili bir baĢka güncel kavram da Ģirket 

giriĢimciliğidir. ġirket giriĢimciliğinin baĢta yönetim disiplini olmak üzere çeĢitli 

alanlarda gerçekleĢtirilen araĢtırmalarda kapsamlı bir Ģekilde ele alındığı 

görülmektedir. ġirket giriĢimciliği; yenilikçilik, risk alma ve geleceği 

öngörebilme üzerine odaklanmakta; bu haliyle öğrenme yönelimi açısından da 

büyük bir önem taĢımaktadır (Li vd., 2008). ġirket giriĢimciliğinin üstlendiği bu 

hayati rol, mevcut literatürde de karĢımıza çıkmaktadır. Örneğin Liu vd. (2002), 

Çin`de kamu iĢletmeleri üzerinde gerçekleĢtirmiĢ oldukları çalıĢmalarında 

müĢteri yönelimi ve giriĢimcilik yöneliminin öğrenme yönelimi üzerine olan 
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etkilerini test etmekte; Slater ve Narver (1995) ise giriĢimcilik yönelimi ve 

müĢteri yönelimi ile öğrenme yönelimi arasındaki karĢılıklı iliĢkiler üzerinde 

durmaktadır. Bu çalıĢmada ise bahsedilen değiĢkenlerle birlikte iĢ karmaĢıklığı 

da araĢtırma modeline dâhil edilmektedir. Özellikle de geliĢen teknolojinin 

etkisiyle iĢ tanımları her geçen gün değiĢerek iĢin karmaĢıklık seviyesi 

yükselmekte; iĢ görenler ise bu karmaĢaya bağlı olarak daha fazla öğrenme 

ihtiyacı ile karĢı karĢıya kalmaktadır.  

Bu çalıĢmada pazar yönelimi, öğrenme yönelimi, giriĢimcilik yönelimi ve 

iĢ karmaĢıklığı kavramları öncelikle literatür taraması ile incelenmekte; bu 

kavramlar arasındaki iliĢkileri açıklamaya yönelik bir model geliĢtirilmekte ve 

araĢtırma modelinde belirtilen değiĢkenler arasındaki iliĢkiler istatistiksel olarak 

test edilmektedir.   

2.LĠTERATÜR TARAMASI 

2.1. Pazar Yönelimi 

 Pazar yönelimi, en basit Ģekliyle, örgütün pazar odaklı bir anlayıĢ 

içersinde müĢteriler ve rakiplere dair mevcut bilgi tabanını geniĢletmeyi ve 

pazardaki olası değiĢimleri önceden tahmin etmeyi bir öncelik olarak 

benimsemesi Ģeklinde tanımlanabilmektedir (Ellinger vd., 2008: 354). Böylesi 

bir yaklaĢım, örgütlere, rakiplerine nazaran üstün bir konum sağlamaktadır 

(Zhou vd., 2008). 

 Pazar yönelimi, özünde örgütsel bir değer sistemi olarak bilgi paylaĢımı 

için güçlü bir altyapı sağlamaktadır. MüĢteriler ve rakiplere dair mevcut bilgi 

tabanını geniĢletmek ve pazardaki olası değiĢimleri önceden tahmin etmek; 

örgütlere, faaliyette rakiplerine nazaran üstün bir konum sunmaktadır (Mason 

vd., 2006: 143). Böylesi önemli bir kavram olan pazar yöneliminin tanımına dair 

tam anlamıyla bir fikir birliği henüz sağlanamamıĢ olsa da; literatürde iki temel 

yaklaĢımın hâkimiyeti görülmektedir. Bu iki yaklaĢım, pazar yönelimini iki 

farklı noktadan tanımlamaktadır. Bu iki yaklaĢımdan ilkini oluĢturan Kohli ve 

Jaworski (1990: 5), pazar yönelimi kavramını, pazarlama kavramının 

uygulamaya geçirilmesi olarak görmekte iken; Narver ve Slater (1990: 22) pazar 

yönelimini müĢteri ihtiyaçlarını anlama yönünde firmaya üstünlük sağlayan 

kültürel bir boyut olarak tanımlamaktadır. Pazar temelli bakıĢ açılarında Kohli 

ve Jaworski (1990: 5), pazar yöneliminin, müĢteriler ve rakipler hakkındaki 

enformasyonu geliĢtirmedeki dıĢsal vurgusu nedeniyle, geliĢen müĢteri 

ihtiyaçlarını sezinlemek ve yenilikçi ürünler ve hizmetler yoluyla firmalara bu 

ihtiyaçları karĢılamak yönünde bir üstünlük sağladığını ifade etmektedir. Bu 

yaklaĢım, özellikle pazarlama alanındaki uzmanlar arasında kabul görmektedir. 

Diğer yandan Narver ve Slater (1990), pazar yönelimini, müĢterilere 

iliĢkin değerlerin örgütün tüm kademelerince benimsenerek örgüt kültürünün bir 

boyutu haline gelmesi olarak tanımlamakta, böylece pazar yönelimini kültürel 

bir değiĢken olarak ele almaktadır. Bununla birlikte Heiens (2000: 2), pazar 
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yöneliminin örgütün geliĢimi ve karlılığı açısından da üstlendiği rolün altını 

çizmektedir.   

Pazar yönelimi ile yakından iliĢkili bir kavram da müĢteri yönelimidir. 

MüĢteri yönelimi, müĢteri ihtiyaçları ve tatmininin örgütün öncelikleri arasında 

yer aldığını belirten inançlar setini temsil etmektedir (Deshpande vd., 2000: 

353). En basit Ģekliyle müĢteri yönelimi; müĢteriler hakkında yeni bilgilerin elde 

edilmesi ve bunların kullanılması olarak tanımlanabilmektedir.  MüĢteri 

yönelimi, müĢterilerden gelen bilginin organizasyon için kullanılması, müĢteri 

ihtiyaçlarına ulaĢmak için yeni stratejilerin geliĢtirilmesi ve bu stratejileri 

müĢteri ihtiyaç ve isteklerine göre düzenlenmesidir (Zhou, 2008). Narver ve 

Slater (1990: 25-26) ise müĢteri yönelimini; daha etkin ve verimli bir örgütün 

meydana getirilmesi için, müĢterilere daha çok önem verilmesini sağlayacak 

gerekli uygulama ve düzenlemelerin gerçekleĢtirilmesi olarak 

kavramsallaĢtırmaktadır. Bu uygulamaların gerçekleĢtirilmesi ve bu doğrultuda 

stratejilerin belirlenmesi ise uzun dönemli bir planlama ve yatırım 

gerektirmektedir ki müĢteri yönelimi anlayıĢının benimsenerek uygulamaya 

geçmesi uzun dönemli bir süreçtir. MüĢteri yönelimi kavramı, temel olarak örgüt 

ve müĢteriler arasındaki dinamik iliĢkiler (pazardaki rakipler ve içsel paydaĢlar 

gibi) yani pazar üzerine odaklanmaktadır.  Bu açıdan Deshpande vd. (2000: 355) 

müĢteri yönelimi ve pazar yöneliminin birbirlerinin yerine kullanılabilir 

kavramlar olduğunu ifade etmektedir.  

 Çok yönlü bir kavram olmasına ve iĢletmelere geniĢ bir vizyon 

sağlamasına karĢın pazar yöneliminin yeteriz kaldığı durumlar da söz 

konusudur. Örneğin, birçok iĢletme için önemli bir tehlike kendilerini pazar 

yönelimli olarak algılamalarıdır. Bu tehlike aslında onların mevcut müĢterileri 

ve rakipleriyle ilgili pazar bilgisi edinme yönünde yeterince 

odaklanamamalarının bir sonucu olup; geliĢen pazarlar veya rakipler göz ardı 

edilmektedir (Zhou vd., 2008). Üstelik Slater ve Narver`a (2000: 73) göre pazar 

yönelimi uygulamaları, örgütlerin sadece müĢteri ihtiyaçlarına odaklanmalarıyla 

da sınırlı kalabilmektedir. Böylesi kısıtlı bir odaklanma da örgütlerde sadece tek-

döngülü (adaptive) öğrenmeye yol açmaktadır. Bu durum, pazar yönelimli 

örgütlerin geleneksel olmayan rakiplerinden gelen tehditeri zamanında fark 

edememeleri tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Sonuç olarak, tek baĢına 

pazar yöneliminin mevcudiyeti sadece geleneksel sınırlar içinde öğrenmeye yol 

açabilmektedir. Daha yüksek seviyede bir öğrenme ihtiyacı ile birlikte bir diğer 

güncel kavram olarak öğrenme yönelimi karĢımıza çıkmaktadır.  

2.2. Öğrenme Kavramı ve Öğrenme Yönelimi 

Öğrenme, bireyleri yeni yaklaĢımlar geliĢtirme, yeni bilgi edinme ve onu 

paylaĢma yönünde kesintisiz çaba göstermeye yönlendiren bir süreçtir (Liu vd., 

2002: 368). Koffman ve Senge (1993: 8) öğrenmeyi bireyi o zamana dek 

gerçekleĢtiremediği bir Ģeyi yapmaya muktedir hale getiren davranıĢ ve düĢünce 

değiĢiklikleri bütünü olarak tanımlayarak onu bilgi edinmekten ayırmaktadır. 
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Bazı teorisyenler ise öğrenmeyi, düĢünce ve eylem arasında bir köprü kurarak 

tanımlamaktadır. Yine Argyris (1991: 101), öğrenmenin ancak yeni bir bilginin 

farklı bir forma dönüĢtürülmesi sonucunda meydana gelebileceği görüĢünü 

savunmaktadır. Bu noktadan öğrenme, bireylerin davranıĢlarında etkinliği 

sağlamak için hem fiili hem de kavramsal kapasitelerini arttırmaları olarak da 

kavramsallaĢtırılabilmektedir (Morgan ve Turnell, 2003: 256; Jeffrey, 2008). 

Burada öğrenmenin iki seviyesi karĢımıza çıkmaktadır: tek döngülü öğrenme ve 

çift döngülü öğrenme. Tek döngülü öğrenme kapsamında, temel normlar 

değiĢmeksizin sadece davranıĢlar üzerinde bir değiĢim meydana gelmektedir. 

Daha düĢük seviyede gerçekleĢen bu öğrenme türü; kalıcılıktan uzak olup 

örgütün belirli bir bölüm ya da departmanını etkilemektedir. Örneğin spesifik bir 

durum ya da soruna dair sebeplerin anlaĢılması, tek döngülü öğrenmeye bir 

örnek teĢkil etmektedir. 

Öğrenmenin bir üst seviyesi olan çift döngülü öğrenmede ise sadece 

faaliyet ve davranıĢlar değil; davranıĢların temelini oluĢturan norm, değer ve 

kabullerin değiĢimi söz konusudur (Sadler-Smith vd., 2001: 142). Diğer bir 

deyiĢle çift döngülü öğrenme, örgütün temel varsayım ve kabullerinin 

sorgulandığı ve yeniden Ģekillendirildiği stratejik bir öğrenme sürecini ifade 

etmektedir. Tek döngülü öğrenmenin kısa dönemli ve geçici yapısına karĢın; çift 

döngülü öğrenme uzun dönemli ve kalıcı bir nitelikte karĢımıza çıkmaktadır.  

Her iki öğrenme türü de örgütsel etkinlik ve baĢarıya katkıda bulunmakla 

birlikte; mevcut literatür çift döngülü öğrenmenin tek döngülü öğrenmeye 

kıyasla örgütsel etkinlik ve baĢarı açısından daha önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır (Hitt vd., 2000: 234). 

Öğrenme, özünde bireysel bir süreçtir. Ancak yoğun rekabet ve teknolojik 

değiĢimin damgasını vurduğu küresel iĢ dünyasında örgütlerin varlıklarını 

sürdürebilmeleri, ancak örgütsel seviyede gerçekleĢen bir öğrenme süreci ile 

mümkün hale gelmektedir.  Örgütsel öğrenme en basit Ģekliyle, örgütlerin kendi 

sorunlarını çözmelerine, yeni fikirler yaratmak için kapasitelerini arttırmalarına 

ve kendi geleceklerini belirlemelerine olanak sağlayan hayati bir yetenek olarak 

tanımlanmaktadır (Chen vd., 2003: 74). Ancak temelde bireyler aracılığı ile 

gerçekleĢen bir süreç olsa da; örgütsel öğrenmenin örgüt üyelerinin 

öğrenmelerinin kümülatif toplamından ibaret kabul edilmesi büyük bir hata 

olacaktır. Örgütlerin canlılar gibi beyinleri ve sinir sistemleri olmasa da; biliĢsel 

sistemleri ve hafızaları vardır. Bireylerin kiĢilik, alıĢkanlık ve inançlarını 

geliĢtirmeleri gibi, örgütler de kendi görüĢ ve ideolojilerini geliĢtirmektedir. 

Örgütsel öğrenme, örgütü meydana getiren üyelerin keĢif, icat ve 

değerlemelerinin örgütün ortak zihinsel modelleri ile bütünleĢmesi sonucu 

meydana gelmektedir (Ghosh, 2004). Bu noktada örgütsel öğrenme de aynı 

bireysel öğrenme gibi tek döngülü ve çift döngülü olmak üzere iki kategoride ele 

alınmaktadır. Tek döngülü öğrenme,  kurulu çalıĢma ve problem çözme düzenini 

desteklerken uzun dönemde çalıĢma düzeninde belirgin bir değiĢime neden 

olmamaktadır. Bunun aksine çift döngülü öğrenme ise örgütün çevresindeki 
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değiĢimlere karĢı gösterdiği davranıĢları ve karar verme mekanizmasını 

sorgulayarak yeniden yapılanma sürecini beraberinde getirmekte ve yeni çalıĢma 

yöntemlerinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmaktadır.  

Örgütsel bir seviyede öğrenme ihtiyacı, öğrenme yönelimi kavramını da 

beraberinde getirmektedir. Örgütsel öğrenme yeteneğini oluĢturan ilk gösterge 

olarak öğrenme yönelimi; bilgi yaratma, dağıtma ve kullanma yeteneğini 

tanımlayan bir örgütsel değerler çerçevesini ifade etmektedir (Hult vd., 2001: 

179). Diğer bir deyiĢle öğrenme yönelimi, rekabet avantajı elde etmek için örgüt 

dâhilinde bilginin üretilmesi ve kullanılmasına yönelik faaliyetler bütünü olarak 

da tanımlanabilmektedir. Bu faaliyetler; rakiplerden daha üstün ürünler üretmek 

üzere müĢteri ihtiyaçları, pazar değiĢimleri ve rakiplerin faaliyetleri hakkındaki 

enformasyonun elde edilmesi ve paylaĢılmasını da içermektedir (Calantone vd., 

2002: 519). Rekabetin hızla artması ve enformasyon teknolojilerinin yükseliĢi ile 

birlikte öğrenme yönelimi, sürdürülebilir rekabet avantajı için temel unsurlardan 

biri haline gelmektedir (Jiménez-Jiménez ve Cegarra-Navarr, 2007: 694). 

Öğrenme yönelimi: (1) öğrenmeye bağlılık (2) açık fikirlilik (3) ortak 

vizyon gibi değerlerle bütünleĢmiĢ bir kavramdır. Bu değerler, bireylerin neden 

sonuç iliĢkilerini, görünen ile görünenin altında yatanları, inançları ve rutinleri 

anlama; öğrenmeyi motive eden bir görev ve yönelim duygusu paylaĢma ihtiyacı 

hissetmesi yoluyla örgüt kültürüne katkıda bulunmakta; dolayısıyla literatürde 

öğrenme yönelimi örgütsel kültürün önemli bir bileĢeni olarak kabul 

edilmektedir  (Calantone vd., 2002, s. 516; Emden vd., 2005: 885). 

Öğrenmeye Bağlılık: Öğrenmeye bağlılık, bir örgütün öğrenmeye 

atfettiği değeri ortaya koymaktadır. Öğrenmeye bağlılık seviyesi yüksek olan bir 

örgüt, öğrenmeyi bir yatırım olarak görmektedir. Bununla birlikte öğrenmeye 

bağlılık, uzun dönemli stratejik bir yaklaĢımın ifadesidir (Calantone vd., 2001: 

516). 

Ortak Vizyon: Örgüt dâhilinde kabul gören ortak bir vizyonun 

mevcudiyeti, öğrenmeye yönelik bir odaklanmayı da beraberinde getirmektedir. 

Nitekim örgüt genelince paylaĢılmıĢ ortak bir vizyon olmaksızın örgütün üyeleri 

tarafından gerçekleĢtirilen öğrenme, pek de anlamlı olmayacaktır (Calantone vd., 

2001: 516). 

Açık GörüĢlülük: Açık görüĢlülük, örgütün yeni fikir ve uygulamaları 

benimsemeye istekli olması durumunu ifade etmektedir. Günümüzde firmalar, 

hızla değiĢen teknoloji ve düzensiz pazarlarla yüzleĢmek; dolayısıyla da yeni 

görüĢ, yaklaĢım ve uygulamaları benimsemeye ve paylaĢmaya açık olmak 

zorundadır (Calantone vd., 2001: 517). 

         Öğrenme yönelimi, enformasyon teknolojilerinin yükseliĢi de dikkate 

alındığında pazardaki ve rakiplerin faaliyetlerindeki değiĢikliklere dair bilgi 

edinmeyi ve edinilen bu bilginin nasıl yorumlanacağını, paylaĢılacağını ve 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V69-4KBDWP4-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=fe89f41718755dbc14eb071675767592#vt1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V69-4KBDWP4-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=fe89f41718755dbc14eb071675767592#vt1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V69-4KBDWP4-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=fe89f41718755dbc14eb071675767592#vt1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V69-4KBDWP4-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=fe89f41718755dbc14eb071675767592#vt2
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geliĢtirileceğini etkilemektedir (Hurley ve Hult, 1998: 45). Dolayısıyla öğrenme 

yönelimi; etkin bir bilgi transferi süreci için gerekli alt yapıyı oluĢturmaktadır.  

Öğrenme yönelimi yüksek düzeyde öğrenme ile birlikte (çift-döngülü ve 

proaktif öğrenme gibi) gelen örgütsel bir niteliktir. Bu öğrenme tipi, nihayetinde 

davranıĢlarda bir değiĢimle sonuçlanarak zihinsel modeller ve örgütsel normların 

değiĢmesine yol açmaktadır. Böylesi bir öğrenme ile örgüt; hedeflerini, doğasını 

ve kendisini çevreleyen değer ve inançları yeniden değerlendirmektedir. 

Bununla birlikte çift-döngülü öğrenme, örgütlerin modası geçmiĢ pazar bilgisi 

ve normlarını unutmalarını (unlearning) sağlamakta ve aynı zamanda yeni 

enformasyona ön yargıyla bakmaya neden olan algısal filtreleri de ortadan 

kaldırmaktadır. Bu öğrenme Ģekli firmalara sürekli iyileĢtirme imkânı 

sağlamanın yanında onlara aynı zamanda radikal yenilikler yapma fırsatı da 

vermektedir. Bu açıdan pazar yönelimi, pazar enformasyonunu iĢleme 

faaliyetlerine yön veriyor ve önceliklendiriyor iken, öğrenme yönelimi çift-

döngülü öğrenmeyi ön plana getirmektedir. Bu nedenle pazar yönelimi bilgi-

üretici davranıĢlar, öğrenme yönelimi ise bilgi-sorgulayıcı değerler ile temsil 

edilmektedir (Sinkula ve Baker, 1999: 416-417). 

2.3.Pazar Yönelimi ve Öğrenme Yönelimi ĠliĢkisi  

Pazarlama literatüründe öğrenme yönelimi örgütsel kültürün önemli bir 

unsuru olarak kabul edilmektedir (Emden vd., 2005: 887). Örneğin, Sinkula vd. 

(1997: 306), öğrenme yönelimini, iĢletmenin yeni bilgi yaratma eğilimini 

etkilemekte olan temel örgütsel değer olarak kavramsallaĢtırmaktadır. Pazar 

odaklı örgütler, pazara dair bilginin edinilmesi, geliĢtirilmesine, 

güncelleĢtirilmesine ve müĢteri açısından yüksek değer oluĢturan yeteneklerin 

geliĢtirilmesine önem vermektedir ki bu bilgi ve yeteneklerle ilgili süreçleri 

örgütsel öğrenmeyi de meydana getirmektedir. Buna paralel olarak Narver ve 

Slater (1990: 27), öğrenme yönelimi ile pazar yöneliminin arasında pozitif iliĢki 

olduğu yönünde görüĢ bildirmektedir 

Celuch vd. (2002), konu üzerine yaptıkları çalıĢmalarında, yöneticilerin 

algıladıkları pazar yönelimi ve öğrenme yönelimi seviyelerini incelenmektedir. 

Anket sonuçları, pazar yönelimini güçlü olarak hisseden yöneticilerin görev 

aldığı firmalarda pazarlama yeteneklerinin, global yeteneklerinin ve üst yönetici 

yeteneklerinin diğerlerine nazaran daha yüksek olduğunu göstermektedir. Sözü 

geçen bu çalıĢmada global yetenekler, yöneticinin global ihtiyaçlar hakkında 

bilgi edinerek müĢterilere yönelik bir farkındalık geliĢtirmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Global yetenekler, yöneticinin bilgi edinme yetenekleri ile 

doğru orantılı olarak geliĢmekte ve örgütsel performansa katkıda bulunmaktadır. 

Ġlaveten çalıĢma sonuçları, öğrenme yönelimini güçlü olarak algılayan 

yöneticilerin sistemli bilgi edinme yeteneklerinin, üst yönetici kabiliyetlerinin ve 

değiĢimlere karĢı kendilerini geliĢtirme yeteneklerinin diğer Ģirket yöneticilerine 

nazaran daha üst seviyelerde olduklarını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla;  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7S-4BT1X1C-1&_user=747279&_coverDate=03%2F01%2F2004&_alid=170990499&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5850&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_acct=C000041858&_version=1&_urlVersion=0&_userid=747279&md5=bbd7282a9078082e252df31fa80fc193#bib31#bib31
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7S-4BT1X1C-1&_user=747279&_coverDate=03%2F01%2F2004&_alid=170990499&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5850&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_acct=C000041858&_version=1&_urlVersion=0&_userid=747279&md5=bbd7282a9078082e252df31fa80fc193#bib54#bib54
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7S-4BT1X1C-1&_user=747279&_coverDate=03%2F01%2F2004&_alid=170990499&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5850&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_acct=C000041858&_version=1&_urlVersion=0&_userid=747279&md5=bbd7282a9078082e252df31fa80fc193#bib54#bib54
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7S-4BT1X1C-1&_user=747279&_coverDate=03%2F01%2F2004&_alid=170990499&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5850&_sort=d&_st=4&_docanchor=&_acct=C000041858&_version=1&_urlVersion=0&_userid=747279&md5=bbd7282a9078082e252df31fa80fc193#bib54#bib54
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Hipotez 1: Pazar yönelimi ile öğrenme yönelimi arasında anlamlı ve pozitif 

bir iliĢki bulunmaktadır. 

2.4. GiriĢimcilik Yönelimi 

Liu vd. (2002: 368),  giriĢimciliği, deneyim ve öğrenmeye iliĢkin bir 

kavram olarak ele almaktadır. Örgütsel açıdan baktığımızda giriĢimcilik; 

örgütsel risk alma, yenilikçilik ve proaktiflik sürecini temsil etmektedir (Hughes 

ve Morgan, 2006: 653). Bu unsurlara teker teker baktığımızda yenilikçilik; 

yaratıcı ve yeni çözümler peĢinde koĢmayı, yeni ürün ve hizmetler geliĢtirmeyi 

ve yeni teknoloji kaynaklarını kullanmayı içermektedir (Li vd., 2008). Risk alma 

ise örgütün mevcut kaynaklarının fırsatları değerlendirmek üzere kullanmasını 

ifade etmekte olup; baĢarısızlık ihtimali de her zaman mevcuttur. GiriĢimci 

örgütlerin, olası riskleri değerlendirebilmek ve yönetebilmek üzere geçerli 

stratejilere sahip olmaları gerekmektedir. Proaktiflik ise pazarda rakiplerden 

daha üstün süreçlere ve hizmet kalitesine sahip olmayı ve aynı zamanda yeni 

ürünlerin kontrol ve uygulanmasına imkan veren tutum ve yetenekleri 

içermektedir (Liu vd., 2002: 368; Kuivalainen vd., 2007: 255).  

Bu haliyle giriĢimcilik; pazar yöneliminde çok da belirgin olmayan 

yenilik, risk alma ve rekabet gücü kavramlarını öne çıkartmaktadır. Bununla 

birlikte giriĢimcilik, rekabet avantajı sağlamak için yeni ürünlerin pazara 

sunulmasına veya daha önce hizmet verilmeyen farklı pazar bölümlerinin 

belirlenmesine de katkıda bulunmaktadır (Hughes ve Morgan, 2006: 653). Bu 

açıdan, pratikte pazar yönelimi ve giriĢimcilik yöneliminin birbirini 

tamamladığını söylemek de mümkündür (Slater ve Narver, 2000: 70).  

GiriĢimcilik;  risk alabilme ve baĢarısızlıklara hoĢgörü ile yaklaĢabilme, 

bürokrasiye direnç, proaktiflik ve yenilikçilik gibi özellikleri bünyesinde 

barındıran değerleri içermektedir. GiriĢimsel bu değerler; a) bilgi edinimi, b) 

öğrenme için temel varsayımlar ve c) değiĢime adaptasyonu da beraberinde 

getirdiğinden örgütsel öğrenmenin gerçekleĢtirilmesine katkıda bulunmaktadır 

(Slater ve Narver, 2000: 70; Liu vd., 2008: 369). Buna paralel olarak mevcut 

literatür incelendiğinde de giriĢimcilik ile öğrenme yönelimi arasındaki iliĢkiyi 

ele almakta olan çok sayıda çalıĢmanın varlığına rastlanmaktadır. Örneğin Liu, 

Dubinsky ve Shi (2000), ilgili keĢifsel çalıĢmalarında, Ģirket giriĢimciliğinin 

belirsiz ve hızla değiĢen bir çevrede yeni ürün sunma ve yeni pazarlara girme 

kapasitesini geliĢtiren örgütsel seviyede bir öğrenme yönelimine katkıda 

bulunduğunu göstermektedir. Dolayısıyla;  

Hipotez 2: GiriĢimcilik yönelimi ile öğrenme yönelimi arasında anlamlı ve 

pozitif bir iliĢki bulunmaktadır. 

2.5. ĠĢ KarmaĢıklığı 

ĠĢ görenlerin motivasyon ve yaratıcılıkları üzerinde önemli etkiye sahip bir 

faktör olarak karĢımıza çıkan iĢ karmaĢıklığı, söz konusu iĢin çok çeĢitli 

alanlarda yetenek ve deneyim birikimi, iĢbirliği ve koordinasyon gerektirmesi 
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olarak tanımlanmaktadır (Sadler-Smith vd., 2001: 154). Bununla birlikte 

karmaĢık olarak ifade edilen iĢ ve görevlerde çok sayıda hedef ve bu hedeflere 

ulaĢmak için de alternatif yollar mevcuttur. ĠĢin baĢlangıç noktasından arzu 

edilen çıktının gerçekleĢtirilmesine dek çok sayıda stratejinin uygulanması 

gerekmektedir. Son olarak da iĢ karmaĢıklığından bahsederken çevresel 

belirsizlik ve zaman baskısının mevcudiyeti de göz ardı edilmemelidir.  

Baera vd. (2003: 572), iĢ karmaĢıklığını; beceri çeĢitliliği, görev kimliği, 

görevin önemi, otonomi ve geri besleme unsurları ile tanımlamaktadır. Bu 

unsurları teker teker ele aldığımızda; i-)Beceri Çeşitliliği, çalıĢanların farklı 

yeteneklerini kullanmasını gerektiren görev farklılıklarını ifade etmektedir. ii-

)Görev Kimliği, iĢgörenin kendisini yaptığı iĢle özdeĢleĢtirmesini ifade etmekte 

olup; iĢ zenginleĢtirme çabalarının büyük bir kısmı, bu boyut üzerinde 

yoğunlaĢmaktadır.. iii-) Görevin önemi, iĢin diğer insanlar üzerinde etkisini 

iĢgören algıları ile ifade etmektedir. Burada temel nokta, iĢgörenlerin 

örgütlerinde ya da içinde yaĢadıkları toplumda önem ifade eden bir iĢ 

yaptıklarına inanmalarıdır. iv-)Otonomi, iĢ görenin kendi iĢi ile ilgili sahip 

olduğu bağımsızlık seviyesini göstermektedir. Örneğin müĢteri temsilcileri, 

çoğunlukla temas kurma ve bunları geliĢtirmede belirli bir özerkliğe sahiptir. v-

)Geri besleme, iĢgörenlerin performansları ve iĢ görme metotları ile ilgili olarak 

bilgilendirilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bireyler, yaĢamlarının önemli bir 

bölümünü iĢlerine ayırdıkları için ne ölçüde baĢarılı olduklarını belirlemek 

isterler. Üstelik kesintisiz öğrenme yönünde bir ihtiyaç da hissederler. Geri 

besleme burada karĢımıza çıkmaktadır. 

Literatürde iĢ karmaĢıklığı üzerine gerçekleĢtirilen çok sayıda çalıĢmanın 

varlığına rastlanmaktadır. Özellikle iĢ tasarımı alanındaki yapılan analizler, daha 

karmaĢık nitelikteki iĢlerde çalıĢan iĢ görenlerin tatmin ve motivasyon 

seviyelerinin diğerlerine kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 

Örneğin Vegt vd. (2000) tarafından gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada iĢ 

karmaĢıklığının takım çalıĢması üzerindeki etkisi çeĢitli yönleri ile incelenmekte 

ve iĢ karmaĢıklığı ile iĢ tatmini ve iĢ yükümlülüğü arasında pozitif bir iliĢkinin 

varlığı ortaya çıkmaktadır. ĠĢ karmaĢıklığı ve yaratıcılık arasındaki iliĢki ile ilgili 

olarak ise, iĢin karmaĢıklık seviyesinin yaratıcılığı tahmin etmede 

kullanılabilecek önemli bir gösterge olduğu görülmektedir (Baer vd., 2003: 572). 

Sadler-Smith vd.`nın (2001) Ġngiltere`de gerçekleĢtirdiği bir diğer araĢtırma da 

öğrenme yönelimi ile iĢ karmaĢıklığı arasındaki iliĢkinin varlığını destekler 

Ģekilde sonuçlanmaktadır. Nitekim iĢ karmaĢıklığı, beraberinde iĢ görenlerin iĢ 

ile ilgili olarak yeni Ģeyler öğrenme ve yeni yöntemler geliĢtirmeleri yönünde bir 

ihtiyacı da getirmektedir (Sadler-Smith vd., 2001: 147). Dolayısıyla;  

Hipotez 3: ĠĢ karmaĢıklığı ile öğrenme yönelimi arasında pozitif ve anlamlı 

bir iliĢki bulunmaktadır.  
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ġekil 1.  Teorik Model 

3. METODOLOJĠ 

3.1. Ölçeklerin OluĢturulması 

Bu çalıĢmada; giriĢimcilik yönelimi, pazar yönelimi ve iĢ karmaĢıklığı ile 

öğrenme yönelimleri arasındaki iliĢkilerin Türkiye gibi geliĢmekte olan bir 

ekonomiye sahip bir ülkede ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Ġlgili 

hipotezlerin test edilmesi amacıyla çoktan seçmeli ölçek kullanılmıĢtır. 

Katılımcıların düĢünceleri,  1-5 Likert tipi tutum ölçeği (1= kesinlikle 

katılıyorum`dan, 5=kesinlikle katılmıyorum`a) kullanılarak elde edilmiĢtir. 

ÇalıĢmada kullanılan anket soruları daha önce geliĢmiĢ batı ülkelerinde 

kullanılmıĢ, güvenilirlik ve geçerliliği ispatlanmıĢ olan sorulardır. Bu 

ölçeklerdeki sorular yabancı yayınlardan adapte edildiği için; öncelikle 

Türkçe`ye çevrilmiĢ; ardından da Türkçe`ye çevrilmiĢ olan anket soruları tekrar 

Ġngilizceye çevrilerek aslı ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu karĢılaĢtırma sonucunda asıl 

ile tercümenin uyumluluğunun da onaylanması ile anket son Ģeklini almıĢtır. 

AĢağıda anketi oluĢturan ölçeklerin kaynakları veriĢmektedir. 

Pazar yönelimi: Bu çalıĢmada pazar yönelimini ölçmek amacıyla 

Deshpande ve Farley‘den (1998) adapte edilen 4 soruluk pazar yönelimi ölçeği 

kullanılmıĢtır.  

Öğrenme yönelimi: Öğrenme yönelimini ölçmek amacıyla Sinkula 

vd.‘nden (1997) uyarlanan on soruluk öğrenme yönelimi ölçeği kullanılmıĢtır.  

GiriĢimcilik yönelimi: GiriĢimcilik yönelimi Smart ve Conant‘dan (1994) 

uyarlanan beĢ soru kullanılarak ölçülmektedir.   

ĠĢ karmaĢıklığı: ĠĢ karmaĢıklığı, Carroll`dan (1998) uyarlanan dört soru 

kullanılarak ölçülmektedir. 

3.2. Örneklemin OluĢturulması ve Verilerin Toplanması 

Pazar 

Yönelimi 

Öğrenme 

Yönelimi 

İş 

Karmaşıklığı 

Girişimcilik 

Yönelimi 
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Örneklem kitlesi, Gebze ve Ġstanbul bölgesinde konumlanmıĢ olan 500 

adet firmadan oluĢmaktadır. Bu firmaların seçimindeki temel kıstas, kolay 

eriĢilebilirlik olarak karĢımıza çıkmaktadır. Öncelikle bu firmaların genel 

müdürleriyle telefonda irtibat kurularak çalıĢmanın amacı hakkında bilgi 

verilmiĢtir. ĠletiĢime geçilen 250 firmadan 127 `si çalıĢmaya katılmayı kabul 

etmiĢtir. Anketleri doldurmak üzere her bir firmadan örgütün faaliyetleri, 

finansal durumu, kültürü ve çalıĢanları hakkında yeterli bilgiye sahip bir 

katılımcı talep edilmiĢtir. Katılımcıların belirlenmesinin ardından, her bir 

katılımcıya cevaplarının isimsiz olarak değerlendirileceği ve bu cevaplar ile 

aralarında bir bağlantı kurulmayacağı konusunda bilgi verilmiĢtir. Katılımcıların 

anketlerin anonim olarak değerlendirileceği konusunda bilgilendirilmeleri, 

onların bir misilleme korkusu olmaksızın iĢbirliğine gitme yönündeki 

motivasyonlarını arttırmıĢtır. Bununla birlikte katılımcılara doğru ve yanlıĢ 

cevap diye bir kavram olmadığı bilgisi verilerek onlardan soruları olabildiğince 

dürüst ve açık sözlü cevaplamaları istendi. Ġlaveten bağımsız değiĢken ile ölçüt 

değiĢkenin iliĢkili değilmiĢ gibi görünmesini sağlamak amacıyla bir öykü de 

geliĢtirilmiĢtir. Bu prosedürler bireylerin endiĢelerini azaltarak, onların 

cevaplarını sosyal olarak uyumlu, ılımlı yada yazarların onların cevaplamalarını 

beklediklerini düĢündükleri Ģekilde düzenleme eğilimlerini düĢürmektedir 

(Podsakoff vd., 2003).  

