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ÖN SÖZ 

İşletme biliminde bir işletmenin kuruluşundan gelişimine kadar ki 

geçen her süreçte, rasyonellik, verimlilik ve karlılık ilkeleri 

doğrultusunda sunulan hizmet veya üretilen ürünün pazarlama ve 

tutundurma faaliyetlerini en iyi şekilde ifa edebilmek ve işletmeyi en 

iyi biçimde yönetme yolları araştırılır, sorunlara çözümler aranır. Bu 

sorunların çözümü için işletmeler belli örgütlemeler oluşturmaktadır. 

İnsanlık tarihine baktığımızda da insanın birlikte çalışma ve üretme 

çabası içine girdikleri bilinmektedir. Bunun nedeni insanın tek başına 

yapamayacağı bir işi belli bir grup ile birlikte, paylaşılarak daha kolay 

ve çabuk yapabilmesidir.. Böylece insanlar gruplar oluşturarak belli 

amaçlar ve eylemler için belli faaliyetler altında organize olmaya 

çalışmışlardır.  

İşletmelerde örgütlenme alanında güncel veriler ile yapılan çalışmaları 

ele alan bu kitapta 7 bölüm bulunmaktadır. Birinci bölümde, örgütsel 

yenilikçilik için yapıcı sapkınlık ve proaktif iş davranışları konusu 

çalışılmıştır. Çalışmada, örgütsel bağlamda yapıcı sapkınlık ve yıkıcı 

sapkınlık üzerine yapılan yazın taramasının ardından, yapıcı sapkın 

davranış yapısının doğasını araştıran iki çalışma sunulmaktadır. İkinci 

bölümde, yapsam da yapmasam da sorun olabilir! Başlığı altında etik 

olmayan organizasyon yanlısı davranışlar (EOOYD) ele alınmıştır.  

Çalışmada etik kavramı ve önemi, etik dışı davranışların nedenleri, 

etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar ve bu konu ile ilişkili kavramlar 

ve farkları, etik olmayan örgüt yanlısı davranışların öncüleri ve 

sonuçlarına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, örgütsel adalet konusu 
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hakkında alınyazım taraması yapılmış.  Bu  alanyazım taramasında, 

örgütsel adalet kavramına yönelik olarak geliştirilen teoriler, reaktif-

proaktif ve içerik-süreç öğelerine yapmış olduğu vurgular dikkate 

alınarak  incelenmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölümde, duygusal 

emek ve iş tatmini ilişkisi bir işletme örneği göz önüne alınarak 

incelenmiştir. Beşinci bölümde, transaksiyonel analiz konusu 

incelenmiştir. Yapılan çalışmada görüleceği üzere çalışanların iletişim 

becerisinin işletmeler açısından oldukça kritik bir öneme sahip olduğu 

ifade edilmiştir. Transaksiyonel analiz bilindiği üzere, işgören 

motivasyon ve yöneltmesinde kullanılan ve iletişimin gücünü ortaya 

konulmasında önemli rol oynayan bir analizdir. Altıncı bölümde, 

dünyadaki gıda bankacılığı uygulamalarının sivil toplum 

örgütlenmeleri bakımından önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada dünyadaki gıda bankacılığı uygulamalarının sivil toplum 

örgütlenmeleri bakımından analizi yapılmıştır. Bunu yaparken de bir 

sosyal sorumluluk uygulaması olan gıda bankacılığı, farklı ülkelerdeki 

farklı sivil toplum örüntüleri bakımından ele alınmıştır. Son bölümde 

ise, psikolojik güçlendirme ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin 

belirlenmesine yönelik bankacılık sektöründe bir araştırması yapılmış, 

yapılan bu araştırmada, çalışanların psikolojik olarak 

güçlendirilmeleri ile örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki banka 

çalışanları özelinde tarama yöntemiyle incelenmiş olup elde edilen 

sonuçlar ilgili literatür çerçevesinde yorumlanmaya çalışılmıştır. 
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Çok değerleri akademisyenlerin çalışmaları ile hazırlanmış olan bu 

kitabın, Yönetim ve Organizasyon alanında literatürü hem torik hem 

de uygulama alanlarında büyük katkılar sunacağı ve gelecek 

çalışmalar açısından da teşvik edici nitelikler taşıyacağı 

düşüncesindeyim. Bu açıdan, kitabın oluşturulmasında emeği geçen 

tüm akademisyenlere ve bu eserin yayımlanmasına vesile olan İKSAD 

yayınevi yönetimine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.  

 Dr. Öğr. Üyesi Kadir AYDIN  

Ekim, 2021  
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GİRİŞ 

Örgüt araştırması öncelerde sapkın davranışları kuruluşa veya 

meslektaşlarına zarar vermek için yıkıcı niyet olarak incelemekteydi 

(Judge vd., 2006: 126; Robinson ve Bennett, 1995: 555; Yıldız ve 

Alpkan, 2015: 330; Anasız ve Püsküllüoğlu 2018: 449). Ancak, son 

yirmi yılda, araştırmacılar alternatif bir bakış açısına 

odaklanmaktadırlar. Bazı çalışmalar sapmayı desteğe (Galperin, 2012: 

2988), değişime (Spreitzer ve Sonenshein, 2004: 428) ve yenilik 

sürecine (Acharya ve Taylor, 2012: 49) katkıda bulunan olumlu 

örgütsel bir davranış olarak görmeye başlamaktadırlar. Yapıcı 

sapkınlık, çalışanların normlardan sapan davranışlarını ifade etmekte 

ve refah ile örgütsel başarıyı artırmayı amaçlamaktadır (Galperin, 

2012: 1995; Yıldız vd., 2015: 115). Yazın, bir yandan yıkıcı sapmayı 

araştırmaya devam etse de, yapıcı sapkınlık ve diğer davranış türleri 

arasındaki ilişkiler üzerine çalışmalar, sapkınlık yazınına ilgiyi 

artırmaktadır (Galperin, 2012: 2988; Galperin ve Burke, 2006: 331; 

Warren, 2003: 622). Vadera, Pratt ve Mishra (2013: 1221) bütünleyici 

bir olumlu sapkınlık modeli önererek bunu “sorumluluk alma, yaratıcı 

performans, ekstra rol davranışları, toplum yanlısı davranışlar, toplum 

yanlısı kural çiğneme, proaktif destekleyici tepkiler, karşı rol 

davranışları, ispiyon ve sorun yayma dâhil olmak üzere birçok farklı 

davranışı kapsayan bir şemsiye terim” olarak tanımlamaktadır. Bazı 

davranışlar başlangıçta “açıkça sapkın” olarak tanımlanmaktaydı (ör. 

ispiyon); diğerleri ise örgütsel bağlama (ör. iklime, iş özelliklerine) 

göre “potansiyel” sapkınlık olarak sunulmaktaydı (ör. proaktif 

destekleyici tepkiler, sorumluluk alma). Tüm örgütsel yapıcı sapkın 
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davranışları bütünleştirme gibi zor bir hedefe yönelmesine rağmen 

Vadera ve diğerlerinin (2013: 1260) yaklaşımı yapıcı sapkınlık 

yazınının belirsiz kaldığını ortaya koymaktadır. Aslında, “açıkça 

sapkın” ve “potansiyel” sapkın davranış türleri arasındaki fark, kuram 

kayması ve kirliliğe yol açmakla eleştirilmektedir (Deprez vd., 2020: 

236). Bir incelemede, Potočnik ve Anderson (2016: 481) değişim ve 

yenilikçilik gibi benzer kavram yapılarının işlevsiz kullanımı 

konusunda uyarmaktadır. Örneğin yenilikçi çalışma davranışı, proaktif 

davranışlar ve ekstra rol davranışları bağımsız yapılar olarak ele 

alınmaktadır. Vadera ve diğerlerinin (2013) bu davranış kavramlarını 

birbirine bağlayan olumlu sapkınlık kavramı, Potočnik ve Anderson 

(2016: 484) tarafından sunulan davranışların çoğunu kapsamaktadır. 

Değişim ve yenilik yönelimli sapkın davranışlar arasındaki teorik 

benzerliklere karşın, kapsayıcı tek bir üst yapı altında tüm olumlu 

sapkın davranışları gruplandırmak zor görünmektedir (Deprez vd., 

2020: 253). Çünkü sayısal araştırmada olumlu sapkınlık terimi altında 

toplanan davranışların kapsamlı bir incelemesinden ziyade hatalı 

yüzeysel bir benzerlik varsayımının sonucuna ulaşılmış 

olunabilecektir. Değişim ve yenilikçilik ve/ veya sapkınlık kavramları 

arasında var olabilecek teorik belirsizliği ve olası örtüşmeyi açıklığa 

kavuşturmak için yapılan çalışmalarda araştırmacılar, hem olumlu 

sapkınlık yapılarını hem de bunların altında toplanan belirli 

davranışlarının yapı geçerliliğini incelemeyi sağlayan analitik 

yaklaşımlara yönlendirilmektedirler (Parker ve Collins, 2010: 633; 

Potočnik ve Anderson, 2016: 481; Vadera vd., 2013: 1226-1247, 

Deprez vd., 2020: 262). Bu çalışmada, Galperin’in (2012) yapıcı 
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sapkınlık kavramını iki özel üst sapkınlık göstergesinden oluşan, ayrı 

ancak muhtemelen hala kapsayıcı bir yapı olarak olumlu sapkınlık 

türünü yansıtan belirli bir örgütsel faktör boyutu geliştirmek 

amaçlanmaktadır. Sonuç olarak, ilk olarak Galperin’in yapıcı sapkın 

davranış ölçeğinin Türkiye’deki tüm örgütler için geçerli bir 

sürümünün geçerliliğini test etmek hedeflenmiştir. Ardından, yapıcı 

sapkınlık davranışı ölçeğini oluşturan ifadelerin, amaçladığı değişim 

ve yenilikçiliği yansıtan tek bir geniş üst yapı altında toplanıp 

toplamadığını veya daha açık bir ifadeyle örgütsel normlardan diğer 

davranış türlerine (ör. proaktif davranışlar) kıyasla kopuk olan bir 

olumlu sapkınlık biçimini yansıtan daha özel bir üst düzey yapı ile 

ilgili olup olmadığını bulmak hedeflenmiştir. 

Çalışmanın bölümlerinde, örgütsel bağlamda yapıcı sapkınlık ve yıkıcı 

sapkınlık üzerine yapılan yazın taramasının ardından, yapıcı sapkın 

davranış yapısının doğasını araştıran iki çalışma sunulmaktadır. 

Birinci çalışmada, yapıcı sapkın davranışı ölçeğinin ölçümüne ilişkin 

Türkiye örnekleminde faktör analizleri ile yakınsak ve ayırt edici 

geçerlilik analizi sonuçları sunulmaktadır. İkinci çalışmada, ikinci 

dereceden faktör analizi kullanarak, Vadera ve diğerleri (2013: 1248) 

tarafından önerilen bazı davranışları kapsayan pozitif sapkınlık 

şemsiyesi yapının deneysel olarak uygulanabilir bir yapı olup 

olmadığı irdelenmektedir. Düzgülerin açık ve muğlak olmalarına dair 

uyuşmazlıklarına göre sınıflanmasına karşı çıkarak değişim ve yenilik 

yazınıyla sapkın davranışları bütünleştiren iki ikinci sıra faktörün 

varlığını öne süren Deprez ve diğerlerinin (2020: 261) eksik 

bıraktıkları değişkenler de örneğe katılmıştır. Bu sayede model uyumu 
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sağlanarak yenilikçiliğe yönelik sapkın davranışların belirleyicilerine 

ilişkin kapsayıcı bir tahmin aracına kavuşulmaktadır. İki üst faktörden 

biri başlangıçta yazında “açıkça sapkın” davranış olarak tanımlanan 

davranışları yapıcı sapkın çalışma davranışı olarak yeniden 

gruplandıracaktır. Diğer üst faktör, yazında potansiyel olarak sapkın 

proaktif çalışma davranışı olarak anılan davranışları daha geniş bir 

faktör yelpazesi olarak gruplandıracaktır. Eklenen faktörler ilk anda 

yapıcı görünmeyen davranışlar ile Deprez ve diğerlerinin (2020: 250) 

sonraki çalışmalarda incelenmek üzere elediği örgütsel vatandaşlığın 

unsurlarıdır. Son olarak, elde edilen pratik ve teorik sonuçların etkileri 

hakkındaki tartışma genel olarak dile getirilmektedir.  

1. YIKICI VE YAPICI SAPKINLIK  

Yıkıcı sapkınlık, sosyal kurallar çerçevesinde zararlı davranışlar 

olarak bilinmektedir. Yıkıcı sapma, önemli örgütsel davranış 

kurallarını çiğneyen ve bunu yaparken bir kuruluşun veya üyenin veya 

her ikisin refahını tehdit eden seçimlik bir davranış olarak 

tanımlanmaktadır (Robinson ve Bennett 1995: 556). Yıkıcı sapmayı 

iki eksende ele almak mümkündür: davranışın hedefi (örgütsel/ 

kişilerarası) ve zararlı davranışın ciddiyeti (küçük/ ciddi). Norm ve 

kuralların dışındaki davranışlar üstünde yapılan araştırmalarda yıkıcı 

sapkınlık üzerinde yaygın olarak kullanılan yaklaşım Bennett ve 

Robinson'ın (2000: 349) örgütsel ve kişiler arası olmak üzere bakış 

açılarını iki ayrı faktörde inceleyen örneğidir. İzleyen araştırmalar 

sorunun kökeni açısından, üstünlük taslama (Hershcovis ve Barling, 

2010: 24), görev doyumu (Déprez, Battistelli, Boudrias ve Cangialosi, 
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2020: 235) kişilik özellikleri ve örgütsel adalet (Berry, Ones ve 

Sackett, 2007: 410) kavramlarını incelemektedir. Yıkıcı sapkınlığın 

sonuçlarına odaklanan araştırmalar, büyük finansal etki (Henle, 

Giacalone ve Jurkiewicz, 2005: 219), örgütsel performans ve 

verimlilik üzerindeki olumsuz etkilerin (Hussain, Sia ve Mishra, 2014) 

yanı sıra çalışanların maruz kaldığı kötü muameleye (Reio ve Ghosh, 

2009: 237) dikkat çekmektedir. Özetle yıkıcı sapma, örgütsel 

normlardan açıkça sapan ve çoğunlukla kendine, başkalarına veya 

çevresine zarar vermeyi amaçlayan, olumsuz sonuçlar üreten 

davranışları göstermektedir. Bununla birlikte, sapkınlık yalnızca 

olumsuz bir kavram değildir (Warren, 2003: 622). Örneğin sapkın 

davranışın bir tanıtım sürecine yönlendirilmesi, sonuçta organizasyon 

içindeki performansa olumlu katkıda bulunacaktır. Olumlu veya 

yapıcı sapkın davranış, bir örgütün, üyelerinin veya her ikisinin 

refahını iyileştirme amacıyla önemli normları hiç sayan gönüllü 

davranış olarak tanımlanmaktadır (Galperin, 2002, aktaran: Galperin 

ve Burke, 2006: 331). Sapkın davranışın benimsenmesi üç hedefe 

ilişkilin olumlu sonuçlar getirebilecektir: örgütsel yenilik 

(organizasyona yardımcı olacak yenilikçi/ geleneksel olmayan izlekler 

ararken), kişilerarası etkileşim (emirlere itaatsizlik veya yetkili 

kurumsal makamlara olumlu değişiklik getirme uyarısı) veya örgütsel 

düzeyde devinim aramak (organizasyonu desteklemek için yerleşik 

standartlara meydan okumak). Bireylerin yapıcı sapkınlığı, örgüte 

iyileştirme getiren fakat örgütte kabul edilen sınırların dışında kalan 

yenilikçi bir süreci varsaymaktadır. Normdan sapma ile karakterize 

edilen bu süreci temsil eden yapıcı sapkın davranış ifadesi, yapıcı 
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sapkın davranış ölçeğinin kişilerarası ve örgütsel sapkınlık adlı iki 

faktörü ile ölçülmektedir (Galperin, 2012: 3010).  