Ankete katılmayı kabul eden firmalar ile elektronik posta (e-

mail), mektup ve yüzyüze görüĢme gibi araçlardan faydalanılarak 

iletiĢime geçilmiĢtir. Sonuç olarak çalıĢmamıza katılmayı kabul eden 

127 adet firmadan 65`inden geri dönüĢ sağlanmıĢ olup; bu anket 

verileri istatistiksel değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. Bu da 

anketlerin geri dönüĢ oranının %26 olduğunu göstermektedir. 

Dolayısıyla analize sokulabilecek örneklemimiz 65 firma olarak 

belirlenmiĢtir.  

Örneklemimizdeki katılımcılar; iĢletme sahibi veya ortağı (20%); orta 

düzey yönetici (45%);  üst düzey yöneticilerden (35%) oluĢmaktaydı. 

ÇalıĢmamıza dâhil olan firmaların %32`sini küçük iĢletmeler; %19`unu orta 

büyüklükteki iĢletmeler %49`unu da büyük iĢletmeler oluĢturmaktadır. Bu 

çalıĢmaya; makine ve imalat (55%); hizmet (45%) endüstrileri dâhil edilmiĢtir.  
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Tablo 1. Örneklem Karakteristikleri  

 

 Sıklık Oran (%) 

Sektör   

Makine ve Ġmalat 29 55 

Hizmet 36 45 

Toplam 65 100 

   

ĠĢletme büyüklüğü   

Küçük Ölçekli  

(ÇalıĢan sayısı 50‘den az) 

21 % 32 

Orta Ölçekli  

(ÇalıĢan sayısı 50-150 arası) 

12 % 19 

Büyük ĠĢletme  

(ÇalıĢan Sayısı 150‘den fazla) 

32 % 49 

Toplam 65 100 

   

   

Katılımcının pozisyonu   

Sahip/ĠĢleme ortağı 13 20 

Üst düzey yönetici 23 35 

Orta düzey yönetici 29 45 

Toplam  65 100 

   

 

 

3.3. Geçerlik ve Güvenilirlik  

Ölçeklerin geçerlik ve güvenilirliklerini keĢifsel faktör analizi (EFA) ve 

Cronbach Alfa Katsayısı hesaplanarak değerlendirilmiĢtir. Faktör analizi ile 

ölçeklerimizdeki soruların gerçekten o faktörler altında toplanıp toplanmadığı 

böylece ölçmek istediğimiz Ģeyi ölçüp ölçmediği değerlendirilmektedir. Faktör 

analizinin geçerliliği sağlaması, her bir sorunun kendi faktörü altında toplanması 

ile değerlendirilmektedir.  Tüm anketler (N=65), SPSS 13.0 kullanarak dört 

değiĢkenin tamamını (23 anket sorusu) da bir EFA modeli dâhilinde 

incelenmiĢtir. Tablo 2`de görüleceği üzere faktör analizi sonuçları faktör analizi 

dâhilinde her bir faktör altındaki soruların 0,50 üzerinde bir yükleme ile kendi 

faktörü altında toplandıklarını görülmekte, böylece her bir sorunun o faktörle 

ifade edilen değiĢkeni ölçtüğünü ispatlanmaktadır. Bu faktörler sırasıyla; pazar 

yönelimi, öğrenme yönelimi, giriĢimcilik yönelimi ve iĢ karmaĢıklığı olarak 

adlandırılmaktadır.    
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Tablo 2. Faktör Analizi 

 Faktör 

1 

Faktör 

2 

Faktör 

3 

Faktör 

4 

Pazar Yönelimi     
MüĢteri memnuniyetini sıkça ve sistematik olarak ölçeriz. 

.820    
MüĢteri ihtiyaçları için rutin veya düzenli ölçülerimiz vardır. 

.738    
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini değerlendirmeleri için nihai 

tüketicilerimize en az yılda bir kez anket uygularız. .869    

MüĢteri memnuniyeti ile ilgili veriler düzenli olarak tüm Ģirket birimlerine 
dağıtılır. .759    

Öğrenme Yönelimi 
    

Yöneticilerimiz, rekabet avantajı yaratmada anahtarın, yeni bilgi ve/veya 
yetenekler edinme kabiliyetimiz olduğunda hemfikirdirler.  .686   

Bu Ģirketin en temel değerleri geliĢmenin anahtarı olan öğrenmeyi içerir. 
 .794   

ġirketimizde öğrenmenin masraf değil yatırım olduğu inancı vardır. 
 .839   

ġirketimizde öğrenme, örgütsel devamlılığı garantileyen ticari bir 
gereklilik olarak görülmektedir.  .844   

ġirketimizde ortak bir amaç vardır. 
 .756   

Tüm seviye, görev ve bölümlerde Ģirket vizyonumuzla ilgili görüĢ birliği 
vardır.  .805   

Tüm çalıĢanlar bu organizasyonun hedefleri doğrultusunda çalıĢırlar.  
 .834   

ÇalıĢanlar, Ģirket yönünü belirlemede kendilerini etkin birer birey olarak 
görürler.  .748   

MüĢterilerimiz hakkında sahip olduğumuz ortak varsayımların eleĢtirisini 

ve sorgulamasını yapmaktan çekinmeyiz.  .743   

ġirketimizde çalıĢanlar Ģunun farkına varmıĢlardır ki; piyasa ile ilgili 
algılar sabit olmamalı sürekli gözden geçirilmelidir.  .731   

GiriĢimcilik Yönelimi     
Rakiplerimize kıyasla, Ģirketimizin risk alma eğilimi daha fazladır. 

  .519  
Rakiplerimize kıyasla, Ģirketimizin stratejik plan faaliyetleri üzerinde 
daha fazla çalıĢma eğilimi var.   .670  

Rakiplerimize kıyasla,  Ģirketimiz müĢteri istek ve ihtiyaçlarını 

tanımlamada daha yeteneklidir.   .841  

Rakiplerimize kıyasla, firmamızın vizyonunu gerçekleĢtirme konusundaki 
azmi daha büyüktür.   .800  

Rakiplerimize oranla, Ģirketimiz fırsatları tanıma konusunda daha 

yeteneklidir.   .798  

ĠĢ KarmaĢıklığı     
ÇalıĢanlar yeni Ģeyler öğrenmeye devam ederler. 

   .794 
ÇalıĢanlar pek çok farklı Ģey yapar. 

   .777 
Yapılan iĢler yüksek seviyede beceri gerektirir. 

   .740 
Yaratıcılık iĢin gereğidir. 

  

 

 .679 
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Tablo 3`de gösterildiği üzere değiĢkenlerin güvenilirliklerini ölçmek 

amacıyla gerçekleĢtirilen güvenilirlik analizinde Cronbach‘ın alfası 

kullanılmıĢtır. Cronbach alfa testi, katılımcıların sorulara verdikleri cevapların iç 

tutarlığını ortaya koymaktadır. Alfa değerleri tabloda çaprazlama parantez içinde 

verilmektedir. Pazar yönelimi için alfa 0,85; öğrenme yönelimi için 0,93; 

giriĢimcilik yönelimi için 0,76 ve iĢ karmaĢıklığı için de 0,75 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu değerler Nunnally‘nin (1978) 0,70 olarak kabul ettiği sınır 

değerinin üzerindedir. Dolayısıyla bu sonuçlar, anketlerin geçerlik ve 

güvenilirlik koĢullarını sağladığını göstermektedir.    

 

Tablo 3: Korelasyon, ortalama, standart sapma ve alfa değerleri 

 Ort. St. 

Sapma 

Pazar 

yönelimi 

Öğrenme 

Yönelimi 

GiriĢimcilik 

Yönelimi 

ĠĢ 

KarmaĢıklığı 

Pazar Yönelimi 3,69 ,8717 =0,85    

Öğrenme Yönelimi 4,11 ,6421 ,346** =0,93   

GiriĢimcilik Yönelimi  3,89 ,6490 ,471** ,531** =0,76  

ĠĢ KarmaĢıklığı 3,95 ,6763 ,326** ,646** ,610** =0,75 

**.01 düzeyinde anlamlı 

*  .05 düzeyinde anlamlı 

 

Bununla birlikte tablo 3`de dört değiĢken arasındaki karĢılıklı iliĢkilere 

dair Pearson korelasyon katsayıları verilmektedir. Korelasyon analizi, iki 

değiĢken arasındaki iliĢkinin derecesini ve yönünü belirlemek amacıyla 

kullanılan istatistik yöntemlerden birisidir. Korelasyon analizi sonuçları, tüm 

değiĢkenler arasında karĢılıklı ve anlamlı bir iliĢki bulunduğunu ortaya 

koymaktadır. Sonuçlar, değiĢkenler arasındaki en güçlü korelasyonun iĢ 

karmaĢıklığı ile öğrenme yönelimi arasındaki gerçekleĢtiğini göstermektedir. 

Bunu ise iĢ karmaĢıklığı ile giriĢimcilik yönelimi arasındaki iliĢki takip 

etmektedir. Korelasyon analizindeki diğer bir önemli bulgu ise iĢ karmaĢıklığı 

ile öğrenme yönelimi arasındaki karĢılıklı etkileĢimin, giriĢimcilik yönelimi ile 

öğrenme yönelimi arasındakinden daha güçlü olduğunun ortaya çıkmasıdır.   

Ġlaveten tablo 3`de modelimizde yer alan değiĢkenlere dair ortalama ve 

standart sapma değerleri de verilmektedir. DeğiĢkenlere ait ortalamalar 

değerlendirildiğinde öğrenme yönelimi, en yüksek ortalamaya sahip değiĢken 

olarak karĢımıza çıkmakta; bunu iĢ karmaĢıklığı ve giriĢimcilik yönelimi takip 

etmektedir. En düĢük ortalama ise pazar yöneliminde görülmektedir. Bu sonuç, 

firmalarımızda pazar yöneliminin öneminin yeterince anlaĢılmadığını 

göstermektedir. Bununla birlikte öğrenme yöneliminin sergilediği yüksek 

ortalama da ankete katılan firmaların öğrenme odaklı bir anlayıĢ sergilediklerini 

ortaya koymaktadır. 
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3.4. Hipotez Testleri 

Önerilen hipotezleri test etmek amacıyla SPSS istatistik programı 

kullanılarak regresyon analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Tablo 4`de geliĢtirilen 

modeldeki iliĢkileri test etmek üzere gerçekleĢtirilen regresyon analizleri 

verilmektedir. Regresyon analizi aralarında sebep-sonuç iliĢkisi bulunan iki veya 

daha fazla değiĢken arasındaki iliĢkiyi belirlemek ve bu iliĢkiyi kullanarak konu 

ile ilgili tahminler ya da kestirimler yapabilmek amacıyla uygulanan analiz 

türüdür. Regresyon analizi, değiĢkenler arasındaki iliĢkinin yönünü göstermesi 

ve modeldeki değiĢkenlerin bir bütün halinde değerlendirmesi nedeniyle 

korelasyon analizinden daha üstün bir nitelik taĢımaktadır. 

 

Tablo 4. Regresyon Analizi 

 Pazar 

Yönelimi 

GiriĢimcilik 

Yönelimi 

ĠĢ KarmaĢıklığı R2 F Sig. 

1 ,124 ,473** -- ,29 12,892 ,000 

2 -- ,218* ,513** ,44 25,080 ,000 

3 ,152 -- ,597** ,43 24,150 ,000 

4 ,098 ,175 ,507** ,46 16,955 ,000 

Bağımlı değiĢken: Öğrenme Yönelimi 

**.01 düzeyinde anlamlı 

*. 05 düzeyinde anlamlı 

 Tablo 4`de de gösterildiği üzere bu araĢtırmada gerçekleĢtirilen 

regresyon analizlerinde öğrenme yönelimi bağımlı değiĢken olarak alınmakta; 

bağımsız değiĢkenler pazar yönelimi, giriĢimcilik yönelimi ve iĢ karmaĢıklığı ile 

öğrenme yönelimi arasındaki iliĢkiler hem ikili gruplar halinde hem de toplu 

olarak incelenmektedir. Bu Ģekilde dört adet regresyon modeli kurulmaktadır.   

Birinci regresyon modelinde pazar yönelimi ve giriĢimcilik yöneliminin 

öğrenme yönelimi üzerindeki toplu etkileri araĢtırılmaktadır. Model bir bütün 

olarak anlamlı olup (F= 12,892, sig < 0,01); öğrenme yönelimi üzerindeki 

değiĢimin %29`unu açıklamaktadır. Bağımsız değiĢkenler teker teker 

incelendiğinde ise giriĢimcilik yöneliminin pazar yönelimi üzerinde (β: 0,473, 

p<0,01) pozitif ve anlamlı bir etkiye sahipken; pazar yönelimi ile öğrenme 

yönelimi arasındaki iliĢkinin varlığına dair kanıt sağlanamamaktadır.  

Ġkinci regresyon modelinde ise giriĢimcilik yönelimi ve iĢ karmaĢıklığının 

öğrenme yönelimi üzerine olan toplu etkileri incelenmektedir. Model bir bütün 

olarak anlamlı olup (F= 25,080, sig < 0,01); öğrenme yönelimi üzerindeki 

değiĢimin %44`ünü açıklamaktadır. Bağımsız değiĢkenler teker teker ele 

alındığında ise hem giriĢimcilik yönelimi (β: 0,218, p<0,05) hem de iĢ 

karmaĢıklığı (β: 0,513, p<0,01) ile öğrenme yönelimi arasındaki anlamlı ve 
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pozitif bir iliĢkinin varlığı ortaya çıkmaktadır. Beta katsayılarına bakıldığında ise 

(0,513 > 0,218) iĢ karmaĢıklığının öğrenme yönelimi üzerindeki etkisinin 

giriĢimcilik yönelimininkinden daha güçlü olduğu görülmektedir.   

Üçüncü regresyon modeli kapsamında pazar yönelimi ve iĢ 

karmaĢıklığının birlikte öğrenme yönelimi üzerine olan etkileri araĢtırılmaktadır. 

Model bir bütün olarak anlamlı olup (F= 24,150, sig < 0,01); öğrenme yönelimi 

üzerindeki değiĢimin %.43`ünü açıklamaktadır. Bağımsız değiĢkenler teker teker 

incelendiğinde ise iĢ karmaĢıklığının öğrenme yönelimi üzerindeki pozitif ve 

anlamlı etkisinin varlığı (β: 0,597, p<0,01)  desteklenirken pazar yöneliminin 

öğrenme yönelimi üzerinde anlamlı bir etkisi görülmemektedir.  

Dördüncü ve son regresyon modelinde ise pazar yönelimi, giriĢimcilik 

yönelimi ve iĢ karmaĢıklığının tümünün öğrenme yönelimi üzerine olan etkileri 

incelenmektedir. Model bir bütün olarak anlamlı olup (F= 16,955, sig < 0,01); 

öğrenme yönelimi üzerindeki değiĢimin %46`sını açıklamaktadır. Bağımsız 

değiĢkenler teker teker incelendiğinde ise iĢ karmaĢıklığının öğrenme yönelimi 

üzerindeki pozitif ve anlamlı bir etkiye (β:0,507, p<0,01) sahip iken; pazar 

yönelimi ve giriĢimcilik yönelimi ile öğrenme yönelimi arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir iliĢkinin varlığına rastlanmamaktadır. Bu sonuçlar, pazar 

yönelimi ve giriĢimcilik yönelimi ile öğrenme yönelimi arasında herhangi bir 

iliĢki olmadığı anlamına gelmekten öte; iĢ karmaĢıklığı, pazar yönelimi ve 

giriĢimcilik yöneliminin aralarındaki anlamlı kovaryans dikkate alındığında- 

pazar ve giriĢimcilik yöneliminin öğrenme yönelimini iĢ karmaĢıklığı üzerinden 

etkilediği Ģeklinde yorumlanabilmektedir. Bu nedenle sonuçlar, H3`ü tamamen 

desteklemekte iken; H1 ve H2 kısmen desteklenmektedir.  

4. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Bu çalıĢmada, hem araĢtırmacılar hem de yöneticiler için pazar yönelimi, 

öğrenme yönelimi, giriĢimcilik yönelimi ve iĢ karmaĢıklığı arasındaki iliĢkileri 

açıklayan bir model sunularak literatüre katkıda bulunulmaktadır. Nitekim 

günümüz akademik camiası ve iĢ dünyasında, örgütlerin varlıklarını 

sürdürebilmelerinin pazar odaklı, öğrenmeye açık ve giriĢimci bir yaklaĢım 

sergilemeleri ile gerçekleĢebileceği görüĢü kabul görmektedir. Buna paralel 

olarak pazar yönelimi, giriĢimcilik yönelimi ve öğrenme yönelimi arasındaki 

iliĢkilere dair çok sayıda çalıĢma mevcuttur. Ancak bu çalıĢma, pazar yönelimi, 

giriĢimcilik yönelimi ve öğrenme yönelimine ilave olarak iĢ karmaĢıklığının 

etkisini de modele dâhil ettiğinden, orijinal bir nitelik taĢımaktadır.   

ÇalıĢma bulguları, öncelikle iĢin karmaĢıklık seviyesinin öğrenme 

yönelimi açısından taĢıdığı önemi vurgulamaktadır. Bu sonuç; iĢ ve 

sorumlulukların gerektirdiği beceri, yetenek, iĢbirliği ve koordinasyon 

seviyesindeki artıĢın; öğrenme ihtiyacını da beraberinde getirdiği savını 

desteklemekte; böylece literatüre de paralel bir yaklaĢım sergilemektedir. 

Örneğin Sadler-Smith vd.`nin (2001) öğrenme yönelimi ile iĢ karmaĢıklığı 

arasında iliĢkileri inceleyen araĢtırmaları da benzer Ģekilde sonuçlanmaktadır. 
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Bu açıdan bakıldığında iĢ karmaĢıklığının öğrenme yönelimi üzerindeki 

karĢımıza çıkan belirgin etkisi, gelecek araĢtırmalara da ıĢık tutacak niteliktedir.  

Ġlaveten sonuçlar giriĢimcilik yöneliminin de öğrenme yönelimi üzerinde 

etkili olduğunu; ancak iĢ karmaĢıklığının giriĢimcilik yöneliminin öğrenme 

yönelimi üzerindeki etkisini gölgelediğini göstermektedir. Aslında iĢ tatmini, 

yaratıcılık ve motivasyon ile yakından iliĢkili bir olgu olarak iĢ karmaĢıklığı; 

giriĢimcilikten çok da uzak olmadığından böylesi bir gölgeleme etkisi de 

literatüre pek de ters düĢmemektedir. Gelecekte bu konu üzerinde çalıĢacak 

araĢtırmacıların iĢ karmaĢıklığı ve giriĢimcilik yönelimi ile öğrenme yönelimi 

arasındaki iliĢkileri incelerken iĢ karmaĢıklığının aracı rolünü de 

araĢtırmalarında fayda vardır. 

Ġlginç bir Ģekilde analiz sonuçları, pazar yönelimi ile öğrenme yönelimi 

arasındaki iliĢkiyi destekler nitelikte kanıt sağlamamaktadır. Bu sonucu 

anlayabilmek için değiĢkenlere ait ortalamalara bakmakta fayda vardır. 

DeğiĢkenlere ait ortalamalar dikkate alındığında katılımcıların pazar yönelimine 

yeteri kadar önem vermedikleri ortaya çıkmaktadır. Aslında Ģiddetli bir 

rekabetin hüküm sürdüğü günümüzün, karmaĢık ve değiĢken çevre koĢullarında 

firmaların müĢteri değeri yaratarak rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri için pazar 

yönelimine daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. Ancak elde edilen 

bulgular firmalarımızın pazar odaklılık seviyelerinin hiç de yüksek olmadığını 

göstermektedir. Bu sonuç, ne yazık ki ülkemiz firmalarının, çevresel değiĢim ve 

karmaĢıklığın hızla arttığı bilgi çağında, mevcut ve potansiyel müĢterilerin 

ihtiyaçlarını gerektiği ölçüde dikkate almadığı, rakiplerin ise kapasite ve 

stratejileri hakkında yeterli bilgiyi toplayamadığını ortaya koymaktadır. Böylesi 

bir eksiklik, pazar yönelimi ile öğrenme yönelimi arasında öngörülen iliĢkinin 

sürpriz bir Ģekilde karĢımıza çıkmamasının altında yatan temel etmenlerden biri 

olabilir. Bununla birlikte çalıĢmamıza katılan firmaların %51‘lik dilimi küçük ve 

orta ölçekli firmalardan oluĢmaktadır. Küçük ve orta ölçekli firmaların müĢteri 

memnuniyetini sistematik olarak ölçebilecek sistemlerinin olmaması, bu 

bulgulara ulaĢmamızın bir baĢka nedenini teĢkil edebilir.  

Bu çalıĢmada, sonuçlarının genellenebilirliğini etkileyen bir kısım 

metodolojik kısıtlar mevcuttur. Öncellikle araĢtırma, spesifik bir ulusal 

bağlamda, geliĢmekte olan bir ekonomiye ve doğu ile batı arasında bir geçiĢ 

niteliğindeki kültüre sahip bir ülkenin firmaları üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Sonuçları değerlendirirken farklı sosyo-ekonomik yapılarda farklı sonuçların 

ortaya çıkabileceği olasılığı göz ardı edilmemelidir. Ġkinci olarak örneklemi 

değerlendirirken sektörel bir ayrıma gidilmemiĢtir. Oysa öğrenme yönelimi, 

giriĢimcilik yönelimi, iĢ karmaĢıklığı ve pazar yönelimi arasındaki iliĢkiler; 

farklı sektörlerde farklı bir yapıda Ģekillenebilir. Son olarak da örneklem 

boyutunun (N=65) nispeten çok da büyük değildir; daha büyük bir örneklemin 

temsil yeteneği daha yüksek olabilir.  
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Sonuç olarak baktığımızda bu çalıĢma, geliĢmekte olan bir ekonomiye ve 

doğu ile batı arasındaki geçiĢ niteliği taĢıyan bir kültüre sahip bir ülkede 

giriĢimcilik yönelimi ve iĢ karmaĢıklığının öğrenme yönelimi üzerindeki 

etkilerini göstererek literatüre katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte bu 

sonuçlar iĢletme yöneticilerinin örgüt dâhilinde müĢteri odaklı ve giriĢimci bir 

kültür oluĢturmalarının; öğrenmeyi kolaylaĢtıran bir ortam yaratmalarının ve iĢ 

tanımlarını çalıĢanlara otonomi sağlayarak onların yaratıcı potansiyellerinden 

istifade edecek Ģekilde geliĢtirmelerinin önemini ortaya koymaktadır.  

KarmaĢa ve belirsizliğin, rekabetin kurallarını yeniden Ģekillendirdiği 

küresel iĢ dünyası açısından öğrenme yönelimi, pazar yönelimi, giriĢimcilik 

yönelimi ve iĢ karmaĢıklığı gibi kavramlar gelecek araĢtırmalar için önemli bir 

potansiyele sahiptir. Gelecekte konu üzerinde çalıĢmalarda bulunacak 

araĢtırmacıların; 

i-) örneklem sayısını artırarak ülke genelinde daha geniĢ ve homojen bir 

örnekleme ulaĢmalarının 

ii-) endüstriyel ayrıma giderek öğrenme yönelimi, pazar yönelimi, 

giriĢimcilik yönelimi ve iĢ karmaĢıklığı arasındaki iliĢkileri farklı sektörlerde 

karĢılaĢtırmalarının ve  

iii-) örgüt kültürü, örgüt yapısı gibi yeni değiĢkenleri de model dahil 

etmelerinin faydalı olacağı düĢünülmektedir. 
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ÖZET 
Kriz aniden ortaya çıkan, hızlı karar almayı gerektiren ve işletmeleri amaçlarından 

uzaklaştıran bir olgu olarak ifade edilmektedir. İş tatmini ise işgücünün işine karşı 

tutumunun bir ifadesidir. Küreselleşme ve iletişim teknolojilerinin hızlandırdığı 

değişimler sonucu kriz işletmeleri günümüzde daha çok etkilemiş ve çalışanların 

işletmelerine karşı olan tutumlarını ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle işletmeler krizlerin 

olumsuz etkilerini en alt düzeye indirebilmeli, krizi fırsata dönüştürebilmeli ve 

çalışanların iş tatmini düzeylerini en yükseğe çıkarabilmelidir. Bu sayede işletmeler 

varlıklarını yarınlara taşıyabilirler. Bu çalışmada krizlerin yönetsel ve örgütsel yapıya 

olan etkileri ve işgörenlerin iş tatmini düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaçla Kars’ta faaliyet gösteren banka şubeleri üzerinde bir uygulama yapılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kriz, kriz yönetimi, iş tatmini 

 

ABSRACT 
Crisis is defined as a fact that appears suddenly, requires to have a rapid decision and 

takes away bussinesses from their aims. Job satisfaction is the expression of the attitute 

of work force towards work Globalisation and a result of changes accelerated by 

communication technology, crisis has affected bussinesses more and attitutes of workers 

towards their work places have come into prominence. Thus, businesses should be able 

to decrease negative effects of crisis to the minimum level, turn into opportunity and 

increase the job satisfaction of workers to the highest level. This way bussinesses can 

carry their existence in future. In this study the effects of crises on the managerial and 

organizational constitution and determination of the job satisfaction levels of workers 

were aimed. For this purpose an application was performed on the braches of banks 

working in Kars. 

 

Keywords: Crisis, crisis management, job satisfaction 
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GĠRĠġ 

 

Özellikle son yıllarda kriz kelimesi daha çok kullanılmaya baĢlamıĢ, iĢletmeler 

daha sık ve Ģiddetli kriz ortamlarında faaliyetlerini sürdürmek zorunda 

kalmıĢtır. Krizler bazı iĢletmeleri derinden etkileyerek büyük değiĢimler 

yapmasına ve bazılarını da faaliyetlerine son vermelerine neden olmuĢtur. Bu 

bağlamda yaĢanan krizler iĢletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini ve 

varlıklarını yarınlara taĢımalarını zorlaĢtırmıĢtır. Çevre Ģartlarının sunduğu 

avantajları fırsatlara çeviremeyen iĢletmeler de göz önüne alındığında bu durum 

daha da zorlaĢmaktadır. 

 

ĠĢletmelerin faaliyetlerini etkileyen bir baĢka unsur iĢ tatminidir. ĠĢ tatmini 

çalıĢanların iĢlerine karĢı geliĢtirdikleri olumlu tutum, davranıĢ ve düĢünceleri 

kapsamaktadır. ĠĢinden tatmin olmayan birey verimsiz olacak ve bu tatminsizlik 

sonucu çalıĢanın iĢletmesinden ayrılmasıyla bile sonuçlanabilecektir.  

 

ĠĢletmeleri zor durumda bırakan, yönetsel ve örgütsel yapılarını olumsuz bir 

biçimde etkileyen krizleri aĢabilmek ve iĢletmelerin performansını etkileyen 

iĢgörenlerin iĢlerinden tatmin düzeylerinin yüksek olması, yöneticilerin 

sorumlulukları arasındadır. Bu sorumluluktan hareketle yöneticiler her an 

krizlerle karĢılaĢabileceklerini ve çalıĢanların iĢ tatmini düzeylerinin baĢarıyı 

etkilediği gerçeğini göz önünde bulundurmalıdırlar.  Günümüzün karmaĢık ve 

belirsiz ortamında krizlerle yaĢamayı öğrenmek ve çalıĢanlara önem vermek 

yöneticilerin ve dolayısıyla da iĢletmelerin baĢarılı olmalarını kolaylaĢtıracaktır. 

Bundan dolayı krizler için gerekli önlemler alınmalı ve çalıĢanların iĢlerinden 

memnun olmaları sağlanmalıdır.  

 

Krizin iĢletmelerin yönetsel ve örgütsel yapısına etkileri ve iĢgörenlerin iĢ 

tatmini düzeylerini konu alan bu çalıĢmada ilk önce kriz, krizin yönetsel ve 

örgütsel yapıya etkileri ve iĢ tatmini ile ilgili kavramsal bir çerçeve çizilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Uygulama kısmında ise Kars‘ta faaliyet gösteren banka 

Ģubelerinde bir araĢtırma yapılarak, krizin yönetsel ve örgütsel yapıya etkileri ve 

çalıĢanların iĢlerinden duydukları memnuniyet düzeyleri ortaya konulmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

 

1. KRĠZ VE KRĠZ YÖNETĠMĠ 

 

1.1.Krizin Tanımı ve Özellikleri 

Günümüzün Ģiddetli rekabet ortamında çevre faktörlerinde yaĢanan hızlı 

değiĢimler ve dönüĢümler, iĢletmelerin kriz durumlarıyla sık sık karĢılaĢmasına 

neden olmaktadır. Krizlerin Ģiddeti ne olursa olsun iĢletmeleri etkilemekte ve bu 

etkilerin boyutları farklı olabilmektedir. Bu etkiler bazı iĢletmeleri derinden 

etkilemekte ve bazılarının faaliyetlerine son vermesine neden olabilmektedir. 
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Kriz, hızlı ve ani bir Ģekilde meydana gelen, önceden tahmin edilemeyen ve 

zaman baskısı yaratan bir durumdur (Safran, 2003: 60). Kriz durumu; krizi 

tespit etmede, önlemede veya değiĢikliklere uygun cevap vermede yetersiz 

kalınması halinde ortaya çıkmakta ( Karakaya, 2004:226) ve iĢletmelerin 

amaçlarına ulaĢabilmelerinde ciddi bir engel teĢkil etmektedir. 

 

Kriz, iĢletme örgütünün normal aktivitelerini tahrip eden önemli bir dengesizlik 

durumudur. Örgütün uzun ve kısa dönemli amaçlarını tehdit eden, acil tepkiler 

gerektiren ve bununla birlikte yanıt için karar verme süresini kısıtlayan ve en 

önemlisi varlığıyla karar verme birimlerini ĢaĢırtan ve kararsızlığa sürükleyen 

bir süreçtir (Titiz ve Çarıkçı, 2001:204). Kriz olağanüstü bir dönemi ifade 

etmektedir. Bu ise kriz oluĢum sürecinde iĢletmelerdeki olağan yönetim 

sürecinde bazı hatalı kararlar alındığını ve çevresel oluĢumların ve değiĢimlerin 

yeterince dikkatle izlenmediğini göstermektedir (Tağraf ve Arslan, 2003:151). 

Hatalı kararlar almanın ve değiĢimleri takip edememenin olumsuz sonuçlarını 

telafi etmek ise geçmiĢ dönemlere göre günümüzde daha zor görünmektedir. 

 

Krizler ani ve beklenmedik bir zamanda ortaya çıktığı için, genellikle olumsuz 

geliĢmeleri beraberinde getirir ve belirsizliği artırır. Bu yeni durum 

bilinemeyen, yönlendirilemeyen birçok soruna neden olur (Ekinci ve Ġzci, 

2006:40). Bu sorunların çözümünde yöneticilerin liderlik becerilerinin önem 

kazandığı dönemlerdir. Etkili yöneticiler, krizlerin meydana geldiğini 

anlayabilmekte ve kriz sürecinin özelliklerine göre tedbirler alarak iĢletmesini 

en az hasarla kurtarabilmektedir.  

 

Bazı iĢletme liderlerine kriz terimi cazip gibi gözükürken bazıları krizi 

kendilerinden uzaklaĢtırmaları gerektiğini düĢünür. Kriz bir sorun veya fırsat 

olarak algılanabilir (Martin, 2005:350). Önemli olan iĢletme için sorun teĢkil 

eden bir durumu iĢletmenin avantajına olacak bir fırsata çevirebilmektir. Bu 

durumun sağlanabilmesi için krizin ilk uyarı iĢaretlerini zamanında almak 

önemli bir durumdur. 

 

Fink‘e göre bir kriz dört farklı aĢamadan oluĢur, bu farklı aĢamalar (Paraskevas, 

2006: 893): 

1) Krizin ön belirtisi aĢaması 

2) Derin kriz aĢaması 

3) Sürekli kriz aĢaması 

4) Kriz çözünürlük aĢamasıdır. 

Etkili kriz yönetimi bilgi, sistemler, faaliyetler ve insan kaynakları gibi 

organizasyonun çeĢitli bölümleri üzerindeki krizin etkilerini yönetebilmeyi 

ifade eder.  Bir krize cevap vermede bir organizasyonun normal faaliyetinin bir 

parçası olmayan acil yönetim kararları verilmek zorundadır. Kriz yönetimi bir 

organizasyonun yaĢamında beklenmedik bir olayın etkisini en aza indirmeyi 

gerektirmektedir Kriz yönetim planlamasında ilgili sorun krizlerin olup 
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olmayacağı değil, krizin ne çeĢit ve ne zaman olacağıdır (Anderson, 2006:1291;  

Spıllan ve Hough, 2003:400). 

 

Ġç veya dıĢ faktörlerden kaynaklanan krizin temel özelliklerini aĢağıdaki gibi 

sıralayabiliriz ( Fidan ve Gülsünler, 2003:469): 

 Örgütün üst düzey hedeflerini hatta varlığını tehdit etmesi,  

 Örgütün önleme ve öngörme mekanizmalarının yetersiz kalması,  

 Acil müdahale gerektirmesi ve zaman baskısı,  

 Beklenmedik ve ani değiĢiklerin sürpriz olması,  

 Karar vericilerde gerilim yaratması,  

 Korku ve paniğe yol açması,  

 Kontrol edilme güçlüğü olması,  

 YaĢamsal bir dönüm noktası olması, 

 Firmanın imajını, insan kaynaklarını, finans yapısını ya da doğal 

kaynaklarını tehdit etmesi,  

 Bir sistem ya da alt sistemde bütün sistemi o anki ve/veya gelecekteki 

çalıĢma açısından psikolojik, fiziksel ve /veya varlıksal olarak 

etkilenmesi Ģeklinde sıralanabilir.   

 

 

1.2. Krizin Nedenleri 

Krizi yönetmenin en iyi yolunun sorunu anlamak ve onu yönetmek olduğu ifade 

edilir. Önemli krizlerin tanımlanan gerçek nedenleri büyük bir ihtimalle kötü 

hizmet uygulamaları, insan hataları, kötü planlama, önemli baĢarısızlıklar, 

ahlaka aykırı veya dürüst olmayan davranıĢlar, uygun olmayan kültür, liderin 

baĢarısızlıkları, zayıf karar, ya da yetersiz eğitimdir (Jaques, 2007:151).  

 

Krizleri ortaya çıkaran faktörler farklı ve çok çeĢitli olduğundan, bu faktörlerin 

krizlerdeki ağırlığı da farklı boyutlarda olacaktır. Söz konusu faktörleri daha 

etkin bir Ģekilde incelemek amacıyla iĢletme dıĢı faktörler ve iĢletme içi 

faktörler olmak üzere iki temel grupta toplamak mümkündür (Asunakutlu vd., 

2003:144).  

 

1. ĠĢletme dıĢı faktörler: ĠĢletmenin kontrolü dıĢındaki makro faktörlerdir. 

Aynı anda tüm ülkeyi hatta dünyayı kontrolü altına alarak pek çok 

iĢletmenin varlığına etkide bulunabilirler. DıĢ çevre faktörlerinin hızlı 

değiĢmesi, iĢletmelerinde bu değiĢikliğe hızla uyum sağlamasını 

gerektirir. Uyum sorunu krize zemin hazırlar. DeğiĢimin gerisinde 

kalma, diğer bir değiĢle gecikilen her an krizin Ģiddetinin artmasına 

neden olur (Asunakutlu vd., 2003:144). Krize neden olan iĢletme dıĢı 

çevre faktörlerinden bazıları Ģu Ģekilde ifade edilebilir; doğal çevre, 

ekonomik sistem ve ülkenin ekonomik durumu, teknolojik etmenler, 

sosyo-kültürel faktörlerdeki değiĢiklikler, hukuki ve politik 
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düzenlemeler, uluslar arası çevre faktörleri, terörizm gibi etkenlerdir 

(Öztürk ve Türkmen, 2006:75-76). 