İlk faktör, bireylere odaklanan davranışlarla ilgilidir ve “sapkın” ı 

üstün emirlerini dinlemeyen kişi veya ekibi performansını artırması 

için zorlayan kişi olarak sunar. İkinci faktör, organizasyona yardımcı 

olmak için mevcut davranışa meydan okuyan veya organizasyonel 

standartları bozan davranışa atıfta bulunur. Önceki araştırmalar iki 

boyutu fısıltı, öz-yeterlik ve işkolik (Galperin ve Burke, 2006: 344) ve 

Makyavelizm (Galperin, 2012: 3005) gibi çeşitli öncüllerle 

ilişkilendirmiştir. Diğer çalışmalar psikolojik sahiplenme (Chung ve 

Moon, 2011: 65; Yıldız, Alpkan, Ates ve Sezen, 2015: 107) ve 

algılanan örgütsel destek (Kura, Shamsudin ve Chauhan, 2016: 1) ile 

yapıcı sapkın davranış ölçeğinin arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Yapıcı sapkınlık davranışı ölçeğini performans ve müşteri odaklılık 

gibi çıktılarla ilişkili olarak değerlendiren çalışmalar da vardır 

(Mertens, Recker, Kummer, Kohlborn ve Viaene, 2016: 193; Fazel-e-

Hasan, Mortimer, Lings ve Drennan 2019: 836). Vadera ve diğerleri 

(2013: 1224) teorik olarak yapıcı sapkın davranış faktörleri ile diğer 

inovasyonla ilgili kavram kurguları arasındaki ilişkiyi proaktif 

davranışlar olarak bir şemsiye altında incelenmesini önermektedir. 

İnovasyonla ilgili belirleyici davranışlar altında anılan yapıcı sapkınlık 

davranışlarının diğer proaktif kurgulardan farklı olduğu doğrulanarak 

ikinci derece daha üst bir faktör altında toplamanın mümkün 

olamayacağı öngörülmektedir (Déprez vd., 2020: 262). Araştırmacılar, 

memnuniyetsizliğe verilen yanıt olarak gördüklerinden ihmal ve çıkış 

gibi sadakatin de örgüte yardım etmek için normları hiçe sayan 
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davranışları kapsayamayacağını ileri sürmüşlerdir (Déprez vd., 2020: 

261). Tersine, örgüt çalışan uyumunun belirleyicilerinden olan 

sadakatin hem psikolojik sahiplenme, hem de itaat ve yönetime 

katılım aracılığı ile yapıcı sapkınlık davranışında pay sahibi olduğu 

ileri sürülmüştür (Yıldız vd., 2015: 107; Van Dyne vd. 1994: 766). 

1.1. Yapıcı Sapkınlık Davranışları ve Değişim ve İnovasyon 

Odaklı Davranışlar ile İlişkileri 

Yapıcı sapkın davranış ölçeği aracılığıyla değerlendirilen yapıcı 

sapkınlık üzerine çalışmalar, örgütsel ve kişilerarası bağlamlar için 

inovasyon sonuçlarının varlığını kabul etmektedir. Bu çıkarımlar 

davranış bağlamında, üretim ve/ veya yenilikçi düşünce seviyelerinde 

görülebilmektedir. Yapıcı sapkın davranış ölçeği, yapıcı sapkın 

davranışların anlamlı özellikleriyle açıklanan yenilikçi sonuçları 

belirlemekte ve örgütsel değişimi teşvik etmektedir (Galperin, 2012). 

Ayrıca, Vadera vd. (2013: 1263) olumlu sapkınlığa şemsiye kavram 

olarak inovasyon üretimi ile ilgili olan yaratıcılığa ikinci derece bir 

faktör rolü önermektedir. Doğal olarak, bireyin farklı düşünce 

sergilediği bir bağlamda inovasyon sürecinin ortaya çıkması daha 

olasıdır. Iraksak düşünme iş bağlamındaki yenilikçi, potansiyel olarak 

sapkın davranışların benimsenmesine yol açabilecek çelişkili görüş ve 

fikirlere açık olmayı artırabilir (Acharya ve Taylor, 2012: 54). 

Değişim ve inovasyon yapılarıyla potansiyel olarak ilişkili sapkın 

davranışlar toplum yanlısı kural yıkma veya yapıcı sapkın davranış 

ölçeği oluşturmaktadırlar. Bununla birlikte, olumlu sapkınlık 

şemsiyesinin kapsadığı bazı değişim ve inovasyon ile ilgili davranışsal 
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yapılar için geçerlilik kanıtına rağmen daha ileri incelemede ihmal 

edilen bazı değişkenler modele sokularak proaktif davranışlar veya 

başka bir üst faktör altında toplanabilir. Çünkü araştırmacılar sapkın 

ve proaktif davranışlar arasındaki benzerliği tartışmakta fakat bunun 

geçerliliğini garanti edememektedir (Déprez vd., 2020). Bu benzerlik 

çalışılan kavramlar arasında karışıklığa, sürüklenmeye veya kirliliğe 

yol açabilir ve dikkatlice analiz edilmeye ihtiyaçları bulunmaktadır 

(Potočnik ve Anderson, 2016). Değişim ve inovasyon ile olumlu 

sapkın şemsiye yaklaşımı arasındaki temel sorun, sapkın davranışların 

modele dâhil etme kararından çok itaat, sadakat, özgeci tutum ve 

değişim düşmanlığının olumlu etkilerini gözden kaçırmak olabilir. 

Ayrıca, üretken olmayan davranışlar ve toplum yanlısı kural yıkma, 

değişim ve inovasyon ile ilgili yapı analizinde dikkate alınmamakta; 

tersine, olumlu sapkınlık şemsiye yapısına dâhil edilmektedirler 

(Potočnik & Anderson, 2016; Vadera vd., 2013: 1223). Bu nedenle, 

değişim ve inovasyon analitik yaklaşımı, inovasyonun ortaya 

çıkabileceği olumlu sapkınlık davranışsal sürecini dışlar 

görünmektedir. Yine de, hem değişim ve inovasyon hem de olumlu 

sapkınlık yazını aynı kavramsal yönelime sahiptir: her çerçevede yer 

alan davranışların örgütsel değişim üzerinde olumlu bir etkisi olduğu 

düşünülmektedir. İki önerme arasındaki yüksek benzerlik yapı 

kirlenmesine veya karışıklığına neden olabilmektedir.  

Nitekim, olumlu sapkın şemsiyesi yaklaşımı, oy ve sorumluluk alma 

davranışını olumlu sapkın yapılar olarak tanımlarken diğer 

araştırmacılar tarafından bunlar proaktif davranışlar olarak 

tanımlanmış ve ampirik olarak “proaktif çalışma davranışları” üst 
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düzey faktörler arasında sayılmışlardır (Tornau ve Frese, 2013: 44; 

Parker ve Collins, 2010: 633). Her ne kadar proaktif ve yapıcı sapkın 

davranışların her biri olumlu değişim ve inovasyona yönelik 

davranışlar gibi görünse de kendi aralarında norm sürecinden ayrılma 

derecesiyle farklılaşmaktadırlar. Oy verme ve görev alma gibi proaktif 

davranışlar, çalışanlar tarafından alınan ileriye dönük aksiyonlar 

olarak sunulurken; yapıcı sapkın davranışlar, örneğin toplum yanlısı 

kural yıkma veya yapıcı sapkın davranış ölçeğine giren davranışlar 

normları ihlal eden davranışlar olarak kendini gösterir ve kuralları 

çiğnerler (Dahling, Chau, Mayer ve Gregory, 2012: 21). Üstelik 

olumlu sapkınlığın yıkıcı özü proaktif davranışın isteğe bağlı ve 

geleneksel yapısına karşı çıkmaktadır (Galperin, 2012: 2991; Ohly ve 

Fritz, 2010: 543). Böylelikle Vadera ve ark. (2013) önerdiğinin aksine 

yapıcı sapkın davranışları ve proaktif davranışların tek bir olumlu 

sapkınlık şemsiye yapısı altında olduğunu varsaymak mümkün 

olmayacaktır. Biri proaktif davranışlardan, diğeri ise yapıcı sapkın 

davranışlardan oluşan faktörlerin her ikisini de değişim ve inovasyona 

yönelik ikinci dereceden faktörler olarak örneklemek daha akla yakın 

durmaktadır. Bu faktörler kültürel yaratıcıların hem yapıcı sapkın hem 

de proaktif davranışlarında olduğu gibi hem uygulamaya geçmiş hem 

de potansiyel kalmış görünen yapıcı tutumlarıyla zenginleşen farklı 

kaynaklarını da gösterecektir (Anderson ve Ray, 2000: 34). Sapkınlık 

üst şemsiyesi yaklaşımını çalışan makaleler arttıkça iki ikinci 

dereceden faktörün varlığı giderek daha fazla ilgi odağı haline 

gelecektir (Mertens vd., 2016: 198; Fazel-e-Hasan vd., 2019: 349; 

Gündüz ve Keskin, 2020: 103). İki ikinci dereceden faktör örneğinin 
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öne çıkması, sapkın ve proaktif davranışların birbirinin yerine 

kullanılamayacağı anlamına gelmektedir. Sadece yapıcı sapkınlık 

analitik bir yapıya sahiptir ve potansiyel sapkın proaktivite türü, 

örneğin tutumsal bakış açısı gibi başka yollar kullanılarak 

incelenmelidir. Böylece davranışsal yaklaşım, proaktivitenin 

potansiyel sapkın doğasını araştırmak için uygun bir yol 

sayılmayacaktır. Bu nedenle, Potočnik ve Anderson (2016: 484), 

Vadera ve ark. (2013: 261) teorileri ile ortaya konan yapıcı sapkınlığın 

ayırt edici doğasını çözmek için ürettiği örgütsel davranışlar ile 

değişim ve inovasyon yazınında bulunan diğer davranışsal yapıların 

yakınsaması incelenmelidir. İlk çalışmada, Galperin (2012) tarafından 

önerilen yapıcı sapkın davranış ölçeğinin yakınsak ve Türkiye 

örnekleminde ayırt edici yapı geçerliliği üzerinde doğrulayıcı bir 

inceleme yapılmaktadır. Türkçe olarak kavramların aynı tarzda 

anlaşılabilmesi için yapıcı sapkın davranış ölçeğinin diğer yapılarla 

ilişkili olarak incelemesinden önce yapı geçerliliğinin sağlanması 

gerekmektedir. 

Ardından yapılan ikinci çalışmada ise Vadera ve diğerlerinin  (2013: 

1222) yapıcı sapkınlık şemsiyesi teorisi altında taradığı kavramlar 

arasındaki karşılıklı ilişki ile proaktif iş davranışlarının ikinci derece 

faktör incelemesini yapan Déprez ve diğerlerinin (2020) 

tamamlayamadığı çalışmasını irdelemek amaçlanmaktadır. Déprez ve 

diğerlerinin (2020) çalışmasına, ilki alan yazında yapıcı sapkın iş 

davranışı olarak adlandırılan başlangıçta “açıkça sapkın” davranış 

olarak tanımlanan davranışlar; ikincisi “proaktif çalışma davranışı” 

denen potansiyel olarak sapma davranışları olmak üzere yeniden 
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gruplandırılan faktör şemsiyelerine alan yazında yer alıp örneğe 

katılmayan birinci derece faktörler eklenmiştir. Bu kapsamda 

gelecekte yapılacak tutum çalışmalarına temel oluşturularak 

potansiyel yapıcı sapkın davranış tahminlerinin yapılmasına yol 

açılabilecektir. 

1.2. Birinci Çalışma 

Birinci çalışmada öncelikle Türkiye’deki yapıcı sapkınlık örneğinin 

ikinci dereceden iki faktörlü orijinal ölçekle uyumlu olup olmadığı 

çalışılacaktır. Ardından yıkıcı sapkınlık ile yapıcı sapkınlık davranış 

ölçeği faktörleri arasındaki ilgi incelenecektir. Sonra da yapıcı 

sapkınlık davranış ölçeği faktörleri ile diğer sapkın veya değişim ve 

inovasyon değişkenleri arasındaki yakınsak geçerliliğe bakılacaktır. 

Galperin ve Burke (2006: 331), genellikle örgütsel yenilikçiliğin itici 

gücü sayılan yapıcı sapkın davranışı üç boyutta ele almaktadır: (a) 

kişilerarası yapıcı sapkınlık, (b) meydan okuyucu örgütsel yapıcı 

sapkınlık ve (c) yenilikçi örgütsel yapıcı sapkınlık. Yıldız vd. (2015: 

107) kişiler arası yapıcı sapkınlık hakkında öneri geliştirme 

çalışmalarında bu davranışların diğerlerine itaatsizlik veya olumlu 

örgütsel değişim için iş arkadaşlarına yanlış yapılanlar hakkında geri 

bildirimde bulunmayı içerdiğine işaret etmektedirler. Meydan 

okuyucu örgütsel yapıcı sapkınlık davranışlarının, örgütün açık 

kurallarını çiğnemek ve örgütün iyiliği için normları hiçe saymayı 

içerdiğini ileri sürmektedirler. Ayrıca yenilikçi örgütsel yapıcı 

sapkınlığın da günlük görevlere yenilikçi yöntemler aramak ve 

sorunları çözmek için yaratıcı çözümler üretme davranışlarını 
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barındırdığına değinilmektedir. Örgütsel vatandaşlık ya da diğer 

toplum yanlısı davranışlardaki pasif uyumun yerini daha riskli olan 

meydan okumaya bıraktığı yapıcı sapkınlık davranışı, kişiler arası ve 

örgütsel olmak üzere iki bağlamda ele alınmaktadır. Böylelikle uyum 

incelemesi için ilk hipotezimiz şöyle oluşmaktadır: 

Hipotez 1: Yapıcı sapkınlık davranışları ölçeğinin Türkçe sürümü 

kişilerarası ve örgütsel olmak üzere iki faktörden oluşmaktadır.  

Yıkıcı sapkınlık davranışlarından çıkarılıp incelendiği için yapıcı 

sapkınlık davranışlarının farklılığının da irdelenmesi gerekmektedir. 

Sonuçta niyetin örgüte, arkadaşlarına veya müşterilere yardım mı 

kötülük mü etmek olduğuna bakılmaktadır (Bennett ve Robinson, 

2000: 350; Galperin, 2012: 3015). Yıkıcı sapkınlık başarı ile olumsuz 

ilişki sergilerken yapıcı sapkınlık davranışlarının başarıyı artırdığı, 

örgütsel vatandaşlık ve iş dışı sapkınlık faktörleriyle de ilişki 

sergilediği görülmektedir (Mertens vd., 2016: 193; Yam, Klotz, He ve 

Reynolds, 2017: 373). Her ne kadar niyetler farklı olsa da ölçeklerin 

hem yıkıcı hem de yapıcı sapkınlık ölçümleri ilgili bulunmuştur. 