 

2. ĠĢletme içi faktörler: Krize neden olan iç faktörler ise, iĢletmenin 

kontrol sahasında kalan mikro faktörlerdir ve daha çok örgütten, 

yönetimden, yöneticiden, personelden, bütçeden, teknik donanımdan 

ileri gelen etmenlerdir (Öztürk ve Türkmen, 2006:75-76). Bu faktörler 

iĢletmenin büyüklüğü,  iĢletmenin içinde bulunduğu hayat safhası, iĢin 

özellikleri, yetersiz iletiĢim, koordinasyon ve kontrol, katı örgüt yapısı, 

örgütün merkezileĢme derecesi, yönetimin yetersizliği krize yol açan iç 

çevre faktörlerini oluĢturmaktadır (Murat ve Mısırlı, 2005:4).  Kriz bir 

organizasyonun personelinin ve liderlerinin yeteneğini test edebilir 

(Spıllan ve Hough, 2003:401). ĠĢletme içi faktörlerden kaynaklanan bir 

kriz durumunun çözüme kavuĢturulması bilgili, yetenekli ve tecrübe 

sahibi olan yöneticileri ve iĢletmesiyle özdeĢleĢmiĢ çalıĢanları gerekli 

kılmaktadır. 

 

Yöneticiler krize neden olabilecek birçok faktörü göz önüne alarak, önlenebilir 

durumdaki krizleri önlemeye çalıĢmalıdır ve önlenemez özellikte olan krizler 

için de gerekli tedbirleri almalıdır. Bu hem kendi baĢarısı için hem de sorumlu 

olduğu iĢletmenin baĢarısı için hayati bir önem arz etmektedir. 

 

1.3. Kriz Türleri     

Günümüzde hiç yaĢanmadığı kadar hızlı ve çok değiĢimler ve geliĢmeler 

meydana gelmektedir. Çalkantılı çevre koĢullarının gittikçe belirsiz bir hal 

alması, krizlerin ortaya çıkma riskini daha da arttırmaktadır. ÇeĢitli nedenlerden 

kaynaklanan örgütsel kriz türleri bulunmaktadır. Bazı türler sadece bir sektörü 

ilgilendirirken bazıları ise ülke genelinde etki gösterebilmektedir. 

 

Parson üç çeĢit kriz ifade etmektedir (Ritchie, 2004: 671): 

 

1. Hızlı gerçekleĢen krizler: Çok az ya da hiç bir uyarının olmadığı 

krizlerdir, bu yüzden organizasyonlar problemleri araĢtırma veya kriz 

darbelerinden önce bir plan hazırlamak olanağına sahip değildirler. 

2. GeliĢen krizler: Bunların geliĢmesi daha yavaĢtır ve organizasyonel 

faaliyetler yoluyla sınırlandırılabilir veya durdurulabilme olanağı 

olabilir. 

3. Sürekli krizler: Bunlar haftalar, aylar ya da yıllarca bile sürebilir. 
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ġekil 1: Örgütsel Kriz Türleri 

Kaynak: Murat ve Mısırlı, 2005:5 
 
Krizler sosyolojik-teknolojik faktörlerin örgüt-çevre faktörleri ile 

etkileĢiminden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, krizlerin iç-dıĢ çevre ve teknik 

sosyal boyutlarda sınıflandırılması mümkün olacaktır. ġekilde yer alan Grup I, 

örgütsel sistemlerde ortaya çıkan teknik ve ekonomik baĢarısızlıkları 

göstermektedir. Grup II, örgütlerin dıĢ çevrelerinde ortaya çıkarak örgütleri 

etkileyen krizleri göstermektedir. Grup III, örgütsel davranıĢ bozukluklarını 

gösterirken, Grup IV‘de örgütlerin sosyal çevrelerinde ortaya çıkan 

baĢarısızlıklar yer almaktadır (Murat ve Mısırlı, 2005:4-5). 

 

1.4. Kriz Yönetimi  

Kriz yönetimi dinamik ve sürekli bir süreçtir, krizi tanımlamak amacıyla, bir 

krize hazırlıklı olmayı planlamak, krizi karĢılamak ve krizi çözmek hem 

proaktif hem de reaktif faaliyetleri kapsar, kriz yönetim süreci kriz öncesi, kriz 

SOSYAL / BEġERĠ / ÖRGÜTSEL 

KRĠZ FAKTÖRLERĠ 

GRUP IV 

 Sabotaj 

 Terörizm 

 Yöneticilerin fidye 

karĢılığı kaçırılması 

 Üretimin 

engellenmesi 

 Taklitçilik 

 Kötü niyetli söylenti 
ve iftiralar 

 ÇalıĢanların greve 

gitmesi 

 Boykotlar 

GRUP III 

 DeğiĢikliklere uyum 

sağlayamama 

 Örgütsel bozukluk 

 ĠletiĢimsizlik 

 Sabotaj 

 Üretimin engellenmesi 

 Taklitçilik 

 Kötü niyetli söylenti ve 
iftiralar 

 Kanun dıĢı faaliyetler 

 Cinsel taciz 

 Mesleki hastalık 

DIġ ÇEVRE FAKTÖRLERĠ ĠÇ ÇEVRE FAKTÖRLERĠ 

GRUP I 

 Ürün/ servis hataları 

 Fabrika hataları/endüstriyel 

kazalar 

 Bilgisayar arızaları 

 Eksik-gizli bilgi akıĢı 

 Ġflas 

 

GRUP II 

 Yaygın çevresel zararlar, 
endüstriyel kazalar 

 Rekabetin hızlanması 

 Hükümet krizleri 

 Uluslar arası krizler 
 

 

TEKNĠK/ EKONOMĠK 
KRĠZ FAKTÖRLERĠ 
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sırası ve kriz sonrası olmak üzere üç temel periyottan meydana gelir (Öcal vd., 

2006:1499).  

 

Bütün organizasyonlar bazı belirsizlik durumuyla karĢılaĢır. Öğrenmek 

belirsizliği yönetmeye yardım eder. Bir kriz yönetiminin temel konusu ―krizi 

önlemede olaylardan ders çıkarmak, krizin Ģiddetini azaltmak, gelecek krizlere 

karĢılık vermeyi güçlü kılmak yoluyla bilgiyi biriktirmektir‖. Öğrenmek krize 

karĢılık verme baĢarısını gösterme yolundan birisidir. Kriz durumunda öğrenme 

konusu özel bir dikkat gerektirir çünkü bu durum olağan durumlardaki 

öğrenmeden farklıdır.  Olağan durumlarda bile öğrenme sınırlı rasyonellik 

yüzünden tam değildir ( Moynihan, 2008:350). 

 

Organizasyonel kriz yazını kriz yönetimini iki farklı tipe ve/ya da yaklaĢıma 

ayırır: reaktif ve proaktif. Proaktif tarzlar kriz tehditlerini, fırsatlarını, 

metotlarını, tahmin edilen krizle ilgili süreçleri ve geliĢtirme fırsatlarını ve 

değiĢimi harekete geçiren krizleri ortaya çıkarmayı bile içerebilir. Reaktif kriz 

yönetim metotları krizin nasıl sınırlanacağı, krizden nasıl iyileĢileceği ve 

öğrenileceği ve /ya da kriz durumundan nasıl kurtulunacağı gibi durumlarla 

ilgilidir (Nielsen ve Dufresne, 2005:312).  

 

Kriz yönetimi, krizin iĢletmeye olan potansiyel zararını minimize etmeye ve 

durumun kontrol altına alınmasına yardımcı olan bir fonksiyondur. Ayrıca, 

krizden elde edilebilecek fırsatlardan yararlanmayı da içerir. ―Kriz yönetimi, bir 

organizasyonun yaĢamında beklenmeyen olayların etkisini asgari düzeye 

getirme‖ anlamına gelmektedir (Deniz ve Sağlam, 2007: 161).  

 

BaĢka bir ifadeyle kriz yönetimi muhtemel bir krizin engellenmesi amacıyla 

uyarı sinyallerinin saptanması, koruma ve önleme mekanizmalarının 

oluĢturulması ile örgütün krizi tamamen ortadan kaldırması veya en az kayıpla 

atlatabilmesi için gerekli faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması sürecini 

kapsar (Safran, 2003:60). Bu süreç içinde gerekli tepkinin zamanında 

verilmesiyle iĢletmeler bu dönemi baĢarıyla atlatabilirler. Bu bağlamda 

yöneticiler her an bir krizle karĢılaĢabileceklerini göz önünde bulundurarak 

hazırlıklı olmaları gerekmektedir. 

 

  

1.5. Krizin ĠĢletmelerin Yönetsel ve Örgütsel Yapıya Olan Olumsuz 

Etkileri  

Yönetsel ve örgütsel yapı denildiğinde iĢletme yöneticilerinin yöneticilik ve 

liderlik tarzları, yetki ve sorumluluklar, ast-üst iliĢkileri, örgüt içi formel ve 

informel iletiĢim, karar verme, yönetimin merkeziliği gibi konular anlaĢılmalıdır 

(Özdevecioğlu, 2002:96).  
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ĠĢletme içi ve dıĢı bazı faktörlere bağlı olarak iĢletmelerde krizlerin yönetsel ve 

örgütsel yapı üzerindeki etkisi değiĢkenlik gösterse de krizlerin iĢletmelerin 

yönetsel ve örgütsel yapıları üzerindeki etkileri; örgüt içi iletiĢimin bozulması, 

yetkinin merkezileĢmesi, kararların kalitesinin bozulması, örgütsel değiĢim 

eğiliminin azalması, koordinasyon yetersizliği, görev, yetki ve sorumluluklarda 

karmaĢa, örgüt üyeleri arasında korku ve paniğin artması, karar sürecinin 

bozulması, moralin bozulması, psikolojik ve fizyolojik çöküntü, özsavunmanın 

artması, iĢletmenin diğer departmanları arasındaki iliĢkilerin bozulması 

(Özdevecioğlu, 2002:99-101) Ģeklinde sıralanabilir. 

 

1. Örgüt içi iletiĢimin bozulması: Kriz dönemlerinde örgüt içindeki 

iletiĢim süreci bozulur. Bu durumun ortaya çıkma sebebi örgüt dıĢından 

gelen bilgilerin yetersiz ve düzensiz oluĢu ve örgüt içindeki iletiĢim 

sürecinin bozulmuĢ olmasıdır.   

2. Yetkinin merkezileĢmesi: Kriz dönemlerinde hızlı karar verme 

zorunluluğu yetkilerin merkezileĢmesi eğilimini ortaya çıkarmaktadır. 

Örgüt dıĢından gelen bilgi akıĢının yeterli olmaması ve krizin ortaya 

çıkması yönetimin planlarını bozması yetkinin merkezde toplanmasını 

eğilimini artırmaktadır.   

3. Kararların kalitesinin bozulması: ĠĢletme içi iletiĢim sürecinin 

bozulması ve dıĢarıdan gelen bilginin yetersiz ve düzensiz olması, kriz 

dönemlerinde alınan kararların kalitesinin azalmasına neden olmaktadır. 

Çünkü doğru karar alınması için ancak düzenli ve tam bir bilgi 

sayesinde olmaktadır. Bununla birlikte kararların merkezileĢme 

eğiliminin artması da alınan kararların kalitesi üzerinde etkilidir.  

4. Örgütsel değiĢim eğiliminin azalması: Kriz dönemlerinin ortaya 

çıkardığı belirsizlik durumu iĢletmelerin örgütsel değiĢim eğilimini 

azaltmaktadır. Çünkü iĢletmeler önlerini görememekte ve bu ortamda 

nasıl hareket edeceklerini kestirememektedirler   

5. Koordinasyon yetersizliği: Kriz dönemlerinde iĢletmeler koordinasyon 

yetersizliğiyle karĢılaĢırlar. ÇalıĢanlar ve yöneticiler arasındaki iliĢkiler 

kriz nedeniyle kesintiye uğramıĢ olabilir. Kriz döneminde iĢletmelerin 

koordinasyonu sağlamaları daha da önemli bir hale gelebilir.  

6. Görev, yetki ve sorumluluklarda karmaĢa: Kriz dönemlerinde çalıĢan 

sayısının azaltılması dolayısıyla iĢten çıkanların yaptıkları iĢleri diğer 

çalıĢanlarca ve yöneticiler tarafından yapılması gerekliliği görev, yetki 

ve sorumluluklarda karmaĢaya neden olacaktır. Bu durum iĢ yükünü 

artırabilecek ve iĢten çıkarılanlar dolayısıyla moral bozuklukları ortaya 

çıkabilecektir. 

7. Örgüt üyeleri arasında korku ve paniğin artması: Kriz dönemleri 

tasarruf nedeniyle iĢletmelerin çalıĢan sayısını azaltmaya zorlaması ve 

bunun sonucu iĢten çıkarmalar, iĢletme çalıĢanları arasında korku ve 

paniğe neden olacaktır. Bazılarının iĢten çıkarılması ve sıranın 
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kendilerine de geleceği düĢüncesi korku ve paniğin artmasını 

sağlayacaktır.  

8. Karar sürecinin bozulması: Kriz dönemlerinin belirsizlik yaratması, 

yetkinin merkezileĢmesi ve yöneticilerin bu belirsizlik ortamına alıĢkın 

olmamaları karar sürecinin bozulmasına neden olmaktadır. Kriz 

dönemlerinde yöneticilerin karar verme becerileri azalabilmektedir.  

9. Moralin bozulması: Kriz dönemleri ortaya çıkan olumsuzluklar 

morallerin bozulmasına sebep olabilmektedir. ĠĢletme çalıĢanları ve 

yöneticileri arasında yayılan olumsuz düĢünceler, kriz sürelerinin 

uzaması ve Ģartların daha da kötüleĢmesiyle moraller daha çok 

bozulabilecektir.  

10. Psikolojik ve fizyolojik çöküntü: Kriz dönemlerinin iĢletmelerdeki 

olumsuzluklarından birisi de çalıĢanlarda psikolojik çöküntüye neden 

olmasıdır. ÇalıĢanlar kriz dönemlerinde ortaya çıkmıĢ etkilerden 

kolayca sıyrılamayabilirler. Krizden sonraki dönemlerde de bu etkiler 

devam edebilir.  

11. Özsavunmanın artması: Kriz dönemlerinde iĢletmelerin krizden çıkmak 

için yapmıĢ olduğu bazı faaliyetler çalıĢanların iĢletmeye karĢı 

güvenlerini sarsmıĢ olabilir. Moral bozukluğu ve psikolojik çöküntünün 

de vermiĢ olduğu olumsuz durum, çalıĢanların iĢletmeye olan 

bağlılıklarını azaltabilir.  

12. ĠĢletmenin diğer departmanları ve Ģubeleri arasındaki iliĢkilerin 

bozulması: Kriz dönemlerinde iĢletmelerde ortaya çıkan sorunlar diğer 

departmanlar ve Ģubeler arasındaki iliĢkilerin bozulmasına neden 

olabilmektedir. ĠĢletmenin kendi departmanları arasındaki koordinasyon 

eksikliği, bilgi eksikliği ve düzensizliği aldıkları kararların niteliğini 

olumsuz etkileyecektir.  

 

2.  Ġġ TATMĠNĠ 

 

ĠĢletmelerin faaliyet gösterdikleri çevrede belirsizliğin önemli boyutlara 

ulaĢması, rekabetin artması, dıĢ pazarlarda yeni fırsatların doğması örgüt 

yapılarını yetersiz hale getirebilmektedir (HaĢit, 2003:4). KüreselleĢme ile 

birlikte Ģiddeti daha da artan rekabete bir de hızlı değiĢim sonucu ortaya çıkan 

belirsizlik faktörü eklendiğinde (Adem vd.,2004:287) yöneticilerin iĢletmelerin 

yapı ve iĢleyiĢlerinde gerekli olan değiĢimi yapmaları ve çalıĢanların iĢlerinden  

tatmin olmalarını sağlaması gerekmektedir. Bu durum günümüz rekabet 

koĢullarının karĢımıza çıkardığı bir zorunluluk olmaktadır. 

  

Günümüzde örgütlerin en önemli kaynağı entelektüel sermayeleri ve örgütü 

rakibinden ayıran yegâne unsur insan gücüdür. ÇalıĢan, örgüt için bu derece 

önemli ise, çalıĢan içinde çalıĢtığı örgütü değerli kılan ve onun örgütüne karĢı 

olumlu bir tavır içinde bulunmasını sağlayan bir takım unsurların olması gerekir 
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(AkbaĢ, 2009: 44). Bu unsurlar, çalıĢanların iĢlerine olan yaklaĢımını ifade eden 

iĢ tatminini vurgulamaktadır.  

 

ĠĢ tatmini, iĢin özellikleriyle iĢgörenin istekleri birbirine uyduğu zaman 

gerçekleĢen ve iĢ görenin iĢinden hoĢnutluk duymasını belirleyen bir olgu 

(Akıncı, 2002:3) veya çalıĢanların iĢ ve iĢin sağladıklarına iliĢkin bir algısı ve 

bu algıya karĢılık olarak verdiği duygusal cevap (Çekmecelioğlu, 2005: 28) 

Ģeklinde ifade edebiliriz. KiĢi iĢinden gerekli tatmini buluyorsa iĢine ve iĢ 

ortamına karĢı olumlu bir tutuma sahip olacaktır. ÇalıĢanın iĢinden tatmin 

olmasında etkili olan faktörler arasında; iĢin genel görünümü, iĢgörene sağladığı 

sosyal ve ekonomik çıkarlar ile iĢ ortamı Ģartlarının özel bir yeri vardır. ĠĢin 

zorluk derecesi de iĢ tatminini genellikle olumlu yönde etkileyen 

değiĢkenlerdendir  (Tanrıverdi, 2006: 2-3). 

 

ĠĢ tatmini; bireyin iĢine karĢı geliĢtirdiği olumlu tutumlarını ifade eder. Diğer 

bir ifadeyle iĢlerinden memnun olmaları durumudur. ĠĢgörenlerin iĢlerinden 

memnuniyet duymaları sonucu iĢletmeler amaçlarına daha kolay ulaĢma 

olanağına sahip olabileceklerdir. En önemli üretim faktörünün insan olması ve 

bu üretim faktörünün iĢle ilgili oluĢan duygusu iĢletmenin etkinliği ve 

verimliliğini olumlu veya olumsuz yönde etkileyecektir.  

 

ĠĢ tatmini organizasyonel davranıĢı önemli ölçüde etkilemektedir. ĠĢgörenlerin 

performansını ve organizasyonel bağlılığını olumlu bir Ģekilde, personel devir 

hızını olumsuz bir Ģekilde etkiler. ĠĢ tatmininde duygular, davranıĢlar ya da iĢle 

ilgili olarak bireylerin tercihleri söz konusudur.  

ĠĢ görenin iĢinden tatmin olması ve iĢ tatmin düzeyinin yüksek düzeyde 

olmasını birçok faktör etkilemektedir. Bu faktörler kiĢiden kaynaklı olabileceği 

gibi iĢyerinden kaynaklı da olabilir. ĠĢgörenin iĢ tatminini etkileyen faktörler 

olarak demografik ve kiĢisel özellikleri, iĢletmedeki yönetim uygulamaları 

(karar sürecine katılma, terfi politikaları vb.) ücret, sosyal güvenlik, çalıĢma 

koĢulları (fiziki Ģartlar, çalıĢma saatleri, tatil vb.) gibi faktörler etkili olmaktadır. 

KiĢisel farklılıklardan dolayı bu faktörlerin etkileri çalıĢanlar arasında farklı 

olmaktadır. ÇalıĢan, iĢletmesinden beklediklerini elde edebiliyorsa iĢ tatmini 

yüksek olacaktır. Beklentilerinin tamamı karĢılanmasa bile kendisi için önemli 

olan beklentileri karĢılandığı takdirde yine iĢ memnuniyeti sağlanacaktır. ĠĢ 

memnuniyetinin yüksek olması performansı artıracağı göz önüne alındığında 

iĢletme yöneticilerinin birbirini etkileyen bu iki unsuru amaçlara etkin ve 

verimli bir Ģekilde ulaĢmada vazgeçilmez bir vasıta olarak görmeleri 

gerekmektedir.   
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3. KRĠZĠN KARS’TA FAALĠYET GÖSTEREN BANKA ġUBELERĠNĠN 

YÖNETSEL VE ÖRGÜTSEL YAPISINA ETKĠSĠ VE ĠġGÖRENLERĠN 

Ġġ TATMĠNĠ DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ ÜZERĠNE BĠR 

ARAġTIRMA 

 

3.1. AraĢtırmanın Amacı, Yöntemi, Sınırlılıkları  

ĠĢletmelerin uzun ömürlü olmasında fırsatları değerlendirmeleri ve 

karĢılaĢtıkları zorlukları aĢmaları önemli bir durumdur. ĠĢletmeleri zor durumda 

bırakan konuların en önemlilerinden birisi kriz diğeri de iĢ tatmin düzeyinin 

düĢük olması durumlarıdır. Bu çalıĢmada krizin Kars‘ta faaliyet gösteren banka 

Ģubelerinin yönetsel ve örgütsel yapısına etkisi ve banka çalıĢanlarının iĢ tatmini 

düzeyleri araĢtırılmaktadır.  

 

AraĢtırmada kullanılacak verilerin objektif olarak toplanması ve gerekli 

hesaplamaların ve analizlerin yapılması için anket yöntemi kullanılmıĢtır. Anket 

banka çalıĢanlarına elden dağıtılmıĢ ve gerekli açıklamalar yapılmıĢtır. Toplam 

dağıtılan anket sayısı 103 tane olup, eksik ve hatalı doldurmalardan dolayı 97 

anket değerlendirilmeye alınmıĢtır.  

Uygulamaya konu olan anket üç bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümü 

demografik özellikleri ölçmeye iliĢkin sorulardan oluĢmaktadır. Ġkinci bölüm 

krizin ortaya çıkardığı olumsuzlukları ölçmek için hazırlanmıĢtır. Bu bölüm ile 

ilgili sorular Mahmut Özdevecioğlu‘nun ―Krizin ĠĢletmelerin Yönetsel ve 

Örgütsel Yapısı Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Kayseri Sanayi ĠĢletmelerinde 

Yapılan Bir AraĢtırma‖ adlı çalıĢması göz önünde tutularak oluĢturulmuĢtur. 

Anketin üçüncü kısmı iĢ tatmini sorularından oluĢmaktadır. Bu bölümün 

soruları Sevil AkbaĢ‘ın ―ĠĢyerinde Psikolojik ġiddet ve ĠĢ Tatmini ĠliĢkisi‖ adlı 

yüksek lisans çalıĢmasından elde edilmiĢtir. Ankette 5‘li Likert ölçeği 

kullanılmıĢ ve elde edilen veriler için SPSS programıyla gerekli analizler 

yapılmıĢtır.  

 

3.2. AraĢtırmanın Bulguları Ve Yorumu 

 

a) AraĢtırmaya Katılanlarla Ġlgili Demografik Özelliklere ĠliĢkin Bilgiler 

 

Tablo 1: AraĢtırmaya Katılanların Cinsiyet Dağılımı  

                                                                                                           

 Frekans % 

Kadın 49 50,5 

Erkek 48 49,5 

Toplam 97 100,0 
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Tablo 2: AraĢtırmaya Katılanların YaĢ Dağılımı 

 

 Frekans % 

18-25 9 9,3 

26-30 49 50,5 

31-35 23 23,7 

36-40 10 10,3 

41-45 3 3,1 

46 yaş üstü 3 3,1 

Toplam 

 
97 100,0 

 

Tablo 3: AraĢtırmaya Katılanların Eğitim Durumu 

 

 Frekans % 

Lise 19 19,6 

Ön lisans 16 16,5 

Lisans 57 58,8 

Lisansüstü 5 5,2 

Toplam 97 100,0 

 

 

Tablo 4: AraĢtırmaya Katılan ĠĢletmelerin Faaliyet Gösterdiği Yıl 

 

 

 Frekans % 

1-4 18 18,6 

5-10 12 12,4 

11-15 4 4,1 

16-20 3 3,1 

20 ve üzeri 60 61,9 

Toplam 97 100,0 
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AraĢtırma kapsamındaki 97 kiĢinin %50,5 kadın, %49,5‘i erkektir. AraĢtırmaya 

katılanların yaĢ dağılımına bakıldığında 26-30 yaĢ grubu arası % 50,5 olup en 

kalabalık yaĢ grubunu oluĢturmaktadır. Eğitim durumuyla ilgili olarak lisans 

mezunu %58,8 olup, lisans ve lisansüstü eğitim toplamı %64 yapmaktadır. 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların %61,9‘u banka Ģubelerinin 20 yıl ve üstünde 

faaliyette bulunduğunu ifade etmiĢleridir.  

 

b) AraĢtırmaya Katılanlarla Ġlgili Kriz ve ĠĢ Tatminine ĠliĢkin Bilgiler 

Ortalama ve Standart Sapmalar  

Tablo 5: Krize KarĢı Algı Tutumları 

 

 

Kriz değiĢkenlerinin genel ortalaması 3,9025‘dir. Ankete katılanların kriz 

algılamalarının katılıyorum düzeyinde olduğu söylenebilir. Dolayısıyla kriz 

banka çalıĢanları tarafından hissedildiği, yapı ve iĢleyiĢi etkilediği söylenebilir. 

Ortaya çıkan sonuçlarda en yüksek değer 4,27 ortalama ile ―Kriz Ģubemizin 

diğer Ģubelerimizle olan iliĢkilerin bozulmasına neden oldu‖  ve en düĢük ifade 

3,60 ortalama ile ―Kriz örgütsel değiĢim eğilimimizin azalmasına sebep oldu‖ 

ifadesidir. Yine 4,11 ortalama ile ―Kriz moralimizin bozulmasına sebep oldu‖ 

ifadesi diğer değiĢkenlere göre yüksek oluĢu dikkat çekmektedir. 

 

DeğiĢkenler _

X  
S.S 

Krizin ortaya çıkmasıyla örgüt içi iletiĢim sürecimiz bozuldu. 3,90 ,751 

Kriz yetkinin merkezileĢmesine neden oldu. (Kararları üst 

yönetimin almasına neden oldu.) 

3,98 ,728 

Kriz aldığımız kararların kalitesinin bozulmasına neden oldu. 3,85 ,816 

Kriz örgütsel değiĢim eğilimimizin azalmasına sebep oldu. 3,60 ,930 

Kriz koordinasyon yetersizliğinin ortaya çıkmasına sebep 

oldu. 

3,69 ,870 

Kriz görev, yetki ve sorumluluklarda karmaĢa durumunun 

oluĢmasına neden oldu. 

3,80 ,964 

Kriz örgüt üyelerimiz arasında korku ve paniğe neden oldu. 3,87 ,857 

Kriz karar alma sürecimizi bozdu. 3,95 ,734 

Kriz moralimizin bozulmasına sebep oldu. 4,11 ,719 

Kriz Psikolojik ve Fizyolojik Çöküntü oluĢturdu. 3,93 ,851 

Kriz özsavunmanın (geleceğe iliĢkin korkuların ortaya 

çıkması, organizasyona olan bağlılığın azalması ve iĢten 

ayrılma durumu) artması neden oldu. 

3,88 ,770 

Kriz Ģubemizin diğer Ģubelerimizle olan iliĢkilerin 

bozulmasına neden oldu. 

4,27 ,607 
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Tablo 6: ĠĢ Tatminine KarĢı Algı Tutumları 

 

ĠĢ tatmini değiĢkenlerinin genel ortalaması 1,867‘dir. Ankete katılanların iĢ 

tatmini algılamaları katılmıyorum düzeyinde olduğu söylenebilir. Bu durum 

çalıĢanların iĢ tatminlerinin düĢük olduğunu ifade etmektedir. Otaya çıkan 

sonuçlarda 2,175 ile en yüksek değer olarak ortaya çıkan ―ġirket verimli ve 

problemsiz bir biçimde çalıĢır‖ ifadesi, ve en düĢük değer 1,376 ile ―ÇalıĢtığım 

Ģirket değiĢime ve geliĢmelere açık bir yönetim anlayıĢına sahiptir‖ ifadesidir.  

Cevaplayıcıların kriz ve iĢ tatmini ile ilgili değiĢkenleri ile yaĢ ve eğitim 

arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını belirlemeye yönelik olarak 

uygulanan Oneway Anova analiz sonuçları aĢağıdaki Tablo 7 ve Tablo 8‘de 

gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 7: AraĢtırmaya Katılanların Kriz DeğiĢkenleri ile YaĢ,  Eğitim Düzeyleri 

Arasındaki Farklılıklar 

 

Faktörler YaĢ Eğitim 

F P F P 

Kriz 

Algılamaları  

1,646 ,156 ,714 ,546 

 

Cevaplayıcıların kriz değiĢkenleri ile yaĢları ve eğitim düzeyleri arasında 

anlamlı farklılıklar olup olmadığını belirlemek için yapılan Oneway Anova 

analizinde, yaĢ ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıĢtır.  

 

DeğiĢkenler _

X  
S.S 

ĠĢim tatmin edicidir. 1,824 ,829 

Zahmete değer bir iĢ yapmaktayım. 1,670 ,688 

Ücretim dolgundur. 1,927 1,002 

ĠĢim bana iyi bir güvenlik hissi sağlar. 1,989 1,005 

ĠĢ arkadaĢlarım bencil değildir. 1,876 ,725 

ÇalıĢtığım Ģirket değiĢime ve geliĢmelere açık bir yönetim 

anlayıĢına sahiptir. 

1,376 ,832 

Üst yönetim gerçekten iĢini iyi bilir. 2,039 1,025 

ġirket verimli ve problemsiz bir biçimde çalıĢır. 2,175 ,989 

Terfi etmek için iyi bir Ģansım var. 1,762 ,673 

ġirketimin terfi politikası adaletsiz değildir. 1,948 1,044 

Ġlerlemek isteyenler için Ģirketimde bir çok iyi iĢ vardır. 1,958 ,911 
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Tablo 8: AraĢtırmaya Katılanların ĠĢ Tatmini DeğiĢkenleri Ġle YaĢ,  Eğitim 

Düzeyleri Arasındaki Farklılıklar 

 

Cevaplayıcıların iĢ tatmini değiĢkenleri ile yaĢları ve eğitim düzeyleri arasında 

anlamlı farklılıklar olup olmadığını belirlemek için yapılan Oneway Anova 

analizinde, yaĢ ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıĢtır. 

 T Testi Sonuçları 

Cevaplayıcıların cinsiyetleri ile kriz ve iĢ tatmini algılamaları arasında anlamlı 

farklılıklar olup olmadığına yönelik uygulanan t-testi sonuçları aĢağıdaki Tablo 

9 ve Tablo 10‘da gösterilmiĢtir. 

Tablo 9: AraĢtırmaya Katılanların Kriz Algılamaları Ġle Cinsiyetler Arasındaki 

Farklılıklar 

 

Faktörler F t P 

Kriz Algılamaları  7,65 -2,153 0,35* 

        *p<,05 

 

Yapılan analiz neticesinde kriz algılamalarının bayanlar ile erkekler arasında 

anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmiĢtir. Kriz algılamaların da erkeklerin 

kadınlara oranla daha fazla hassas davrandıkları anlaĢılmaktadır. 

 
Tablo 10: AraĢtırmaya Katılanların ĠĢ Tatmini Algılamaları Ġle Cinsiyetler 

Arasındaki Farklılıklar 

 

Faktörler F t P 

ĠĢtatmini 

Algılamaları  

1,664 -1,321 ,190 

 

Yapılan analiz neticesinde iĢ tatmini algılamalarında cinsiyetler arası bir 

farklılığa rastlanmamıĢtır.  

 

4- SONUÇ 

Günümüzün çalkantılı çevre koĢullarında faaliyette bulunmak iĢletmeler için bir 

hayli zorlaĢmıĢtır. Buna kriz gibi olağanüstü durumları da dahil ettiğimizde 

Faktörler YaĢ Eğitim 

F P F P 

ĠĢtatmini 

Algılamaları  

1,097 ,368 ,724 ,524 
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faaliyetlere devam etmek ve varlığı yarınlara taĢımak daha da zor 

görünmektedir. Ayrıca baĢarılı olmada belirleyici rolü oynayan çalıĢanların 

iĢletmelerine tutum ve davranıĢları da iĢletmelerin stratejik kararlarını alan ve 

iĢletmelerin gidiĢatına yön verenlerin göz önünde bulundurmaları gereken bir 

husus olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 

Yapılan çalıĢmada araĢtırmaya katılan çalıĢanların 26-30 yaĢ grubu arası %50,5‘ 

i oluĢturması ve %58,8‘i lisans mezunu olup toplamda %64 ile lisansüstü eğitim 

seviyesine sahip olması çalıĢanların genç ve eğitimli olduğunu göstermektedir. 

Bu veriler, çağımızın bir gereği olarak, bankaların çalıĢanlarının eğitim 

seviyelerine önem verdiğini göstermektedir.  

 

AraĢtırmaya katılan çalıĢanların kriz algılamaları katılıyorum düzeyinde 

gerçekleĢtiği gözlemlenirken, krizle ilgili değiĢkenlerin çalıĢanları etkilediği 

ortaya çıkmıĢtır. Özellikle Kriz Ģubemizin diğer Ģubelerimizle olan iliĢkilerin 

bozulmasına neden oldu ve kriz moralimizin bozulmasına sebep oldu ifadeleri 

en yüksek değerlere sahip değiĢkenler olarak ortaya çıkmıĢtır. AraĢtırmaya 

katılanların iĢ tatmini ile ilgili algılamalarının düĢük olduğu görülmektedir. 

Ortaya çıkan bu sonuca göre çalıĢanların iĢ tatmin düzeylerinin beklenen 

seviyede olmadığıdır. Dolayısıyla çalıĢanların iĢ tatmini düzeylerinin 

yükseltilmesinin gerekli olduğu söylenebilir.  

 

AraĢtırmaya katılanların kriz ve iĢ tatmini ile yaĢ ve eğitim düzeyleri arasında 

anlamlı farklılıklar olup olmadığını belirlemek için yapılan Anova Analizi 

sonucunda herhangi bir farklılığa rastlanmamıĢtır. Yapılan diğer bir analizde 

çalıĢanların kriz algılamaları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığını tespit etmek için yapılan t-testi sonuçlarında bayanlar ve erkekler 

arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir. Erkeklerin bayanlara oranla kriz 

karĢısında daha hassas oldukları söylenebilir. Ancak iĢ tatmini algılamaları ile 

cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıĢtır.  

 

ÇalıĢanların kriz durumlarıyla baĢa çıkmaları ve iĢine karĢı olumlu bir tutum ve 

davranıĢ gösterebilmeleri için eğitim seviyelerinin yüksek, sürekli geliĢimin 

gerekliliğine inanan, değiĢimi yönetebilen, iĢlerinden memnuniyet duyacak yapı 

ve iĢleyiĢi sağlayan yöneticilere bağlı olduğu bir gerçektir. Bu gerçekten 

hareketle yöneticilere önemli sorumluluklar düĢmektedir. BaĢarılı olmak 

yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirmesiyle mümkün olacaktır.  
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ORGANĠZASYONA YENĠ KATILANLARIN 

ÖRGÜTSEL UYUMU VE ÇALIġAN SONUÇLARI 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 
 

Ercan ERGÜN
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Özet 
Bu çalıĢmanın amacı, organizasyona yeni katılanların (newcomers) örgütsel uyum 

boyutlarıyla (örgüte, gruba ve iĢe uyum sağlama), çalıĢan sonuçları (Örgütsel bağlılık, iĢ 

tatmini, rol çatıĢması, rol açıklığı) arasındaki iliĢkiyi araĢtırmaktır. AraĢtırmada nicel 

araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre yeni katılımcıların iĢ 

sonuçlarını etkileyen en güçlü örgütsel uyum boyutu iĢ uyumudur. ĠĢe uyum ile rol 

açıklığı, iĢ tatmini, örgütsel bağlılık ve rol çatıĢması arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

Öte yandan, kiĢi grup uyumu örgüte katılan yeni üyenin iĢ tatminini negatif 

etkilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Üyeler, ÇalıĢan-Örgüt Uyumu, Örgütsel Bağlılık, ĠĢ Tatmini, 

Rol ÇatıĢması, Rol Açıklığı 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN NEWCOMERS’ ORGANIZATIONAL FIT 

AND OUTCOMES 

 
Abstract 

The aim of the study is to describe the relationship between newcomers‘ 

organizational fit components (person-organization, person-group, person-job 

fit) and employs‘ outputs (organizational commitment, job satisfaction, role 

conflict and role clarity). Quantitive research method was used in the study and 

the survey data were collected by using questionnaire forms.  According to the 

result of research, there is a significant relationship between job fit and 

organizational commitment, job satisfaction, role conflict and role clarity. The 

most important organizational fit component that affects employs‘ outcomes is 

the job fit. On the other hand, person-group fit component affects negatively 

newcomers‘ job satisfaction 

Key words: Newcomers, Person-Organization Fit, Organizational 

Commitment, Job Satisfaction, Role Conflict, Role Clarity 

 
1.GĠRĠġ 

Günümüz rekabet çevresinde, iĢletmelerin baĢarısı etkileyen kritik 

organizasyonel faktörler vardır. Bu faktörler, çalıĢan memnuniyetinin üst düzey 

olması, organizasyonel amaç ve hedeflere bağlılık derecesinin yüksekliği ve 

iĢten ayrılma eğilim düzeyinin düĢüklüğü (Lo ve Lam, 2002) Ģeklinde ifade 
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edilmektedir. Organizasyonel sosyalleĢme bu faktörlere katkı sağlayabilcek en 

önemli araçlardan birisi olarak görülmektedir (Cable ve Parsons, 2001).  

Örgüt, üyeleri tarafından oluĢturulan bir koalisyon sürecidir. Bu koalisyon, 

uzlaĢma, uyma ve kontrolden oluĢmaktadır. Örgütlerdeki iĢ gören kaynağının 

verimli kullanılması için, iĢ görenin çalıĢma ortamına uyum sağlaması gerekir. 

ĠĢ görenin çalıĢma ortamına, biçimsel (formal) ve biçimsel olmayan (informal) 

gruplara ve iĢin gerektirdiği rollere uyum sağlaması örgütsel sosyalleĢme 

sürecinden geçmesiyle gerçekleĢir. SosyalleĢme süreci belirgin ve güçlü olan 

örgütlerde iĢ tatmini, motivasyon, örgütsel bağlılık yüksek, rol çatıĢması ve rol 

belirsizliğinin düĢük olması beklenir. 

Griffin ve diğ., (2000)‘ne göre örgütsel uyum, organizasyonların uygulamıĢ 

oldukları sosyalleĢme uygulamaları ile çok yakından iliĢkilidir. SosyalleĢme 

uygulamalarının etkililik düzeyi ve özellikleri, uyumun pozitif veya negatif 

olmasını etkilemektedir. Genellikle etkili sosyalleĢmenin, çalıĢanların en kısa 

zaman diliminde maksimum verimliliği baĢarmalarına yardım edeceğine, kaygı 

belirsizliğini azaltacağına, iĢ doyumunu ve organizasyonel bağlılığı artıracağı 

savunulmaktadır (Hau ve Chow, 2002).  

Bu çalıĢmanın amacı, organizasyona yeni katılanların (newcomers) örgütsel 

uyum boyutlarıyla (Örgüte, gruba ve iĢe uyum sağlama), çalıĢan sonuçları 

(Örgütsel bağlılık, iĢ tatmini, rol çatıĢması, rol açıklığı) arasındaki iliĢkiyi 

araĢtırmaktır. AraĢtırma evrenini, Kocaeli organize sanayi ve yakın çevresinde 

bulunan 25 firma oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın literatüre mevcut çalıĢan 

uyumu teorisini, Türk kültürünü yansıtan çalıĢanlar açısından test etmesi yönlü 

katkı yapması beklenmektedir. 

 

2.TEORĠK ÇERÇEVE VE DEĞĠġKENLER ARASI ĠLĠġKĠLER 

ÇalıĢan-organizasyon uyumu, çalıĢanların kiĢisel değerleri ile organizasyon 

kültürünün örtüĢtüğüne iliĢkin, çalıĢanların subjektif inançları olarak ifade 

edilmektedir (Cable ve Parsons, 2001; Kristof, 1996). ÇalıĢan-organizasyon 

uyumu, bireysel ve organizasyonel amaçlar, bireysel ihtiyaçlar ve 

organizasyonel sistemler ve yapılar ve bireysel kimlik ve organizasyonel iklim 

arasındaki iliĢkiyi tanımlamaktadır (Kristof, 1996). Bu iliĢkinin yüksek olması 

pozitif uyumla sonuçlanırken, düĢük olması uyumsuzlukla (negatif uyumla) 

sonuçlanmaktadır. Diğer taraftan çalıĢan-organizasyon uyumu teorisi, çalıĢanlar 

ve organizasyon arasındaki değer paylaĢımının, çalıĢanlar için iĢ doyumu ve 

organizasyonel amaçların gerçekleĢmesine katkıda bulunabilecek olumlu 

çıktılarla sonuçlanacağını savunmaktadır (Blau, 1993; Vilela, Gonzalez ve 

Ferrin, 2008). 

Gruman ve diğ., (2006; 94) uyum kavramını; görev yönetimi, rol belirsizliğinin 

ortadan kalkması, sosyal entegrasyon, iĢ doyumu, organizasyonel bağlılık ve 

iĢten ayrılma eğiliminde azalma gibi davranıĢlarla iliĢkilendirmektedir. 

Konuya iliĢkin yapılmıĢ önceki çalıĢmalar, bireylerin organizasyonel 

uyumlarının artmasına paralel olarak daha fazla pozitif iĢ ile ilgili çıktılara 

ulaĢıldığını tartıĢmaktadır (French, Caplan ve Harrison, 1982; Lovelace ve 
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Rosen, 1996). Caldwell ve O'Reilly (1990) organizasyonel sosyalleĢmenin 

çalıĢanların organizasyona ve iĢe karĢı olumlu tutumlar sergilemelerini 

sağladığını, iĢ gücü devir hızını azalttığı  (Kristof, 1996; Kristof-Brown, 

Zimmerman ve Johnson, 2005) ve Meglino, Ravlin ve Adkins (1989) ise 

organizasyonel bağlılığı artırdığını savunmaktadırlar.  

Literatürdeki konuya iliĢkin meta analizi çalıĢmalarında, çalıĢan-organizasyon 

uyumu ile çalıĢanların iĢe karĢı tutumları, örneğin çalıĢanların iĢten ayrılma 

eğilimi, iĢ doyumu, organizasyonel bağlılık, organizasyonel vatandaĢlık, iĢ gücü 

devir hızı ve performans gibi davranıĢları arasında önemli bir iliĢkinin olduğu 

savunulmaktadır (Hoffman ve Woehr, 2006; Kristof-Brown ve diğ., 2005). 

Literatür araĢtırmaları, organizasyonel sosyalleĢme bileĢenlerinin, birçok uyum 

değiĢkeni ile iliĢkili olduğunu göstermektedir. Örneğin, Haueter ve diğ., 

(2003)‘ne göre, organizasyon, grup, iĢ tanımları ve süreçleri ile ilgili elde edilen 

her bir bilgi, iĢ memnuniyeti ve organizasyonel bağlılık ile iliĢkilidir. Ashfort ve 

diğ., (2007) uyum kavramını 2 boyutta kavramsallaĢtırmaktadır (1) ĠĢ uyumu (iĢ 

doyumu ve rol inovasyonu) ve (2) Organizasyonel uyum (organizasyonel 

bağlılık ve iĢten ayrılma eğilimi). ÇalıĢanın iĢine uyum sağlaması demek, iĢin 

gerektirdiği nitelik ve yeteneklerle iĢi yapan kiĢinin sahip olduğu nitelik ve 

yetenekler arasındaki uygunluğun bulunması demektir. Gruba uyum ise bireyin 

davranıĢlarını, dahil olmak istediği grubun değer ve normları doğrultusunda, 

grup üyelerinin tamamının veya bir kısmının istek ve bekleyiĢler doğrultusunda 

değiĢtirmesi sonucunda ortaya çıkar (Haueter ve diğ, 2003). 

 

Organizasyonel sosyalleĢme, bir bireyin yeni bir organizasyona katılması ile 

baĢlayan bilgi edinme ve uyum sağlama süreci olarak açıklanmaktadır (Louis, 

1980). Ashfort ve diğ., (1996) kavramı, bireylerin yaptıkları veya yapacakları 

iĢler ile ilgili bilgiler elde ettikleri ve kendilerini bu yeni durumlara uyumlu hale 

getirdikleri bir süreç olarak tanımlamaktadır.  Van Maanen ve Schein (1979) 

organizasyonel sosyalleĢmeyi, çalıĢanların organizasyonun etkili bir üyesi 

olabilmek için gerekli bilgileri, davranıĢları, tutumları ve yetenekleri elde 

etmelerine yönelik bir etkileĢim süreci olarak değerlendirmektedirler. Fisher 

(1986)‘e ise organizasyonel sosyalleĢmeyi, bir öğrenme ve değiĢim süreci 

olarak karakterize etmektedir. Bu tanımlamalar çerçevesinde organizasyonel 

sosyalleĢmenin, bireysel ve organizasyonel değerlerin uyumlaĢtırılması ile ilgili 

karĢılıklı etkileĢime dayanan bir süreç olduğu söylenebilir.  

Konuya iliĢkin literatür incelendiğinde, Organizasyonel sosyalleĢme ile ilgili üç 

temel yaklaĢımın tartıĢıldığı görülmektedir (Gruman ve diğ, 2006). Birinci 

yaklaĢım, organizasyon temelli çabalar konusuna odaklanmakta ve bireyleri 

organizasyonel sosyalleĢme sürecinde pasif-tepkici olarak değerlendirmektedir 

(Van Manen ve Schein, 1979). Ġkinci yaklaĢım, organizasyonel sosyalleĢme 

sürecinde daha çok birey temelli çabalara odaklanmakta ve bireylerin proaktif 

yönü üzerinde durmaktadır (Morrison, 1993a, 1993b). Üçüncü yaklaĢım ise, 

bireysel temelli ve organizasyonel temelli faktörlerin birlikte değerlendirilmesi 
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konusuna odaklanmakta ve baĢarılı sosyalleĢmenin, etkileĢimci bir yapının 

sonucu gerçekleĢeceğini savunmaktadır (Griffin ve diğ, 2000). 

Fisher (1986) sosyalleĢmenin amacı, çalıĢanların organizasyonel çevrenin çeĢitli 

özelliklerini, organizasyonun geçmiĢini, amaçlarını, politikalarını, performans 

değerlendirme ölçütlerini vb öğrenmelerini kolaylaĢtırmak olarak ifade 

etmektedir. Yazara göre sosyalleĢme hem organizasyonel hem de bireysel 

inisiyatiflerden etkilenmektedir. 

Organizasyonel sosyalleĢmenin kapsamı ile ilgili konular incelendiğinde, 

kavramın; bilgi elde etmeye yönelik bir süreç, iĢ ve pozisyona iliĢkin rol 

farklılaĢması, kiĢiler ve gruplar arası iliĢkiler ve bir bütün olarak 

organizasyonun yapısı ve felsefesi gibi konuları kapsadığı görülmektedir 

(Bauer,  Morrison ve Callister, 1998). 

Organizasyonel sosyalleĢme örgütsel bağlılığın önemli bir faktörü olarak 

savunulmaktadır (King ve diğ, 2005). Çünkü organizasyonel sosyalleĢme 

bireysel yeteneklerin, organizasyon içerisindeki yeni rol ve fonksiyonları etkin 

bir Ģekilde yerine getirmesi için gerekli inançların, değerlerin ve tutumların 

oluĢmasını sağlamaktadır. Organizasyonel sosyalleĢme taktiklerini etkin 

kullanan organizasyonlar, çalıĢanların mevcut kapasitesini veya daha fazlasını 

organizasyona katkıda bulunabilmek için kullanmalarını sağlamaktadırlar. 

Bu çalıĢmada, Kocaeli organize sanayi ve yakın çevresinde faaliyet gösteren 

iĢletmelerdeki çalıĢanların örgütsel uyum boyutlarıyla (Örgüte, gruba ve iĢe 

uyum sağlama), çalıĢan sonuçları (Örgütsel bağlılık, iĢ tatmini, rol çatıĢması, rol 

açıklığı) arasındaki iliĢkisel bağı tespit etmek amaçlanmaktadır. 

AraĢtırmada örgüte yeni katılanların örgütsel uyumu ile çalıĢan sonuçları 

arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Literatür dikkate alınarak oluĢturulan araĢtırma 

modelindeki bağımsız değiĢkenler: Firmaya uyum, gruba uyum ve iĢe uyum; 

bağımlı değiĢkenler ise: Örgüte bağlılık, iĢ tatmini, rol çatıĢması ve rol açıklığı 

Ģeklindedir. AraĢtırma modeli Ģekil 1‘de görülmektedir.  

 

 
 

ġekil 1: AraĢtırma Modeli 

 

 

Örgütsel 

Uyum 

 

ÇalıĢan 

Sonuçları 

Firmaya Uyum 

ĠĢe Uyum 

Rol Açıklığı 

Rol ÇatıĢması 

ĠĢ Tatmini 

Örgütsel 

Bağlılık 

Gruba Uyum 



45 

 

 

AraĢtırmanın Hipotezleri: 
H1 a,b,c,d: Örgütsel uyum boyutlarından çalıĢanın firmaya uyum sağlaması, çalıĢan 

sonuçlarıyla (örgütsel bağlılık, iĢ tatmini, rol açıklığı, rol çatıĢması) iliĢkilidir. 

H2 a,b,c,d: Örgütsel uyum boyutlarından çalıĢanın gruba uyum sağlaması, çalıĢan 

sonuçlarıyla (örgütsel bağlılık, iĢ tatmini, rol açıklığı, rol çatıĢması) iliĢkilidir. 

H3 a,b,c,d: Örgütsel uyum boyutlarından çalıĢanın iĢine uyum sağlaması, çalıĢan 

sonuçlarıyla (örgütsel bağlılık, iĢ tatmini, rol açıklığı, rol çatıĢması) iliĢkilidir. 

 

3.ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 
AraĢtırmada nicel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Yapılan kapsamlı literatür 

taraması sonucunda araĢtırmanın teorik çerçevesi oluĢturulmuĢ ve temel 

değiĢkenleri belirlenmiĢtir. Belirlenen bu değiĢkenler doğrultusunda anket 

formları oluĢturulmuĢtur. Veriler anket tekniği kullanılarak elde edilmiĢtir. 

Anketteki sorular yüz yüze görüĢme yöntemiyle cevaplandırılmıĢtır. Bu 

araĢtırmada uygulanan anketlerin cevaplandırılmasında 5‘li likert tipi ölçek 

kullanılmıĢtır. Ölçekteki değerlendirme seçenekleri: 1-Kesinlikle katılmıyorum, 

2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle katılıyorum 

Ģekildedir. Anket formundaki değiĢkenler gruplar halinde sorulmuĢ ve 

değiĢkenler arasındaki farklılıkları göstermek ve birbiriyle karıĢtırılmaması için 

açıklayıcı cümlelerle ifade edilmiĢtir. Anketin nasıl doldurulacağı bir örnek ile 

gösterilmiĢ. AraĢtırma evrenini, Kocaeli organize sanayi ve yakın çevresinde 

bulunan firmalar oluĢturmaktadır. Bu evren içinden seçilen toplam 25 firma 

araĢtırmanın örneklemini oluĢturmaktadır. AraĢtırma evrenini oluĢturan tüm 

firma çalıĢanlarına anket uygulanması planlanmıĢ; ancak maliyet, zaman gibi 

kısıtlayıcı nedenlerden dolayı tüm çalıĢanlara uygulanamamıĢtır. Oranlı eleman 

örnekleme yöntemi uygulanarak araĢtırmanın örneklemi belirlenmiĢtir. Bu 

kapsamda çalıĢan sayısı 50 kiĢi üzerinde olan 25 firmanın en fazla 5 yıllık 

deneyime sahip olan yeni katılımcılarına (newcomer) anketler uygulanmıĢtır. 

Ankete 210 çalıĢan katılmıĢ. Ancak 182 anketin analizler için geçerli ölçütleri 

taĢıdığı görülmüĢtür. ÇalıĢmamızın içeriğini yeni katılımcılar oluĢturduğu için 

182 formdan kıdemi 5 yılı geçmeyen 111 çalıĢandan gelen formlar analizlere 

dahil edilmiĢtir. 

 

4.ARAġTIRMANIN BULGULARI 
Veri toplama süreci sonunda elde edilen veriler, SPSS 11.5 programında tasviri 

istatistikler, faktör analizi, regresyon analizi, korelasyon analizi vb, çeĢitli 

istatistiki teknikler aracılığı ile değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma bulgularına göre 

anket çalıĢmasına katılan çalıĢanların çoğunluğunun cinsiyeti erkek, eğitim 

düzeyi olarak üniversite mezunu ve üretim (imalat) bölümünde ve iĢçi 

pozisyonunda çalıĢmaktadır. AĢağıdaki tablolarda faktör analizlerinin sonuçları 

verilmiĢtir. Faktör analizini uygularken bağımsız değiĢkenler ile bağımlı 

değiĢkenler ayrı ayrı ele alınmıĢtır. Bağımsız değiĢkenlerden firmaya uyum, 

gruba uyum ve iĢe uyum değiĢkenleri ayrı ayrı değerlendirilmiĢ,  bağımlı 

değiĢkenler rol açıklığı, iĢ tatmini, örgütsel bağlılık ve rol çatıĢması ise birlikte 
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faktör analizine tabii  tutulmuĢtur. Örgütsel uyum boyutlarıyla ilgili olarak 35 

soru sorulmuĢ, faktör analizi sonucunda beklendiği gibi üç faktöre ayrılmıĢtır. 

Bu faktörler; firmaya uyum 12 soru, (örnek; Bu firmanın, organizasyon yapısını 

(bölümlerini) biliyorum), gruba uyum 12 soru, (örnek; ÇalıĢtığım grubun, 

firmaya nasıl bir katkısının olduğunu anlıyorum.) ve  iĢe uyum 11 soru, (örnek; 

Hangi sorumluluk, görev yada projeler için iĢe alındığımı biliyorum)‘ 

Ģeklindedir (Haueter ve diğ., 2003).  Tablo 1‘de örgütsel uyum ile ilgili faktör 

analizi sonuçları görülmektedir. 

Tablo 1: ÇalıĢanların Örgüte Uyumu ile Ġlgili Faktörler 
FAKTÖR 1 

SORULAR 

FAKTÖR 2 

SORULAR 

FAKTÖR 3 

SORULAR 

Örgüte 

Uyum (Ö. U) 

Faktör 

Yükleri 

Gruba Uyum 

(G. U) 

Faktör 

Yükleri 

ĠĢe Uyum  

(Ġ. U) 

Faktör 

Yükleri 

 Ö.U.S1 ,575  G.U.S1 ,718  Ġ.U.S1 ,793 

 Ö.U.S2                                        ,743  G.U.S2                                        ,837  Ġ.U.S2                                        ,656 

 Ö.U.S3 ,833  G.U.S3 ,785  Ġ.U.S3 ,785 

 Ö.U.S4 ,747  G.U.S4 ,716  Ġ.U.S4 ,770 

 Ö.U.S5  ,715  G.U.S5  ,777  Ġ.U.S5  ,663 

 Ö.U.S6 ,815  G.U.S6 ,735  Ġ.U.S6 ,729 

 Ö.U.S7 ,689  G.U.S7 ,782  Ġ.U.S7 ,787 

 Ö.U.S8 ,576  G.U.S8 ,839  Ġ.U.S8 ,744 

 Ö.U.S9 ,895  G.U.S9 ,757  Ġ.U.S9 ,722 

 Ö.U.S10 ,867  G.U.S10 ,695  Ġ.U.S10 ,764 

 Ö.U.S11 ,828  G.U.S11 ,669  Ġ.U.S11  ,713 

 Ö.U.S12 ,838  G.U.S12 ,686  

Toplam Açıklanan 

Varyans : % 54,78 

Toplam Açıklanan 

Varyans : % 59,80 

Toplam Açıklanan 

Varyans : % 56,49 

Bağımlı değiĢken olan çalıĢan sonuçlarıyla ilgili toplam 23 soru sorulmuĢtur. 

Faktör analizi sonucunda dört faktöre ayrılmıĢtır. Bu faktörler; rol açıklığı 5 

soru, (örnek; ĠĢimde ne kadar yetki sahibi olduğumu kesin olarak biliyorum), rol 

çatıĢması 5 soru, (örnek; Yapmak zorunda kaldığım iĢler birbirinden oldukça 

farklıdır) (Jsing ve Sethi, 1998), ĠĢ tatmini 6 soru, (örnek; ĠĢim, tüm koĢulları 

düĢündüğümde beni memnun ediyor) (Rusbult ve Farrell, 1983) ve örgütsel 

bağlılık 7 soru, (örnek; ĠĢ hayatımın geri kalan kısmını bu firmada geçirmek 

beni mutlu eder) (Meyer and Allen, 1997) Ģeklindedir. Ancak örgütsel bağlılık 

ile ilgili bir soru, faktör yük değerlerinin 30‘un altında olması nedeniyle 

ölçekten çıkarılmıĢtır. Dolayısıyla ölçeğin kalan maddeleri ile yapılan faktör 

analizi sonuçlarına göre tüm maddelerin faktör .50 yük değeri üzerinde 

olduklarından örgütsel bağlılık boyutunun altı maddeden oluĢmasına karar 

verilmiĢtir. Bu durumda çalıĢan sonuçları ile ilgili olarak toplam 22 soru faktör 

analizine dahil edilmiĢtir. Yapılan faktör analizi sonucunda örgütsel 

sosyalleĢme boyutlarından örgüte uyumun toplam açıklanan varyans değeri % 

59,80, gruba uyumun toplam açıklanan varyans değeri % 56,49, iĢe uyumun da 

toplam açıklanan varyans değeri ise %54,78 olarak bulunmuĢtur. ÇalıĢan 

sonuçları (rol açıklığı, iĢ tatmini, örgütsel bağlılık, rol çatıĢması) ile ilgili dört 

faktör birlikte ölçeğin varyansını % 68,39 açıklamaktadır. Sonuçların ayrıntısı 

Tablo 2‘de görülmektedir. 
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Tablo 2: ÇalıĢan sonuçları ile ilgili faktör analizi tablosu 

 

 

 

Tablo 3‘te modeldeki değiĢkenlere ait ortalama, standart sapma, Pearson 

korelasyon katsayıları, ve korelasyon analizi sonuçları verilmiĢtir. Görüldüğü 

gibi değiĢkenlere ait standart sapma değerleri 0,72 ile 1,03 arasındadır. Bu 

değerler, değiĢkenler arasındaki varyans (değiĢkenlik) miktarının, geçerli analiz 

yapılması için yeterli seviyede olduğunu göstermektedir.  

 

Tablo 3: Örgütsel uyum boyutları ile çalıĢan sonuçları korelasyon tablosu 

 
 Ort Sd α 1 2 3 4 5 6 7 

Örgüte Uyum 

(1) 
3,84 ,83 ,94 1       

Gruba Uyum 

(2) 
3,92 ,74 ,93 ,87** 1      

ĠĢe Uyum (3) 
3,97 ,72 ,91 ,72** ,76** 1     

Rol Açıklığı 

(4) 
3,96 ,78 ,85 ,46** ,48** ,70** 1    

ĠĢ Tatmini (5) 3,41 ,76 ,85 ,29** ,22* ,42** ,32** 1   

Örgüte 

Bağlılık (6) 
3,65 ,81 ,84 ,10 ,06 ,23** ,38** ,44 ** 1  

Rol ÇatıĢması 

(7) 
2,62 1,03 ,86 -,05 -,12 -,30** -,29** -,22** -,25** 1 

**  Korelasyon 0,01 derecesinde anlamlı,               * Korelasyon 0,05 derecesinde anlamlı, 

 

Tablo 3‘teki korelasyon katsayılarına bakılacak olunursa, ikili seviyede (**) 

incelenen değiĢkenlerin arasında ρ<0,01 düzeyinde pozitif ve negatif anlamlılık, 

tekli seviyede (*) incelenen değiĢkenlerin arasında da p<0,05 düzeyinde pozitif 

anlamlılık olduğu görülmektedir.  Tablo 3‘teki en yüksek iliĢki örgüte uyum ile 

gruba uyum arasında pozitif korelasyon p<0,01 (,87) düzeyinde anlamlıyken,  en 

düĢük iliĢki rol çatıĢması ve iĢe uyum arasında negatif korelasyon p<0,01 (-,30) 

düzeyinde anlamlıdır.  

Tablo 3‘e göre iĢe uyum ile örgüte uyum arasında pozitif korelasyon p<0,01 

FAKTÖR 1 

SORULAR 

FAKTÖR 2 

SORULAR 

FAKTÖR 3 

SORULAR  

FAKTÖR 4 

SORULAR  
Rol 

Açıklığı 

(R. A) 

Faktör 

yükleri 

ĠĢ 

Tatmini 

(Ġ. T) 

Faktör 

yükleri 

Örgüte 

Bağlılık 

(Ö. B) 

Faktör 

yükleri 

Rol 

ÇatıĢması  

(R. Ç) 

Faktör 

yükleri 

 R.A.S1                                      ,837  Ġ.T.S1  -,763  Ö.B.S1 ,617  R.Ç.S1 ,827 

 R.A.S2                                        ,721  Ġ.T.S2 ,571  Ö.B.S2 ,692  R.Ç.S2 ,817 

 R.A.S3 ,763  Ġ.T.S3 ,609  Ö.B.S3 ,737  R.Ç.S3 ,855 

 R.A.S4 ,792  Ġ.T.S4 ,796  Ö.B.S4 ,812  R.Ç.S4 ,725 

 R.A.S5                                      ,741  Ġ.T.S5 ,841  Ö.B.S5 ,732  R.Ç.S5 ,706 

  Ġ.T.S6 ,858  Ö.B.S6 ,675  

Toplam Açıklanan Varyans :%68,39 
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(,72) düzeyinde anlamlı görülürken, iĢe uyum ile gruba uyum arasında pozitif 

korelasyon p<0,01 (,76) düzeyinde anlamlıdır. Bu verilere göre iĢine ve iĢinin 

gerektirdiği rollere uyum sağlayan iĢ görenin örgüte ve örgüt içerisindeki 

informal gruplara genel anlamda uyum sağlayacağı yönünde yorumlanabilir. 

Tablo 3‘e göre rol açıklığı ile örgüte uyum arasında pozitif korelasyon  p<0,01 

(,46) düzeyinde anlamlı görülürken, rol açıklığı ile gruba uyum arasında pozitif 

korelasyon p<0,01 (,48) düzeyinde anlamlıdır. Yine rol açıklığı ile iĢe uyum 

arasında da diğerlerine göre daha yüksek pozitif korelasyon mevcut olduğu (,70) 

ve p<0,01 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. ĠĢ görenler örgüte ilk uyum 

aĢamasında, örgütteki amaç ve değer sisteminden daha çok, öncelikle görev 

esaslarını, teknik bilgileri öğrenmeye çalıĢırlar. Bu durum iĢ görenlerin rol 

açıklığı kazanmalarında etkili olur. Rol açıklığı kazanan iĢ görenlerin ise iĢe 

uyumu daha yüksek seviyede seyreder. Buna göre rol açıklığı kazanan iĢ 

görenlerin örgüte ve gruba uyumundan ziyade iĢe uyumu daha yüksek olacağı 

yönünde yorumlanabilir. 

Tablo 3‘teki verilere göre iĢ tatmini ile örgüte uyum arasında pozitif korelasyon 

p<0,01 (,29) düzeyinde anlamlı, iĢ tatmini ile gruba uyum arasında pozitif 

korelasyon p<0,05 (,22) düzeyinde anlamlı, iĢ tatmini ile iĢe uyum arasında 

pozitif korelasyon  p<0,01 (,42) düzeyinde anlamlı,  iĢ tatmini ile rol açıklığı 

arasında da pozitif korelasyon mevcut olup p<0,01 (,32) düzeyinde anlamlı  

olduğu görülmektedir. Verilere göre iĢ görenin örgüte, gruba, iĢe ve iĢin 

gerektirdiği rollere uyum sağlaması, iĢinden duyduğu tatminin artmasını 

sağlamaktadır. Yine, görev ve sorumlulukların bilincinde olma ve yeteneklere 

uygun görevlerin yapılması anlamına gelen rol açıklığının varlığı iĢ görenin 

iĢinden dolayı duyduğu tatmini artırdığı görülmektedir. 

Tablo 3‘te örgüte bağlılık ile iĢe uyum arasında pozitif korelasyon  p<0,01 (,23) 

düzeyinde anlamlı görülürken, örgüte bağlılık ile rol açıklığı arasında pozitif 

korelasyon p<0,01 (,38) düzeyinde anlamlıdır. Yine örgüte bağlılık ile iĢ tatmini 

arasında da diğerlerine göre daha yüksek pozitif korelasyon mevcut olup p<0,01 

(,44) düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre, iĢine uyum sağlayan 

ve iĢinden duyduğu tatmini artan iĢ görenlerin örgütsel bağlılıklarının arttığı 

söylenebilir. Ayrıca rol açıklığının mevcut olması iĢ görenlerin örgüte olan 

bağlılığını artırmasını sağlayabilir Ģeklinde yorumlanabilir.    

Tablo 3‘te rol çatıĢması ile iĢ tatmini arasında negatif korelasyon p<0,01 (-,22) 

düzeyinde anlamlı görülürken, rol çatıĢması ile örgüte bağlılık arasında negatif 

korelasyon p<0,01 (-,25) düzeyinde anlamlıdır. Verilere göre çalıĢanın iĢ yerinde 

birbirinin zıddı olan talep ve beklentilerle karĢılaĢması durumunda ortaya çıkan 

rol çatıĢmasının varlığı iĢ tatmini ve örgütsel bağlılığı azaltacağı yönünde sonuç 

çıkarılabilir. 

Bu sonuçlara bakarak örgüte uyumun, gruba uyum üzerinde; iĢe uyumun, örgüte 

ve gruba uyum üzerinde; rol açıklığının da iĢe uyum üzerinde diğer değiĢkenlere 

göre daha güçlü pozitif etkileri olduğu söylenebilir.  

Diğer taraftan çalıĢanların örgütsel uyumlarının iĢ sonuçlarına nasıl yansıdığını 

tespit etmek için değiĢkenler arasındaki regresyon iliĢkisi araĢtırılmıĢtır. Yapılan 
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regresyon analizi sonuçları tablo 4‘te gösterilmektedir. 

Tablo 4: Örgütsel Uyumunun ÇalıĢan Sonuçlarına Etkileri Arasındaki 

Regresyon Analizi Sonuçları 

  
Bağımlı  

DeğiĢkenler → 

 
 

Model 1 

Rol Açıklığı 
Model 2 

ĠĢ Tatmini 

 

Model 3 

Örgüte Bağlılık 
Model 4 

Rol ÇatıĢması 

Bağımsız 

DeğiĢkenler ↓ 
 t  t  t  t 

Örgüte Uyum -,067 -,475 ,254 1,435 ,101 ,526 ,374 2,018* 

Gruba Uyum -,063 -,429 -,424 -2,280* -,338 -1,677 -,043 -,223 

ĠĢe Uyum ,806 7,609** ,563 4,224** ,364 2,860* -,542 -3,882** 

F 

R2 
DüzeltilmiĢ  R2 

37.051** 

0.510 
0.496 

10,141** 

0.221 
0.200 

3.331* 

0.085 
0.060 

6.195 

0.148 
0.124 

** Katsayı  0.01 düzeyinde anlamlı                      *Katsayı  0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Tablo 4‘ teki (t) değerlerine göre çalıĢanın örgüte uyumu ile rol çatıĢması 

arasında ρ<0,05 düzeyinde anlamlı ve pozitif yönde iliĢki (2,018) söz 

konusudur. Bu durumda organizasyonlara yeni katılanların, örgüte uyumlarını 

artırabilmek adına çeĢitli rol çatıĢmaları yaĢayabilecekleri söylenebilir. Diğer 

taraftan örgüte uyum ile rol açıklığı, iĢ tatmini ve örgütsel bağlılık arasında 

istatistiksel olarak anlamlı iliĢki olmadığı görülmektedir. Yani yeni 

katılımcıların ilk aĢamada iĢ tatmini, örgütsel bağlılıktan ziyade örgüte uyum 

kapsamında kiĢiye verilen çeĢitli rolleri ile kiĢinin algılayıp uygulamadığı 

rollerdeki farklılıklar yada kiĢinin beklemediği farklı pozisyonlardaki üstlerin 

istekleri ve kiĢinin ilk yıllarda bu istekleri reddedememeleri sonucunda rol 

çatıĢmaları yaĢayabilirler Ģeklinde yorumlanabilir.  

Tablo 4‘ teki (t) değerleri incelendiğinde gruba uyum boyutu ile iĢ tatmini 

boyutları arasında (-2,280) p<0,05 düzeyinde anlamlı negatif iliĢki olduğu ve 

gruba uyum değiĢkenini diğer boyutları negatif yönde etkilediği görülmektedir. 

Yani yeni katılımcıların gruba sağladığı uyum arttıkça iĢ tatminin azalmaktadır. 

Bu bulgulara dayalı olarak, gruba uyumu yüksek olan çalıĢanların, uyum 

boyutundaki iĢ tatmininin ve örgütsel bağlılıklarının daha düĢük olacağı 

söylenebilir. Verilere göre elde edilen bu iliĢki aslında üzerinde önemle 

durulması gereken bir ayrıntıdır. Çünkü literatürdeki verilere göre olması 

gereken, çalıĢanın gruba uyumunun iĢ tatminini artıracağı yönündedir. Yine 

bireyin gruba uyum sağlaması ile rol açıklığı ve rol çatıĢması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki söz konusu değildir. Bireyin gruba karĢı 

göstereceği uyum, rol çatıĢması ve rol açıklığını etkilemeyecektir.  

Örgütsel sosyalleĢme boyutlarından olan iĢe uyum değiĢkeni ile rol açıklığı 

(7,609) ve iĢ tatmini (4,224) değiĢkenleri arasında p<0,01 düzeyinde ve örgütsel 

bağlılık (2,860) değiĢkeni arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı pozitif bir vardır. 

ĠĢe uyum değiĢkeni ile rol çatıĢması değiĢkeni arasında ise p<0,01 (-3,882) 

düzeyinde negatif yönlü bir iliĢki görülmektedir. Verilere göre bireyin iĢine ve 
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iĢin gerektirdiği rollere uyum sağlaması iĢ tatminini ve örgüte olan bağlılığını 

artırmaktadır. ĠĢe uyum sağlaması için rollerinin açık bir Ģekilde belli olması 

gerekmektedir. Bununla birlikte yeni katılımcıların iĢe uyumları ne kadar yüksek 

ise o derece daha az rol çatıĢması yaĢayacakları söylenebilir.  