Çünkü her iki ölçek de başkaldıran tutuma ait davranış özelliklerini 

ölçmektedir (Galperin, 2012: 2990). Davranış sonuçları farklı olsa da 

iki ölçeğin ilgi içermesi beklendiğinden hipotezler şöyle oluşmaktadır: 

Hipotez 2a: Kişiler arası yıkıcı sapkınlığın, kişiler arası ve örgütsel 

yapıcı sapkın davranış ölçeği ile olumlu ilişkisi bulunmaktadır. 

Hipotez 2b: Örgütsel yıkıcı sapkınlığın, kişiler arası ve örgütsel yapıcı 

sapkın davranış ölçeği ile olumlu ilişkisi bulunmaktadır. 
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1.3. Örgütlerde Yenilikçi Fikir Geliştirme Davranışı 

Örgütlerin finansal başarıdan çok inovasyon geliştirme ile yakından 

ilgilendikleri bulunmuştur (Gaba, ve Greve, 2019: 6). Kişi, grup veya 

örgütün yenilikçi fikir, ürün, süreç veya izlek geliştirme davranışı, 

uyarlanacak birime veya topluma yararlı olacak icat olarak 

tanımlanmaktadır (Noori, H. 1990: 101). İnovasyon maliyetinin 

yüksekliği nedeniyle ekonomik duruma göre azalıp çoğalan bir 

kavramdır. Yenilikçi fikirler üretme davranışı hâlihazır duruma göre 

ayarlandığı için yapıcı sapkınlıkla benzer bir yapıya sahip oldukları 

düşünülmektedir (Galperin, 2002’den aktaran Acharya ve Taylor, 

2012: 55). Ayrıca inovasyonun, bulunmasından sonra bir tanıtım bir 

de uygulama safhası olduğundan yenilikçi davranışa yol açabilen 

yapıcı sapkın davranış ölçeğini kuralları yıkma süreci tanımlamaktadır 

(Anderson ve Ray, 2000: 40). İnovasyonun tanıtım ve uygulaması, 

maliyetlerinin yüksekliği gereği örgüt yönetiminin onayını 

gerektirdiğinden analiz dışı bırakılmışlardır (Kanter, 1988: 93). 

Sapkın olabilen tek safhası başlangıçtaki icat fikri safhasıdır. Yazınla 

koşut olarak hipotez aşağıdaki gibi oluşmaktadır: 

Hipotez 3: İnovasyon fikri geliştirmenin, kişiler arası ve örgütsel 

yapıcı sapkın davranış ölçeği ile olumlu ilişkisi bulunmaktadır.  

1.4. Toplum Yanlısı Kural Çiğneme Davranışı 

Olumlu sapkınlık özelliği gösteren bu kavram, örgüt veya 

paydaşlarının çıkarına tasarlanmış kural çiğnemeyle ilgilidir (Dahling 

vd.,2012: 21). Örgütsel kural çiğneme üç türlü olabilmektedir 

(Morrison, 2006: 403): (a) etkililik, (b) iş arkadaşına destek, (c) 
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müşteriye destek. Bu kural çiğnemeler örgüt yanlısı hedefleriyle 

yapıcı sapkın davranış ölçeğinin göze çarpan unsurlarıdır. Kendisi, 

örgütü ve diğerleri için daha etkili olmaya çalışmak toplum yanlısı 

niyetin ipucunu vermektedir. Amaca ulaşmayı zorlaştıran iş davranışı 

ve toplum yanlısı kural çiğneme davranışı kuramsal olarak uzak 

olsalar da aralarında olumlu ilgileşim bulunmuştur (Dahling vd.,2012: 

37). Yapıcı sapkın doğası ile bu yapının kişiler arası ve örgütsel yapıcı 

sapkın davranış ölçeğine daha benzer olduğu düşüncesiyle hipotezler 

şöyle oluşmaktadır: 

Hipotez 4a: Etkililik için toplum yanlısı kural çiğnemenin kişiler arası 

ve örgütsel yapıcı sapkın davranış ölçeği ile olumlu ilişkisi 

bulunmaktadır. 

Hipotez 4b: İş arkadaşına destek için toplum yanlısı kural çiğnemenin 

kişiler arası ve örgütsel yapıcı sapkın davranış ölçeği ile olumlu 

ilişkisi bulunmaktadır. 

Hipotez 4c: Müşteriye destek için toplum yanlısı kural çiğnemenin 

kişiler arası ve örgütsel yapıcı sapkın davranış ölçeği ile olumlu 

ilişkisi bulunmaktadır. 

1.5. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

Doğrudan veya açıkça resmi ödül sistemiyle tanınmayan ve toplamda 

organizasyonun etkili işleyişini teşvik eden, isteğe bağlı bireysel 

davranış olarak tanımlanan örgütsel vatandaşlık için dört boyut 

tanımlanmaktadır (Takeuchi, Bolino ve Lin 2015: 1239): (a) yardım, 

(b) sportmenlik, (c) özgeci tutum, (ç) sivil erdem. İlk çalışmada 
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örgütsel vatandaşlık davranışının incelenmesi için örgüt yararı için 

beklentilerin üzerinde rol davranışı gösterme özelliği seçilmiştir (Van 

vd., 1994: 765). Analizde alt boyutlar olan yardım ve sivil erdeme 

odaklanılmaktadır. Kural ihlali açısından çalışanların proaktif olmaları 

gerektiğinden, sapkın davranış, örgütsel vatandaşlık davranışının tam 

tersi anlamda bir kavramdır. Örgütsel vatandaşlığın arkasında örgüt 

desteğinin olumlu etkisini isteyen, pasif, norm ve kurallara uyma 

davranışı sergilemesi beklendiğinden çalışmalarda yapıcı sapkın 

davranış ölçeği ile olumsuz ilişki görülmüştür (Galperin, 2012: 3014). 

Örgütsel vatandaşlık, yıkıcı sapkın davranış ile de olumsuz ilişki 

göstermiştir (Evans, Goodman ve Davis, 2011: 79). Galperin’i (2012) 

takip eden hipotezler şöyledir: 

Hipotez 5a: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı yardım boyutunun 

örgütsel yapıcı sapkın davranış ölçeği ile olumsuz ilişkisi 

bulunmalıdır. 

Hipotez 5b: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı sivil erdem boyutunun 

örgütsel yapıcı sapkın davranış ölçeği ile olumsuz ilişkisi 

bulunmalıdır. 

1.6.  Yöntem 

1.6.1. Örneklem ve Veri Toplama 

Tablo 1’de araştırma kapsamında yer alan beyaz gömlekli çalışanların 

yaş, meslek, öğrenim, cinsiyet gibi sosyo-demografik özelliklerine 

ilişkin frekans ve yüzde dağılımına yer verilmiştir. 
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Tablo 1: Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri 

Yaş n % Meslek n % 
Öğrenim 

Durumu 
n % Cinsiyet  n % 

26-30 26 4 Araştırmacı 

(K) 

125 21 Ön 

lisans 

13 2 Kadın 388 64 

30-36 102 17 Turizm/ 

Otel (K) 

241 40 Lisans 391 65 Erkek 218 36 

36-40 163 27 Finansal 

Hiz. (K) 

159 26 Y. 

Lisans 

174 29    

40  üstü 315 52 İmalat (Ö) 74 12 Doktora 28 5    

Toplam 606 100 Toplam 606 100 Toplam 606 100    

K: Kamu Sektörü, Ö: Özel Sektör 

 

Örneklem, Türkiyenin lider mermer imalatı ve jeotermal (kaplıca ) 

turizm merkezlerinden ayrıca çoğu karayolunun kavşağında yer alan 

Afyonkarahisar ilindeki tüm beyaz yakalı (777 yönetici) çalışanlardır. 

Deney serimi için birincil verilerden yararlanılarak oluşturulan 

örneklemin büyüklüğü, “belirsiz oranlarda genellenebilirlik” kıstasına 

göre saptanmıştır. Ana kütle standart sapma ve varyansının tahmin 

edilmesi gerektiği varsayılmış, örnek kütle e=0,04 ve ∞=0,05 

düzeyine göre hesaplanmıştır. Oranlar hakkında hiçbir bilgi olmasa da 

π(1- π)’nin en yüksek olduğu (0,5*0,5=0,25) değeri esas 

alınabilmektedir. Böylece örnek büyüklüğü n= π(1- π)/ (e/z)2= 

0,5*0,5/(0,04/1,96) 2= 600 en az denek olarak belirlenmiştir 

(formüldeki e kabul edilebilen yanılma, z değeri ise amaçlanan 

güvenilirlik sınırına ilişkin standart sapmadır). Ana kütlenin homojen 

olduğu varsayılmaktadır. Dönüş oranı %78 olan geçerli soru formunu 

dolduran değişik kamu (%88) ve özel (%12) sektördeki 606 

çalışandan %1’inin her iki sektörde de tecrübesi bulunmaktadır. 
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Katılımcıların %64’ü kadındır. Ortalama yaş 40’tır (SS= 14,87); 

öğrenim durumu açısından katılımcıların oranları, ön lisans mezunu % 

2, lisans derecesi olan % 64, yüksek lisansını bitiren % 29, doktora 

derecesi sahibi oranı % 5’tir. Ortalama çalışma süreleri 17,16 yıldır 

(SS= 16,88), yüzde 80’i beş yılın üstünde deneyim sahibidir. Tüm 

çalışanlar tam zamanlı olarak çalışmaktadırlar.  

Soru formlarını elektronik ortamda “Google Docs” üzerinden 

doldurmuşlardır. Soru formları 2021 Ocak-Mayıs aylarında 

toplanırken hatırlatma elektronik postaları, telefonla ve yüz yüze anket 

yöntemleriyle dönüş oranları artırılmıştır. Katılımcılara soru 

formlarının anonim olmadığı, etik kurul onayı bulunduğu, verilerin 

bizde özel olarak saklandığı, ticari amacımızın bulunmadığı, 

istendiğinde sonuç raporlarının taraflarına bildirileceği hakkında bilgi 

verilmiştir. Önce bilgilendirme metnini onaylayarak soru formlarını 

doldurmaları istenmiştir. Eksik doldurulan formlar geçersiz kabul 

edilmiştir. 

1.6.2. Ölçme Araçları 

Öz bildirim izleği ile Likert tipi 5’li ölçekle toplanan verilerle 

katılımcılardan yapıcı sapkınlık davranışı, yıkıcı sapkınlık ve fikir 

geliştirme için “hiç= 1’ den her zaman= 5’ e”, toplum yanlısı kural 

çiğneme ve örgütsel vatandaşlık ölçekleri için ise “kesinlikle 

katılmıyorum= 1’ den kesinlikle katılıyorum= 5’ e” kadar puanlama 

yapmaları istenmiştir. Çalışma gereği örgütsel vatandaşlık dışındaki 

ölçeklerin İngilizceden Türkçeye çevrilmesi gerekmiştir. Kültürler 

arası çalışma problemini azaltmak için Brislin’ in  (1970) ileri ve geri 
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tercüme teknikleri izlenerek katılımcıların ölçekteki soruları iyi 

anlamaları sağlanmaktadır.  

Yapıcı Sapkınlık için Galperin’in (2012: 2997) kişiler arası yapıcı 

sapkınlık için dört (yazar tarafından modelden çıkarılanla beş: 

“Olumlu bir organizasyon değişikliği getirmek için şirketten bir 

başkasına yanlış yaptığını bildirdim”) maddeli ve örgütsel yapıcı 

sapkınlık için beş (örn, “İşimi yapmak için kuralları bükmeye veya 

çiğnemeye çalıştım”)  maddeli olmak üzere iki boyutlu ölçek 

kullanılmıştır.  

Yıkıcı Sapkınlık için Bennett ve Robinson’ın (2000: 349) oniki 

maddeli (örn., “Fazla mesai almak için işi süründürdüm”) örgütsel 

yıkıcı işyeri davranışı ve yedi maddeli (örn., “İş yerinde birine lanet 

okudum) kişiler arası yıkıcı işyeri davranışı olmak üzere iki boyutlu 

ölçek kullanılmıştır. 

Yenilikçi İş Davranışı Üretme için Scott ve Bruce’un (1994: 580) altı 

maddeli (örn., “Yaratıcı fikirler üretirim”) ölçeği kullanılmış, 

katılımcılara günlük iş yaşantılarında ne kadar yenilikçi 

davrandıklarını puanlamaları istenmiştir. Yapılan keşfedici faktör 

analizi sonucu belirleyicilerden altıncı ifade (Yenilikçiyim) yeterli 

faktör yükü olmadığından ölçekten atılmış, ölçek beş ifadeli olarak 

kullanılmıştır.  

Toplum Yararına Kural Çiğneme için Dahling ve diğerlerinin (2012: 

37) onüç maddeli ölçeğinden yararlanılmıştır. Alt boyutları olan 

etkililik için dört madde (örn., “Organizasyon için verimsizlik yaratan 

Şirket yönetmeliklerine uymam”), İş arkadaşları desteği için dört 
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madde (örn., “Örgütsel politikaları göz ardı etmek gerekse bile diğer 

çalışanlara yardım ediyorum”) ve müşteri desteği için beş madde 

(örn., “İyi bir müşteri hizmeti sağlamayı zorlaştıran organizasyon 

kurallarını çiğneyerek müşterilere destek oluyorum”) ile katılımcıların 

ifadelere ne kadar katıldıkları sorulmuştur. 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı için incelenen alt faktörler içinde en 

güçlüsü diğergamlıktır (Van Dyne, Graham, ve Dienesch, 1994: 765; 

Basım, Şeşen ve Meydan, 2009: 27). Aynı zamanda Takeuchi ve 

diğerlerinin (2015) yardım ve sportmenlik adı altındaki benzer 

ifadeleri de incelenmiş olunmakla birlikte diğergamlıkla çok benzeşen 

özgeci tutumun (alturizm) niyetindeki öznel saflık nedeniyle 

kapsamının farklı olduğu düşünülmektedir. Diğergamlık için Van 

Dyne ve diğerlerinin yedi maddelik savunuculuk katılımı (ing. 

advocacy participation) faktörü Basım ve diğerlerin (2009: 35) 

inceleyerek geliştirdiği (örn., “Fikirlerin örgüt yararına olma ihtimali 

olduğunda kulak kesilirim” ) yedi maddelik ölçek kullanılarak 

katılımcıların ifadelere ne kadar katıldıkları sorulmuştur. Ayrıca 

Basım ve diğerlerince örgütsel vatandaşlık davranışı altında yeterli 

belirleyiciliği bulunamayan diğer faktörler üzerinde de keşfedici 

inceleme yapılmıştır. Bu davranışlar sivil erdem, vicdanlılık, 

centilmenlik ve nezakettir. Faktör altında tek kalan veya yeterli 

belirleyici gücü bulunmayan ifadeler elenip geçerlilik ve güvenilirlik 

incelemesi yapıldığında dört ifadeli sivil erdem (α= 0,941) faktörünün 

açıklayıcılığının örneklemimiz için göz ardı edilemeyeceği 

görülmüştür. 
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Sivil Erdem için Podsakoff ve diğerlerinden (1990) Erdoğan (2018: 

161) tarafından çevrilip uyarlanan dört ifadeli (örn. “Organizasyon 

duyurularını, notlarını vb. okur ve bunlara ayak uydururum”) ölçek 

kullanılmıştır. 

1.7. Bulgular 

Yapılan farklılık analizinde demografik değişkenlerin anlamlı bir 

yanlılık doğurmadığı görülmüştür. Kaiser- Meyer- Olkin örneklem 

homojenliği testi (0,921>0,5) geçilerek faktör analizi için uygun örnek 

kullanıldığı görülmüştür. 

Barlett’in küresellik testinin (sig= 0,000< 0,5) yüksek sonucu 

Türkçeye çevrilip kullanılan değişkenliğin anlamlılığının 

göstergesidir. Döndürülmüş Bileşen Matrisi ile faktör analizine 

sokulan 10 ifadenin yanıtları  (Galperin 2012’deki gibi ) Kişilerarası 

ve Örgütsel olarak aynı faktörler altında toplanmış fakat Yazar 

tarafından örnek dışı bırakılan ifade atılmamıştır. O ifadenin yerine iki 

faktör altında da birbirine yakın faktör ağırlıkları olan Örgütsel Yapıcı 

Sapkınlık Faktörü altında teste giren değişkenlerden “Problem çözmek 

için işlevsiz kurumsal politika veya prosedürlerden ayrıldım” İfadesi 

model dışı bırakılmıştır.  
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Tablo 2: Yapıcı Sapkınlık için Faktör Analiz Sonuçları 

Faktör Soru İfadesi 
Faktör 

Ağırlığı 

Faktör 

Açıklayı_ 

cılığı 

Güvenilirlik 

(Cronbach’s α) 

Örgütsel 

Yapıcı 

Sapkınlık 

2.Bir problemi çözmek için şirket prosedürleri ihlal 

ettim 

4.Bir müşteri ihtiyacını tatmin etmek için bir kuralı 

büktüm 

1.İşimi yapmak için kuralları bükmeye veya 

çiğnemeye çalıştım 

3.Bir müşterinin sorununu çözmek için kuruluş 

prosedürlerinden ayrıldım 

5.Problem çözmek için işlevsiz kurumsal politika 

veya prosedürlerden ayrıldım 

0,886 

 

0,883 

0,867 

 

0,836 

 

%16,895 0,946 

Kişiler 

arası 

Yapıcı 

Sapkınlık 

10. Olumlu bir organizasyon değişikliği getirmek için 

şirketten bir başkasına yanlış yaptığını bildirdim  

9.Daha verimli performans için amirimin 

talimatlarına itaatsizlik ettim 

7.İş prosedürlerini geliştirmek için amirimin 

emirlerine uymadım 

8.İş prosedürlerini iyileştirmek için mevcut iş grup 

üyeleriyle anlaşmazlığa düştüm 

6.Olumlu bir örgütsel değişiklik için iş arkadaşlarıma 

yanlış uygulama bildirdim 

0,892 

 

0,887 

0,864 

 

0,861 

0,763 

% 71,029 0,951 

Toplam % 85,515 

Kaizer Meyer Olkin Örnek Yeterliliği 

Barlet Küresellik Testi  Ki-kare  

SS                                                          

Anlamlılık 

0,905 

6452,210 

36                            

0,000 

 

Bu ifade atılmadan önce iki faktörlü modelin açıkladığı toplam 

değişkenlik (% 83,003) daha düşükken sonrasında (% 85,515) 

yükselmiştir. 
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Güvenilirlik testi Tablo 2’deki gibidir. Böylelikle doğrulanan Hipotez 

1’in önerdiği gibi yapıcı sapkınlık davranışları ölçeğinin Türkçe 

sürümü kişilerarası ve örgütsel olmak üzere iki faktörden 

oluşmaktadır. Yapısal eşitlik modeliyle yapılan doğrulayıcı faktör 

analizindeki model uyumu da örgütsel yapıcı sapkınlığın beşinci 

ifadesinin atılmasından sonra daha iyi hale gelip güvenilirlikte de 

koşut sonuç üreterek H1 kabul edilmiştir. 

Tablo 3: Yıkıcı ve Yapıcı Sapkınlık Faktörleri Arasındaki Kovaryans Değerleri ve 

Belirleyici Örnek 

 

  
Kovaryans   

S.H. 

Z P 
 

ORYS <--> KAYS ,771 ,059 13,00 *** 

ORYS <--> YIORS ,014 ,031 ,448 ,654 

KAYS <--> YIKAS ,028 ,024 1,134 ,257 

ORYS <--> YIKAS ,039 ,033 1,208 ,227 

KAYS <--> YIORS ,010 ,023 ,425 ,671 

YIKA

S 

<--> YIORS ,384 ,030 12,79 *** 

ORYS: Örgütsel Yapıcı sapkınlık Davranışı, KAYS: Kişilerarası Yapıcı Sapkın Davranışlar, 

YIORS: Yıkıcı Örgütsel Sapkın İş Davranışları, YIKAS Kişilerarası Yıkıcı Sapkın Davranışlar 

Yıkıcı sapkınlıkla yapıcı sapkınlık ilişkisini incelemek üzere kurulan 

yapısal eşitlik modelinin (Tablo-3) uyum iyiliği ölçütlerinden 

(GFI=0,908>0,9, RMSA= 0,047< 0,1, RMR= 0,026< 0,1, AGFI= 

0,891> 0,85, RFI= 0,947> 0,85, CFI= 0,972> 0,9, NFI= 0,952> 09) 

alan yazında kabul edilemeyecek değer olmadığından ve modelin iç 
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tutarlılığı (χ2/ serbestlik derecesi= 2,340) yeterli olduğundan 

incelemeye orijinal ölçeklerdeki gösterge değişkenlerden hiçbirinin 

elenmesine gerek duyulmadan devam edilmiştir. Tüm modelin uyum 

iyiliği göstergeleri verilen Faktörler tek tek yeterince güvenilir olsa da 

aralarında beklenen ilişki görülmemektedir. 

Kişiler arası yıkıcı sapkınlığın, kişiler arası ve örgütsel yapıcı sapkın 

davranış ölçeği ile olumlu ilişkisi bulunduğunu ileri süren Hipotez 2a, 

(p= 0,257> 0,05; p= 0,227> 0,05) reddedilmiştir. Ayrıca örgütsel 

yıkıcı sapkınlığın, kişiler arası ve örgütsel yapıcı sapkın davranış 

ölçeği ile olumlu ilişkisi bulunduğunu ileri süren Hipotez 2b, (p= 

0,654> 0,05; p= 0,671> 0,05) de reddedilmiştir. Kendi aralarında 

yıkıcı örgütsel ve yıkıcı kişiler arası davranışlar (p< 0,001) ile yapıcı 

örgütsel ve yapıcı kişiler arası davranışlar güçlü birlikte değişim 

sergilemişlerdir. 

Kuramsal olarak yapıcı sapkınlıkla ilgili faktörler Tablo-4’te 

görülmektedir. İki taraflı ilişkilerini inceleyen genel modele ait uyum 

iyiliği ölçütlerinden (GFI=0,900>0,9, RMSA= 0,098< 0,1, RMR= 

0,99< 0,1, AGFI= 0,852> 0,85, RFI= 0,860> 0,85, CFI= 0,902> 0,9, 

NFI= 0,901> 09) alan yazında kabul edilemeyecek değer 

bulanmamaktadır. Modelin iç tutarlılığı (χ2/ serbestlik derecesi= 

3,807) yeterlidir. Tek tek rapor edilmese de tüm faktörlerin uyum 

indekslerinin ayrı ayrı yeterince güvenilir olduğu incelenmiştir. 
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Tablo 4: Yapıcı Sapkınlık ve ilgili diğer Faktörlerin Arasındaki Kovaryans 

Değerleri 

 

                                             

Kovaryans   s.h.  

 

Z P 

ORY

S 

<--> KAYS ,778 ,060  13,06 *** 

ORY

S 

<--> YENI ,121 ,051  2,366 ,01

8 

KAY

S 

<--> YENI ,084 ,039  2,175 ,03

0 

ORY

S 

<--> TYKCE ,525 ,053  9,960 *** 

ORY

S 

<--> TYKC

M 

,949 ,067  14,08 *** 

ORY

S 

<--> TYKCA ,618 ,066  9,347 *** 

KAY

S 

<--> TYKCE ,452 ,044  10,31 *** 

KAY

S 

<--> TYKC

M 

,772 ,057  13,64 *** 

KAY

S 

<--> TYKCA ,731 ,059  12,42 *** 

YENI <--> TYKCE ,017 ,036  0,481 ,63

1 

                          Kovaryans     s.h.       Z         P                                   Kovaryans   s.h.         

Z P 

YENI<-->TYKCM   ,100     ,047    2,128     ,033         KAYS<-->OVAT ,251      ,043    

5,819 *** 

YENI<-->TYKCA    ,295     ,054    5,468     ***          YENI<-->SERD ,147      

,041    3,609 *** 

TYKCE<--> TYKCM,626    ,054   11,557    ***          YENI<-->OVAT ,060      ,047     

1,286 ,198 

TYKCE<--> TYKCA ,464    ,052     8,986    ***          TYKCE<-->SERD ,047      ,033 1    

,413 ,158 

TYKCM<-->TYKCA ,735   ,064   11,501    ***          TYKCE<-->OVAT ,247      ,041 5    

,962 *** 

ORYS<-->SERD       -,007   ,046      -,143   ,886         TYKCM<-->SERD ,045      ,043 1    

,040 ,298 
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Kovaryans   s.h.  

 

Z P 

ORYS<-->OVAT       ,346    ,056     6,150    ***          TYKCM<-->OVAT ,406      ,053 7    

,653 *** 

KAYS<-->SERD        ,022    ,035 ,618   ,537         TYKCA<-->SERD ,062      ,048 1    

,294 ,196 

TYKCA<-->OVAT    ,170    ,057      3,005  ,003         TYKCA<-->OVAT   ,170       ,057       

3,005    ,003 

Tablodaki kısaltmalardan; Z: Kovaryans hesap değeri/ standart hata; 

ORYS: Örgütsel Yapıcı Sapkınlık Davranışı; KAYS: Kişilerarası 

Yapıcı Sapkın Davranışlar; YENI: Yenilikçi İş Davranışı Üretme; 

TYKCE: Etkililik için Toplum Yararına Kural Çiğneme Davranışları; 

TYKCA: Arkadaşa Yardım için Toplum Yararına Kural Çiğneme 

Davranışları; TYKCM: Müşteriye Yardım için Toplum Yararına 

Kural Çiğneme Davranışları; OVAT: Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışları; SERD: Sivil Erdem. 

Tablo-4 iki Yapıcı Sapkınlık Davranışı ile Yenilikçi İş Davranışı 

arasında orta düzeyde (p< 0,05) karşılıklı ilişki sunmaktadır. Böylece 

inovasyon fikri geliştirmenin, kişiler arası ve örgütsel yapıcı sapkın 

davranış ölçeği ile olumlu ilişkisi bulunduğunu ileri süren Hipotez 3 

desteklenmektedir. Çok güçlü destek (p< 0,001) rapor edilen 4a, 4b ve 

4c Hipotezleri sırasıyla etkililik, iş arkadaşına ve müşteriye destek için 

toplum yanlısı kural çiğnemenin kişiler arası ve örgütsel yapıcı sapkın 

davranış ölçeği ile olumlu ilişkisi bulunduğunu ileri sürmekteydi. Üç 

versiyonuyla da Hipotez 4 desteklenmektedir. Örgütsel vatandaşlık 

davranışının yardım boyutunun örgütsel yapıcı sapkın davranış 

ölçeğinin iki boyutu ile olumsuz ilişkisi bulunamamıştır. Hatta 

aralarında belirgin bir olumlu ilişki olduğundan Hipotez 5a 



 
32 ÖRGÜT GELİŞTİRME VE ÖRNEK UYGULAMALAR 

desteklenmemektedir. Hipotez 5b’nin önerdiği gibi örgütsel 

vatandaşlık davranışının sivil erdem boyutunun örgütsel yapıcı sapkın 

davranış ölçeği ile kısmen olumsuz ilişkisi görünmekle birlikte ilişki 

gücü çok zayıf ve anlamsız bulunmaktadır. Hipotez 5b de 

desteklenmemektedir. 

1.8. Tartışma 

İlk çalışma Türkçe ifadelerle oluşturulan Galperin'in (2012) yapıcı 

sapkın davranışlar ölçeği sürümünü doğrulamak amacıyla yapılmıştır. 

Bazı ölçek kısaltmaları gerekse de genel olarak ölçeğin faktör yapısı 

tam olarak beklentileri karşılayacak geçerlilik ve güvenilirlik 

sonuçları üretmektedir. Sonuçlar, Yapıcı Sapkınlık Davranışlar ölçeği 

ve diğer kuramsal olarak ilişkili değişkenler arasında ilişkiyle ilgili 

hipotezlerimizi kısmen desteklemiştir. Kişiler arası ve örgütsel yapıcı 

sapkınlık davranışlarla yenilikçi iş davranışı arasında yüksek olmasa 

da olumlu karşılıklı ilişki bulunmuştur. İki kavram arasındaki düşük 

ilgi çıkan diğer çalışmalarda da genellikle, çok az insanın bir sapkın 

amaca meyilli olmasıyla açıklanmaktadır (Janssen, 2000: 287; 

Anderson vd., 2014: 1297). Dahası, fikir üretme başkalarıyla aktif bir 

etkileşim süreci gerektirmemektedir (Perry-Smith ve Mannucci, 2017: 

53). Oysa yapıcı sapkınlık kuruluşun ya da iletişim içindeki ikililerin 

bildiği doğrudan eylemi içermektedir. Etkililik, iş arkadaşına ve 

müşteriye destek için toplum yanlısı kural çiğnemenin kişiler arası ve 

örgütsel yapıcı sapkın davranışla beklendiği gibi güçlü olumlu 

karşılıklı ilişki sergilediği bulunmuştur. Bu bulgu ardından (AMOS 

sür. 23) programıyla yapılan sadece 4ncü Hipotezde anılan faktörlerin 
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oluşturduğu modelde eş-doğrusallık (ing. collinearity) problemi 

kontrol edilerek faktörlerin ayrışık oldukları ve hala çok güçlü 

doğrusal ilişki gösterdikleri görülmüştür. Aynı bulgulara ulaşan 

Deprez ve diğerleri (2020) yapıcı sapkınlığın kuralları, toplum 

yararına kural çiğnemenin ise normları hiçe sayarak değişim ve 

inovasyon yarattıklarını ileri sürmektedir. Bu ayrımın gerekli olması 

toplum yararına kural çiğnemenin de aynı yaratıcı sapkınlıkta olduğu 

gibi tüm topluma değil örgüt ve kuruluşlara özgü kural ve politikaları 

hiçe saymakla ilgili olabileceği endişesidir. Öyle olsaydı kurama bir 

eleştiri getirmek gerekecekti.  