 

AraĢtırma kapsamındaki hipotezlerin test edilmesi için uygulanan analizler 

sonucunda Ģu bulgulara ulaĢılmıĢtır:  

 Örgüte uyum ile rol çatıĢması arasındaki iliĢkinin varlığı H1d                     

hipotezini destekler niteliktedir. Ancak örgüte uyum ile rol açıklığı, iĢ 

tatmini, örgütsel bağlılık arasında anlamlı iliĢkinin olmaması H1a,b,c  

hipotezini desteklemeyecektir. 

 Gruba uyum ile iĢ tatmini arasındaki anlamlı iliĢki H2b hipotezini 

desteklerken, gruba uyum ile rol açıklığı, örgüte bağlılık ve rol çatıĢması 

arasındaki iliĢkinin anlamlı olmaması H2a,c,d hipotezini 

desteklemeyecektir. 

 ĠĢe uyum ile rol açıklığı, iĢ tatmini, örgütsel bağlılık ve rol çatıĢması 

arasındaki iliĢki anlamlı olduğu için H3a,b,c,d hipotezi desteklenmektedir. 

 

5.SONUÇ VE ÖNERĠLER 
Örgütlerin verimli ve etkin bir Ģekilde çalıĢmasında, belirlenen amaç ve 

hedeflere ulaĢmasında insan kaynağının önemli bir rol oynamaktadır. insan 

kaynağının bu rolünü etkili bir Ģekilde yerine getirebilmesi için çalıĢanların 

örgütsel uyumu en önemli konulardan biridir. Bu kapsamda örgütsel sosyalleĢme 

çerçevesinde çalıĢan-örgüt uyumu etkili bir çözüm olarak gündeme getirilebilir. 

AraĢtırma sonuçlarına göre çalıĢanların örgütsel uyumları 3 temel boyutta 

değerlendirilebilir. Firmaya uyum, gruba uyum ve iĢe uyum. Bu sınıflandırma 

literatürdeki sınıflandırmalar ile örtüĢmektedir. ÇalıĢan örgüte uyum sonuçları 

olarak ise 4 temel boyut değerlendirilebilir. Rol açıklığı, iĢ tatmini, örgütsel 

bağlılık ve rol çatıĢması. Litaratürde bu boyutlara ek olarak işten ayrılma eğilimi 

değerlendirilmektedir.  

AraĢtırma sonuçlarına göre örgüte uyum, gruba uyum ve iĢe uyum birbirleri ile 

çok yakın iliĢkili kavramlardır. Literatürdeki uyum süreci sıralamasına iliĢkin 

olarak iĢ uyumu-grup uyumu-firma uyumu Ģeklinde genel bir sıralama 

yapılmaktadır. Fakat bu sıralama yeni katılımcıların kiĢilik özellikleri, ihtiyaç, 

amaç ve hedeflerine paralel olarak uyum sırası değiĢikli gösterebilecektir. 

Organizasyonel sosyalleĢme kapsamında kavramlara bütüncül bakılması oldukça 

önemlidir. Yani sosyalleĢme kapsamında gerçekleĢtirilen uygulamaların yeni 

katılımcıların (newcomer) hem örgütsel uyumuna hemde iĢ uyumu ve grup 

uyumuna yönelik olması gerekmektedir. Bununla birlikte araĢtırma sonuçları, 

yeni katılımcıların iĢine ve iĢinin gerektirdiği rollere uyum sağlaması örgüte ve 

örgüt içerisindeki gruplara da genel anlamda uyum sağlayacağı fikrini 

desteklemektedir.  

 

Yeni katılımcıların örgüte, gruba, iĢe ve iĢin gerektirdiği rollere uyum sağlaması, 
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görev ve sorumlulukların bilincinde olma ve yeteneklere uygun görevlerin 

yapılması iĢ görenin iĢinden duyduğu tatmini artırmaktadır. Bu sonuca 

ulaĢılabilmesi için iĢ tanımlarının ve iĢ gereklerinin ayrıntılı bir Ģekilde 

belirlenmiĢ olması gerekmektedir. Rol açıklığı olarak tanımlanan bu olgu 

örgütsel uyumun kilit adımlarından biri olarak değerlendirilebilir.  Buna paralel 

olarak, iĢine uyum sağlayan ve iĢinden duyduğu tatmini arttığı için iĢ görenlerin 

örgütsel bağlılıklarının güçlendiği ve grup uyumlarının artacağı savunulabilir. 

Diğer taraftan çalıĢanın iĢ yerinde birbirinin zıddı olan talep ve beklentilerle 

karĢılaĢması durumunda ortaya çıkan rol çatıĢmasının sonucunda iĢ tatmini ve 

örgütsel bağlılığı azaltacağı yönünde sonuç çıkarılabilir. Bunun nedenleri 

arasında görev sorumlulukların ayrıntılı, açık ve anlaĢılabilir bir Ģekilde 

belirlenmemiĢ olması ve uygulanan sosyalleĢme uygulamalarının ihtiyacı 

karĢılar nitelikte olmaması gösterilebilir. ÇalıĢma sonuçlarına bakarak örgüte 

uyumun, gruba uyum üzerinde; iĢe uyumun, örgüte ve gruba uyum üzerinde; rol 

açıklığının da iĢe uyum üzerinde diğer değiĢkenlere göre daha güçlü etkileri 

olduğu söylenebilir.  

AraĢtırma sonucundan ulaĢılan ilginç bir ayrıntı, organizasyonlara yeni 

katılanların örgüte uyumu ile rol açıklığı, iĢ tatmini ve örgütsel bağlılıkları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı iliĢkilerin olmaması ve örgüte uyumlarının 

ise rol çatıĢmaları ile pozitif olarak iliĢkili olmasıdır. Bunun nedeni, daha öncede 

değindiğimiz gibi kiĢinin örgütü yeni tanımaya baĢlaması, bazı beklentileri ile 

örgütün istekleri arasında uyumsuzlukların yaĢanması yada bazı Ģeylerin ilk defa 

keĢfedilmesi ve bunları açıklamada yeni katılımcıların zorlamasının olabileceği 

düĢünülebilir. ÇalıĢma sonuçları, çalıĢanlar örgüte ilk uyum aĢamasında, 

örgütteki amaç ve değer sisteminden daha çok, öncelikle görev esaslarını, teknik 

bilgileri öğrenmeye eğilimli ve iĢ uyumuna yönelik olduğunu, firmaya uyum ve 

gruba uyumun ikinci planda değerlendirildiğini ortaya koymaktadır diye 

düĢünce oluĢabilir. KiĢi iĢe ilk girdiğinde önceliği iĢte kendi yeteneğini yani 

bildiği iĢin pratiğini uygulamayı düĢünür. Önceliğinin de bunun olduğunu 

algılar. Özellikle yeni iĢe girenler iĢte pratik yeteneği az olmakla beraber iĢ 

öncesi firma ya da çalıĢacağı gruptan çok daha fazla yapacağı iĢle ilgili bilgilerle 

donatılmıĢ, çalıĢanın ön sosyalleĢmesinin geneli de onunla ilgilidir. Oysa ki, kiĢi 

iĢe girmekle yapacağın iĢin harici yeni bir yaĢamla karĢılaĢır. Bu ise daha önce 

çokta fazla tahmin edemediği farklı norm, değer, inançlar sistemi olan bir 

örgütün varlığının farkına varmasıdır. Bu yapıyı tam anlayana kadar kiĢi çeĢitli 

çatıĢmalar yaĢayacaktır. 

Bir diğer ilginç sonuç, bu çalıĢmada yeni üyelerin gruba uyumundaki zorlukların 

iĢ tatminlerini olumsuz etkilediklerini sonucunu ortaya çıkarmıĢtır. Bunun 

nedeni olarak, yukarıda firmaya uyumun rol çatıĢmasına neden olacağını 

belirttiğimiz Ģeyler olabileceği gibi yeni katılımcıların dahil oldukları biçimsel 

ve biçimsel olmayan gruplar olacaktır. KiĢi iĢlerini yaparken bu grup yada 

grupların normlarına uyum sağlama sürecinde zorluklar yaĢayabilmektedir. Bu 

durum üzerinde önemle durulması gereken bir ayrıntıdır. Çünkü literatürdeki 

çalıĢmalara göre olması gereken, çalıĢanın gruba uyumunun iĢ tatminini 
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artıracağı yönündedir.  

Sonuç olarak yeni katılımcıların iĢ sonuçlarını etkileyen en güçlü örgütsel uyum 

boyutu iĢ uyumudur. Yeni katılımcının iĢine ve iĢin gerektirdiği rollere uyum 

sağlaması iĢ tatminini ve örgüte olan bağlılığını artırmaktadır. ĠĢe uyum 

sağlaması için rollerinin açık bir Ģekilde belli olması ve uygun sosyalleĢme 

uygulamalarının gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte yeni 

katılımcıların iĢe uyumları ne kadar yüksek ise o derece daha az rol çatıĢması 

yaĢayacakları söylenebilir.  

Ayrıca araĢtırma bulgularına dayanılarak baĢarılı bir örgütsel uyumun 

gerçekleĢmesi ve çalıĢan sonuçları için: Rol açıklığının sağlanması ve rol 

çatıĢmasının önlenmesi için görev ve sorumlulukların ayrıntılı, açık ve 

anlaĢılabilir olması, Örgütsel hedefler ile bireysel hedeflerin uyumlaĢtırılması, 

Organizasyonel sosyalleĢme uygulamalarından (taktiklerinden) profesyonel 

anlamda yararlanılması konularına özen gösterilmesi gerekmektedir. 
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Abstract 
The role of emotional intelligence and leadership is becoming increasingly important. 

Effectiveness relies on the ability of leaders to respond to ongoing pressures and to 

manage others efficiently. One goal of the emotional intelligence is to improve the 

effectiveness of today’s and future leaders by implementing rigorous standards for 

selecting, developing, and assessing leaders. This focus on leader selection and 

development has prompted an interest in examining the qualities of successful leaders. 

Recently, interest in the new concept of emotional intelligence has flourished as a result 

of the claims suggesting that emotional intelligence can be used to select and develop 

successful leaders.  Leaders who exhibit heightened levels of emotional intelligence may 

be more likely to engage in transformational leadership behaviours than those 

individuals who possess lower levels of emotional. However, only a few studies have 

examined the relationship between emotional intelligence and leadership. The purpose 

of this paper is to present a review of emotional intelligence models and measures, and 

to make a conceptual link between components that fall under the concept of emotional 

intelligence and effective leadership behaviours.  

Keywords: Emotional Intelligence, Leadership, Transformation 

 
1. OVERVIEW OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 

1.1. History & Development of Emotional Intelligence  

Despite the widespread belief that emotions and intelligence are two 

contradictory concepts, emotions have been included in the intelligence 

literature since the early 1920‘s (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000c: 399). 

Individuals who expressed emotion were often viewed negatively because 

emotions and reasoning were seen as opposing terms ( Mayer & Salovey, 

1997:14). In fact, those who engaged in emotional expression were often 

considered mentally ill and were subject to therapy in order to suppress their 

emotionality . It wasn‘t until the early 1960‘s that some researchers agreed that 

emotions could guide one‘s thinking and actions and could direct one‘s attention 

toward solving problems . 

Many prominent researchers in the field of emotional intelligence have 

compared the emotional intelligence construct to an historical intelligence 

construct labelled social intelligence (Bar-On, 2000: 357). In some instances, 

these two types of intelligences have been used interchangeably. Emotional 

intelligence has also been referred to as a type of social intelligence (Mayer & 

Salovey, 1993:433).  
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Thorndike (1920) introduced the concept of social intelligence. He 

divided intelligence into three facets: abstract intelligence (i.e., managing and 

understanding ideas), mechanical intelligence (i.e., managing and understanding 

concrete objects), and social intelligence (i.e., managing and understanding 

people). Social intelligence refers to the ability to perceive one‘s own and 

others‘ behaviours and motives in order to successfully make use of that 

information in social situations (Thorndike, 1920: 228). Social intelligence 

involves adapting to social situations and using social knowledge to act 

accordingly . Cantor and Kihlstrom (1987:68) referred to social intelligence as 

possessing knowledge of social norms, and having the ability to get along well 

with others.  

A necessary step in identifying a new intelligence is to determine 

whether it is distinct from already existing types of intelligence. The social 

intelligence construct had many early critics due to the finding that it was not 

easily distinguishable from other types of intelligence.One reason for this lack of 

discriminant validity was that the definition of social intelligence was too broad 

(Mayer & Salovey, 1993: 440). Furthermore, there were few attempts to 

measure the social intelligence construct  and many endeavours proved to be 

unsuccessful as a result of the increased reliance on self-report measures 

(Hedlund & Sternberg, 2000: 327). Many researchers felt that the study of social 

intelligence was not warranted as a result of the inability to accurately define and 

measure this construct.  

Mayer and Salovey (1997:31) suggested that the emotional intelligence 

construct would not suffer from the same problems as the social intelligence 

construct. Emotional intelligence focuses more on emotional problem solving, 

rather than on the social, political, or verbal aspects inherent in the social 

intelligence construct (Mayer & Geher, 1996: 101). Emotional intelligence is 

also similar to interpersonal and intrapersonal intelligences, as defined by 

Gardner (1983: 32) in his theory of multiple intelligences . Gardner (1983:44) 

defined interpersonal intelligence as the ability to understand others, and he 

defined intrapersonal intelligence as the ability to understand oneself.  

The theory guiding the development of the emotional intelligence 

construct comes from the notion that emotions are one of the necessary mental 

operations along with motivation and cognition (Mayer & Salovey, 1993: 65). 

Our emotions serve as signals that result in reactions to changing circumstances. 

In essence, our emotions impact on our behavioural responses to situational cues 

(Arvey, Renz, & Watson, 1998: 132). Emotional intelligence may arise as a 

result of the interaction between emotions and cognitions (Mayer & Salovey, 

1995: 201). For example, mood can influence an individual to think positively or 

negatively and there has been a great deal of research examining the impact of 

mood on effective decision-making . Emotionally intelligent individuals use 

their emotions to engage in intelligent thought and also possess the ability to 

think intelligently about their emotions .  
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Emotional intelligence gained popular and academic attention during the 

1990‘s. During this time, audacious claims were made regarding the ability of 

emotional intelligence to predict work and non-work ―success‖. However, many 

of these claims lack empirical evidence and have been based on anecdotal 

accounts ( Dulewicz & Higgs, 2000: 349). The first uses of the term ―emotional 

intelligence‖ were by Mayer, DiPaolo and Salovey (1990: 779). The popularity 

of emotional intelligence was not a result of the surge of academic work but 

rather a result of the publication of Daniel Goleman‘s book entitled ―Emotional 

Intelligence‖ (Goleman, 1995), and his successive book examining emotional 

intelligence at work (Goleman, 1998). In 1997, another researcher, Bar-On 

introduced the first published scale assessing self-reported emotional 

intelligence. Bar-On (1997) has also contributed to the prominence of emotional 

intelligence in popular culture.  

There has been much effort in the past decade devoted to defining and 

measuring the emotional intelligence construct. However, researchers have not 

reached a consensus on the definition and measurement of emotional 

intelligence. In fact, several emotional intelligence models have been proposed 

that have competing viewpoints on the nature of this construct. 

 

2. EMOTIONAL INTELLIGENCE MODELS  

 

There have been many different uses of the term emotional intelligence. 

Definitions or models of emotional intelligence tend to be either ability-based or 

a mixture of abilities and personality traits. The ability-based model refers to 

emotional intelligence as a type of intelligence reflecting the ability to process 

emotional information. In contrast, the mixed emotional intelligence model 

incorporates both ability factors and personality traits   

 

 

2.1. Ability-Based Emotional Intelligence Model  

 

Initially, Mayer, Salovey, and their colleagues included some 

personality traits in their conceptualization of emotional intelligence (Hedlund & 

Sternberg, 2000: 324). Their most recent model has moved away from the 

inclusion of personality concepts toward a more specific model focusing on the 

mental abilities involved in the processing of emotional information. 

Additionally, there was a shift from defining emotional intelligence in terms of 

individual abilities, such as emotional understanding, toward a more 

comprehensive ability-based definition that incorporated multiple emotional 

abilities (Mayer et al., 2000: 99). Mayer and Salovey (1997:10) defined 

emotional intelligence as ―the ability to perceive accurately, appraise, and 

express emotion; the ability to access and / or generate feelings when they 

facilitate thought; the ability to understand emotion and emotional knowledge; 
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and the ability to regulate emotions to promote emotional and intellectual 

growth‖.  

Emotional intelligence as an ability involves the interchange of emotions 

and intelligence. Emotionally intelligent individuals possess a clear 

understanding of their feelings, and can restore their moods more quickly that 

those individuals with low levels of emotional intelligence (Ciarrochi, Chan, & 

Caputi, 2000: 551). This model suggests that emotional intelligence fulfils the 

criteria for inclusion as a type of intelligence . These criteria indicate that: (1) 

measures of emotional intelligence have correct and incorrect responses; (2) 

emotional intelligence correlates with other types of mental abilities (e.g., verbal 

intelligence); and (3) emotional intelligence is developmental in nature and will 

increase with age and experience (2000; Mayer et al., 2000c: 404). Only recently 

have researchers begun to test these propositions.  

Mayer and Salovey  arranged the four branches of emotional 

intelligence from basic processes (i.e., emotional perception and emotional 

facilitation / integration) to higher-level mechanisms (i.e., emotional 

understanding and emotional management). Each branch contains abilities that 

range from early developing abilities to more advanced abilities (Mayer & 

Salovey, 1997: 19). Individuals with heightened levels of emotional intelligence 

are expected to develop these abilities more quickly than those individuals with 

lower levels of emotional intelligence.These emotional abilities tend to be 

positively correlated with each other.  

 

 

2.1.1. Perceiving, Appraising, & Expressing Emotions  

Emotional perception is the lowest level in Mayer and Salovey‘s  model. 

Emotional perception occurs when individuals can effectively identify emotions 

and their content (Mayer & Salovey, 1997: 30). Identifying emotions in oneself, 

others, and objects are integral to successfully perceiving emotions and are 

necessary to engage in the tasks involved in the more advanced braches in this 

model. Another group of abilities associated with emotional perception are 

accurate expression of emotion and accurate expression of the needs arising 

from emotions (Mayer et al., 2000c: 398). In essence, emotional perception 

involves accurately perceiving emotions and their content in facial expressions, 

objects, and stories.The ability to perceive emotions is important because if an 

individual can accurately interpret emotions then he / she may be better 

equipped to respond to situations involving emotional interactions . Appraising 

emotions can lead to the utilization of emotional information for making 

decisions and / or forming judgements. The ability to appraise and express 

emotional information involves understanding nonverbal cues, such as facial 

expressions (Mayer & Salovey, 1997:11). Some individuals, such as those who 

suffer from alexthymia, tend to have difficulty appraising and expressing their 

emotions (Parker, Taylor, & Bagby, 2001). Alexthymia has been found to be 

negatively associated with scores on an emotional intelligence measure (Parker 
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et al., 2001). Individuals who possess the ability to appraise and express their 

emotions also tend to be more empathetic (e.g., Mayer & Salovey, 1997: 110). 

Some areas in which the ability to perceive / identify emotions would lead to 

enhanced performance include job interviews, interacting with family members 

and co-workers, and appreciating art and stories. 

 

2.1.2. Using Emotions to Facilitate Thought 

Emotional facilitation of thought involves how emotions are used and 

how they impact on cognitions to assist in thought processes or problem solving 

(Mayer et al., 2000a: 108). Emotions can act as mechanisms to prioritize 

thinking or inhibit thought processes. For example, a positive mood can cause an 

individual to think more optimistically about a given situation, whereas a 

negative mood can result in pessimism (Mayer et al., 2000a: 111). This may 

result in the individual considering multiple perspectives in a given situation. 

Emotional intelligence arises when these thought processes lead to enhanced 

problem solving and direct an individual‘s attention toward the problem 

situation. Additionally, the ability to predict how one would feel in a given 

situation in order to engage in planning would be characteristic of an individual 

who scores highly on emotional facilitation (Mayer & Salovey, 1997: 25). That 

is, such individuals can ―anticipate‖ or ―generate‖ feelings when asked about a 

potential situation  

  

2.1.3.Understanding & Reasoning With Emotions 

Emotional understanding refers to the ability to understand emotions and 

to reason with emotional knowledge (Mayer et al., 2000c: 414). For example, 

individuals with advanced emotional intelligence possess the ability to 

discriminate among different emotions, and to understand that particular 

emotions can arise from different situations . Furthermore, the ability to 

recognize and understand the simultaneous experience of contradictory emotions 

is characteristic of an individual who has a high level of emotional 

understanding (Mayer & Salovey, 1997: 18). Such individuals possess the ability 

to understand combinations of different emotions. Additionally, understanding 

that emotional progressions can occur depending on different situational 

circumstances is a quality of individuals with heightened levels of emotional 

intelligence. Moreover, an individual who possesses a high level of emotional 

understanding can better comprehend the advantages and disadvantages of future 

actions. Understanding the consequences of moods and emotions is also 

characteristic of an individual who possesses advanced emotional intelligence 

(Mayer & Salovey, 1997: 27).  

 

2.1.4.Managing / Regulating Emotions 

The ability to manage or regulate emotions in oneself and in others is the 

most advanced emotional ability in the ability-based model. Possessing the 

ability to calm down after a hostile situation is an example of emotional 
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management (Mayer et al., 2000c:415). Emotional management involves 

consciously considering alternative solutions to different emotional problems 

and choosing the most effective response (Mayer et al., 2000a: 109). The ability 

to detach one‘s emotions from one‘s behaviour is also a feature of an individual 

with heightened emotional management abilities . An individual who engages in 

emotional management may also reflect on their feelings and moods in order to 

gain a greater understanding of the impact they will have on future behaviours 

(Mayer & Salovey, 1997: 32). High emotionally intelligent individuals also 

possess the ability to manage emotions in others by regulating the expression of 

negative emotions and enhancing the expression of positive emotions.  

 

2.1.5.Mixed Emotional Intelligence Model 
  Mixed models of emotional intelligence combine mental abilities and 

personality traits and are considerably different from ability-based models. 

Goleman (1995:23) referred to emotional intelligence as being comprised of five 

dimensions: knowing one‘s emotions, managing emotions, motivation, 

recognizing emotions in others, and handling relationships. Emotional 

intelligence, according to Goleman (1995:26), includes zeal, persistence, self-

control, and motivation. Goleman  was the first to make claims regarding the 

ability of emotional intelligence to predict life and job success. Goleman‘s  view 

of emotional intelligence is not based on scientific evidence and has been 

criticized for including almost anything that may predict successful life 

functioning (Hedlund & Sternberg, 2000: 324). Therefore, the present review of 

mixed emotional intelligence models will not include a detailed discussion of 

Goleman‘s model.  

There has been more support for Bar-On‘s (model of emotional 

intelligence. Bar-On defined emotional intelligence as ―an array of non-

cognitive capabilities, competencies, and skills that influence one‘s ability to 

succeed in coping with environmental demands and pressures‖ (Bar-On, 1997: 

14). In his review of personality literature, Bar-On  identified five major areas 

that may contribute to success in life including intrapersonal functioning, 

interpersonal skills, adaptability, stress management, and general mood. 

Intrapersonal functioning refers to the ability to be aware of and understand 

one‘s emotions, feelings and ideas (Bar-On, 1997: 33-34). Being aware of and 

understanding others‘ emotions and feelings is characteristic of an individual 

with strong interpersonal skills. Adaptability refers to the ability to be flexible 

and alter one‘s feelings with changing situations. An individual engages in stress 

management when he /she is able to cope with stress and control emotions. 

General mood refers to the ability to feel and express positive emotions and 

remain optimistic. These five broad aspects of emotional intelligence consist of 

more specific characteristics that are presented in Table 2. 

Some of Bar-On‘s (1997) emotional intelligence components can be 

labelled mental abilities and other components appear to be more personality 

based  (Hedlund & Sternberg, 2000: 331). Bar-On  claims that his model 
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predicts the potential for success rather than success itself. Mixed models appear 

to overlap with dozens of other constructs (Mayer et al., 2000c: 419) and 

research examining this issue has begun to accumulate.  

 

3. MEASUREMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE  

 

The development of competing models of emotional intelligence has 

resulted in the construction of different measures designed to assess emotional 

intelligence (Dulewicz & Higgs, 2000: 356). These measures tend to be grouped 

into three categories: self-report, ability-based, and observer-rating methods 

(Lewis, 2000, 224). Researchers have not reached a consensus with regard to the 

most appropriate method of measurement for the emotional intelligence 

construct (Dulewicz & Higgs, 2000: 349). There are a variety of measures 

assessing the different components of emotional intelligence, however the 

present review is limited to the discussion of popular measures that are being 

marketed to assess emotional intelligence, and those measures that are 

representative of the competing emotional intelligence models.  

 

3.1. Ability-Based Emotional Intelligence Measures  

The first ability-based measure of emotional intelligence was the Multi-

Factor Emotional Intelligence Scale (MEIS). The MEIS was designed to assess 

four components: emotional perception; emotional facilitation of thought; 

emotional understanding; and emotional management (Judge, 2000: 757). The 

MEIS underwent several revisions as a result of the low internal consistency and 

the length of the measure ( Ciarrochi et al., 2000: 554). The MEIS provided the 

framework for the subsequent development of the Mayer Salovey Caruso 

Emotional Intelligence Test (MSCEIT).  

The MSCEIT also assesses Mayer and Salovey‘s four branch model of EI: 

emotional perception, emotional integration / facilitation, emotional 

understanding, and emotional management (Isen & Nowicki, 1987: 1130). 

Mayer et al. developed the MSCEIT to measure individuals‘ performance on 

emotion-related tasks. For example, several items on the MSCEIT require the 

test-taker to identify emotions in faces. Mayer et al) reported that the reliability 

of the MSCEIT improved from the original MEIS scale. This measure provides 

an overall emotional intelligence score and scores on each of the four sub-scales 

(Mayer et al., 2000c: 399).  

The scales measuring emotional perception assess the ability to perceive 

emotions in oneself and others, as well as in objects, art, and stories. In these 

sections, the test taker is required to decide the amount of emotional content in 

the faces, landscapes, and designs. The scales measuring emotional facilitation / 

integration assess the ability to use and feel emotion in order to communicate 

feelings and to use emotional information in problem solving (Mayer et al., 

2000a: 115). This sub-scale assesses similarities between emotional feelings and 

other sensations, such as temperatures and tastes. The scales measuring 
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emotional understanding assess the ability to understand emotional information 

and the different combinations and progressions of emotions (Ciarrochi et al., 

2000: 552). Participants may be asked to indicate what happens as an emotion 

changes or becomes more intense or to identify a change in mood . Finally, the 

scales measuring emotional management assess the ability to be open to feelings 

and to monitor them in oneself and others. This scale of the MSCEIT requires 

the test-taker to select a course of action in order to achieve a particular goal 

(Dulewicz & Higgs, 2000: 346).   

One issue that still remains with the use of the MSCEIT is the ambiguity of 

the correct response (Ciarrochi et al., 2000: 549).  There are three methods of 

arriving at the correct response on an objective EI measure: target criteria, expert 

criteria, and consensus criteria (Mayer & Geher, 1996: 89). The target criteria 

method involves using the target‘s actual self-reported response / feeling as the 

correct response when the target‘s emotional expressions or creations are being 

rated Lewis, 2000, 229). The test taker is correct when his / her response 

corresponds with the emotions reported by the target for a given item. Expert 

criteria involve asking experts in the field of emotions, such as clinical 

psychologists, to judge how the target is feeling by observing the target or 

reading his or her account of a situation (House, 1971: 324). The test taker 

receives credit if his or her response corresponds to that of the experts. Finally, 

the consensus method involves gathering judgements from a number of 

individuals; the test taker is deemed correct if he or she has the same view as the 

group (Mayer & Geher, 1996: 110). The consensus scoring procedure has been 

viewed as the most accurate and reliable method of determining the correct 

response ( Mayer et al., 2000c: 420). Correlations among these three scoring 

methods tend to be positive (House, 1971: 333). 

The ability-based approach to the study of emotional intelligence has also 

been measured by self-report. However, self-report tends to be a less direct 

means of assessing one‘s performance on ability-based tasks . An example of 

efforts to measure ability-based emotional intelligence through the self-report 

method is the Trait Meta-Mood Scale (TMMS) developed by Salovey, Mayer, 

Goldman, Turvey, and Palfai (1995). The TMMS measured attention to emotion, 

emotional clarity, and emotional repair (Salovey et al., 1995: 134). Shutte, 

Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden, and Dornheim  also developed a self-

report emotional intelligence measure based on Mayer and Salovey‘s  ability-

based model(House, 1971: 328).  

 

3.2. Mixed Model Emotional Intelligence Measures  

There are a number of self-report emotional intelligence measures . The 

most widely known self-report measure of emotional intelligence is the 

Emotional Quotient Inventory (EQ-i) developed by Bar-On (1997). The EQ-i is 

a self-report inventory that consists of 133 items assessing 15 sub-scales that are 

classified under 5 main factors (intrapersonal functioning, interpersonal skills, 

adaptability, general mood, and stress management). The intrapersonal 
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functioning factor assesses emotional self-awareness, assertiveness, self-regard, 

self-actualization, and independence. The scale measuring interpersonal skills 

includes empathy, interpersonal relationships, and social responsibility. The 

adaptability scale assesses problem solving, reality testing, and flexibility. The 

scale measuring stress management assesses stress tolerance and impulse 

control. The general mood scale assesses happiness and optimism. Participants 

are asked to respond to the EQ-i based on a 5-point scale (1=not true of me, 5= 

true of me). The EQ-i demonstrates a high degree of internal consistency (Bar-

On, 1997: 44; Bar-On, 2000: 380). In general, mixed models of emotional 

intelligence tend to assess a wide variety of personality traits (Mayer et al., 

2000c: 403). 

  

3.3. Emotional Intelligence Measures: Reliability & Validity Issues  

There has been a great deal of inquiry into the construct validity of 

emotional intelligence measures in recent years. In order to determine construct 

validity, it is necessary to determine if measures of the same construct correlate 

with each other (Crocker & Algina, 1986: 34). This method is problematic for 

the study of emotional intelligence measures because no agreement has been 

reached as to what model / measure of emotional intelligence is most 

appropriate. Therefore, the construct validity of emotional intelligence is 

typically examined by evaluating the relationship of the different emotional 

intelligence measures with other constructs, such as personality and general 

cognitive ability. In order to constitute a set of abilities, emotional intelligence 

must be somewhat related to, but also appreciably distinct from, other types of 

intelligence (Mayer & Salovey, 1997: 30). Furthermore, issues of content 

validity (what the test measures) and incremental validity (whether the test adds 

to our knowledge beyond already existing measures) are also important for the 

understanding of the emotional intelligence construct (Barchard, 2000: 154). 

An ability-based emotional intelligence measure should be distinct from 

personality traits (Salovey & Mayer, 1994: 66). Some research suggests low to 

moderate correlations between scores on the MSCEIT and personality (Barchard 

& Hakstian, 2001: 74). Furthermore, the MEIS tends to be independent of 

personality traits, such as neuroticism, but somewhat related to empathy, 

extraversion, and openness to experience (Ciarrochi et al., 2000: 544). More 

research is needed to clarify the relationship between ability-based emotional 

intelligence measures and personality.  

Ability-based emotional intelligence should be moderately correlated with 

other forms of intelligence. The emotional understanding scale of the MSCEIT 

has been found to be associated with general intelligence (Kane & Tremble, 

2000: 151). Verbal intelligence was moderately correlated with scores on an 

ability-based emotional intelligence measure . In another study, scores on the 

MEIS were unrelated to general cognitive ability scores (Ciarrochi et al., 2000: 

557). In order for the MSCEIT  to be considered a measure of intelligence, it 

should increase with age and experience (Mayer et al., 2000: 281). Mayer et al. 
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(2000: 286) found that adults scored significantly higher on the MEIS than 

adolescents regardless of the type of scoring procedure used. More research is 

needed to determine the relationship between ability-based emotional 

intelligence measures and general intelligence.  

The moderate to high relationship between self-report emotional 

intelligence measures and measures of the Big Five personality dimensions is 

well established (Dawda & Hart, 2000 :801). Many researchers suggest that the 

EQ-i would be best typified as a measure of personality (Hedlund & Sternberg, 

2000: 327). Research also suggests that self-report emotional intelligence 

measures are independent of general cognitive ability (Barchard & Hakstian, 

2001: 78). This finding does not comply with the original definition of emotional 

intelligence proposed by Salovey and Mayer. 

 

3.4. Understanding the Emotional Intelligence Construct  

In general, the various conceptualizations of emotional intelligence 

appear to be somewhat distinct. The original definition of emotional intelligence 

proposed by Salovey and Mayer (1994: 9) referred to emotional intelligence as 

the ability to think intelligently about emotions and their meanings. As an 

ability, emotional intelligence should be viewed as a type of intelligence that is 

relatively independent of personality traits (Mayer & Salovey, 1997: 33). In 

contrast, Goleman‘s (1995: 14) and Bar-On‘s (1997: 11) definitions of emotional 

intelligence are broader and encompass various personality traits. Furthermore, 

mixed models of emotional intelligence have been criticized for including 

almost any construct that may predict success (Hedlund & Sternberg, 2000: 

330). There appears to be some agreement among researchers that emotional 

intelligence is in need of further study and development, and that successful 

efforts to define and measure this construct may prove advantageous for 

organizations (Dulewicz & Higgs, 2000: 349). Self-report mixed-model 

measures of emotional intelligence are unlikely to prove to be accurate measures 

of emotional intelligence, especially given their high correlations with various 

personality dimensions and low correlations with general intelligence (Barchard 

& Hakstian, 2001: 66). Furthermore, many researchers question whether self-

report emotional intelligence measures add incrementally to the prediction of 

work and non-work outcomes beyond the influence of personality (Newsome et 

al., 2000: 10). In contrast, some available evidence suggests that ability-based 

emotional intelligence tends to be somewhat related to general intelligence 

(Barchard & Hakstian, 2001: 32). Thus, there is evidence to suggest that ability-

based emotional intelligence may hold up as a measure of intelligence. 

The concepts measured by the mixed model of emotional intelligence 

may be important however, they should not be incorporated under an 

intelligence framework (Mayer et al., 2000c: 397). The original approach to the 

study of emotional intelligence (ability-based) must be explored by determining 

whether ability-based measures are related to cognitive ability and distinct from 

personality (Petrides & Furnham, 2000: 316). Some researchers argue that only 
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those measures that assess mental abilities should be labelled as measures of 

emotional intelligence (Parker, Taylor& Bagby, 2001: 109).  

 

3.5. Transformational Leadership 

Leadership has been defined in many ways but researchers and 

practitioners still question the nature of leadership. Over the years there have 

been a number of theories addressing the understanding of leadership, including 

trait theory of leadership, contingency theory, path-goal theory, leader-member 

exchange theory, charismatic leadership theory, and transformational leadership 

theory. Many of these theories have common elements that have been 

synthesized in a number of reviews focusing on effective leadership behaviours 

(Conger & Kanungo, 1998: 38).  

Transformational leadership theory is the most renowned theory of 

leadership. Transformational leadership has also been commonly referred to as 

charismatic, visionary, and inspirational leadership (Bass & Avolio, 1990: 238 ). 