İnceleme sonucu örneklemimiz de aynı Deprez ve diğerleri (2020: 

251) gibi Galperin’in (2012: 3012) kişilerarası ve örgütsel sapkınlık 

davranış ölçeğinin yıkıcı sapkınlık davranışlarıyla ilişkili olduğuna 

ilişkin bulgusunu reddetmektedir. Sapkınlık süreci ile örgütsel 

vatandaşlığın ekstra rol boyutları arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 

Koşut bulgu Deprez tarafından sosyo-kültürel algı farklılıklarına 

bağlanmaktadır. Bu çalışmada beklenenin tam tersine kişilerarası ve 

örgütsel sapkınlık davranış ölçeğinin iki faktörünün de örgütsel 

vatandaşlık davranışının yardım boyutu ile doğrusal ilişki içinde 

olduğu görülmektedir.  

Örgütsel vatandaşlık davranışının yardım boyutu ile etkililik ve 

müşteriye yardım için toplum yararına kural çiğneme davranışları 

arasında olumlu ilişki iş arkadaşına yardım için kural çiğneme 

davranışı açısından muğlaklaşmaktadır. Sivil erdemin de toplum 

yararına kural çiğneme davranışlarının hiçbir unsuru ile ilişkisi 
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görülmemiştir. Buradan hareketle toplum yararına kural çiğnemenin 

görev performansını olumsuz etkilemesinden çekinildiği, örgüt 

içindeki çalışanların sadece görev etkin ve müşteri odaklı sapkın 

davranışları mazur gördükleri çıkarılabilecektir. Böylece bu kuramsal 

çekince, uygulama ile de desteklenmiş olmaktadır (Dahling vd. 2012: 

21). Kişilerarası ve örgütsel sapkınlık davranışının örgütsel 

vatandaşlığın yardım boyutuyla olumlu ilişkisi diğer ülke, sektör ve 

bölgesel çalışmalarla desteklenmelidir. 

Bu çalışmada incelenen kuramsal açıdan önceden ilişkili bulunan 

faktörlerle sapkınlık davranışları ölçeği arasındaki ilişkilerin hepsi 

onaylanmamaktadır. Yapılar normlardan ne kadar belirgin olarak 

ayrılırlarsa sapkınlık davranışları ölçeği onlarla o kadar daha ilgili 

çıkmıştır. Bu açıdan ilişkiler, toplum yararına kural çiğnemede en 

güçlü, fikir üretip geliştirmede zayıf ve örgütsel vatandaşlıkta yoktur. 

2. İKİNCİ ÇALIŞMA 

İkinci çalışma yapıcı sapkınlık kuramında yer alan çeşitli kavramların 

bir üst kavram altında toplanabilmesi amacına yöneliktir. Örgütsel 

inovasyon süreci çerçevesinde çalışanların katkı sağlamak için 

örgütün kabul ettiği sınırları aşan davranışların tümü yapıcı sapkınlık 

olarak adlandırılabilecek bir üst şemsiye altında toplanabilir 

görülmektedir ( Vadera vd., 2013: 1222). Çalışanlar çevrelerini 

değiştirmek için, kendi ilişki ortamlarıyla veya görevlerinin icra 

tarzıyla oynamak durumundadırlar. İşler, roller ve görevlerin sosyal 

açıdan nasıl her zamankinden nasıl daha fazla iç içe geçmiş olduğunu, 

iş arkadaşları ve hizmet alıcılarla etkileşimler ve karşılıklı 
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bağımlılıktaki artışlar temelinde incelemek önerilmektedir (Grant ve 

Parker, 2009: 317). İlişkisel ve görev bakış açısından ilki, yöneticiler 

ve meslektaşlara odaklı davranışları kapsar. Diğeri de davranışların 

görevin icrasına ne kadar izin verdiğine yöneliktir. Bu iki bakış 

açısından da değişim ve inovasyon davranışlarını ele almak sonuçta 

olumlu sapkın davranışların ikinci düzey bir faktör altında 

toplanabilmesi sağlayacaktır. Bu maksatla ilk çalışmada yer alan 

olumlu sapkın davranışlardan fikir üretme için rol inovasyonu, 

potansiyel sapkın davranışlardan itaat için görev gönüllülüğü ve 

destekleyici proaktif tepki davranışlarını da modele katmak uygun 

görünmektedir (Potočnik ve Anderson, 2016: 482; Vadera vd., 2013: 

1255; Deprez vd., 2020: 259). Ayrıca görevin icrasına izin veren 

değişim düşmanlığı ve sadakat ile ilişkisel iz düşümleri düşmanlık, 

ihmal ve çıkış faktörleri sapkın ve girişken üst faktörlerle ilgili olma 

olasılıkları nedeniyle unutulmamalıdır. 

2.1. Değişim ve İnovasyon Davranışlarının Farklılığı 

Sapkınlıkla ilgili faktörlerin örgüt yaşamında, sadece yabancılaşma 

gibi olumsuz tutumlarla beslenen yıkıcı davranışlara işaret etmediği 

bilinmektedir. Birinci çalışmadan elde edilen sonuçlar, seçilen 

davranışların birbirinden farklı olduklarını saptamaktadır. Yıkıcı ve 

yapıcı sapkın davranışların ilişki göstermemesi ve farklı olmaları 

dikkat çekici bir sonuçtur. Referans gurup bu davranışların her biri 

arasında ortak bir üst ilişkiden yarar sağlayacaktır (Vadera vd., 2013: 

1256; Deprez vd., 2020: 244). Gerek bireysel çatışmaların azaltılması, 

gerek örgütsel hedeflerin elde edilmesi açısından üst ortak amaçlar 
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bütünleşmeyi artırmaktadır (Yıldız ve Alpkan, 2015: 330). Deprez ve 

diğerleri (2020: 255) takip edilerek yapıcı sapkınlık için bazı faktörler 

kullanılmamıştır: 1nci çalışma sonuçlarına yansıyan örgütsel 

vatandaşlık unsurları (ekstra rol ve toplum yanlısı davranışlar); 

ideolojik doğasına göre aşırı, yasadışı ve/ veya ahlaksız davranışların 

ihbar edilmesiyle şekillenen ve daha zor izlenebilen dedikodu; itaat ve 

destekleyici proaktif tepki ile aynı girişimci stratejik davranış adlı 

ikinci derece faktöre ait olmadıkları için stratejik sorunlara gönüllü ve 

güvenilir dikkat çekme (ing. issue selling) (Parker ve Collins, 2010: 

633). Sorumluluk almakla ilgili olarak, orijinal kavram olarak itaat 

kullanılmıştır (Morrison ve Phelps, 1999: 403). Proaktif tepki (ing. 

voice) mevcut duruma meydan okumadan değişimi teşvik etmek için 

bilgi paylaşımını içeren destekleyici ve yapıcı unsurları olan bir 

kavramdır (LePine ve Van Dyne, 1998: 83). Gelecek odaklı ve 

organizasyonda değişiklikler yapmak için bireylerin kendi kendini 

yöneten eylemleridir (Grant ve Ashford, 2008: 3). Bireysel davranışlar 

olarak değişime düşmanlık kavramıyla zıtlıkları çok açık olsa da her 

ikisinin de orta düzeyinin örgüte yarar sağlama niyeti taşıdığı ve 

başarıyı artırdığı bulunmuştur (Vardi ve Wiener, 1996: 151; Gündüz, 

2017: 216; Erdoğan ve İraz, 2019: 197). Düşmanlık ve ihmal 

faktörleri niyetin sapkın davranışın sonuçlarını da belirlediğinden 

hareketle, işten çıkış sonucu gibi örgüt yararıyla olumsuz ilişkilerin 

belirleyicileri olarak ele alınmaktadır (Narayanan, 2018: 214). 

İyileştirmeye yönelik olsun ya da olmasın fikirler beyan etmek, 

bireyler arasında ilişkileri etkileyebilmektedir. Bazı durumlarda 

proaktif tepki başkalarının bireyi sapkın olarak algılamasına yol 
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açmaktadır (Vadera vd., 2013: 1263). Tüm bu faktörler değişik 

davranış temelleri boyutları taşıdıklarından birbirinden farklıdırlar. 

Böylece aşağıdaki önerme ileri sürülebilir. 

Hipotez 6: Kişiler arası ve örgütsel yapıcı sapkın davranışlar, etkililik 

ve iş arkadaşına yardım için toplum yararına kural çiğneme, proaktif 

davranışlar ve itaat görev davranışları birbirinden farklıdırlar. 

2.2. Değişim ve Yenilik Davranışları Arasındaki İlişki 

İkinci dereceden bir faktör şemsiyesi altında tüm sapkın davranışları 

toplama çabaları olmuştur. Kimi istisna bir niyet unsuru dışında örgüte 

yaramayacağı düşüncesiyle görevi kötüye kullanmayı denemiştir 

(Vardi, 1996). Kimi toplum ve örgüt yararına sapkın davranışlar 

şemsiyesini seçmiş (Vadera vd., 2013: 1266; Deprez vd., 2020: 254). 

Kimi de değişim ve inovasyonla ilgili faktörler olarak üst çatı 

oluşturmaya çalışmıştır (Potočnik ve Anderson, 2016: 491). Deprez ve 

diğerleri (2020: 253) ikinci dereceden iki faktör olabileceğini 

düşündüren bulgularla karşılaşmaktadır. Bulguları çerçevesinde 

potansiyel sapkın davranışları orijinalinden ayırmak için proaktif iş 

davranışları olarak adlandırmışlardır.  

Kişisel ve örgütsel değişim ve inovasyona uyarlanan iki üst boyutun 

davranışsal süreklilik içinde olması gerekmektedir. İç örgüt yapısı 

çerçevesinde değişimi geliştirmek ya da kontrol etmek olarak 

tanımlanan proaktif iş davranışı normlardan hafif bir olası (geleneksel 

özenle) ayrılmayı göstermektedir (Parker ve Collins, 2010: 637). 

Yapıcı sapkın iş davranışı, normlardan bir kırılma süreci ile tamamen 

uzaklaşmayı ifade etmektedir. Uyarlanabilir performans ve itaat de 
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problemleri yaratıcı bir şekilde çözme boyutu gibi proaktif davranışa 

koşut (örnek bir davranış: “Kaynakları elde etmek için yenilikçi 

yöntemler geliştirmek”) farklı kavramlar olarak tanımlanmaktadır 

(Pulakos, Arad, Dorovan ve Plamondon, 2000: 612). Kişiler arası ve 

toplumsal uyarlanabilirlik belirsiz durumlardaki proaktif davranış alt 

unsurları olarak sayılmaktadır.  

Deprez ve diğerleri (2020: 254), Parker ve Collins’in (2010: 633) 

altında itaat görev davranışları, proaktif tepki ve yeni fikir üretmenin 

olduğu proaktif iş davranışı şemsiyesi ile yapıcı sapkınlık şemsiyesi 

olmak üzere tek faktör şemsiyesi yerine iki üst faktör fikrini 

benimsemişlerdir. Müşteriye yardım amacı güden toplum yararına 

kural çiğneme davranışı yenilikçilikle ilişkili olmadığından örnek dışı 

bırakılmıştır. Örgütsel vatandaşlığın belirleyici faktörleri arasında sivil 

erdem ve tüm fedakârca yardım dışında özgecilik gönüllülük niyeti ile 

özel bir saflık taşımaktadır (Bolat ve Bolat, 2008: 75). Kişisel bağlılık 

niyeti için özgeci tutumun, örgütsel bağlılık niyeti için sadakat 

belirleyicilerinin proaktif iş davranışı şemsiyesi altında değerlenmesi, 

eksik faktör nedeniyle modelin zayıflığını azaltacaktır (Deprez vd., 

2020: 255). Deprez ve diğerleri (2020: 257), Marsh, Ellis ve Craven’e 

(2002: 376) atıfla daha kötü çıkmasına rağmen 2nci derece faktörlerin 

daha iyi olduğu genellemesiyle kendi hipotezlerini (H7 ile koşut) 

doğrulamıştır. Oysa 1nci derece faktör uyumlarının iyi olması atıf 

yaptığı çalışmada da eksik faktörlerin örneğe sokulmasıyla 2nci 

derece faktörlerin olduğu model lehine değişmiştir (Marsh vd., 2002: 

376).  Çalışmanın son hipotezleri de şöyle oluşmaktadır: 
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Hipotez 7a: Rol inovasyonu, özgeci tutum, sivil erdem, uyarlanabilir 

itaat, destekleyici proaktif tepki, sadakat, yenilikçi iş davranışı üretme, 

değişim düşmanlığı ve örgütsel vatandaşlık ikinci derece proaktif iş 

davranışları faktör şemsiyesi altında toplanmaktadır. 

Hipotez 7b: Hipotez 7a ile önerilen model sadece yenilikçi iş davranışı 

üretme, rol inovasyonu, destekleyici proaktif tepki ve uyarlanabilir 

itaatin ikinci derece proaktif iş davranışları faktör şemsiyesi altında 

toplandığı örnekten daha tutarlıdır. 

Hipotez 7c: Kişiler arası ve örgütsel yapıcı sapkın davranışlar ve 

toplum yararına kural çiğneme davranışları ikinci derece yapıcı sapkın 

davranışlar faktör şemsiyesi altında toplanmaktadır. 

2.3. Yöntem 

2.3.1. Örneklem ve Veri Toplama 

Ana kütle yine birinci çalışmada olduğu gibi Afyonkarahisar ilindeki 

tüm beyaz yakalı (777 yönetici) çalışanlara ilaveten özel sektördeki 

çalışanlardır (İşkur, 2017: 20 yaş üstü 31.094 kişi). Dönüş oranı 

%2,48 olan geçerli soru formunu dolduran değişik kamu (%3) ve özel 

(%97) sektördeki 606 çalışandan %15’inin her iki sektörde de 

tecrübesi bulunmaktadır. Katılımcıların %23’ü kadındır. Ortalama yaş 

28’dir (SS= 11,02); öğrenim durumu açısından katılımcıların oranları, 

ön lisans mezunu % 29, lisans derecesi olan % 57, yüksek lisansını 

bitiren % 13, doktora derecesi sahibi oranı % 1’dir. Ortalama çalışma 

süreleri 14,66 yıldır (SS= 10,02), yüzde 61’i beş yılın üstünde 

deneyim sahibidir. Tüm çalışanlar tam zamanlı olarak çoğu imalat 
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sektöründe (%41) çalışmaktadırlar. Diğer çalışanlar toptan ve 

perakende ticarette (%18), idari ve destek faaliyetinde (%8), 

konaklama ve yiyecek hizmetlerinde (%7,5), inşaat (%6), bilgi ve 

iletişim (%5), ulaştırma ve lojistik (%5), sağlık (%4), eğitim (%3) ve 

diğer işlerde (%2,5) çalışmaktadır.  Soru formlarını elektronik 

ortamda “Google Docs” üzerinden doldurmuşlardır.  

Soru formları 2021 Ocak-Mayıs aylarında toplanırken hatırlatma 

elektronik postaları, telefonla ve yüz yüze anket yöntemleriyle dönüş 

oranları artırılmıştır. Önceki örnek büyüklüğüne erişildiğinde iletişim 

çabası kesilmiştir. 

2.3.2. Ölçüm 

Birinci çalışmadaki toplum yararına kural çiğneme (etkililik ve 

arkadaş yardımı boyutları için) ölçeği ve yapıcı sapkın davranışlar 

ölçekleri kullanılmıştır. Tüm güvenilirlik ölçümleri (α ≥ 0.71’den 

0.94’e) kabul sınırı içindedir. Ölçeklere katılımcıların 5’li Likert tipi 

ölçekle 1’den (kesinlikle katılmıyorum) 5’e (kesinlikle katılıyorum) 

kadar puanlamaları istenmiştir.  

Özgeci Davranışa yol açan özgeci tutum (alturizm) için Podsakoff ve 

diğerlerinden (1990) Erdoğan (2018: 161) tarafından uyarlanan 5 

ifadeli (örn. Çevredekilere yardım eli uzatmaya her zaman hazırımdır) 

ölçek kullanılmıştır (α ≥ 0.91). 

Uyarlanabilir İtaat Davranışı için Morrison ve Phelps’in (1999: 415) 

10 maddelik (örn. “Koşullara bağlı olmaksızın hep en yüksek kaliteli 

işi çıkarırım”) ölçek kullanılmıştır. Yapılan keşfedici faktör analizinde 
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10 ifadeden 2 tanesi atılarak 8 ifade bulunan ölçek güvenilir ve 

geçerlilik sınamasından geçmiştir (α ≥ 0.94). Destekleyici Proaktif 

Tepki için Maynes and Podsakoff’un (2014) yirmi ifadeli dört faktörlü 

modelinden teşvik etmek ve geliştirmek amaçlı olan yapıcı ve 

destekleyici adlı iki faktörü seçilmiştir. Savunmacı ve yıkıcı unsurlara 

yer verilmemiştir. Yapılan keşfedici faktör analiziyle 10 ifade 

azaltılarak tek faktör altında 6 ifadeli (örn. “Görüşlerim farklı olsa ve 

gruptaki diğerleri bana katılmasa bile bu gruptaki diğerlerine iş 

sorunları hakkındaki görüşlerimi iletirim”) ölçek kullanılmıştır (α ≥ 

0.81). 

Sadakat için Morrison ve Phelps’in (1999: 415) 10 ifadeli (örn. 

“Örgütün ürün ve hizmetlerini aktif olarak tanıtırım”) ölçeği yönetici 

raporu formatından kişisel iyelikle değerlemeye çevrilmiştir (bkz. 

Parker ve Collins, 2010: 633). Yapılan keşfedici faktör analiziyle 10 

ifade azaltılarak altında 6 ifade bulunan ölçekle güvenilir ve geçerlilik 

sınamasından geçmiştir (α ≥ 0.75). 

Rol İnovasyonu ölçeği için West, (1987: 84) 6 ifadeli (örn. “Hedef ve 

amaçları elde etmek için yenilikçi yollar geliştirmek”) faktör 

incelemesinden geçerek aynen kullanılmıştır (α ≥ 0.82). 

Değişim Düşmanlığı için Wanous, Reichers ve Austin’in (1994: 269) 

6 maddelik (örn. “İnsanlar kendiişlerine baksa değişime gerek 

kalmaz”) ölçeği faktör incelemesinden geçerek aynen kullanılmıştır (α 

≥ 0.71). 
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Tablo 5: Örnek Faktörleri Arasındaki Kovaryans Değerleri 

         Kovaryans   s.h.    Z   P                     Kovaryans    s.h.     Z  P 

ORYS<-->KAYS ,545    ,045   12,197 ***          YENI<-->TYKCE     ,000    ,033  -,007    ,994 

ORYS<-->YENI ,067    ,037     1,814 ,070        ITAAT<-->PRAK    ,028    ,043   ,659    ,510 

ORYS<-->TYKCE ,238    ,035    6,719 ***          YENI<-->TYKCA    ,192    ,045 4,233     *** 

ORYS<-->TYKCA ,520    ,065    8,045 ***          TYKCE<-->TYKCA  ,100   ,043 2,301    ,021 

KAYS<-->TYKCE ,199    ,028    7,127 ***          ORYS<-->SERD       -,035   ,041  -,847    ,397 

KAYS<-->YENI ,027    ,025    1,084 ,278        ORYS<-->OVAT       ,124   ,040 3,105    ,002 

KAYS<-->TYKCA ,732    ,060  12,120 ***          KAYS<-->SERD       -,001   ,032  -,033    ,973 

KAYS<-->OVAT ,050    ,027    1,850 ,064        YENI<-->SERD         ,053   ,034  1,569    ,117   

YENI<-->OVAT ,061    ,047    1,299 ,194        TYKCE<-->SERD     ,045   ,029  1,530    ,126 

KAYS<-->DGSD ,009    ,031     ,289 ,772        TYKCE<-->OVAT    ,195   ,037  5,243     *** 

TYKCA<-->SERD ,011    ,055     ,207 ,836        TYKCE<-->OZGE     ,020   ,029    ,698    ,485 

TYKC<-->OVAT    -,162    ,048  -3,358 ***          TYKCE<-->ITAAT    ,136   ,029  4,625     *** 

SERD<-->OVAT    -,045    ,036   -1,258 ,208        TYKCE<-->PRAK     ,003   ,027    ,127    ,899 

ORYS<-->OZGE    -,047    ,046   -1,014 ,311        TYKCE<-->ROLI      ,041    ,019  2,120    ,034 

ORYS<-->ITAAT ,624    ,052 11,948 ***           TYKCE<-->SDKT     ,020    ,018  1,148    ,251 

ORYS<-->PRAK     -,035    ,043   -,823 ,411         TYKCE<-->DGSD   -,006   ,026  -,223     ,823 

ORYS<-->ROLI ,055    ,030   1,828 ,067         TYKCA<-->OZGE ,067   ,061   1,088    ,277 

ORYS<-->SDKT ,033    ,028  1,195 ,232         TYKCA<-->ITAAT ,981   ,073 13,433     *** 

ORYS<-->DGSD    -,064    ,042  -1,530 ,126         TYKCA<-->PRAK ,049   ,057    ,856    ,392  

KAYS<-->OZGE ,026    ,036    ,710 ,477         TYKCA<-->ROLI ,106   ,040  2,631    ,009 

KAYS<-->ITAAT ,582    ,047 12,401 ***           TYKCA<-->SDKT ,077   ,037  2,065    ,039 

KAYS<-->PRAK ,012    ,033     ,371 ,710         TYKCA<-->DGSD   -,056   ,055 -1,027    ,305 

KAYS<-->ROLI ,057    ,024   2,426 ,015         SERD<--> OZGE ,549   ,051 10,719     *** 

KAYS<-->SDKT ,025    ,022   1,139 ,255         SERD<--> ITAAT ,003   ,041    ,075     ,940 

SERD<-->PRAK ,404    ,047   8,677 ***           ITAAT<-->DGSD     -,007   ,041    -,161    ,872 

SERD<-->ROLI ,168    ,030   5,640 ***           ITAAT<-->ROLI ,100   ,031    3,243    ,001 

SERD<-->SDKT      -,048    ,026 -1,869 ,062         ITAAT<-->SDKT ,026   ,028     ,942    ,346 

SERD<-->DGSD ,000    ,037   -,006 ,995         PRAK<-->ROLI ,217   ,033   6,593     *** 

OZGE<-->ITAAT ,051    ,047  1,103 ,270         PRAK<-->SDKT ,014   ,027     ,523    ,601 

OZGE<-->PRAK ,630    ,057 11,070 ***           PRAK<-->DGSD ,019   ,040      ,477    ,634 

OZGE<-->ROLI ,121    ,033   3,724 ***           ROLI<-->SDKT ,092   ,020    4,497     *** 

OZGE<-->SDKT     -,052    ,030  -1,750 ,080         ROLI<-->DGSD ,012   ,028      ,432    ,666 

OZGE<-->DGSD ,046    ,044   1,064 ,287         SDKT<--> DGSD -,036  ,027  -1,349    ,177 

Z: Kovaryans hesap değeri/ standart hata; ORYS: Örgütsel Yapıcı Sapkınlık Davranışı; KAYS: 

Kişilerarası Yapıcı Sapkın Davranışlar; YENI: Yenilikçi İş Davranışı Üretme; TYKCE: Etkililik için 

Toplum Yararına Kural Çiğneme Davranışları; TYKCA: Arkadaşa Yardım için Toplum Yararına Kural 

Çiğneme Davranışları; OVAT: Örgütsel Vatandaşlık Davranışları; SERD: Sivil Erdem; ROLI: Rol 

İnovasyonu; PRAK: Proaktif Destekleyici Davranışlar;  ITAAT: İtaat Görev Davranışları; DGSD: 

Değişim Düşmanlığı; SDKT: Sadakat; OZGE: Özgeci Tutum. 
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2.4. Bulgular 

Yapılan farklılık analizinde demografik değişkenlerin anlamlı bir hata 

eğilimi doğurmadığı görülmüştür. Birinci çalışmada olduğu gibi bu 

çalışmada da iki yönlü varyans analizlerine göre hiçbir gruplandırma 

faktörünün herhangi bir değişken üzerinde ortak etkisi 

bulunmamaktadır (p>0,05). Kullanılan yapısal eşitlik analizinde 

örneği oluşturan faktörler arasındaki ilgi incelemesi faktör değişken 

yükleri farklı olduğu için yapılmamaktadır. Birinci çalışmada 

geçerlilik ve güvenilirliği incelenmeyen her faktörün güvenilirliğine 

ilişkin Coronbach’s Alpha değerleri yukarda parantez içlerinde 

gösterilmektedir.   

Yüksek ve orta güçteki ilgi ikinci derece faktör analizinde test 

edilebilecek olası örnekleri göstermek için değişkenlerin farklılık 

incelemesi yapılmıştır. Bu kapsamda altıncı Hipotez ile kişiler arası ve 

örgütsel yapıcı sapkın davranışlar ile etkililik ve iş arkadaşına yardım 

için toplum yararına kural çiğneme, proaktif davranışlar ve itaat görev 

davranışları birbirinden farklı olduğu ileri sürülmüştür. Varyans 

analizi sonucu alt ifadelerin her bir faktörü değişik oluşturduğu 

anlaşılmıştır (p< 0, 001). Tüm faktörlerin eğik faktör modeline uymak 

için, dönme belirsizliğinden yararlanılarak (hem promax hem de 

quartimin yöntemleriyle) incelenmesiyle H6 kabul edilmektedir. 

Tablo-5 birlikte değişim değerlerini rapor etmektedir. Her bir faktörün 

altlarında ilgili ifadelerle aralarındaki birlikte değişim görülmektedir. 

Bu modelin alternatifi olarak iki ikinci dereceden üst faktörlü model 

önerilmektedir (Deprez vd., 2020: 254). Modelleri karşılaştırırken 
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çapraz doğrulamaya odaklanmak önerilmektedir (Reise, Waller ve 

Comrey, 2000).  

Tablo 6: Faktörlerin Örnekleri Arasındaki Uyum İyiliği Karşılaştırması 

Örnek Tip Örnek Açıklaması χ2 

Serbe

stlik 

Derec

esi 

R

M

SE

A 

CF

I 

TL

I 

SRM

R 
AIC χ2 Farkı 

M1 
2. 

Drc 

13 faktörlü, 2 Üst 

faktörden proaktif iş 

davranışları altıda:  

Rol inovasyonu, 

özgeci tutum, sivil 

erdem, uyarlanabilir 

itaat, yenilikçi iş 

davranışı üretme, 

destekleyici proaktif 

tepki, sadakat, 

değişim düşmanlığı ve 

örgütsel vatandaşlık 

1011

7,7 
2370 

,07

4 

,90

1 

,90

5 

,025

3 

1048

9,7 

M2 ile 4240,073, 

s.d.=1573, ML 

tutarsızlığı = 

891,996, p<,01; 

M1 daha iyi, 

 

M2 
2. 

Drc 

8 faktörlü, 2 Üst 

faktörden proaktif iş 

davranışları altıda:  

Rol inovasyonu, 

uyarlanabilir itaat, 

yenilikçi iş davranışı 

üretme, destekleyici 

proaktif tepki 

5877,

6 
797 

,10

3 

,88

4 

,87

1 

,096

7 

6089,

6 

ML tutarsızlığı = 

1410,885, p<,01; 

M1 daha iyi, 

 

M3 
1. 

Drc 

Üst faktör olmaksızın 

ilgili ifadelerin bağlı 

olduğu 14 faktörlü 

1092

7,1 
2596 

,07

3 

,90

7 

,89

8 

,047

1 

1143

5,1 

M1 ile 

809,467,s.d.=-

226, ML 

tutarsızlığı = 

2939,456, p<,01 

M1, M2 daha iyi 

 

Bu modelin ve karşılaştırılan iki ikinci derece faktörlü modellerin 

uyum iyilikleri Tablo-6’da görülmektedir. Tablo-6’daki uyum iyiliği 

Model 3’de görülmektedir. Model-1, 7a Hipotezini (H7a) 
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destekleyecek, Model-2’de bununla kıyaslanarak 7b Hipotezine dair 

bilgi vermektedir. 

Örnekler arasındaki kıyaslama program aracılığıyla (AMOS 23) 

önyükleme (ing. bootstrap) metoduyla örneklem içinden alınan çeşitli 

parçaların ortalama ne kadar örneklemle aynı sonuçları ürettiği 

incelenerek uygulanmıştır (Linhardt ve Zucchini, 1986: 69). Ortalama 

tutarsızlığı en az olan örnek M1’dir (Tablo-5). Böylece 7a Hipotezi 

doğrulanmaktadır. Ayrıca hipotez oluşturulmasa da ikinci derece 

faktör barındıran örnekler birinci derece faktörlü örneklerden daha iyi 

uyum sergilemiştir. Kabul edilen 7b Hipotezi az faktörün bulunduğu 

modeldense ek faktörler göz önüne alındığında daha tutarlı, uygun bir 

açıklayıcılık elde edileceğine yönelik bir ifade içermektedir. 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

ETKİLİLİK İÇİN 

TOPLUM YARARINA 

KURAL ÇİĞNEME YARARLI SAPKIN 

DAVRANIŞ 

YENİLİKÇİLİK 

İÇİN PROAKTİF 

DAVRANIŞ 

ÖRGÜTSEL 

YAPICI 

SAPKINLIK 

KİŞİLER ARASI 

YAPICI SAPKINLIK 

ARKADAŞA YARDIM İÇİN 

TOPLUM YARARINA 

KURAL ÇİĞNEME 

ÖRGÜTSEL 

VATANDAŞLIK 

SİVİL 

ERDEM 

DEĞİŞİM 

DÜŞMANLIĞI 
YENİLİKÇİ İŞ 

DAVRANIŞI 

ÜRETME  

SADAKAT 

ROL 

İNOVASYONU 

ÖZGECİ 

TUTUM 

İTAAT GÖREV 

DAVRANIŞLARI

  

PROAKTİF 

DAVRANIŞ 

15,923 
13,538 

9,069 

10,325 
9,069 

13,822

2 
9,814 

8,514 

2,795 

19,381 

19,381

10,32

1,325 



 
46 ÖRGÜT GELİŞTİRME VE ÖRNEK UYGULAMALAR 

Not: Tüm regresyon ağırlıkları yüksek düzeyde (p<0,001) anlamlıdır. 

2’nci derece faktörlerin arasındaki rakam kovaryansın serbestlik 

derecesine oranıdır (p<0,12). 

Yapıcı sapkınlık üst faktörüne dair 7c Hipotezi, 2nci derece 

faktörlerden en kuvvetli ilişki değerlerini alarak onaylanmaktadır. 