Burns (1978) was the first to introduce the concept of transformational 

leadership in which the distinction was made between transactional and 

transformational leaders. Transformational leadership refers to a process 

involving the leader engaging his / her followers by raising their motivation and 

promoting their attachment to the organization (Burns, 1978). Transactional 

leadership focuses on the exchange that occurs between leaders and followers in 

which the leader rewards the follower for specific behaviours (Burns, 1978: 61). 

Originally, Burns (1978: 59) viewed transactional and transformational 

leadership as being at opposite ends of a continuum. Bass (1985:234) suggested 

that a leader can display both transactional and transformational leadership 

behaviours.  

Bass (1985: 239) later built upon the work by Burns and devised a 

model of transformational leadership. Transformational leaders motivate their 

followers by raising their level of awareness about the importance of the 

organization‘s goals and by engaging followers to rise above their own self-

interests for the interests of the organization or team (Bass, 1985: 250). 

Transformational leadership theory suggests that there is an emotional 

attachment that occurs between the leader and his / her followers in that 

followers tend to identify themselves with a transformational leader to go 

beyond to call of duty to achieve the organization‘s mission (Bass, 1985: 247). 

Transformational leaders stimulate their followers to motivate them to align their 

values, beliefs, and motives with the vision of the organization. Bass‘s (1985) 

original theory of transformational leadership and subsequent development of 

the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) paved the way for the current 

theory of transformational leadership. The MLQ was designed to measure the 

behaviours characteristic of transformational and transactional leaders. Factor 

analytic studies of the MLQ revealed that there were two types of leaders: 

transformational and transactional leaders (Bass & Avolio, 1990: 257). Four 

dimensions characterized transformational leadership: charisma or idealized 
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influence (acting as a role model and gaining respect and trust from followers by 

communicating a vision), inspirational motivation (communicating a vision with 

enthusiasm thereby generating enthusiasm and optimism among followers), 

intellectual stimulation ( encouraging followers to look at problems in 

innovative ways), and individualized consideration (providing personal attention 

for all followers; Bass, 1995: 244). 

 

3.6. Emotional Intelligence & Transformational Leadership  

The role of emotions in the leadership process has been a neglected area 

of research as a result of the belief that emotions may interfere with effective 

behaviours (George, 2000: 1039). Traditional theories of leadership suggested 

that leaders must plan and think rationally without the influence of their 

emotions (George, 2000: 1050). Researchers have made reference to the notion 

that transformational or charismatic leaders ―emotionally engage their 

followers‖ and ―display emotions‖ in order to motivate their followers to adopt 

the goals and values of the organization (Ashforth & Humphrey, 1995: 120). 

Furthermore, leaders form an emotional attachment with their followers that 

enhance the quality of their relationships and the effectiveness of the team and 

organization. Effective processing of emotional information may help leaders to 

deal with complex ambiguous information by directing their attention to the 

issues or threats that require immediate attention (George, 2000: 1036). 

Furthermore, Bass suggested that there is a social or emotional element inherent 

in transformational leadership.  

Researchers have questioned for many years what predisposes certain 

individuals to adopt a transformational style of leadership, and what makes some 

leaders more effective than others (George, 2000: 1023; Judge & Bono, 2000: 

754).  Several researchers have suggested that emotional intelligence may be a 

useful predictor of transformational / charismatic leadership behaviours 

(Goleman, 1995: 84;  Goleman, 1998: 61; Sosik & Dworakivsky, 1998: 514). 

However, there have been few attempts to determine the emotional processes 

involved in effective transformational leadership behaviours. The limited 

evidence suggests that emotional intelligence is positively associated with 

transformational leadership (idealized influence, inspirational motivation, and 

contingent reward; Barling et al., 2000: 159). 

Nevertheless, the importance of social or emotional relationships are 

more evident in transformational versus transactional theories of leadership. 

Transactional leaders are reactive and do not tend to be concerned with engaging 

in interpersonal relationships with followers or being empathetic to follower‘s 

needs (Barling et al., 2000: 160).  

 

3.7. Future Research Initiatives  

Drawing from the present review of emotional intelligence, several areas 

of future research were identified. The lack of agreement among researchers on 

the definition of emotional intelligence poses problems for organizations. The 
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question remains as to whether emotional intelligence is simply a re-labelling of 

already existing constructs such as personality and general cognitive ability. The 

abundance of constructs included in the mixed-model framework of emotional 

intelligence may predict many individual and organizational outcomes. 

However, labelling these constructs ―emotional intelligence‖ is disingenuous 

because such constructs fail to meet the criteria for inclusion as a type of 

intelligence. Future researchers should examine the utility of mixed-model 

emotional intelligence measures, such as the EQ-i, in predicting work outcomes 

beyond the influence of other well-established predictor variables, such as 

personality and general cognitive ability. Current evidence suggests that the EQ-

i is not much more than a measure of personality and affect (Newsome et al., 

2000: 9).  

Further exploration of the psychometric properties of emotional 

intelligence measures is necessary. Before we can use emotional intelligence 

measures for decision-making purposes we need a thorough examination of the 

reliability and validity of these measures (Hedlund & Sternberg, 2000: 339). 

Accurate measurement of emotional intelligence may prove to be advantageous 

for the selection and training of managers. In particular, further examination of 

the procedures used to score ability-based emotional intelligence measures is 

warranted. The most common method of scoring ability-based emotional 

intelligence measures is by using consensus. Using this method, the participants‘ 

scores reflect the proportion of the normative group who endorsed a particular 

response. In this case, there is no right or wrong answer; rather, some answers 

are deemed as being more correct than others. Further research is needed to 

examine the accuracy of this scoring procedure.  

Several researchers have suggested that emotional intelligence may be 

used by organizations to select effective leaders (George, 2001: 1031). It is 

necessary to empirically examine ability-based emotional intelligence measures 

in relation to effective leadership behaviours context. The present review 

outlined a conceptual link on emotional intelligence suggesting that emotional 

perception, emotional facilitation, emotional understanding, and emotional 

management may be important for the prediction of leadership behaviours. 

Future researchers should test these propositions at different levels. It is also 

important to determine the amount of emotional intelligence that is deemed 

appropriate for leadership. By determining whether emotional abilities are 

important to successful leadership, through job analysis procedures, researcher 

may gain a greater understanding of whether emotional constructs would be 

useful for selection and training. According to Arvey et al. (1998: 146) 

individuals should be selected on the basis of the match between the individual‘s 

level of emotional display and the degree of emotional display demanded by the 

organization. Developing assessment tools to determine the congruency between 

leader‘s emotional abilities and the emotional demands of the organization may 

prove to be beneficial (Arvey et al., 1998: 138). Another related issue involves 

examining how much emotional intelligence is too much. Leaders who possess 
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very high levels of emotional management / regulation may use these abilities 

for their own self-interests (Sosik & Dworakivsky, 1998: 513). That is, they may 

manipulate followers through emotional regulation for their own personal 

benefit (Sosik & Dworakivsky, 1998:519). This question should also be 

addressed in future research.  

A related concept to emotional intelligence is emotional labour 

(Ashforth & Humphrey, 1995: 101). Emotional labour involves ―enhancing, 

faking, or suppressing emotions to modify emotional expression‖ (Grandey, 

2000, :  95). An individual engages in this regulation of emotional expression 

according to the ―display rules‖ of the organization (Grandey, 2000: 101). 

Research suggests that emotional labour may result in negative individual health 

outcomes (Morris & Feldman, 1996: 1001). Shaubroeck and Jones (2000: 169) 

found that individuals who perceived that their job demanded them to express 

positive emotions tended to report more negative physical health symptoms. 

Future researchers should examine the impact of emotional management / 

regulation on the health and well-being of leaders. Finally, the issue of training 

leaders to enhance their emotional intelligence should be examined in future 

research. Some researchers suggest that organizations may benefit from 

providing emotional intelligence training to leaders. However, the question 

remains as to whether emotional intelligence can be developed if it is a set of 

personality traits (Dulewicz & Higgs, 2000: 371). Ambiguity regarding the 

construct validity of emotional intelligence makes it difficult to determine a 

starting point at which to determine if a leader‘s emotional intelligence needs 

development. This issue should be examined in future research.  
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Özet 

Bu çalışmada, küresel finansal krizin yaşanmakta olduğu günümüzde önemli bir 

entegrasyon aracı haline gelen yabancı sermaye yatırımlarından Türkiye’nin aldığı 

payın yeterli düzeyde olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye benzer 

nitelikteki ülkelerle karşılaştırılmış, uluslararası yatırım ve performans endeksleri, 

yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki payları ve yabancı yatırımcı portföy 

büyüklükleri açısından Türkiye’nin mevcut durumu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Sermaye, doğrudan yabancı yatırım, yabancı 

portföy yatırımları, yatırım ve performans endeksi, Finansal kriz 

 

EVALUATING FOREIGN CAPITAL INVESTMENTS IN THE CONTEXT OF 

GLOBAL FINANCIAL CRISIS IN TURKEY 

Abstract 

In this study, it is evaluated that whether Turkey gets a sufficient share in level 

which has become an important integration means of foreign capital investment at the 

time of existing global financial crisis nowadays. In this context, Turkey has been 

compared with a similar characteristic countries, Turkey’s existing condition has been 

brought up with a matter of international investment and performance indexes, foreign 

investors’ shares from stock market and foreign investor bill case gravity.     

Key Words: Foreign Capital, Foreign Direct Investment, Foreign Portfolio 

Investment, Investment and Performance Index, Financial Crisis 

 

1.GĠRĠġ 

Amerika BirleĢik Devletleri‘nde Ağustos 2007‘de meydana gelen 

finansal piyasalardaki sorunlar Eylül 2008‘de küresel bir krize dönüĢmüĢtür. 

Kredi piyasalarında iĢlemler durmuĢ, borsalar çökmüĢ ve birçok firmanın ödeme 

güçlüğüne düĢmesi tüm uluslararası finans piyasalarını tehdit etmiĢtir. GeliĢmiĢ 
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ülkelerde baĢlayan finansal kriz Kasım 2008 ortalarından itibaren geliĢmekte 

olan ülkeleri de etkilemiĢtir. Birçok geliĢmekte olan ülke borsalarında ciddi 

değer kayıpları olmuĢ, ülke paraları değer yitirmiĢ, ülke tahvilleri ve ticari 

bonolarda risk primleri artmıĢ, aynı zamanda bu ülkelere olan yabancı sermaye 

akımları ve banka borçlanmaları önemli oranda düĢmüĢtür. 

Özellikle 1980‘li yıllardan itibaren baĢlayan dünyadaki küreselleĢme 

olgusunun ülkeler arasındaki sınırları kaldırması ve ülkelerin dünya ile entegre 

olmasını zorunlu hale getirmesi yaĢanmakta olan finansal krizin sadece ABD ve 

Avrupa‘da değil, özellikle geliĢmekte olan ülkelerdeki yabancı sermaye 

yatırımları üzerinde de etkisini göstermesine sebep olmuĢtur. Bir ülkenin dünya 

ekonomileriyle entegre oluĢu, üç Ģekilde gerçekleĢebilir: (i) uluslararası ticaret, 

(ii) iĢgücü hareketi ve (iii) sermaye hareketi
1
. Sermaye hareketi; doğrudan 

yabancı yatırım (DYY)
2
, yabancı portföy yatırımı (YPY) ve yabancı banka 

kredileri üzerinden gerçekleĢebilir (Erdilek, 2006: 17). Yabancı sermaye, bir 

ülkedeki mevcut sermayeye baĢka bir ülkenin sahipliği olarak adlandırılmaktadır 

(Karluk, 1997:597). Doğrudan yabancı yatırım; bir firmayı satın almak, yeni 

kurulan bir firmanın kuruluĢ sermayesini sağlamak yoluyla o ülkede bulunan 

firmalar tarafından diğer bir ülkedeki firmalara yapılan ve kendisiyle birlikte 

teknoloji, iĢletmecilik bilgisi ve yatırımcısının kontrol yetkisini de beraberinde 

getiren yatırımdır (Karluk, 2002: 466). Portföy yatırımları ise, tasarruf 

sahiplerinin uluslararası sermaye piyasasında, politik risk, kur riski, bilgi 

edinebilme riski gibi ek riskler üstlenmek suretiyle kar payı, faiz ve sermaye 

kazançları elde etmek amacıyla hisse senedi, tahvil ve diğer sermaye piyasası 

yatırım araçlarına yatırım yapmaları olarak tanımlanmaktadır (Sağlamer, 

2003:2).    

BirleĢmiĢ Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD)‘ın 

yayınladığı dünya yatırım beklenti anketi (2008) sonuçlarına göre, piyasa hacmi 

ve büyümesi doğrudan yabancı yatırım düĢünen Ģirketin yer seçimini etkileyen 

en önemli faktördür (katılımcıların %50‘si). Bu faktörü %8 ile yetenekli iĢ gücü 

ve iĢ çevresinin kalitesi, %7 ile yeterli alt yapı koĢulları, %6 ile tedarikçiler 

izlemiĢtir. Aynı ankete göre, Ģirketler geliĢmekte olan ve geçiĢ ekonomilerine 

özellikle Asya, Orta Doğu Avrupa ve Latin Amerika‘ya özel ilgi 

göstermektedirler. Türkiye‘nin de içinde bulunduğu ağırlıklı olarak Orta Doğu 

ülkelerinden oluĢan Batı Asya grubundaki ülkeler arasında çokuluslu Ģirketlerin 

(ÇUġ) %5‘inin ilk tercihi Türkiye olmaktadır. Bu ülke grubunda yapılacak DYY 

beklentilerinde ise temel belirleyici 5 değiĢken; piyasa büyüme oranı, toplam 

piyasa hacmi, uluslar arası ve bölgesel piyasalara eriĢim, yetenekli ve ucuz 

iĢgücüdür (UNCTAD, 2008b:2).   

Politik risk düĢürüldüğünde, mülkiyet hakları geliĢtirildiğinde, piyasa 

büyümesi ve iĢgücüne reel düĢük ücret sağlandığında, kurumlar vergisi oranı 

                                                 
1  Yabancı sermaye yatırımlarını teĢkil etmektedir. 
2  DYY – FDI - foreign direct investment. 
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düĢürüldüğünde, ülke ekonomisinin dünya ekonomileriyle entegrasyonunu 

sağlandığında yani, yabancı yatırımcılar için uygun yatırım ortamı sağlandığında 

DYY kendiliğinden gelecektir (Fedderke ve Romm, 2006:758). 

Bu çalıĢmanın amacı küresel finansal krizin yaĢanmakta olduğu 

günümüzde, Türkiye‘nin yabancı sermaye yatırımlarından aldığı payın yeterlilik 

düzeyini ve yabancı sermaye yatırımlarının finansal krizden etkilenme 

derecesini ortaya koymaktır. Bu bağlamda, Türkiye benzer nitelikteki ülkelerle 

karĢılaĢtırılmıĢ, Türkiye‘nin mevcut durumu uluslararası yatırım ve performans 

endeksleri, yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki payları ve yabancı 

yatırımcı portföy büyüklükleri açısından ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

1. Küresel Finansal Krizin OluĢumu, Nedenleri ve Yabancı Sermaye 

Yatırımları Üzerindeki Etkisi 

2007 Ağustos/2008 arasındaki yaĢanan geliĢmeleri üç aĢamaya ayırmak 

mümkündür. Ġlk aĢama, finans piyasalarında kredi daralması, ikinci aĢama 

likidite sorununun artmasıyla kredi piyasasının çöküĢü ve son olarak bu 

tetiklemelerin bazı ülkelerde reel sektörü olumsuz etkileyerek özellikle 2008‘in 

3.çeyreğinden itibaren dünya büyüme oranının düĢmesi ile yaĢanan daralma 

hatta durgunluk dönemidir. Bu süre zarfında yaĢanan sorunlar krizin süresi ve 

derinliği, ülkelerin tek baĢına aldığı önlemlerin etkililiği ve geliĢmekte olan 

ülkelerde ayrıĢma beklenmediğine göre krizin uluslararası boyutu ile ilgilidir. Bu 

finansal krizin tetikleyicisi konut kredilerinde geri dönmede yaĢanan kısıtlar ise 

de krizin bu denli derinleĢmesi ve ABD‘yi aĢarak küresel boyut kazanması ise 

esas itibariyle ―menkul kıymetleĢtirme
1
‖ nedeniyle olmuĢtur. Konut kredilerine 

dayalı olan ipoteğe dayalı menkul kıymetler (MBS), teminatlandırılmıĢ borç 

yükümlülükleri (CDO) ve yapılandırılmıĢ yatırım araçları (SIV) gibi yeni 

finansal araçların hacim olarak artması ve bunlara kaynak sağlayan finansal 

araçların bu iĢlem hacmini hem bilanço içi hem de bilanço dıĢı yönetebilme 

sınırlarının üstüne çıkmaları krizin temel etkenleri olmuĢtur (Aslan, 2008: 25).  

Risksiz getirinin düĢük olduğu bir ortamda global likidite, yükselen risk 

iĢtahı ile türev ürün iĢlemlerine çok önemli talep yaratmıĢtır. 2007 sonu 

itibariyle Bank For International Settlement (BIS) istatistiklerine göre dünya 

resmi türev ürün iĢlem hacmi 90 trilyon ABD dolarına ve tezgâh üstü türev ürün 

hacmi 13 trilyon dolar olan ABD GSMH‘nın yaklaĢık 40 katına tekabül eden 

592 trilyon ABD dolarına ulaĢmıĢtır. Bu dönemde kredi türevlerinin toplam 

hacmi 52 trilyon ABD dolarına ulaĢmıĢtır (Saltoğlu, 2008: 89).  

1980‘lerden itibaren baĢlayan finansal liberalizasyon hem krizlerin 

oluĢmasında hem de yayılmasında önemli rol oynamıĢtır. Bu dönemlerde 

uygulanan çeĢitli finansal serbestleĢme politikaları sonucu finansal denetim 

                                                 
1  Menkul kıymetleĢtirme, bir firmanın sahip olduğu likiditesi düĢük iktisadi varlıklarının menkul 

kıymete dönüĢtürülüp yatırımcılara satıĢı olarak tanımlanabilir. Böylece aktiflerin bir bölümü 

likit kaynaklara dönüĢür ve firma aktiflerin finansman ihtiyacından kurtulmuĢ olur (Dağlı, 

2009:27). 
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azalmıĢ, finansal denetim birimleri merkez bankaları dıĢına taĢınmıĢ, finansal 

sektör reel ekonomiden çok daha hızlı geliĢmiĢ, finansal aktivite ve araçlardaki 

çeĢitlilik artmıĢ bunun sonucu olarak da yeni finansal araçları ve içerdikleri 

riskleri değerlendirebilecek teknik kapasite oluĢturulamamıĢtır. Ayrıca 

piyasaların ve finansal kurumların uluslararası niteliğinin hızla artması ulusal 

merkez bankalarının bankalar ve finansal kuruluĢlar üzerindeki yaptırım gücünü 

azaltmıĢtır. Bu durum finansal piyasalarda genel kırılganlığın artmasına katkıda 

bulunmuĢtur (Özkan, 2008: 72). 

Krizi derinleĢtiren diğer bir husus ise sermaye piyasalarının içsel 

dinamikleridir. Düzenleyici denetleyici kurumların ve derecelendirme 

kuruluĢlarının piyasa yapıcılarını bilgilendirmede yaĢadığı noksanlık hatalı 

algılamalara neden olmuĢtur. Bu da hisse senetlerinin aĢırı değerlenmesine ve 

bunların büyük oranda kaldıraçla finanse edilmesine yol açmıĢtır. 

Derecelendirme kuruluĢları ile ilgili en önemli problem çıkar çatıĢmasıdır. 

Bankalarla ve diğer mali kuruluĢlarla ilgili notlar veren derecelendirme 

kuruluĢları, bu firmalar tarafından finanse edilmektedir. Bu durum 

derecelendirme kuruluĢlarının objektif değerlendirme yapma kabiliyetlerini 

azaltmaktadır (Alantar, 2009:5). 

GeliĢmiĢ ülke kaynaklı finansal krizler, geliĢmekte olan ülkelerin 

sermaye akımlarını birkaç kanaldan etkilemektedir. Bu kanallar vasıtasıyla 

geliĢmekte olan ülkelere yabancı sermaye akımları azalmaktadır. Bunlar: i) 

ödeme gücü etkisi, finansal kriz süresince geliĢmiĢ ülkelerin bir takım finansal 

kurumları yüksek risk faizli ipotek kredisindeki (subprime mortgage) büyük 

kayıpları sebebiyle bütçe dengesi bozulmuĢtur. Bu bozulma bankaların 

sermayelerini risk bazlı menkul kıymetler nedeniyle büyük oranda kısmalarına 

ve varlık büyümesini sınırlandırmalarına sebep olmuĢtur. Bunun sonucunda, 

geliĢmekte olan ülkelere sınır ötesi kredilerde ve bankalar arası kredi vermelerde 

büyük bir daralma yaĢanmıĢtır. ii) likidite etkisi olarak ifade edilebilecek, 

finansal krizin geliĢmiĢ ekonomilerdeki bankalar, yatırım fonları ve hedge fonlar 

gibi kurumsal yatırıcılar üzerindeki likidite baskısını artırması, geliĢmekte olan 

ülkelerde ters etkiler meydana getirmiĢtir. Bankacılık sektöründe yükselen 

belirsizliğin kısa dönemli finansal kaynaklara olan talepte patlamaya sebep 

olması, bankaların likiditesinin baskı altında olmasına ve daha az kaynağın sınır 

ötesi finansal kaynak olarak kullanılmasına sebep olmuĢtur (Cali vd. 2008:4-5). 

Ayrıca, iii) küresel finansal kriz sebebiyle oluĢan küresel ekonomik 

gidişattaki belirsizlikler, yabancı yatırımcıların algılamalarını da etkilemektedir. 

Kriz yatırımcıların riske girmekten kaçarak risksiz menkul kıymetlere yatırım 

yapmalarına, geliĢmekte olan ülkelerdeki tahvillere ve halka açık Ģirketlerin 

hisse senetlerine yatırım yapmakta isteksiz davranmalarına sebep olmaktadır. 

iv)Reel ekonomi etkileri, küresel büyüme ile geliĢmekte olan ülkelere olan net 

özel sermaye akımları arasındaki güçlü bağ dikkate alındığında, geliĢmiĢ 

ülkelerde hedeflenen büyümedeki düĢüĢ geliĢmekte olan ülkelere olan özel 

sermaye akımlarının daha da düĢmesine sebep olabilmektedir. v)Borç yönetim 
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etkisi, finansal kurumların ihtiyatlı borç yönetim mekanizmalarının yokluğu, 

geliĢmekte olan ülkelerin kısa vadeli, orta vadeli hatta uzun vadeli borçlarını 

çevirip çevirememelerinin belirsizliği sebebiyle, geliĢmekte olan ülkelere olan 

sermaye akımları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilmektedir. vi)Asimetrik 

bilgi, organize ürün piyasalarının yeterince Ģeffaf olmayıĢı, yüksek risk faizli 

ipotek kredisi krizinin, bankalar arasında karĢı taraf riski (counterparty risk) ve 

kayıpların dağılımıyla ilgili yüksek derecede asimetrik bilgiye sebep 

olabilmektedir. Bu yüzden bankalar geliĢmekte olan ülkelere kredi vermede 

isteksiz davranmakta ve sermaye maliyetini yükseltmektedirler (Cali vd. 2008:4-

5).  

Finansal krizin geliĢmekte olan ülkelerin sermaye akımları üzerindeki 

etkisinin büyüklüğü ülkeden ülkeye ve bir takım faktörlere bağlı olarak 

değiĢebilmektedir: i)Uluslararası sermaye akımlarının niteliği özellikle finansal 

krizin yaĢandığı süreçte banka kredileri ve portföy yatırımlarına nispeten 

doğrudan yabancı yatırımlar daha az esnek davranabilmektedirler. ii)dış 

borçların vade yapısı yaĢanmakta olan finansal krizin Ģiddetini ve yaĢanma 

sıklığını etkilemektedir. DıĢ borç vadesi kısa olan ülkeler finansal krizden daha 

fazla etkilenebilmektedirler.  iii)Cari işlemler dengesinin fazla vermesi ve 

gelişmekte olan ülkelerin rezerv varlıkları özel sermaye akımlarındaki ani 

değiĢmeleri bertaraf ederek yaĢanmakta olan finansal krize karĢı sigorta görevini 

yerine getirebilmektedir (Cali vd., 2008:5-6). 

2. Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ülke Ekonomileri Ġçin Önemi  

Ülkelerin kalkınmasında ve büyümesinde kuĢkusuz yatırımlar büyük 

önem taĢımaktadır. Ancak yeterli tasarruftan yoksun olan geliĢmekte olan 

ülkeler yatırım için ihtiyaç duyduğu sermayeyi ya borçlanma ya da DYY 

Ģeklinde gidermektedir.  Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde iç tasarruf 

yetersizliği ve dıĢ borçlanmanın güçlüğü doğrudan yabancı yatırımların önemini 

artırmaktadır. 

Yabancı sermaye yatırımları, yatırımın yapıldığı ev sahibi ülke 

ekonomisi üzerinde çeĢitli ekonomik etkiler yaratmaktadır. Bunlar; üretim, 

istihdam, fiyat, gelir, ödemeler dengesi, ekonomik geliĢme ve genel refah gibi 

etkilerdir. Bu etkilerden bazıları, ülke ekonomisine katkı sağlarken, bazıları da 

ekonomiye külfet yüklemektedir. Aynı Ģekilde bazı etkiler yatırımın yapıldığı 

anda ortaya çıkarken, bazılarından ise çok uzun zaman sonra sonuç 

alınabilmektedir (Demir, 2007:156). Ayrıca, DYY nakil ve iletiĢim ağını 

geliĢtirerek yerel ekonomide üretilen hammaddelerin ve ürünlerin dıĢ pazarlara 

açılmasını, dıĢ pazarlarda yer edinmesini ve piyasa yapmasını kolaylaĢtırırlar 

(Obwona, 2001: 47; Bengoa ve Sanchez, 2003:531). DYY‘ler ülkedeki ihracatı 

artırmanın yanında Ar-Ge, üretim ve pazarlama gibi alanlarda yerel iĢletmelere 

yeni beceriler kazandırırlar. Bu çerçevede DYY‘ler Ülkedeki iĢgücünün yönetim 

ve teknik bilgisinin geliĢmesine katkıda bulunurlar (Karabulut ve Demir, 

2005:231). Ayrıca, DYY‘yi gerçekleĢtiren çokuluslu Ģirketler yerel firmalar ile 
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arasındaki bağ ve pozitif dıĢsallıklarıyla teknolojik yeteneklerinin yerel firmalara 

aktarılmasını sağlayarak (Sekkat ve Veganzones, 2007:607) yerel firmaların 

rekabet edebilirliklerini ve verimliliklerini artırabilmektedirler (Demekas vd., 

2007:370). 

Yabancı sermaye yatırımları hem getirdiği sermaye, hem yatırımdan 

elde edilen kazançları yeniden yatırıma dönüĢtürerek gittiği ülkenin sermaye 

birikimini artırmakta, hem de yeni teknolojinin ev sahibi ülkeye giriĢine olanak 

vermektedir. Yabancı sermaye giriĢi, bir ülkenin sermaye piyasasını geniĢletici 

rol oynamaktadır. GerçekleĢen yabancı portföy yatırımlarıyla hisse senetlerine 

olan talep artmakta, bunun sonuncunda da hisse senedi fiyatları artmakta ve yerli 

Ģirketlere yeni finansman kaynağı olarak dönmektedir. Özellikle, ekonomide 

yeterince tasarruf birikimi olmadığında özelleĢtirilemeyen büyük kuruluĢlar 

yabancı yatırımcıların kamu menkul kıymetlerine etkin bir talep 

oluĢturulmasıyla borsada satıĢları yapılmaktadır. ÖzelleĢtirme sermaye 

piyasalarını canlandırıcı etkisinin yanında uluslararası yatırımcıların portföy 

yatırımları ile ulusal piyasada yapmıĢ oldukları alımlarla, düĢük değerlenmiĢ 

hisse senetlerinin fiyatını artırıcı etkide bulunmaktadır 

DYY‘nin satılıp nakde dönüĢtürülmesi ve yatırımın ülke dıĢına 

çıkarılması çok güçtür. Ancak portföy yatırımlarını gerçekleĢtiren yatırımcıların 

hedefi kısa dönemde yüksek getiri elde etmek olduğundan yatırım ortamını 

etkileyen ekonomik ve siyasi koĢulların değiĢmesi yatırımcıların çıkıĢ kararında 

etkili olmaktadır. Ayrıca, portföy yatırım araçlarının likiditesi yüksek menkul 

kıymetlerden oluĢması da çıkıĢta etkilidir (Seyidoğlu, 2007: 600). Yabancı 

yatırımcıyı yabancı piyasalarda portföy yatırımı yapmaya iten temel güdünün 

faiz ve kur farklarından doğan getiri farklılığının olmasından dolayı, portföy 

yatırımlarında volatilite çok yüksek olmakta ve getiri seviyesindeki veya güven 

ortamındaki en ufak bir düĢüĢ sermayenin ulusal piyasaları terk etmesine yol 

açmaktadır (Demir, 2007:156). Bu özelliklerinden dolayı portföy yatırımları, 

olası bir kriz durumunda ani çıkıĢlar olabileceği için krizin etkisinin artmasında 

rol oynayabilmekte ve krize duyarlılıkta artırıcı etkide bulunmaktadır.    

Doğrudan yabancı yatırımların geliĢmekte olan ülkelere olan olası 

etkileri literatürde geniĢ kapsamda araĢtırılmıĢ ve analiz konusu olmuĢtur. 

DYY‘nin ülke ekonomilerine olan etkileri konusunda literatürde tam bir görüĢ 

birliği olmasa da, DYY‘nin pozitif etkileri ağırlık kazanmıĢtır. Blömström vd 

(1992); Balasubramanyam vd (1999), Alfaro vd (2004); Zhang (2001); Campos 

ve Kinoshita (2002); Basu vd (2003); Choe (2003), Fedderke ve Romm (2006), 

Zhang (2006), Mallick ve Moore (2008) ve Ford vd (2008), DYY‘nin ülke 

ekonomilerinde (özellikle büyüme üzerinde) olumlu etkiler yaptığını saptarken, 

Borensztein vd (1998); De Mello (1999); Lensink ve Morrisey (2006) DYY‘nin 

ülke ekonomilerine olumsuz etkilerini saptamıĢtır. Hatta Ram ve Zhang (2002); 

Carkovic ve Levine (2002); Mercinger (2003) ve Sarkar (2007) DYY‘nin ülke 

ekonomilerindeki etkilerini belirsiz bulmuĢlardır. Türkiye üzerine yapılan 

çalıĢmalarda ise; Türedi-Terzi (2007), Gayri safi milli hasıla (GSMH) ve DYY 
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değiĢkenlerinin %5 anlamlılık düzeyinde uzun dönemli bir birlikteliğe sahip 

olduğunu, DYY‘den GSMH‘ye doğru %1 anlamlılık düzeyinde tek yönlü bir 

nedensellik iliĢkisini ortaya çıkarmıĢlardır. Demir (2007), hem DYY‘nin hem de 

yabancı portföy yatırımlarının ekonomik büyümeyle arasındaki pozitif yönlü 

iliĢkiyi ortaya koymuĢtur.  

3. Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Bu bölümde Türkiye‘nin küresel finansal krizden etkilenme derecesini 

ortaya kaymak amacıyla, Türkiye‘nin küresel doğrudan yabancı yatırımlardan 

aldığı payın yeterli düzeyde olup olmadığı değerlendirilmiĢtir. Bununla birlikte, 

Türkiye benzer nitelikteki ülkelerle karĢılaĢtırılmıĢ ve yatırım ve performans 

endeksleri yardımıyla Türkiye‘nin durumu ortaya konulmuĢtur. 

 

3.1.  En Fazla Doğrudan Yabancı Yatırım Çeken Ülkeler ve Türkiye 

Tablo 1 incelendiğinde, en fazla DYY çeken ülkeler açısından 

Türkiye‘nin sıralamadaki durumunun iyi olmadığı görülmektedir. Türkiye, 

dünya genelinde en fazla DYY çeken ülkeler arasında 2006 yılında 16. sırada 

iken, 2007 yılında 25. sıraya, 2008 yılında ise 18 milyar dolarlık DYY hacmiyle 

20. sıraya gerilemiĢtir. Dünya genelinde uluslararası DYY 2007 rakamlarıyla 

tarihteki en yüksek noktası olan 1,9 trilyon dolara ulaĢmasının ardından, 2008 

yılında küresel finansal krizin etkisiyle %14‘lük bir düĢüĢ yaĢayarak 1,7 trilyon 

dolarda kalmıĢtır. 

 

Tablo 1: En Fazla DYY Çeken Ġlk BeĢ Ülke ve Türkiye  

(Milyar Dolar, 2005-2008) 
 2006 2007 2008 

Sıra Ülke  DYY Ülke DYY Ülke DYY 

1 ABD 175,4 ABD 232,8 ABD 316,1 

2 Ġngiltere 139,5 Ġngiltere 224,0 Fransa 117,5 

3 Fransa 81,1 Fransa 158,0 Çin  108,3 

4 Belçika 72,0 Kanada  108,7 Ġngiltere 96,9 

5 Çin 69,5 Hollanda 99,4 Rusya Fed. 70,3 

22 16 Türkiye 20,1 25 Türkiye 22,0 20 Türkiye 18,2 

 Dünya 1.461 Dünya  1.979 Dünya 1.697 

Kaynak: Hazine MüsteĢarlığı, 2007:5; www.yased.org.tr, 03.03.2010. 

 

 

3.2.  Doğrudan Yabancı Yatırımların Ülkelere Göre Dağılımı 

Türkiye‘ye DYY giriĢlerinde AB ülkelerinin büyük ağırlığı söz 

konusudur. DYY hacmi olarak AB ülkelerinin 2005 yılından sonra rekor 

seviyelere geldiği görülmektedir. Bu DYY giriĢi 2005 yılında 5 milyar dolar 

iken, 2006 yılında yaklaĢık %190 artarak 14,5 milyar dolar, 2007 yılında 12,7 

http://www.yased.org.tr/
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milyar dolar ve 2008 yılında da 11 milyar dolarak seviyelerine kadar 

yükselmiĢtir. Ancak yaĢanmakta olan finansal krizin etkisiyle 2009 yılında AB 

ülkelerinin gerçekleĢtirdiği DYY hacmi 4,5 milyar dolar seviyesine gerilemiĢtir. 

ABD‘nin DYY hacmi 2007‘de bir önceki yıla göre %400‘lük bir artıĢ 

gerçekleĢtirerek 4,2 milyar dolar seviyesine yükselmiĢken, finansal krizden 

dolayı 2008-2009 yıllarında büyük bir düĢüĢ kaydetmesi dikkate değerdir. 

Ayrıca Körfez ülkelerinden Türkiye‘ye gerçekleĢtirilen DYY 2008 yılında rekor 

seviyeye yükselmiĢken, 2009 yılında büyük düĢüĢ yaĢamıĢtır (Tablo 2).  

Tablo 2: Türkiye‘deki Doğrudan Yabancı Yatırımların Ülkelere Göre Dağılımı  

(Milyon Dolar) 

Ülkeler 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

AB Ülkeleri 1.025 5.005 14.489 12.693 11.051 4.509 

Diğ. Avrupa Ülkeleri 109 1.650 91 379 291 295 

ABD 36 88 848 4.206 863 236 

Asya 60 1.756 1.927 1.370 2.361 561 

Körfez ülkeleri 43 1.675 1.783 311 1.978 145 

Diğer ülkeler 61 39 115 36 2 12 

Toplam 1.190 8.535 17.639 19.137 14.733 5.694 

Kaynak: Hazine MüsteĢarlığı, 2010: 15 

Türkiye‘deki DYY‘nin yoğunlukla AB ülkeleri tarafından 

gerçekleĢtirilmesi Türkiye‘nin Gümrük Birliği üyeliğiyle ve AB tam üyelik 

müzakere sürecinin devam etmesiyle açıklanabilir.  