Şekil-1, M1 örneğine dair regresyon ağırlıklarını göstermektedir. 

3. GENEL TARTIŞMA 

Araştırmanın amacı, Galperin'in (2012) yapıcı sapma davranışı 

ölçeğinin Türkçe sürümünü oluşturmak ve bu örneğe ait yenilikçilik 

davranışları çerçevesinde ikinci dereceden faktörlerin olup olmadığını 

belirlemektir. Örneğimizin ürettiği sonuçlar, Galperin'in yapıcı 

sapkınlık davranışı ölçeğinin yapı geçerliliğinin doğrulandığını 

göstermektedir. Araştırma sonuçları, Galperin'in (2012) görüşlerini 

doğrulamış ve “çalışanların örgüte veya örgüt içindekilere zarar veren 

sapkın eylemlerde bulunurken ayrıca bazen kuruluşa fayda sağlayan 

sapkın eylemlerde bulunduklarını desteklemiştir. Aynı zamanda bu 

ölçeğin Türkçe sürümünün doğrulanması, bireylerin diğerlerinden 

ziyade yapıcı sapkınlık davranışının benimsenmesine doğru ne ölçüde 

hareket etmeyi seçeceğini değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır. 

Çalışmanın diğer bir faydası, önemli bir büyümenin olduğu çağımıza 

uyum için davranışsal yapıların kullanımı alanında ikinci dereceden 

faktörlerden ikisinin varlığının deneysel olarak gösterilmesidir. İki 

ikinci dereceden faktör modeli, değişim ve inovasyon odaklı 

davranışlar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. Bu 

kapsamda yeterli değişkenin sokulmadığı ilk model denemesi aslında 
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başarısız olmuştur (Deprez vd., 2020: 257). İki üst düzey faktör 

arasındaki kabul sınırı açısından farklılık (p>0,05), çalışılan tavırların 

aynı yapısal niyetlerden ortaya çıksalar bile, farklı davranışsal 

ifadelere yüklenen belirgin doğasını vurgulamaktadır. Tahmin edildiği 

gibi örgüte etik bağlılıklar, sorumluluk almak, yapıcı proaktif etki ve 

yenilikçi fikir üretme aynı proaktif boyuta yüklenmektedir. Bir yandan 

bu sonuçlar proaktif iş davranışı etiketini ilk öneren Parker ve 

Collins'in (2010: 633) in araştırmasındakilerle uyumluyken öte yandan 

Deprez ve diğerlerinin (2020: 259) bulgularıyla uyum içinde toplum 

yanlısı kural yıkıcı ve yapıcı sapkınlık davranışı ölçeğinin üst düzey 

faktör olarak yapıcı sapkın iş davranışına yüklendiğini teyit 

etmektedir. Bu sonuçlar yapıcı sapkınlık davranışı ölçeğinin yalnızca 

kuralları çiğneyen bir davranışa yönelik olmadığını, aynı zamanda 

değişime ve yeniliğe yönelik bir davranış olduğu gerçeğini 

vurgulamaktadır. Dahası, yıkıcı sapkınlık ve örgüt ya da toplum 

yanlısı kural yıkıcı tavır arasındaki farklılık, yapıcı ve yıkıcı sapkınlık 

niyetleri olanlar arasındaki algı farkını açıklamaktadır. Özetle toplum 

yanlısı kural yıkıcı tavırla bunu başarmak için kural çiğneyen olumlu 

bir eylem ile aksine normları çiğneyen yıkıcı sapkın tavrın zararlı 

niyet ve eylemleri açısından farklı olduğu varsayımı doğrulanmaktadır 

(Robinson ve Bennett, 1995: 555). 

Değişim ve inovasyon yazını ile uyumlu olarak Vadera ve diğerleri 

(2013: 1222) ikinci dereceden yapıcı sapkınlık faktörü şemsiyesi 

önerisi sunmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak, Vadera ve diğerleri 

(2013) tarafından önerildiği gibi yapıcı sapkın ve proaktif davranışlar 

arasında bir ilişkinin varlığını gösterilmektedir. İkinci olarak, birinci 
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dereceden faktörlerin incelenmesi ile kavramlar arasındaki fark, 

Potočnik ve Anderson (2016: 491) tarafından önerildiği gibi 

araştırılmıştır. Deprez ve diğerlerinin (2020: 260) iki ikinci dereceden 

faktör yüklemesi, proaktif davranış faktörü açısından örnek 

uyumsuzluğu yaratmaktadır. Bu sonuçlarla, farklı faktör yapılarının 

tek bir yüksek dereceli faktörde toplandığı yapıcı sapkınlık şemsiyesi 

anlayışıyla tezat oluşturduğu gerçektir; fakat araştırmalarının 

verileriyle uymuyor görünmektedir. Bu yapı karmaşası olarak 

açıklanarak, ‘proaktif iş davranışının’ potansiyel olarak sapacak bir 

davranış kavramını ifade ettiği fakat ‘yapıcı sapkın iş davranışının’ 

kavram olarak davranışa dönüşmüş yıkıcı tavırları kastetmekte olduğu 

ileri sürülmüştür (Deprez vd., 2020: 260). Oysa modele yazın 

doğrultusunda katılmayan değişkenlerin katılması iki üst faktörün 

uyumlu bir örnek oluşturmasını sağlamaktadır. İki üst faktörün birlikte 

değişmemesi, “orijinal” ve “potansiyel” sapkınlık eylemi arasında bir 

eşitsizlik göstermiş (Vadera ve diğerleri, 2013: 1261) ve iki faktörün 

birlikte algılanması üzerinde net bir ayrılık olarak yorumlanabilir. 

Başka bir açıklama da henüz belirleyici faktörlerin gücünün 

ayarlanmasıyla ilgili yabancılaşma ya da psikolojik güçlendirme, 

sahiplenme gibi aracı faktörlerin de örneğe sokulduğu bir araştırma 

yapılmaması olabilir (Vadera vd.,  2013: 1248; Yıldız ve Alpkan, 

2015: 330; Yıldız vd., 2015: 115). Şimdilik proaktif iş davranışı ve 

yapıcı sapkın iş davranışı arasındaki eşitsizlik stratejik doğaları ile 

açıklanabilmektedir. Proaktif iş davranışı boyutu varsayılan 

değişiklikten önce çalışanların tutumu hakkında yapılan geçici bir 

tahmini içermektedir (Potočnik ve Anderson, 2016: 484). Yapıcı 
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sapkınlık ise organizasyonda zaten mevcut olan değişikliklere veya 

durumlara bir tepki anlamına gelmektedir (Dahling vd., 2012: 21; 

Galperin, 2002: 74, 2012: 3007). İlki, bu nedenle, proaktif diye 

adlandırılan bir öngörücü bileşen ve ikincisi reaktif denebilecek 

izleyici bir bileşen içermektedir. Proaktif çalışma davranışının, 

çalışanların (standartlara/ kurallara uysalar da uymasalar da) değişim 

ve inovasyona etkisi olduğunda ortaya çıkacağı ileri sürülmektedir. 

Oysa yapıcı sapkın iş davranışı, normların ve kuralların çalışanların 

değişim ve inovasyona etki etme yeteneklerini engellediği, sıkışmış 

bir durumda ortaya çıkmaktadır. Ortak noktaları, olumlu bir amacı 

hedefleyen yapıcı davranışsal eylem için aykırı düşünme 

gereksinimidir (Anderson vd., 2014: 1297). Sonuçta çatışmaların dinip 

bütünleşme pahasına tüm sapkın davranışların değişim ve inovasyonla 

ile ilgili kavram boyutlarına indirgendiği görülmektedir. Örgütsel 

bağlamda daha yüksek faktörler olarak yapıcı sapkın iş davranışı ve 

yenilikçilik için proaktif iş davranışının, karmaşıklığı azaltacak 

olumlu bir değişim ve inovasyon niyetiyle normlardan ayrılan ve 

içinde değişim ve inovasyon başlatan davranışların bütünleşmesine 

yol açabileceği önerilebilecektir.  

Bu çalışmanın katkılarına rağmen, dikkate alınması gereken 

sınırlılıkları da bulunmaktadır. Kendiliğinden bildirilen sapkın 

davranışların kullanımının başlı başına özel bir sınırlaması 

bulunmaktadır; kişisel iyilik hali kuramı varsayımıyla katılımcıların 

bazı ilişkileri yapay olarak şişirme eğilimi. Bu sınırlamaya rağmen, 

bazı çalışmalar kendi kendine bildirimin geçerliliğini desteklemektedir 

(Ones, Viswesvaren ve Schmidt, 1993: 679). Ayrıca bu davranışlar, 
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katılımcıların başkalarının değerlemesi zor olabilecek yapıcı 

amaçların farkına varmalarını gerektirmektedir. Bununla birlikte, 

ölçeklerden bazıları “ihlal etmek” ya da sosyal olarak istenen tepkileri 

artırabilecek “kırılma” gibi güçlü terimler içermektedir. Ancak 

Dahling ve diğerlerinin (2012: 21) belirttiği gibi, harekete geçmeyi 

seçen toplum yanlısı sapkın amaç sahibi çalışanlar, kendi 

davranışlarının derecelendirmesinde ılımlı tepkiler seçmemelidir. 

Yöneticiler de atak ve girişken yenilikçi davranışları ödüllendirmelidir 

(Yıldız ve Alpkan, 2015: 336). Gelecekteki araştırmalar, potansiyel 

arzu edilebilirlik etkilerine karşı koymak için daha yumuşak öğelerin 

kullanımını dikkate alabilir. Üçüncü bir sınırlama, bilim adamları 

tarafından önerilen yapılardan yalnızca bazılarının seçilmiş olmasıyla 

bağlantılıdır. Analize değişim ve inovasyon ile yapıcı sapkınlık 

şemsiyesinde önerilen davranışların tümünü dâhil etmek, bu 

araştırmanın sınırlarını aşmaktadır. Gelecek araştırmalar, bu 

çalışmayla dâhil edilen değişkenlere örgüte yakınlık ve yapıcı 

sapkınlık davranışı ölçeğinin arasındaki dinamik ilişkiyi inceleyerek 

bu davranışlardan birinin kullanımını diğerinden daha fazla etkileyen 

değişkenleri eklemelidir. Ayrıca araştırmacıları, sorumluluk alma, 

proaktif destek, fikir üretme, yapıcı sapkınlık davranışı, toplum yanlısı 

kural çiğneme ile değişim ve inovasyon sağlamak niyetiyle ilgili 

tanımlanmış iki ikinci derece yapı arasındaki tüm etkileşimleri keşif 

beklemektedir. Dördüncü bir sınırlama, katılımcılarımızın doğası ile 

ilgilidir: özellikle ilk çalışma kadın ağırlıklı katılımcıdan oluşur, 

katılımcıların dörtte üçünden fazlası kamu sektöründen ve 

katılımcıların çoğu yöneticidir. Ek analizler (ilgileşim, farklılık) 
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yapılmış ve bu değişkenler ve çalışılan davranışlar arasında önemli bir 

yanlılık gözlemlenmemiştir. Yine de, gelecekteki araştırmalar örnek 

özellikleri ve çalıştığımız davranışlar arasında bazı ilişkileri 

araştırmalıdır. Son bir sınırlama, benzerliklerin araştırılmamasıdır ve 

iki ikinci dereceden faktör arasındaki farklılıkların işaret edilmesidir. 

Çalışılan tüm davranışlar ve daha yüksek faktörlerin varlığı, farklı 

öncüller veya sonuçların ortak olanları arasındaki ilişkiye dair 

deneysel kanıt bulmak sonraki çalışmalara bırakılmaktadır.  

Potočnik ve Anderson (2016: 491) tarafından önerildiği gibi, değişim 

ve inovasyonun yüksek faktörlerinin ortak ve özellikli öncüllerinin 

araştırılması gerekmektedir. Bu çerçevede ilk deneysel çalışma 

Vadera ve diğerleri tarafından çizilmiş (2013: 1266) yol haritasıyla 

Deprez ve diğerleri (2020: 262) tarafından yapılmıştır. Aynı tavsiyeler 

bu çalışmanın farklı veya ortak yapılarının sonuçlarının incelenmesi 

için de geçerlidir. Örneğin, değişim ve inovasyon ile ilgili yapılar 

yapıcı sapkınlığa eğilimlidir ve aktif davranışlara yöneliktir. 

Araştırmacılar deneysel olarak bu davranışlar ve fikir ödüllendirme- 

fikir gerçekleştirme boyutları arasındaki ilişkiyi keşfetmelidir. 

Proaktif çalışma davranışının ve yapıcı sapkın iş davranışının yenilikçi 

etkilerini açıklamak için dinamik bir model düşünülmelidir (Acharya 

ve Taylor, 2012: 55). Başka bir detaylandırılacak nokta, altında yatan 

davranış geliştirme dinamiklerinin analizi olacaktır. Araştırmacılar bir 

bireyin bir faktöre diğerinden daha fazla karşılık gelen davranışsal bir 

yanıt geliştirme nedenine bakabilir (Déprez, Battistelli ve Antino, 

2019: 409). Keşfedilecek alanlardan biri, davranışların evrimi 

üzerindeki örgütsel, ekip ve bireysel bağlamlara bağlı olabilen 
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yöneticiler için hazır bilgi etkileriyle ilgili olabilir (Deprez vd., 2020: 

262). Araştırmacıların bu araştırmada kullanılan değişim düşmanlığı, 

özgeci tutum ve örgütsel vatandaşlığın diğer boyutları dışında 

belirleyici ya da aracı olarak sürdürülebilir ekonomik çevreyi de örnek 

geliştirmede kullanmaları konuya hak ettiği zenginliği kazandıra-

caktır. 

SONUÇ 

Bu araştırmanın özelliği, yenilikçilik ve yapıcı sapkınlık olguları 

arasında köprü kuran bir modelin deneysel olarak uyumlu bir ölçekle 

incelenmesinin önünün açılmasıdır. Bu çerçevede olumlu sapkın 

davranışlar gelecekteki değişim ve inovasyon araştırma yapısına daha 

fazla bütünleştirilebilecektir. Ayrıca, bu çalışma bölgesel olarak 

Türkiye içinde kullanılabilecek yapıcı sapkınlık davranışı ölçeği; 

örnek büyüklüğü açısından konu kapsamında Dünya için tahmin 

geliştirebilmek gibi önemli sonuçlar sağlamaktadır. Bu çalışmayı 

izleyen sonraki çalışmalar, örgütsel büyümenin ve gelişimin altında 

yatan tutum belirleyicileri olarak sapkınlık süreçleri veya bu kavramın 

sonuçlarını ayrıntılı olarak incelemelidir. Ayrıca yapısal eşitlik 

modeliyle değerlenen ilgi belirleyici incelemelerinin, ilişkinin yönü 

hakkında kesin ifade kurmak için yetersiz olduğunu düşünerek sonraki 

araştırmalar değişken ifadeleri arasındaki ilişkiye (regresyon) 

bakmalıdır. 
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GİRİŞ  

Örgütü, lideri veya çalışma arkadaşlarını korumak için etik dışı bir 

davranış sergiler misiniz? Diğer bir ifadeyle, örgüte yönelik bir 

yanlılık davranışı sergilerken etik dışı davranışlar dahi olsa bu 

davranışı yapar mısınız?  Son zamanlarda, iş arkadaşlarına ve örgüte 

fayda sağlamaya, ancak etik olmayan davranışlara yönelik 

araştırmalar dikkat çekicidir. Üstelik etik kurallara bağlı olan, bağlılık 

gösteren, örgütüyle özdeşleşen kişilerin bu davranışları daha fazla 

göstermesi araştırmalarda dikkat çekmektedir.  Yapılan bazı 

araştırmalarda genel olarak, örgütsel özdeşleşmenin (Umphress vd., 

2010; Umphress & Bingham, 2011; Effelsberg ve Solga, 2015; 

Johnson ve Umphress, 2018), örgütsel bağlılığın (Grabowski vd., 

2019; Gürsoy vd., 2021), normatif bağlılığın (Uymaz, 2020), iş 

tatmini, lider üye etkileşimi ve dağıtım adaletinin (Gürsoy, 2020), 

psikolojik sahiplenmenin (Karadal ve Akyazı, 2015) çalışanların 

EOOYD davranışlarını pozitif etkilediği belirlenmiştir. Diğer bir 

ifadeyle örgütünden memnun olan, üretkenliğe ve örgüte önemli 

katkıları olanlarda etik olmayan organizasyon yanlısı davranışlar daha 

çok görülmektedir.     