4. Türkiye’nin Benzer Nitelikteki Ülkelerle KarĢılaĢtırılması
1
 

Ülkeler DYY giriĢ hacimleri açısından değerlendirildiğinde, 

Hindistan‘ın 2008 yılında yaĢanan finansal krize rağmen 41,5 milyar dolarlık 

DYY çekmesi dikkat çekicidir. Aynı yıl Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve 

Romanya‘nın DYY hacmi artıĢ kaydederken, Türkiye, Polonya, Ġrlanda ve 

Estonya‘nın DYY hacmi düĢüĢ göstermiĢtir (Tablo 3).    

Tablo 3: Benzer Nitelikteki Ülkeler Açısından DYY GiriĢi (Milyon Dolar) 

Ülkeler/Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 

Türkiye 2.883 9.803 20.185 22.046 18.198 

Polonya 12.890 9.602 19.591 22.612 16.533 

Macaristan 4.506 7.619 7.532 6.088 6.514 

                                                 
1 Ülke kıyaslamalarında, Türkiye‘ye benzer ekonomik yapılarından dolayı genel kabul görmüĢ 

literatürde sıkça kıyaslanan Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Hindistan ve Ġrlanda, 

Estonya, Romanya gibi ülkelerin DYY verileri kullanılacaktır. 
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Hindistan 5.771 6.676 20.336 25.127 41.554 

Ġrlanda -10.608 -31.132 -5.542 24.707 -20.030 

Çek Cumhuriyeti 4.974 11.658 5.459 10.437 10.731 

Estonya 971 2.879 1.788 2.736 1.969 

Romanya 6.436 6.483 11.367 9.923 13.305 

Kaynak: UNCTAD, 2009: 247; http://www.unctad.org/fdistatistics, 11.03.2009 

DYY‘nin bir türü olan ve GOÜ için büyük bir önem arz eden yeĢil alan 

yatırımları incelendiğinde, yeĢil alan yatırımlarının geliĢmekte olan ülkelerde 

gerçekleĢtiği görülmektedir.  

Tablo 4: Benzer Nitelikteki Ülkeler Açısından YeĢil Alan Yatırımları
1
 

(Proje Sayısı) 
Ülkeler/Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2
 

Dünya 12.220 10.481 12.175 11.928 15.551 3.363 

GOÜ 4.847 4.483 5.310 4.975 7.437 1.637 

Türkiye 67 68 85 94 169 36 

Polonya 239 270 337 340 353 43 

Macaristan 221 205 241 217 147 31 

Hindistan 693 590 983 690 958 218 

Ġrlanda 311 192 146 116 183 40 

Çek Cumhuriyeti 148 150 179 148 141 22 

Estonya 43 62 55 32 44 6 

Romanya 180 262 373 369 348 41 

Kaynak: UNCTAD, 2009: 212 

Tablo 4‘den açıkça görüleceği üzere, her yedi ülkede de yeni DYY proje 

sayısında sürekli bir artıĢ görülürken, Türkiye‘nin istenilen seviyede yeni DYY 

çekemediğini ve diğer yedi ülkeye nazaran oldukça az yeni DYY çektiğini 

söylemek mümkündür. YaĢanmakta olan finansal kriz yeni DYY projeleri 

üzerindeki etkisini 2009 yılı ilk çeyreğinden sonra göstermeye baĢlamıĢtır. Söz 

konusu yedi ülkede yeni yatırım projelerinde azalıĢ göze çarpmaktadır. 

                                                 
1 Literatürde, yeni yatırım-greenfield yatırımları olarak geçmektedir. YeĢil alan yatırımları; 

yabancı Ģirketlerin sıfırdan baĢlayarak tamamen yeni bir fabrika veya sermaye tesisi 

kurmalarıdır (Seyidoğlu, 2007: 599). UNCTAD tarafından yayınlanan Dünya Yatırım 

Raporu‘na göre; yeni yatırımlar hem sıfırdan bir düzenin kurulmasını gerektiren yatırımları, 

hem de mevcut bir yatırımın büyütülmesi için yapılan ek yatırımları kapsamaktadır (Hazine 

MüsteĢarlığı, 2008b:22).   
2 2009‘un ilk çeyreğini kapsamaktadır. 

http://www.unctad.org/
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GeliĢmekte olan ülkeler 2002 yılında toplam yeĢil alan yatırım 

proje sayısının %41,4‘ünü elde ederken, 2002 yılından itibaren artıĢ 

trendine girerek 2003 yılında %47,6 ve 2006 yılında da %44,2‘lik bir 

yüzdeye sahip olmuĢlardır. Türkiye ise gerek yeĢil alan proje sayısında 

gerekse dünya oranında binde 7‘ler seviyesinde yeĢil alan yatırımı 

gerçekleĢtirmiĢtir (UNCTAD, 2008a:199).  

Dünya genelinde DYY‗nin büyük ölçüde Ģirket birleĢme ve satın 

almalar Ģeklinde gerçekleĢtiği gerçeğinden hareketle, Türkiye‘nin Ģirket 

birleĢme ve satın almalar açından söz konusu ülkelerle kıyaslanması 

konunun anlaĢılması açısından önem arz etmektedir.  

Tablo 5: Benzer Nitelikteki Ülkeler Açısından BirleĢme-Satın Alma 

(Milyon Dolar) 
Ülkeler 2005 2006 2007 2008 2009

1
 

Dünya 929.362 635.940 1.031.100 673.214 123.155 

GOÜ 95.758 89.028 96.998 100.862 19.837 

Türkiye 12.787 15.130 16.415 11.618 1.332 

Polonya 1.598 886 728 966 163 

Macaristan 2.498 2.337 721 1.559 1.852 

Hindistan 3.754 4.410 4.406 9.519 4.214 

Ġrlanda  2.662 2.731 811 2.892 948 

Çek Cumhuriyeti 6.378 1.154 107 5.169 2.145 

Estonya 82 3 13 110 ---- 

Romanya 1.851 5.324 1.926 1.073 10 

Kaynak: UNCTAD, 2009: 267; UNCTAD, 2008a:272-274; UNCTAD, 

2007:271; UNCTAD, 2006:318; http://www.unctad.org/fdistatistics, 11.03.2008 

 

Dünyada gerçekleĢen birleĢme ve satın almalar 2000 yılında tarihi 

rekora ulaĢarak 1 trilyon dolar seviyesine gelirken, 2005 yılından itibaren sürekli 

artıĢ trendine girmiĢ, 2007 yılında en yüksek değerine (1 trilyon dolar) ulaĢmıĢtır 

(Tablo 5).  GOÜ‘deki durum ise dünyadaki durumdan farklı seyir izlememiĢtir. 

GOÜ‘de Ģirket birleĢme ve satın almalar sürekli bir artıĢ trendi yakalamıĢtır. 

Tarihinin en yüksek seviyesine 2008 yılında ulaĢmıĢtır. Trend Ģirket birleĢme ve 

satın almaların yıllar itibariyle GOÜ‘e doğru kaydığını göstermektedir.  

Tablo 5‘e göre bu ülkelerin çoğu dünya genelinde Ģirket birleĢme satın 

almalarındaki geliĢmelere paralel bir seyir izlemiĢtir. 1990-2000 yılları açısından 

Türkiye bu ülkelere göre oldukça az (85 milyon dolar) Ģirket birleĢme ve satın 

alma gerçekleĢtirirken (www.unctad.org, 11.05.2009), 2005 yılında 12,8 milyar 

dolar, 2008 yılında da 11,6 milyar dolarlık Ģirket birleĢme ve satın almaları 

                                                 
1 Ocak-Haziran dönemini kapsamaktadır. 

http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/
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gerçekleĢtirerek ilk sırayı almıĢtır. YaĢanmakta olan finansal kriz dünya 

genelinde birleĢme ve satın almalarda 2008 yılında bir önceki yıla göre %35‘lik 

bir düĢüĢe sebep olurken, GOÜ‘de pek etki göstermemiĢtir. Kriz GOÜ 

üzerindeki etkisini ise 2009 yılında göstermiĢtir. 

 

5.  Uluslararası Yatırım Endeksleri Açısından Türkiye’nin 

Değerlendirilmesi  

ÇalıĢmanın bu kısmında, BirleĢmiĢ Milletler Ticaret ve Kalkınma 

Örgütü (UNCTAD)‘ın her yıl yayınladığı raporda yer alan DYY potansiyel ve 

performans endeksi sıralamasıyla Türkiye‘nin durumu ortaya konulmuĢtur. 

BirleĢmiĢ Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü‘nün (UNCTAD) her yıl 

yaptığı matrislerde Türkiye, 1988-1990, 1993-1995, 1998-2000, 1999-2001, 

2000-2002, 2001-2003 yılları için düĢük performans ve düĢük potansiyel 

alanında (under-performers) yer alırken (UNCTAD, 2005,s.25; UNCTAD, 

2004:17; UNCTAD, 2003:14; UNCTAD, 2002:31), 2002-2004 ve 2003-2005 

yılları için yapılan matrislerde ise yüksek potansiyel ancak düĢük performans 

(below potantial) alanında yer almıĢtır (UNCTAD, 2007:14; UNCTAD, 

2006:24). Matrislerdeki bu alan değiĢimi Türkiye‘nin son yıllardaki DYY 

geliĢimini açıklar niteliktedir. Ancak, UNCTAD 2008 raporuna göre, Türkiye 

2005-2007 yılları için tekrar düĢük performans ve düĢük potansiyel alanında yer 

almıĢtır. 

BirleĢmiĢ Milletlerin hesapladığı DYY performans endeksi (FDI 

Performance Index), bir ülkenin DYY giriĢinin dünyadaki toplam DYY giriĢleri 

içindeki payının, söz konusu ülkenin GSYĠH‘sının dünya GSYĠH‘sı içindeki 

payına oranı Ģeklinde hesaplanmaktadır. DYY Potansiyel endeksi (FDI Potential 

Index) ise yabancı yatırımcıların yatırım kararını etkileyen, 12 değiĢkeni 

içermektedir. 0-1 arasında değiĢen bu endeksteki değiĢkenler; kiĢi baĢına 

GSYĠH, GSYĠH büyüme oranı, ihracatın GSYĠH‘ye oranı, modern bilgi ve 

iletiĢim altyapısı, kiĢi baĢına enerji kullanımı, araĢtırma-geliĢtirme 

harcamalarının GSYĠH‘ye oranı, okullaĢma oranı, ülke riski, doğal kaynak 

ihracatının dünya piyasa payı, dünya ihracatındaki payı, hizmet ihracatında 

dünya piyasa payı ve dünya DYY giriĢlerindeki payını içermekte ve her bir 

değiĢken eĢit ağırlığa sahip olmaktadır (UNCTAD, 2005:37; UNCTAD, 

2002:34). 

141 ülke arasında yapılan bu endeks hesaplamaları içerisinde, 

Türkiye‘nin performansının iç açıcı olmadığı söylenebilir. Türkiye, 1990-1992 

yıllarını kapsayan potansiyel endeksinde 79.sırada yer alırken, sürekli 

performansını düĢürerek 1996-1998 yılları için 126.sıraya ve 1998-2000 yılları 

için 123.sıraya kadar gerilemiĢtir. 2003-2005 yılları için hesaplanan endeks de 

ise toparlanma yaĢayarak 99.sıraya ve 2005-2007 yılları için ise endekste 84. 

sıraya kadar yükselmiĢtir. Tablo 6‘dan açıkça görüleceği üzere Türkiye‘nin 
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DYY çekme performansının yeterli düzeyde olmadığı ve son yıllardaki 

toparlanma hareketlerinin Türkiye‘yi orta sıralara çektiği görülmektedir. 

Tablo 6: Türkiye‘nin DYY Potansiyel ve Performans Endeksleri
1
 

(Ülke Sıralaması) 

Kaynak: UNCTAD, 2008a:215; UNCTAD, 2007:221; UNCTAD, 2006:278 

Türkiye DYY potansiyel endeksi açısından değerlendirildiğinde ise 

hesaplanan potansiyel endeksi içinde 62. ile 82. sırada yer değiĢtirmektedir. 

Türkiye, 1990-1992 yılları için 65. sırada yer alırken 1996-1998 yılları için 

82.sıraya gerilemiĢ, 2003-2005 yılları için 69. sırada ve 2005-2007 yılları için 

ise 72.sırada yer almıĢtır. Türkiye‘nin 141 dünya ekonomisi içindeki bu durumu 

Türkiye‘nin vasat seviyede olduğunu göstermekle birlikte, son yıllardaki 

sıçramasını pek yansıtmamaktadır  (Tablo 6). Sonuç olarak, Türkiye‘nin 

potansiyel endeksinin performans endeksinden daha iyi olduğu söylenebilir. Bu 

durum BirleĢmiĢ Milletlerin Türkiye‘yi yerleĢtirdiği düĢük performans yüksek 

potansiyel matrisiyle örtüĢmektedir. 

6. Yabancı Portföy Yatırımları 

Bu bölümde Türkiye‘deki yabancı yatırımcıların hisse senedi 

piyasasındaki payları ve yabancı yatırımcı portföy büyüklükleri incelenmektedir. 

Hisse senedi saklama bakiyeleri (portföy büyüklükleri) 2004‘te 16 

milyar dolardan 2007‘de 70 milyar dolara kadar yükselmiĢ, ancak yaĢanan 

finansal krizin etkisiyle Ağustos 2008 itibariyle 45 milyar dolar seviyesine 

gerilemiĢtir (Tablo 7).  

 

Tablo 7: Yabancı Yatırımcı ĠĢlemleri (Milyon Dolar) 

 2005 2006 2007 2008
2
 

Hisse Senedi Saklama Bakiyeleri 33.782 35.083 70.713 45.477 

Takas Saklama Oranı 66,5 %68 %72 %69 

Hisse Senedi ĠĢlem Hacimleri 81.102 88.519 144.14

3 

123.31

7 

ĠĢlem Hacmi Payı 21,0 %19 %24 %29 

                                                 
1 Üçer yıllık dönemler halinde hesaplanmaktadır. 
2
 Eylül ayı itibariyle 

Endeksler/Dönem 1990-1992 1992-1994 1994-1996 1996-1998 

Potansiyel Endeksi 65 68 74 82 

Performans Endeksi 79 101 109 126 

Endeksler/Dönem 2000-2002 2002-2004 2004-2006 2005-2007 

Potansiyel Endeksi 72 68 69 72 

Performans Endeksi 109 111 99 84 
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Net Hisse Senedi Yatırımı 4.086 1.144 4.533 -2.007 

Kaynak: TSPAKB, veriler, Sermaye Piyasası Özet Verileri, 28.10.2008 

Yabancı yatırımcıların ĠMKB Ģirketlerinin halka açık kısmı içerisindeki 

payı (takas saklama oranı), 2005 sonunda ekonomideki olumlu geliĢmeler 

sonucu %66‘ya yükselmiĢ, 2006 yılında küçük bir yükseliĢle %68 civarında 

seyretmiĢ, 2007 yılı sonu itibariyle ise bu oran %72‘ye çıkmıĢ ve yaĢanan 

finansal krizin etkisiyle 2008/09 itibariyle %69 seviyesine gerilemiĢtir (Tablo 7). 

ĠĢlem hacimlerine bakıldığında, ĠMKB verilerine göre, yabancı 

yatırımcıların iĢlem hacmindeki payı 2005 yılında %21 seviyesinden, 2006 

yılında küçük bir gerilemeyle %19 seviyesine düĢse de, 2007 yılında tekrar 

artarak %24‘e çıkmıĢ ve 2008/09 itibariyle %29 seviyelerine kadar yükselmiĢtir 

(Tablo 7). YaĢanmakta olan finansal krize rağmen yabancı yatırımcıların iĢlem 

hacmindeki artıĢ göstermiĢtir.  

Tablo 8: Yabancı Yatırımcı Oranları 

GeliĢmekte Olan Ülkeler ve Türkiye 

Türkiye (%) Estonya (%) 

Aralık 2007 72,37 Aralık 2007 40,50 

Ekim 2008 68,20 Temmuz 2008 32,09 

Romanya (%) Çek Cumhuriyeti (%) 

Aralık 2007 25,39 Aralık 2007 33,74 

Eylül 2008 23,32 Mart 2008 33,60 

Kaynak: SPK, Ġstatistikler, Ekim 2008 

Diğer taraftan yabancı yatırımcı oranları Aralık 2007 yılında Türkiye‘de 

%72 iken, Ekim 2008 yılında ise  %68 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu oran Eylül 

2008 döneminde Romanya için %23, Temmuz döneminde Estonya için 32, Mart 

2008 döneminde Çek Cumhuriyeti için 33,6 olarak gerçekleĢmiĢtir (Tablo 8). 

Finansal kriz nedeniyle yabancı yatırımcı oranı biraz düĢüĢ gösterse de diğer 

ülkelerle karĢılaĢtırıldığında oldukça yüksek bir seviyededir.  

Türkiye 2001 yılında yaĢadığı ekonomik kriz döneminde yabancı 

sermaye giriĢinin aksine, Türkiye‘den 13 milyar dolarlık yabancı sermaye çıkıĢı 

gerçekleĢmiĢtir. Ġlk ciddi yabancı sermaye giriĢi 45 milyar dolarla 2005 yılında 

gerçekleĢirken, 2006 yılında 60 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaĢmıĢ, 2007 

yılı itibariyle ise 55,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleĢmiĢtir 

(www.tcmb.gov.tr, 12.11.2008). 

Dünya Yatırım Beklentileri Anketi (2008)‘e göre doğrudan yabancı 

yatırım beklentisi yaĢanmakta olan finansal kriz nedeniyle revize edilmiĢtir. 

Anketi cevaplayanların %68‘inin yatırımların artacağı konusunda olumlu görüĢe 

sahip olmasına rağmen, geçen yıllardan daha dikkatli davranarak, yükselen 

belirsizlik ikliminden dolayı, gelecek üç yıllık süreçte doğrudan yabancı yatırım 

harcamalarını %30‘dan fazla artıracağını düĢünenlerin oranı %21‘e düĢmüĢtür 

http://www.tcmb.gov.tr/
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(2007 yılı anketinde bu oran %32‘dir). Yatırımlarını %30‘dan daha az 

artıracağını düĢünenlerin oranı bir önceki ankette %38 olmasına rağmen, bu 

ankette bu oran %48‘dir. Anketi cevaplayanların %16‘sı gelecek 3 yıllık 

dönemde DYY‘da azalma beklentisinde iken, önceki ankette bu oran %10‘dur 

(UNCTAD, 2008b:16). 

Ankete katılan çokuluslu Ģirketlerin %39‘u ABD‘deki mortgage kriziyle 

devam eden finansal istikrarsızlığın gelecek 3 yıl için, söz konusu Ģirketlerin 

yatırım planlarında önemli oranda negatif bir etki yaptığını ifade etmiĢlerdir. Söz 

konusu Ģirketler küresel ekonomik durumun daha da kötüleĢme riskine karĢılık 

daha hassas davranmaktadırlar. Örneğin katılımcıların yarısı global ekonomik iç 

çöküntü olasılığının devam eden yatırım planları için önemli bir risk kaynağı 

olarak görmektedirler. Orta vadeli DYY beklentilerindeki orta dereceli 

aksamanın aksine, uzun vadeli eğilim, kısa vadeli ekonomik ve finansal krize 

büyük bir direnç göstereceği düĢünülmektedir. Ankete katılanların %78‘i yurt 

dıĢında gerçekleĢtirdikleri satıĢlarının daha fazlasının 2010 yılında artacağını 

beklemektedirler ki bu oran 2007 yılındaki ankette %62 idi (UNCTAD, 

2008b:4). 

Anket‘e göre, DYY için en çekici yerleĢim yerinde ise ilk sıradaki Çin‘i, 

Hindistan, ABD ve Rusya‘nın takip etmesi beklenmektedir. Yeni yatırım 

geliĢmekte olan ülkelere giriĢte daha yaygın kullanım olmasına karĢın, 

geliĢmekte olan ülkelerde birleĢme ve satın almalar en çok tercih edilen DYY 

Ģeklidir. Anket sonuçlarına göre, 2008-2010 yılı için savaĢ ve politik 

istikrarsızlık temel risk faktörü olarak görülmektedir (katılımcıların %43‘ü). Bu 

faktörü sırasıyla personel ve iĢgücü tehditleri, petrol ve hammadde fiyatlarındaki 

esneklik, finansal istikrarsızlık, yatırım rejimindeki değiĢiklik, döviz kurundaki 

dalgalanma, global ekonomik çöküntü ve enflasyon izlemiĢtir (UNCTAD, 

2008b:2).  

7. Sonuç ve Öneriler 

Dünya genelinde uluslararası DYY 2007 rakamlarıyla tarihteki en 

yüksek noktası olan 1,9 trilyon dolara ulaĢmasının ardından, 2008 yılında 

küresel finansal krizin etkisiyle %14‘lük bir düĢüĢ yaĢayarak 1,7 trilyon dolarda 

kalmıĢtır. Türkiye dünya genelinde en fazla DYY çeken ülkeler arasında 2006 

yılında 16. sırada iken, 2007 yılında 25. sıraya, 2008 yılında ise 18 milyar 

dolarlık DYY hacmiyle 20. sıraya gerilemiĢtir.  

Benzer nitelikteki ülkelerin yeĢil alan yatırımları incelendiğinde, DYY 

proje sayısında sürekli bir artıĢ görülürken, Türkiye‘nin istenilen seviyede yeni 

DYY çekemediğini ve diğer yedi ülkeye nazaran oldukça az yeni DYY çektiğini 

söylemek mümkündür. YaĢanmakta olan finansal kriz yeni DYY projeleri 

üzerindeki etkisini 2009 yılı ilk çeyreğinden sonra göstermeye baĢlamıĢtır. Söz 

konusu yedi ülkede yeni yatırım projelerinde azalıĢ göze çarpmaktadır.  
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YaĢanmakta olan finansal kriz dünya genelinde birleĢme ve satın 

almalarda 2008 yılında bir önceki yıla göre %35‘lik bir düĢüĢe sebep olurken, 

GOÜ‘de pek etki göstermemiĢtir. Kriz GOÜ üzerindeki etkisini ise 2009 yılında 

göstermiĢtir. 

Türkiye‘nin durumu uluslararası yatırım ve performans endeksleri 

açısından değerlendirildiğinde ise; UNCTAD raporuna göre 2003 yılından önce 

düĢük performans-düĢük potansiyel matrisinde yer alan Türkiye, 2004 yılından 

itibaren yüksek potansiyel-düĢük performans matrisinde ve 2006 yılından 

itibaren ise düĢük performans-düĢük potansiyel matrisinde yer almıĢtır. Türkiye 

DYY potansiyel endeksinde 1996-98 dönemi için 141 ülke arasında 82.sırada 

yer alırken, 2005-2007 dönemi için 72.sırada yer almıĢtır. DYY performans 

endeksinde ise Türkiye, 1996-98 dönemi için 141 ülke arasında 126.sırada yer 

alırken, 2005-2007 döneminde 84.sırada yer almıĢtır. Türkiye‘nin potansiyel 

endeksinin performans endeksinden daha iyi olduğu söylenebilir. Bu durum 

BirleĢmiĢ Milletlerin Türkiye‘yi yerleĢtirdiği düĢük performans yüksek 

potansiyel matrisiyle örtüĢmektedir. 

Türkiye‘nin yabancı sermaye giriĢlerinde doğrudan yabancı yatırımların 

payının %20-35 seviyelerinde seyrettiği, önemli bölümünün portföy yatırımı ya 

da dıĢ kredilerden oluĢan diğer yatırımlar Ģeklinde gerçekleĢtiği görülmektedir.  

Bir taraftan Orta Asya ve Orta Doğu, diğer taraftan Avrupa ve Balkanlar 

arasındaki stratejik coğrafi düzende yer alan, belli düzeyde AB ile ticari ve siyasi 

iliĢkileri olan Türkiye‘nin böylesine yüksek potansiyeline sahip olmasına 

rağmen, istenilen seviyede DYY çekememesi dikkat çekicidir. Erdilek 

(2003:80)‘e göre Türkiye‘nin olması gereken düzeyde DYY çekmekteki 

baĢarısızlığı bir takım engellerden kaynaklanan yüksek iĢlem maliyetleri, 

ekonomik istikrarsızlık, özelleĢtirme uygulamaları ve yetersiz yasal 

düzenlemeler gibi ekonomik olmayan faktörler etkili olurken, siyasi istikrarsızlık 

(koalisyon hükümetleri), terör sorunu, yolsuzluk ve rüĢvetin yaygın olması ve 

DYY çekmekte tarihsel süreçten gelen çekincelerden dolayı isteksizlik gibi 

ekonomik olmayan faktörler de etkili olmuĢtur. 

ÖzelleĢtirme, birleĢme ve satın alma Ģeklinde gerçekleĢen DYY kısa 

dönemde olumlu etkiler yaparken, uzun dönemdeki etkileri geçici olduğundan 

genel olarak ülke ekonomilerine, istihdama, beĢeri sermayeye, bilgi stokuna ve 

ekonomik büyümeye ve kalkınmaya olumlu katkıları tartıĢmasız olan yeni 

yatırımların (greenfield) Türkiye‘ye çekilmesi gerekmektedir. Liang (2007)‘e 

göre, yeni bir tesis kurmak yerine, az geliĢmiĢ bir ülkede mevcut bir tesisin satın 

alınması Ģeklinde gelen doğrudan yabancı yatırımların sağlayacağı yararlar çok 

sınırlıdır.  DYY‘nin yeni üretim tekniği kurmadan Ģirket birleĢme ve satın 

almalar Ģeklinde gerçekleĢtirdiği yatırımlar ev sahibi ülkenin üretim tekniğinde 

geliĢme ve kapasitesinde artıĢa neden olmamaktadır (Liang, 2007:106). Çünkü 

gerçekleĢen bu yatırımlarda sadece sermayenin mülkiyeti yapısı değiĢmektedir. 

Oysa, yeni yatırımlarda (greenfield) yabancı yatırımcı kendi teknolojisi, kendi 
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üretim metodu ve kendi yönetim anlayıĢıyla iĢletme kurmaktadır. Özellikle az 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülke ekonomileri için yeni istihdam yaratmaları, 

sermaye stokunu artırmaları, katma değer yaratmaları, rekabeti ve verimliliği 

artırmaları bu yatırımların diğer yatırım türlerine oranla daha çok yararlı olacağı 

bilinmektedir. 

Özellikle finans sektöründe gerçekleĢen bu yatırımların katkılarının daha 

önemli hale gelmesi için reel sektöre yönlendirilmesi gerekmektedir. Hatta 

ülkenin kalkınmasında kilit ve öncelikli sektörlerin belirlenerek yabancı 

yatırımcıların söz konusu sektörlere yönlendirilmesi için uygun ortamın 

oluĢturulması gerekmektedir.  Bununla birlikte, ülke açısından stratejik öneme 

sahip olan sektörlere DYY giriĢinin kontrollü olmasını sağlayacak 

düzenlemelerin yapılmasının Türkiye‘nin yararına olacağı düĢünülmektedir. 

Ayrıca, DYY‘nin ülkeye gelmesi için tutarlı ekonomik çevre, istikrarlı 

makro politikalar, Ģeffaflık, belli düzeyde beĢeri sermaye ve altyapı tesisleri, 

yolsuzluğun giderilmesi gibi sağlıklı bir iĢ ortamı temin etmeyi amaçlayan 

politikalar gerçekleĢtirerek yatırımcılar için yatırım ortamının çekiciliğini 

artırarak ve yatırıma imkân veren bir çevre geliĢtirilmelidir. Daha iyi politikalara 

sahip ülkeler DYY‘de daha fazla artıĢ elde edebilmektedirler. Daha uygun 

politikalar daha çok DYY getirdikleri gibi yabancı sermaye-yerli yatırım 

iliĢkisini güçlendirme eğilimine sahip olabilmektedirler (Öğütçü, 2003:6). 

Sonuç olarak Türkiye, jeopolitik konumu, genç, dinamik ve nitelikli 

beĢeri sermayesi, büyüyen ekonomisi, teknolojik yeniliğe açık reel sektöründen 

dolayı DYY çekmek konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Önümüzdeki 

süreçte, Türkiye‘nin bu potansiyellere sahip olmasının kendine sağlayacağı bu 

avantajları iyi değerlendirmesi, makroekonomik ve politik istikrarı sağlaması, 

yapısal reformları hızla devam ettirmesi ve AB ile devam eden tam üyelik 

müzakere sürecinin de etkisiyle dünya DYY pastasından daha fazla pay alacağı 

beklenebilir. Türkiye‘ye yönelik yabancı sermaye yatırımları Türkiye‘nin cari 

iĢlemler açığını iyileĢtirmeye devam etmekte, söz konusu yatırımların 

yaĢanmakta olan küresel finansal krizden fazla etkilenmeyeceği 

düĢünülmektedir.    
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KARġILAġTIRILMASI 
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Özet 

 
Vatandaşlık kavramı haklardaki gelişim sürecine bağlı olarak, toplumsal yaşamın ilk 

dönemlerinden bu yana sürekli tartışılan dinamik bir konudur. Bu doğrultuda, birçok 

düşünür ideal vatandaşlık algısına ilişkin farklı fikir ve modeller geliştirmiştir. Jean 

Jacques Rousseau da bu düşünürlerden biridir. Bu çalışmada, Jean Jacques 

Rousseau’nun 18 yüzyıla ait vatandaşlık fikirlerinin 20. yüzyıl vatandaşlık algısıyla olan 

benzer ve farklı yönleri belirlenmeye çalışılacaktır. Modern vatandaşlık algısı olarak, 

ünlü İngiliz sosyolog T. H. Marshall’ın güncel tartışmalardaki önemini hala koruyan üç 

aşamalı vatandaşlık modeli temel alınacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Jean Jacques Rousseau, T. H. Marshall, VatandaĢlık, EĢitlik, 

Özgürlük. 

 

Abstract 

 

Concept of citizenship is a dynamic matter which has been continuously argued 

depending on the development process of human rights since the beginning of living in a 

society. In this sense, many philosophers have developed various thoughts and models 

about the ideal citizenship perception. Jean Jacques Rousseau is definitely one of those 

leading philosophers. The basic aim of this paper is to determine the similar and 

different sides between Rousseau’s citizenship thoughts of the 18th century and the 

modern citizenship perception of the 20th century. As the modern citizenship perception, 

three-stage citizenship model of famous British sociologist T. H. Marshall which still 

keeps its gravity in current discussions is going to be applied.  

 

Key Words: Jean Jacques Rousseau, T. H. Marshall, Citizenship, Equality, Freedom. 

 

 

1.GiriĢ 

Jean Jacques Rousseau yaĢadığı dönemde toplum içindeki çarpıklıkları 

görmüĢ ve bunlara iliĢkin çözüm önerileri sunmuĢtur. EĢitlik, özgürlük, 

egemenlik, birey, toplum, vatandaĢlık gibi çok çeĢitli alanlarda açıkladığı 

                                                 
* Kocaeli Üniversitesi, ĠĠBF, ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü, 

sariipek@kocaeli.edu.tr 



92 

 

 

görüĢleri, kendisinden sonra gelen toplumlar ve düĢünürler üzerinde derin etkiler 

yapmıĢtır. 

Rousseau‘nun vatandaĢlık fikirlerinin modern vatandaĢlık düĢüncesiyle 

olan tutarlılığının incelendiği bu çalıĢmada, Rousseau‘nun görüĢleri, ünlü Ġngiliz 

sosyolog T. H. Marshall‘ın haklardaki geliĢim sürecini temel alarak geliĢtirdiği 

ve XX. Yüzyılın ikinci yarısında yayınladığı vatandaĢlık modeli ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır.  

Bu bağlamda, çalıĢmada ilk olarak, Rousseau‘nun ideal toplum 

anlayıĢından bahsedilmiĢ, ardından düĢünürün vatandaĢlığa iliĢkin fikirleri ve T. 

H. Marshall‘ın vatandaĢlık modeli ana hatlarıyla açıklanmıĢtır. Ardından, bu iki 

vatandaĢlık anlayıĢının birbirleriyle uyuĢan ve çatıĢan noktaları ortaya konmuĢ 

ve Rousseau‘nun kendi yaĢadığı dönem koĢulları altında geliĢtirdiği vatandaĢlık 

düĢüncesinin modern vatandaĢlık anlayıĢıyla ne kadar uyumlu olduğu 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

 

1. Rousseau’nun Ġdeal Toplum AnlayıĢı 

Rousseau, ideal bir toplumun kurulabilmesinde bireye hayati bir önem 

atfetmektedir. Ona göre, yozlaĢmıĢ olan birey değil, toplumdur. Ġnsanlar saf ve 

masum doğarlar; ancak, içinde yaĢadıkları toplum, önünde sonunda onları 

yozlaĢtırır Üstelik medeni toplumların bireyler üzerindeki tek yıkıcı etkisi onları 

yozlaĢtırması da değildir; bireysel özgürlükler üzerinde de yıkıcı etkileri 

bulunmaktadır(Nagashima, 2007: 21). Dolayısıyla Rousseau‘ya göre, medeni bir 

toplumda doğa halindeki özgürlük mümkün değildir. Mülkiyetin doğmasıyla 

birlikte bir kez medeni topluma girilince, eĢitsizlik ortaya çıkar ve özgürlük 

kaybedilir. Çünkü mülkiyetle birlikte, ―emek gerekli hale gelmiştir ve geniş 

ormanlar bireylerin terleriyle sulanması gereken, köleliğin ve sefaletin derhal 

filiz verip, ekinlerle birlikte arttığı hoş ve güleç kırlara dönüşmüştür.‖ 

(Rousseau, 2009: 144). 

Ancak Rousseau, medeni toplumda özgürlüğün hala sürdürülüyor olmasını 

pek mümkün görmese de, Toplum SözleĢmesi‘nde bunu mümkün kılabilecek bir 

reçete sunmuĢtur. Buna göre, tüm vatandaĢlar herkesin eĢit olduğu ve genel 

iradeye uymakta hemfikir olduğu bir sözleĢmeye dahil olurlar. Böyle bir 

sözleĢmeye dahil olmak her ne kadar doğal özgürlükten vazgeçmek anlamına 

geliyor olsa da, Rousseau bunun bireylerin medeni toplum içinde özgürce var 

olmalarının tek yolu olduğuna inanmaktadır(Rousseau, 2007: 69). 

  Bununla birlikte, Rousseau kendi önerdiği toplum sözleĢmesiyle medeni 

toplumlarda mevcut bulunan sözleĢme arasında bir ayrıma gitmekte ve medeni 

toplumlardaki mevcut toplumsal sözleĢmeyi eleĢtirmektedir. Bu sözleĢmeyi, 

―her bireyin sahip olduklarını güvence altına almak‖ için baĢvurulan aldatıcı bir 

yöntem olarak görmektedir. Medeni toplumda kanunların ve mülkiyetin kabul 

görmesi, bireylerin güvence arzusudur ve vatandaĢların özgürlüğünü kısıtlayan 

da budur. Ona göre özgürlüklerin daralması süreci despotizme varana kadar 

devam eder; bu nokta tüm bireylerin hiçbir Ģey olmamakta eĢitlendikleri 

noktadır(Rousseau, 2009: 170).  
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2. Rousseau’nun VatandaĢlık Fikirleri 

Rousseau‘nun vatandaĢlığa iliĢkin düĢüncelerine geçmeden önce, bütün 

analitik incelemesini sadece erkekleri merkez alarak gerçekleĢtirdiğini belirtmek 

yerinde olacaktır. Nitekim bu durum, Rousseau‘nun vatandaĢlık görüĢünde, 

belki de en dikkati çeken taraftır. Gerçekten de bir eĢitlik düĢünürü olarak kabul 

edilen Rousseau, kadın-erkek eĢitliğine kesinlikle inanmaz; kadınları açıkça aktif 

vatandaĢlığın dıĢında tutar. Rousseau‘nun düĢünce yapısında erkekler birer 

vatandaĢ olarak, ancak bir çeĢit kardeĢlik biçiminde birbirleriyle sözleĢmeler 

kurarken, kadınlara bundan farklı davranılmaktadır. Erkekler toplum içindeki 

kamusal alana ve ticarete dahil edilmekte; buna karĢılık, kadınlar ise ev içi 

yaĢamdaki özel alana dahil olarak ve hükümetin korumasına ihtiyaç duyan 

kiĢiler Ģeklinde kabul edilmektedir. Kısacası, çocukluğunda babasının, 

evlendiğinde ise kocasının boyunduruğu altında olan kadının, seçme ve seçilme 

haklarıyla bezenmiĢ medeni toplumun tam bir üyesi olması mümkün değildir. 

Bu nedenle Rousseau, eĢitlik üzerine yazdığı yazılarında bile kadınları açıkça 

erkekler arasındaki eĢitliğin dıĢında tutmuĢtur(Lailas, 1998: 9; Rousseau, 2005: 

57).  

Rousseau‘ya göre, kadın ile erkek arasındaki eĢitsizlik cinsiyet farkına 

dayanmaktadır, dolayısıyla doğal bir nitelik taĢır; “cinsiyete bağlı olmayan her 

şey bakımından kadın erkektir. Cinsiyete bağlı olan her şey bakımından ise 

kadın ile erkek arasında farklılıklar vardır.” (Rousseau, 2005: 57) Ayrıca 

Rousseau, kadınlara özgü sıkıntıların ne kadar hafif sayılmak istenirse istensin, 

her zaman onların yaĢantılarında etkinlik gösteremedikleri ara dönemlerin 

bulunmasına yol açacağına inanmaktadır. Dolayısıyla bu bile tek baĢına 

kadınların öncelikli konumdan dıĢlanmaları için yeterlidir(Rousseau, 2005: 9).  

Üstelik erkeklerin özgürlüğünün, kadınların onlara bağımlı olmasını 

gerektirdiği konusunda da hiç Ģüphesi yoktur. Erkek ve kadın farklıdır ve 

birbirinin tamamlayıcısıdır. Kadınlar vatandaĢlık erdemine ve özgürlüğe sahip 

olamazlar. Rousseau, 2 ideal kadın tipi olduğunu ileri sürmektedir, ancak 

bunların hiçbiri, ona göre aktif vatandaĢ değildir. Bunlardan ilki, savaĢta 

oğullarını kaybetmiĢ olmasına rağmen, ordunun zaferine sevinen vatansever 

Spartalı anne; diğeri de özgür kocası için evi bir sığınak haline dönüĢtüren ve 

bunu sürekli kılan alçakgönüllü eĢtir. VatandaĢlar mutlaka, kamusal alana 

katılan ve eĢlerinin kendilerine destek olduğu ve çocuklarını birer vatandaĢ 

olarak yetiĢtirdiği özel alanlarına, yani evlerine çekilebilen erkeklerden 

oluĢmalıdır. Cinsel iliĢkilerden doğan güçlü tutkular, bağımlılığın temel 

kaynaklarından biridir. Bunlar, kadınlar tarafından erkekleri zayıflatmak için 

kullanılabilir. Erkeklere kadınlar tarafından hükmedilmesinin önüne geçmek 

için, kadınların kocalarına bağımlı kalmayı sürdürdükleri ev içi yaĢam alanları 

içinde tutulmaları gerekmektedir. Hatta Rousseau açık açık, erkeklerin güçlü ve 

aktif, kadınların ise zayıf ve pasif olmaları gerektiğini ileri sürmüĢtür(Honohan, 

2002: 97).  
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VatandaĢlık, Rousseau için bireylerin genel iradeyi destekleme eğilimi 

ve iradenin doğasındaki zayıflığı denetimleri altına almaları, onunla baĢa 

çıkmaları anlamına gelmektedir. Ayrıca vatandaĢlık, büyük ölçüde erkek 

bireylerin toplumla özdeĢleĢmesine (yani örneğin vatanseverlik duygusuna sahip 

olmaya) bağlıdır(Salvat, 2008: 12). Rousseau‘nun vatandaĢlık konusundaki bu 

farklı fikirlerini ―erdemli olma‖ konusundaki düĢüncelerinde de bulmak 

mümkündür. Nitekim Rousseau‘ya göre, insanlardan düĢlerini alıp, bunları 

erdemli olmanın karĢılığında bir ödül olarak geri verme halinde, insanlar gerçek 

birer vatandaĢa dönüĢecektir. Buradaki erdemli olma ile kastettiği ise kendini 

devlete adamaktır(Trachtenberg, 8).  

Ayrıca, Rousseau‘nun çizdiği analitik çerçeveye göre vatandaĢlık, 

rasyonellik standardı, seçme özgürlüğü ve ahlak dürtüsü Ģeklinde aynı anda 

bulunması gereken üç temel Ģart da gerektirmektedir. Rasyonellik ölçüsü 

yasalarla ifade edilir. Evrensel değilse bile, toplumun tüm üyeleri tarafından 

rahatlıkla eĢit biçimde paylaĢılmaktadır. Ġkinci olarak, yasaların zorlayıcı 

olmayan doğası bireylerin bilinçli olarak rasyonellik standardının ötesini kabul 

edeceğini garanti etmektedir. Son olarak, politik toplum isabetli biçimde, ―büyük 

bir aileye‖ ait olma duygusunu aĢılayarak üyelerine ahlak dürtüsü vermektedir. 

Erkek bireylerin siyasi yapıyla özdeĢleĢmesi ihtimali, buna ne kadar ilgi 

duyduklarına ve siyasi yapının kendisini bireylerin her birinin bir siyasi uzantısı 

olarak gösterme kabiliyetine bağlıdır(Salvat, 2008: 14).  

Rousseau, vatandaĢlığa iliĢkin bu genel fikirlerinden yola çıkarak, Emile 

adlı eserinin baĢında vatandaĢlık tarifini vermektedir. Burada, kendi kimliğini bir 

toplumun üyesi olmakla iliĢkilendiren vatandaş ile kendi içinde bir bütün olan 

(erkek) birey arasındaki çeliĢkiyi ortaya koymaktadır; erkek kiĢi kendisini tek bir 

birey olarak tanımlarken, vatandaĢ ise kendisini daha geniĢ bütünün bir parçası 

olarak tanımlar. Yani bireyin vatandaĢa dönüĢmesi, baĢarılı toplumsal kurumlar 

tarafından mutlak varlığının ona göreceli bir varlık vermek üzere alınması ve 

―ben‖i müĢterek bir birime taĢımak için doğadan uzaklaĢtırılmasıdır. Bunun 

sonucu, her bir bireyin kendisinin artık ―tek‖ olmadığını, müĢterek bir birimin 

parçası olduğunu düĢünmesi ve artık bir bütünün içinde bulunduğundan baĢka 

bir Ģey hissetmemesidir(Trachtenberg, 17). Hatta bu konuda, savaĢta 5 oğlunun 

birden ölümünün bile, devletin kazandığı zaferden daha az Ģey ifade ettiği 

Spartalı bir anne örneğini vermektedir. 

Daha açık ifadeyle Rousseau, bağımsız bir birey olmakla vatandaĢ 

olmanın birbiriyle çeliĢen iki ayrı durum olduğuna inanmaktadır. Ona göre, 

“hangi mantık oyunuyla süslenirse süslensin, eğer bireyin iradesi zorla 

değiştirilebiliyorsa, o birey artık özgür değildir.”(Rousseau, 2005: 16). Ayrıca, 

“Eğer doğa ya da toplumun yalnızca biriyle mücadele etmek zorunda olsaydık, 

bir birey yaratmak ya da bir vatandaş yaratmak arasında bir seçim yapmak 

zorunda kalırdık. Aynı anda her ikisini birden yapamayız. Amaçlar arasında 

kaçınılmaz bir çelişki vardır ve bu çelişki birbirine zıt iki eğitim biçiminden ileri 

gelmektedir; bunlardan biri toplumsal ve kamusal (devlet) eğitim, diğeri ise 

bireyci ve içsel eğitimdir.”(Nagashima, 2007: 21).  
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Rousseau, vatandaĢlığa iliĢkin bu fikirlerini Ekonomi Politik‘te hem 

daha sistematik bir biçimde yinelemiĢ hem de daha ayrıntılandırarak, 

vatandaĢlığın iki Ģarta dayandığını ileri sürmüĢtür; (kamusal) eğitim ve Spartalı 

anne örneğinden de anlaĢılacağı üzere vatanseverlik(Salvat, 2008: 12). Ancak 

çok önem verdiği vatanseverlik halinde bile eĢitlik temelli fikirlerinden ödün 

vermemiĢtir. Nitekim vatan uğrunda üstün hizmetlerde bulunmuĢ vatandaĢlar 

bile, ona göre, asla ayrıcalıklar tanınarak değil, onurlandırılarak 

ödüllendirilmelidir(Rousseau, 2005: 18). Özgürlük konusundaysa en önemli 

kıstası, bireylere verilecek eğitimin özgürlük temelli olması gerektiği 

doğrultusundadır. Bunun bir sonucu olarak özgürlüğü, ancak eğitimli bir nüfusa 

bağlı olarak görmüĢtür(Lailas, 1998: 91). Kısacası, Rousseau‘nun tüm 

fikirlerinin temelini oluĢturan eĢitlik ve özgürlük, vatandaĢlık konusundaki 

düĢüncelerinde de temel dayanak noktalarını teĢkil etmektedir. 

Eğitim konusuna ayrı bir önem veren Rousseau, eğitimin bireye ve onun 

ihtiyaçlarına odaklanması gerektiğine de inanmaktadır; devletin ihtiyaçlarını 

yerine getirmede bireye bir araçsallık kazandırmak amacıyla verilen eğitime 

karĢıdır. Bu nedenle, Platon‘un mükemmel bir toplum ve bireyin gelişmesi 

Ģeklindeki birbiriyle çeliĢen iki amaca ulaĢmayı hedefleyen, ancak iĢin sonunda 

bu amaçların hiçbirine ulaĢamayacak olan ―devlet için eğitim‖ teorisini 

reddetmektedir. Rousseau‘ya göre, Platon‘un teorisi, ―görünüĢte baĢkalarını 

düĢünen, ancak gerçekte sadece kendisini düĢünen, ikiyüzlü‖ bireyler ortaya 

çıkaracaktır(Nagashima, 2007: 21).  

Ayrıca Rousseau, eğitimi adeta bir ―olması gerektiği gibi‖ vatandaĢ 

yaratma süreci olarak görür. Çünkü eğer çocuklar eĢitlik ortamında ve bir arada 

yetiĢtirilirlerse, zihinlerine devlet yasaları ve genel iradenin ilkeleri aĢılanırsa, 

her Ģeyin üstünde ve en önemli ilkenin bunlara saygı gösterme olduğu 

doğrultusunda eğitilirlerse, ―…. birbirlerini kardeĢ gibi sevmeyi, toplumun 

istediğinden baĢka hiçbir Ģey istememeyi, olgun insan ve vatandaĢ eylemlerine 

uygun davranmayı ve zamanı gelince de o kadar uzun süre çocukları oldukları 

vatanın savunucuları olmayı öğreneceklerini‖ savunmaktadır(Rousseau, 2005: 

34). Ancak bu tarz bir eğitim anlayıĢının ne kadar yaygın olduğu da ayrı bir soru 

iĢaretidir. Dolayısıyla Rousseau, doğuĢtan gelen özgürlüklerin kaybedilmesi 

anlamında son derece zararlı biçimlere dönüĢtürülme tehlikesi bulunan 

vatandaĢlık halinin, aslında nasıl gerçekleĢmesi gerektiğine iliĢkin reçeteyi de 

sunmaktadır. 

Buraya kadarki açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere, Rousseau‘nun 

çizdiği vatandaĢ olma süreci Ģu Ģekilde iĢlemektedir: Ġlk olarak, birey mümkün 

olduğunca doğa haline yakın olarak yetiĢtirilir; ardından, toplum gerçeğiyle 

kaçınılmaz olarak karĢılaĢır ve en sonunda, yapay olarak eğitilmiĢ birey, 

vatandaĢ olmanın gerektirdiği bütün imkansız sorumlulukları üstlenmeye 

mecbur bırakılır(Redgen, 2007: 66). Yani, vatandaĢ haline gelme süreci, doğal 

olarak bağımsız bir birey olmaktan, toplumun ―toplumsal iĢbirliği kurallarına‖ 

gönüllü olarak uyan gönüllü üyeleri haline dönüĢmektir(Trachtenberg, 18). Tüm 

bu süreç, insanları özgür kılmak gerekçesiyle buyruk altına alma, toplumun 
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bütün üyelerinin malını, kolunu hatta canını, kendilerini zorlamadan, kendilerine 

danıĢmadan devletin hizmetinde kullanma, iradelerini bir anlamda kendi 

rızalarıyla zincire vurma Ģeklinde gerçekleĢtirilmektedir(Rousseau, 2005: 17). 

Dolayısıyla, vatandaĢlık bireysel ve doğuĢtan gelen özgürlük halinin 

kaybedilmesi anlamında, Rousseau için olumsuz çağrıĢımlar yapmaktadır.  

Ancak Rousseau, tıpkı bireylerin medeni toplumda özgürlüklerini nasıl 

kaybetmeyebileceklerine iliĢkin sunduğu alternatife benzer biçimde, vatandaĢa 

dönüĢmüĢ erkek bireyin bozulmasında anahtar rol oynayan toplumsal 

bağımlılığın üstesinden gelmek için de bir yöntem önermiĢtir. Buna göre, 

toplumun tamamını yöneten siyasi egemenlik içinde her bireye eĢit bir söz hakkı 

vermek suretiyle bir öz-egemenlik durumu tanıyarak, doğal bağımsızlık halinin 

yapay biçimde yeniden yaratıldığı yeni tasarlanmıĢ bir devlet biçimi, medeni 

toplum içinde hem bağımsız birey hem de vatandaĢ olabilme imkanı 

sunmaktadır(Stefanson, 2004: 15).  

Daha doğrudan bir ifadeyle, Rousseau vatandaĢlığın mutlaka katılımcı 

bir yönünün bulunması gerektiğini savunmaktadır. Nitekim vatandaĢlık, her 

zaman hukuki bir içerikle bir arada bulunmuĢtur. Bunun anlamı, ―vatandaĢ 

olma‖nın sivil, siyasi ve sosyal haklarla ilgili olmasıdır. Ancak vatandaĢlığın 

sadece haklardan ibaret bir kavram olarak görülmesi, onu son derece pasif ve 

yavan bir konuma sürüklemektedir. Bu nedenle, Rousseau vatandaĢlığın 

özündeki bu hukuki temele, politik ve katılımcı boyutları da 

eklemiĢtir(Lefrançois, 2006: 22). Ona göre, her birey bu katılımı mümkün 

kılacak potansiyele doğuĢtan sahiptir ve hatta katılım, bu gizli potansiyelin 

ortaya çıkması için en etkili yoldur(Stefanson, 2004: 15).  

Rousseau, vatandaĢlığın pasif yapıdan sıyrılarak, katılımcı süreçler 

içermesi gerektiğini ilk fark eden kiĢi olmamakla birlikte, Ģehir-devlet ve onun 

aktif, içten, katılımcı ve belirgin olarak siyasal vatandaĢ yapısının yeniden 

canlanmasında kesinlikle etkili olmuĢtur. Çünkü Rousseau, vatandaĢlığın 

katılımcı tanımının gerilemesinden Ģikayetçidir. Kendi dönemindeki modern 

yazarları, vatandaĢlığı ―doğadan kopardıkları‖ için eleĢtirmektedir. Rousseau‘ya 

göre egemenliğin uygulanmasını sağlayan katılımdır(Brubaker, 1989: 35).  

Kısacası Rousseau, tüm vatandaĢların içinde bulundukları topluma aktif 

olarak katılımlarının sağlanmasının en doğru yol olduğunu savunmaktadır. Bu 

açıdan bakıldığında, vatandaĢlara hukuk yaratmayı ve uygulatmayı mümkün 

kılan, genel iradedir. Özgürlüğün ve medeni toplumun bir arada var 

olabilmesinin tek yolu Rousseau‘ya göre budur. 

Ancak Rousseau, bir taraftan vatandaĢlığın tarifindeki bu eksikliği 

gösterirken, diğer taraftan da vatandaĢların katılımını engelleyen ya da kısıtlayan 

modern dünyaya özgü bazı rollere de iĢaret etmektedir. Yani bir anlamda, kendi 

sunduğu çözüm önerisinin eleĢtirisini yine bizzat kendisi yapmaktadır. Nitekim 

bireyler öğrenci, ebeveyn, iĢçi olmaları ya da daha genel bir ifadeyle günlük 

ihtiyaçlarını karĢılama yükleri nedeniyle, bu katılımcı vatandaĢlığın ideallerine 

tam olarak uyamamaktadırlar. Dolayısıyla, özgürlüklerin geniĢlemesi ve 

bireylerin kendi kendilerine yetme hallerinin artması, ne kolektif self-
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determinasyonda ne de vatandaĢların katılımında gözle görülür bir ilerleme 

yaratabilmiĢtir(Lefronçois, 2006: 22).  

 

3. T. H. Marshall’ın VatandaĢlık Modeli 

Ġngiliz sosyolog Marshall, esas olarak hakların geliĢim sürecine 

dayandırdığı bir vatandaĢlık modeli kurmuĢ ve bu model, kendisinden sonra 

gelen çoğu araĢtırmacıya da yol göstermiĢtir.
1
 Marshall‘a göre vatandaĢlık, 

birçok hakka ve güce giriĢ içeren bir durumdur; vatandaĢlıktan söz edebilmek 

için, vatandaĢlık haklarının geniĢletilerek, herkese toplumun tam ve eĢit üyeleri 

olarak davranılması sağlanmalıdır. Nitekim Marshall‘ın vatandaĢlık vurgusunda 

belki de en önemli unsur, bu eĢitlik varsayımıdır. Ona göre eĢitlik, toplumun tam 

üyesi olanlara has bir durumdur. Bu tam üye olanların hepsi haklar ve görevler 

bakımından eĢittir(Marshall, 1965: 68).  

Marshall‘ın vatandaĢlık modeli, temel olarak üç tür vatandaĢlık 

bulunduğu fikrine dayanmaktadır. Bunlar; ifade özgürlüğü, adalet hakkı ve 

bireysel özgürlüğün ön koĢulları gibi kavramlardan oluĢan sivil vatandaĢlık; 

yerel yönetimler ve ulusal parlamento yoluyla siyasi güce katılma hakkı gibi 

haklardan meydana gelen siyasi vatandaĢlık ve refah hakkı ile toplumsal mirası 

paylaĢma ve topluma egemen olan standartlara uygun bir Ģekilde medeni bir 

insan olarak yaĢama hakkını güvence altına alan sosyal vatandaĢlıktır (Munck, 

2003: 52). AnlaĢılacağı üzere sosyal vatandaĢlık, Marshall‘a göre, hem 

vatandaĢlık sürecindeki son ve nihai aĢamayı temsil etmektedir hem de sosyal 

haklarla ilgili bir kavram olarak, vatandaĢların refaha iliĢkin hak ve 

yükümlülüklerine atıfta bulunmaktadır(Haris, 1999: 79). Ayrıca Marshall, bu 

vatandaĢlık kategorilerinin tarihsel süreç içinde hem belli bir sıra düzeninde 

geliĢim gösterdiğini hem de bunların hepsinin hem birey hem de devlet için 

belirli hak ve yükümlülükler içerdiğini ileri sürmüĢtür.  

 

4. Rousseau’nun ve Marshall’ın VatandaĢlık Fikirlerinin 

KarĢılaĢtırılması 

Rousseau‘nun ve Marshall‘ın vatandaĢlık anlayıĢındaki en temel çeliĢki, 

Marshall‘ın tipolojisinin doğrudan doğruya haklara dayanması; ancak 

Rousseau‘nun sadece haklara dayanan vatandaĢlığın, pasif bir vatandaĢlık 

anlamına geleceğini ileri sürmesidir. Ayrıca Marshall, vatandaĢların aktif hale 

getirilip, katılımlarının sağlanmasını, yani siyasi vatandaĢlığı, yine hakların 

geliĢim süreciyle iliĢkilendirmiĢ ve vatandaĢlığın geliĢimindeki ikinci aĢama 

                                                 
1 Marshall‘ın geliĢtirmiĢ olduğu vatandaĢlık modeli ve buna yönelik eleĢtiriler hakkında 

ayrıntılı bilgi için; Doğa BaĢar Sarıipek, ―Sosyal VatandaĢlık ve Günümüzde YaĢadığı 

DönüĢüm: Aktif VatandaĢlık (Sosyal Politika Açısından Bir Değerlendirme)‖, ÇalıĢma 

ve Toplum Dergisi, 2006/2. 
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olarak görmüĢtür. Buna karĢılık Rousseau katılımın haklardaki ilerlemenin bir 

sonucu olmaktan çok, bizzat vatandaĢlığın dayandığı temel olması gerektiğini 

belirtmiĢtir. Yani buradan hareketle, Rousseau‘nun eğer yeni bir hak kazanımı 

ya da mevcut haklarda bir ilerleme olacaksa, bunun vatandaĢların katılımı 

neticesinde olacağını düĢündüğü sonucuna ulaĢmak mümkündür.  

Marshall sivil vatandaĢlık ile bireylerin düĢünce, konuĢma, toplanma ve 

örgütlenme haklarını savunacaklarını, kendi çıkarlarını ve kimliklerini 

savunmada organize olma imkânı bulacaklarını ileri sürmektedir. Ancak sivil 

vatandaĢlıktaki özellikle kendi kimliğini savunma ve sürdürme durumu, 

Rousseau‘nun birey olma halinden vatandaĢlığa geçiĢ sürecine iliĢkin fikirleriyle 

taban tabana çeliĢmektedir. Çünkü Rousseau bu sürecin gerçekleĢmesiyle 

birlikte, bağımsız düĢünme ve hareket etme durumunun son bulacağını ileri 

sürmüĢtür. Benzer biçimde, Marshall‘ın sivil vatandaĢlığın öz itibariyle ―devletin 

kısıtlayamadığı özgürlükleri‖ içeriyor olduğu iddiası, Rousseau‘nun görüĢleriyle 

ancak kısmen uyumludur. Çünkü Rousseau tam tersine medeni toplumların, 

vatandaĢların düĢünce biçimlerini etkilediğini ve onları kendileri için, bağımsız 

düĢünmek yerine, genel iradeye uygun hareket etmeye yönlendirdiğini ileri 

sürmektedir. Daha açık bir ifadeyle, devlet düĢünce ve ifade gibi sivil 

vatandaĢlık özgürlüklerini kısıtlamaktan çok, bunları yeniden biçimlendirmekte, 

yönlendirmekte ve içeriklerini değiĢtirmektedir.  

Buna karĢılık sosyal ve ekonomik refah ile güvenlik hakkından, sosyal 

mirasın tamamını paylaĢma hakkına ve toplumda hâkim olan standartlara uygun 

çağdaĢ bir yaĢam sürdürme hakkına kadar uzanan haklar bütünü olarak 

tanımlanan sosyal vatandaĢlık ise, kadın ve erkek arasındaki keskin ayrımcı 

görüĢleri dikkate alınmamak kaydıyla, Rousseau‘nun eĢit vatandaĢlardan oluĢan 

toplum tanımıyla uyumlu görünmektedir. Hatta Rousseau, bunun nasıl 

olabileceğine iliĢkin ayrıntılı öneriler de sunmuĢ ve Ekonomi Politik‘te 

zenginlerden yüksek, yoksullardan ise düĢük ya da sıfır vergi alınmasının toplum 

içinde adaletin ve gelir dağılımı eĢitliğinin sağlanmasına yardımcı olacağını 

belirtmiĢtir(Rousseau, 2005: 46-47).  

Buradan hareketle, Rousseau‘nun genel irade kavramıyla, sosyal 

vatandaĢlık arasında bir yere kadar iliĢki kurulması da mümkün olabilir. Çünkü 

en basit ve en genel ifadeyle, toplumun tüm bireylerinin ortak iyiliği, mutluluğu 

ve çıkarı anlamına gelen genel irade, refahın ve mutluluğun toplumun geneline 

yayılması, toplum ortak mirasından tüm bireylerin eĢit pay alması ve herkesin 

ortak iyiliği anlamındaki sosyal vatandaĢlık ile benzerlikler taĢımaktadır. 

Marshall‘ın modelindeki siyasi vatandaĢlık, Rousseau‘nun vatandaĢlık 

düĢüncesinde üzerinde ısrarla durduğu, bireylerin aktif olarak katılımının 

sağlanması amacıyla uyumlu gibi görünmektedir. Ancak Rousseau, Marshall‘ın 

tarif ettiği biçimiyle katılımcı demokrasiyi ya da genel olarak vatandaĢların 

süreçlere katılımını en baĢından reddetmiĢtir. Rousseau, katılımcılığın daha 

farklı yollardan sağlanması gerektiğini düĢünmektedir. Bu anlamda, seçim 

süreçlerini boĢ gösteriler olarak görmekte ve vatandaĢların ancak seçim 

süresince özgür olma imkanı bulduğunu; seçimlerden sonra eski bağımlı yaĢama 
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geri dönüldüğünü savunmaktadır(Rousseau, 2005: 6). Marshall ise bu katılım 

süreçlerini tam tersine, haklarda ve vatandaĢlık statüsünde bir ilerleme olarak 

görmektedir.  

Sonuç olarak, Rousseau‘nun öngördüğü vatandaĢlık hali, Marshall‘ın 

belirttiği 3 temel hak kategorisine göre incelenecek olursa; 

- Bireyin kendi kimliğini koruyamaması ve bağımsızlığını yitirmesi 

nedeniyle sivil vatandaĢlık unsuru içermediği, 

- Marshall‘ın öngördüğü seçim süreçlerini ve siyasal kurum kalıplarını 

kabul etmemekle birlikte, vatandaĢların katılımına yine de önem 

vermesi, hatta vatandaĢlığı doğrudan doğruya bunun üzerine oturtması 

nedeniyle siyasi vatandaĢlık unsuru içerdiği, 

- Kadın-erkek eĢitliği gibi son derece önemli bir konuda kesin olarak 

ayrımcılıktan yana tavır takınması ve eĢitliğin sadece erkeklere özgü bir 

durum olduğunu iddia etmesi haricinde, toplum içindeki adil gelir 

dağılımını ve bireyler arasında eĢit geliĢmiĢlik düzeyini savunuyor 

olması nedeniyle, kısmi bir sosyal vatandaĢlık unsuru içerdiği, 

belirtilebilir. 

Rousseau‘nun öngördüğü vatandaĢlık hali, günümüz koĢullarına göre 

hem tutucu hem de ilerici bazı öğeleri bir arada barındırmaktadır. Öncelikle 

vatandaĢlığı bireylerin her türlü karara ve uygulamaya katılmaları ile 

temellendirmesi ve kendi kimliklerini kolektif toplum yaĢamında bile korumaya 

devam etmeleri gerektiğini düĢünmesi, bugün bile hala tartıĢılan ve ulaĢılmaya 

çalıĢılan bir vatandaĢlık idealini yansıtmaktadır. Bunlara bir de gelir dağılımı ve 

vergi adaleti gibi konularda açıkça görülen eĢitlik ve pozitif ayrımcılık fikirleri 

de eklendiğinde, Rousseau‘nun vatandaĢlık çözümlemesindeki ilerici taraflar 

ortaya çıkmaktadır.  

Bununla birlikte, Rousseau‘nun bir taraftan mutlak eĢitlik vurgusu 

yaparken, diğer taraftan kadınları açıkça dıĢlaması ve ikinci sınıf vatandaĢ 

muamelesi yapması, vatandaĢlık açıklamalarındaki en olumsuz ve tutucu 

noktadır. Hemen her konuda döneminin çok ilerisinde görüĢler ileri sürmesine 

karĢılık, bu konuda ısrar etmesi ve hatta ayrımcı görüĢlerini haklı çıkaracak 

argümanlar üretmeye çabalaması, bazı konularda yaĢadığı dönemin hakim 

toplum yapısının etkisinden kurtulamadığını göstermektedir.  

 

SONUÇ 

 

VatandaĢlık en genel anlamıyla, hem bireyle devlet arasında hem de 

bireylerin kendi aralarında karĢılıklı hak ve yükümlülüklere sahip olma 

durumudur. VatandaĢlığın bu genel tanımı, ilk ortaya çıktığı dönemlerden 

günümüze gelene kadar gerek toplum yapısındaki gerek siyasi ve ekonomik 

yapıdaki dönüĢümlere bağlı olarak belli değiĢikliklere uğramıĢtır.  

Rousseau‘nun vatandaĢlığa iliĢkin görüĢlerini de bu açıdan 

değerlendirmek gerekmektedir. Daha açık bir ifadeyle, Rousseau‘nun 
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vatandaĢlık fikirlerini, Marshall‘ın XX. Yüzyılda geliĢtirdiği vatandaĢlık 

modelini temel alarak modern vatandaĢlık düĢüncesiyle karĢılaĢtırdığımızda, 

Rousseau‘nun asıl ağırlığı vatandaĢlıktaki ikinci aĢama olarak kabul edilebilecek 

siyasi haklar bölümüne verdiğini; Marshall‘ın ise asıl vurgusunu siyasal 

vatandaĢlıktan bir sonraki aĢamayı temsil eden sosyal vatandaĢlık, dolayısıyla da 

sosyal haklar bölümüne verdiği anlaĢılmaktadır.  

Sonuç olarak, vatandaĢlık hakkının ve düĢüncesinin dinamik bir süreç olduğu ve 

sürekli geliĢme gösterdiği iddiası bu çalıĢma bağlamında doğrulanmaktadır. 

Bununla birlikte, vatandaĢlığın geliĢim sürecinin sosyal vatandaĢlıkla son 

bulmadığı; sosyal haklardaki gerilemeye bağlı olarak aktif vatandaşlık gibi yeni 

bir vatandaĢlık türünün giderek daha geniĢ coğrafyalara yayılmakta olduğu 

iddiası, bir baĢka çalıĢmanın konusunu teĢkil etmektedir.
*
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Yayın Ġlkeleri 

 

Kafkas Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda en az iki 

kere yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen yazılar baĢka bir yerde 

yayınlanmamıĢ ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiĢ olmalıdır. Yayınlanmak 

üzere kabul edilen yazıların bütün yayın haklarına KAÜĠĠBF Dergisi sahip olur. 

Daha önce ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuĢ ve 

özü yayınlanmıĢ çalıĢmaların bu özelliği mutlaka belirtilmelidir.   

 

Yazım kuralları 

 

1. Dergiye gönderilen yazılar Türkçe ve Ġngilizce olabilir. 

2. Yazılar 25 sayfayı geçmemelidir. 

3. Sayfa yapısı: Üstten 6,5 cm, alttan 5 cm, sol ve sağ kenarlardan ise 4,5 

cm boĢluk bırakılmalıdır. Yazılar Times New Roman karakterinde 11 

punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. 

4. BaĢlık 14 punto ve koyu karakterde ―ortalı‖ olarak yazılmalıdır. 

5. BaĢlıktan sonra iki satır boĢluk bırakılıp yazar unvan ve adı ortalı olarak 

yazılmalıdır. Yanına yıldız konularak dipnot çizgisinin altına Yazarın 

(varsa) kurumu ve e-mail adresi yazılmalıdır. 

6. Yazar adından sonra 2 satır boĢluk bırakılıp en az 70, en çok ise 150 

kelimeden oluĢan özet yazılmalıdır. Özetler 10 punto ve italik 

yazılmalıdır. Özetin altında en fazla 5 adet anahtar kelime yer almalıdır. 

Bir satır boĢluk bıraktıktan sonra benzer Ģekilde Ġngilizce özete ve 

anahtar kelimelere yer verilmelidir. 

7. BaĢlıklar ondalık sistemle numaralandırılmalı ve büyük harflerle, alt 

baĢlıklar ise (yalnızca ilk harfleri büyük olmak üzere) küçük harflerle 

yazılmalıdır. Örneğin: 

1. SĠGARANIN ZARARLARI 

1.1. Sigaranın Sağlığa Zararları 

1.2. Sigaranın Çevreye Zararları 

8. Tablo, Ģekil ve çizelgeler 1, 2, 3, …. ġeklinde sıralandırılmalı, tablo ve 

çizelgelerin numarası ve ismi üstte, Ģekillerin numara ve isimleri ise 

Ģeklin altında yer almalıdır. 

9. Dergi yayın kuruluna ulaĢan yazılar, öncelikle içerik, sunum, yayım 

kuralları vd. yönlerden incelenir ve daha sonra değerlendirilmek üzere 

isimsiz olarak konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen 

görüĢler doğrultusunda yazının doğrudan veya kısmen düzeltilerek 

yayımlanmasına veya reddine karar verilir ve sonuç yazar(lar)a bildirilir. 

Düzeltme istenen yazıların, en geç bir ay içinde yayın kurulu 

sekreterliğine ulaĢtırılması gerekir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen 

yazıların yayınlanması sonraki sayılara kalabilir. 

10. Kaynak belirtme parantez içi sistemle yapılmalıdır. Sıralama Ģu Ģekilde 

olmalıdır; yazarın soyadı, tarih ve sayfa numarası ( Kaplan, 2007:45). 
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Aynı yazarın aynı yıla ait birden fazla eserinden faydalanılıyorsa; 

(Klaus, 2008a : 23) Ģeklinde sınıflama yapılmalıdır. 

11. Yazıda kullanılan tüm kaynaklara, kaynakça bölümünde ayrıntılı olarak 

yer verilmelidir. Diğer taraftan yararlanılan makale veya bildirinin 

(yayınlandığı dergi veya kitapta) hangi sayfa aralığında yer aldığı da 

belirtilmelidir. Örnek: 

Malhotra, Y. (2000) ―Knowledge Assets in the Global Economy: 

Assestment of National Intellectual Capital‖, Journal of 

Global Information Management, 8(3), 5-15 gibi. 

12. Yazılar, yayın kuruluna 3 (üç) kopya, ayrıca CD‘ye kayıtlı olarak 

gönderilmeli; bir kopya hariç, hakemlere gönderilecek iki kopyaya yazar 

ad ve soyadı yazılmamalıdır. Yazının bir sureti 

kau.iibf.dergi@gmail.com adresine gönderilmelidir. Yazar(lar)ın ad-

soyad ve yazıĢma adres(ler)i ayrı bir A4 kağıdında kopyalara 

eklenmelidir. Formata uygun makalelerin Ģu adrese gönderilmesi 

gereklidir: 

Mehmet GÜNER 

Kafkas Üniversitesi 

Ġkt. ve Ġd. Bil .Fakültesi 

Dereiçi Mevkii 

                            KARS   

Tel.  : 0474 212 47 61 

Faks : 0474 212 57 64 

13. Yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. 

 

Not: Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakeme gönderilmez 

 

http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/ 

http://iibf.kafkas.edu.tr/ 
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