Etik olmayan organizasyon yanlısı davranışlar, etik değerleri, 

toplumsal değerleri ve kanunları ihlal eden, kişinin kuruma faydalı 

olmak için gerçekleştirdiği fakat kurum dışındaki kişilerin çıkarlarına 

zarar veren bilinçli davranışlardır. Bu davranışın sonucu örgüte fayda 

sağlamayı amaçlasa da her zaman örgütün yararına bir sonuç 

üretmeyebilir.  Bu çalışmada etik kavramı ve önemi, etik dışı 
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davranışlar ve nedenleri, etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar, etik 

olmayan örgüt yanlısı davranışlar ile ilişkili kavramlar ve farkları, etik 

olmayan örgüt yanlısı davranışların öncülleri, sonuçları ve 

önlenmesine yönelik önerilere yer verilmiştir. 

1.ETİK KAVRAMI  

Yunanca “ethos” kelimesinden türeyen etik sözcüğü, anlamı 

“karakter” olan, “töre” sözcüğünden türemiş ve töre bilimi olarak da 

tanımlanmaktadır.  Etik, insanların töreye ilişkin veya ahlaki 

ilişkilerini, görüş ve davranış biçimlerini anlatan felsefenin bir dalıdır. 

Etik, hangi ahlaki terimlerin kullanıldığını veya ahlaki yargıların 

statüsünü analiz eder ve hangi ahlaki tutumların takınıldığının 

arkasında yatan yargıların neler olduğunu ele alır (Küçükoğlu, 

2012:178). Etik, bir disiplin olarak doğru ve yanlışın ne olduğunu ve 

ahlaki ödev ve yükümlülüklerin neler olduğunu araştırmaktadır 

(Özgener, 2008:32).   Etik, “ahlaki sorunları ve seçimleri içerir” ve 

doğru ve yanlış davranışlarla ilgilenir (Luthans, 2011: 46).  Colquitt 

ve arkadaşları (2015) etik kavramını, yetkiyi elinde bulunduranlar 

açısından tanımlamışlardır. Buna göre etik, “bir otoritenin 

davranışlarının genel kabul görmüş ahlaki normlara uygunluğunu 

yansıtır”.  Çalışanlar örgüt içinde yüksek düzeyde etik 

algıladıklarında, işlerin veya her şeyin doğru yapıldığına inanırlar. 

Etikle ilgili kavramlar, yetkililerin neden güvenilir veya güvenilmez 

bir şekilde davranmaya karar verdiklerini açıklamak için kullanılabilir 

(Colquitt, Lepine & Wesson, 2015: 205).  Etik örgütlerde çalışanlar 

örgüte katkıda bulunmakta daha isteklidir, işgücü devir oranları daha 



 

 
 65 

düşük olmaktadır. Bu örgütleri nitelikli iş gücünü kendilerine daha 

çok çekebilmektedirler. Buna karşın etik dışı davranışların ünlü 

olduğu örgütlerde çalışanlar mutsuz, verimlilik ve örgütsel bağlılık 

düşük iken işgücü devir hızı yüksek olmaktadır (Ergün, 2009: 152-

153).  

2.ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR VE NEDENLERİ 

Etik dışı davranışlar, yaygın olarak kabul gören (toplumsal) ahlaki 

normları ihlal eden eylemler olarak tanımlanır. Etik olmayan ve 

verimsiz davranışlar kuruluşların itibarına zarar verir ve en iyi 

çalışanlar arasında işten ayrılma oranlarına neden olabilir (Bryant & 

Merritt, 2021:778). 2001 yılında iflasla sonuçlanan Enron fiyaskosu 

öncesinde etiğe yüzeysel önem verildiği düşünülmektedir. Enron 

sonrası, kurumsal etik çöküşü çağında, etik çalışması genel olarak 

işletme eğitimi ve özel olarak örgütsel davranış için kritik hale 

gelmektedir (Luthans, 2011: 46). 

Örgütlerdeki etik olmayan davranışlar üzerine yapılan araştırmalar, 

çalışanların neden etik olmayan eylemlerde bulunmalarının bir dizi 

nedenini belirtmiştir. Bunlar; bireylerin kendilerine fayda sağlaması, 

kuruma misilleme yapması veya zarar vermesi veya iş arkadaşlarına 

zarar vermesidir (Umphress, Bingham ve Mitchell, 2010:769).  

İyi insanlar neden bazen etik olmayan şeyler yaparlar? Bireylerin etik 

davranışlarını belirlemesinde; bireylerin, grupların, kültürün, örgütsel 

ve dış çevre ile ilgili bir dizi faktörlerin önemli unsurlar olduğu 

belirlenmiştir. Etik davranış üzerindeki kültürel etkiler aileden, 
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arkadaşlardan, komşulardan, eğitim, din ve medyadan gelir.  Örgütsel 

etkiler, etik kodlardan, rol modellerinden, politikalardan ve 

uygulamalardan ve ödül ve ceza sistemlerinden gelir. Etik davranış 

üzerinde etkisi olan dış güçler arasında politik, yasal, ekonomik ve 

uluslararası güçler yer almaktadır (Luthans, 2011: 46). Başka bir 

açıdan örgütlerde etik dışı davranışların nedenleri genel olarak 

bireysel ve örgütsel faktörler olarak iki grupta ele alınmaktadır. İlk 

olarak örgütlerde etik dışı davranışların bireysel nedenleri üç grupta 

ele alınabilir. Bunlar; demografik faktörler (yaş, eğitim durumu, 

sosyo-ekonomik durum ve tecrübeler), bireysel faktörler (kişilik, 

kendilik kontrolü, uzmanlık veya özdeşim gücü gibi bir takım güçleri 

elinde bulundurma ve model alma) ve kültürel ve toplumsal 

faktörlerdir (norm ve değerler,  aile, arkadaş grupları, kitle iletişim 

araçları ve eğitim kurumları gibi). İkinci olarak örgütlerde etik dışı 

davranışların örgütsel nedenleri ise yetersiz iletişim, örgütsel 

politikaların yetersizliği, maliyetleri düşürme çabası ve zayıf örgüt 

kültürü gibi nedenler sıralanabilir (Ergün, 2009, 153-156). 

3.ETİK OLMAYAN ÖRGÜT YANLISI DAVRANIŞLAR 

(EOOYD) KAVRAMI 

Güncel bir konu olan EOOYD ilk kez 2003 yılında Elizabeth 

Umphress’in doktora tezinde etik olmayan davranışların ayrı bir 

biçimini incelemiş ve ilerleyen yıllarda araştırmalar artış göstermiştir 

(Coşkun, 2017:29). EOOYD, Türkçe literatürde Karadal ve 

Akyazı’nın (2015)   bildiri çalışmalarıyla ilk olarak yönetim ve 

organizasyon literatürüne kazandırılmıştır.  
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EOOYD, etik olmayan davranışların ayrı bir biçimidir (Umphress, 

Bingham ve Mitchell, 2010).    EOOYD,  hem örgütsel hem de kişisel 

çıkarları geliştirmek amacıyla meydana geldiği bir tür örgütsel işyeri 

ihlalidir (Graham, Ziegert, ve Capitano, 2015: 423). Umphress ve 

Bingham (2011: 622)  EOOYD’ yi, kuruluşun veya üyelerinin 

(örneğin liderlerin) etkin işleyişini teşvik etmeyi ve temel toplumsal 

değerleri, gelenekleri, yasaları veya uygun davranış standartlarını ihlal 

etmeyi amaçlayan eylemler” olarak tanımlamaktadır. EOOYD etik 

değildir, ancak kişinin organizasyonuna fayda sağlamayı amaçlayan 

toplumdan kaynaklanan motivasyonlu eylemlerdir (Bryant ve Merritt, 

2021). EOOYD, daha geniş tanımıyla, örgütsel normların ötesine 

geçer ve daha geniş toplumsal normlarla bağdaşmayan bir eylemde 

bulunmayla ilgilidir (Graham, Ziegert ve Capitano, 2015: 423).   

EOOYD kavramının iki temel unsuru olduğunu belirtilmektedir. 

Birincisi, etik olmayan örgüt yanlısı bir davranış, etik değildir 

(Umphress ve Bingham, 2011: 622). Bu davranışlar yasadışı veya 

ahlaki olarak toplum tarafından kabul edilemez” eylemlerdir. Bu 

davranışlar eylemler veya ihmaller şeklinde olabilir. Örneğin 

farmasötik bir ürünün tehlikeleri hakkında bilgi vermeme gibi 

ihmalleri veya stok tahminlerini artırmaya yönelik eylemler şeklinde 

olabilir (Umphress, Bingham ve Mitchell, 2010: 770).  Diğer bir 

ifadeyle, davranışın, hipernormları (üstün norm) veya adalet, hukuk 

veya yaygın olarak benimsenen sosyal normlar açısından yargılanan 

küresel olarak kabul edilen etik davranış standartlarını ihlal ettiği 

anlamına gelir. Bu nedenle, örgütsel normlar gibi belirli bir sosyal 

kriterler kümesini ihlal etmek yerine, hipernormlar gibi daha mutlak 
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toplumsal standartlar bir davranışın etik mi yoksa etik dışı mı 

olduğunu yönetir (Umphress ve Bingham, 2011: 622). 

EOOYD’nin ikinci unsuru, etik olmayan eylemin amacıyla ilgilidir. 

Bu davranışlar, kuruluşlara, örgüt üyelerine veya her ikisine de fayda 

sağlamayı amaçlayan davranışlarla ilgilidir   (Umphress ve Bingham, 

2011: 622). EOOYD, çalışanların resmi iş tanımlarında belirtilmemiş 

ve amirler tarafından da o konuda herhangi bir emir verilmemiş ancak 

organizasyona fayda sağlamak veya yardım etmek için 

gerçekleştirilen örgüt yanlısı bir davranıştır (Umphress, Bingham ve 

Mitchell, 2010: 770).  Örneğin komisyon eylemleri ile ilgili olarak, 

çabuk bozulan bir ürünü satmak için bir üreticinin son kullanma 

tarihini değiştirmesi; ihmalle ilgili olarak örneğin, müşterileri bir 

üründeki kusurlar hakkında tam olarak bilgilendirmeme gibi 

davranışlar etik olmayan örgüt yanlısı davranışlardır (Umphress ve 

Bingham, 2011: 622).  

EOOYD bir yandan “organizasyon yanlısı” diğer yandan “etik 

olmayan” davranışları içermektedir. Bu nedenle bencil etik olmayan 

davranışlardan farklıdır. Bencil etik olmayan davranışta, bir bireyin 

kişisel çıkar veya başkalarına zarar vermek için hareket etmesi söz 

konusudur. Öte yandan EOOYD’ de birey organizasyonun etkili bir 

şekilde işlemesini amaçlayan, kendi çıkarları için değil özgecil 

güdüler için bu davranışları gerçekleştirir (Shaw vd, 2020). 

Umphress ve Bingham (2011), araştırmalarında hangi davranışların 

EOOYD sayılabileceği konusunda üç sınır koşulu öne sürmüşlerdir:   

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00590/full#B72
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(i) EOOYD’ de çalışanların belirli bir fayda veya zarar verme niyetleri 

olmaksızın etik olmayan davranışlarda bulunma ihtimalleri vardır. 

Örneğin, bir çalışanın kusur hakkında hiçbir bilgisi olmadığında 

müşterilere ciddi bir ürün kusurunu bildirememesi gibi. Bu nedenle 

kasıtlı olarak örgüte fayda veya menfaat sağlamak amacıyla 

yapılmayan, hatalar veya bilinçsiz ihmal içeren işle ilgili eylemler 

farklıdır. Çünkü EOOYD kasıtlı yapılan ve örgüte fayda sağlaması 

amaçlanan eylemlerdir.   

(ii) Çalışanlar yardım etmeyi amaçlasa da, eylemlerinin nihai sonucu 

niyetleriyle tutarsız olabilir. Örneğin, bir çalışan, kurumu korumak 

için potansiyel olarak suçlayıcı belgeleri imha etmeyi seçebilir; ancak, 

bu belgelerin imha edilmesi herhangi bir organizasyonel fayda 

sağlamayacaktır. Nitekim etik olmayan davranış, kuruluşun dış 

denetçilere daha şüpheli görünmesine ve uzun vadede kuruma zarar 

vermesine neden olabilir. Etik olmayan eylemlerin nihai sonucu 

önemlidir.  

(iii) Çalışanların yalnızca kendilerine fayda sağlamak amacıyla etik 

olmayan eylemleri olabilir. Bu nedenle çalışanların örgüt veya 

üyelerine değil de, yalnızca kendine fayda sağlamak amacıyla 

yürütülen etik olmayan eylemleri, etik olmayan örgütlenme yanlısı 

davranış değildir (Umphress ve Bingham, 2011:623). 

Bu açıklamalara göre özetle bir davranışın etik olmayan örgüt yanlısı 

davranış sayılabilmesi için şu koşulları içermelidir: Davranışın bilinçli 

olarak gerçekleştirilmesi ve örgüte fayda sağlamayı amaçlaması 

gereklidir.  Bununla birlikte bu davranışlar her zaman örgütün 
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yararına bir sonuç üretmeyebilir. Çalışanlar kendisine fayda sağlamak 

için bu davranışı gösteriyorsa, örgüt veya çalışma arkadaşlarına 

yönelik fayda sağlamayı amaçlamıyorsa etik olmayan örgüt yanlısı 

davranışlar içerisinde yer almamaktadır. 

Örgüt üyeleri şirketi korumak için muhasebe dolandırıcılığı yapmaları 

gibi çalışanların örgütü ve liderlerini korumak veya desteklemek için 

etik olmayan davranışlarda bulunabilmektedir (Graham, Ziegert ve 

Capitano, 2015: 423).  EOOYD; diğer örgütlere, müşterilere, sosyal 

kurumlara gibi örgütün paydaşlarının aleyhine olarak 

gerçekleştirilebilir. Müşteriye hatalı olduğu halde ürünün hatasını 

bildirmeden satılması, muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yapılarak 

örgütün menfaatine olarak açıklanması, çevreye verilen zararları 

örgütün kamuoyundan saklaması gibi davranışlar örgütlerde 

görülebilmektedir (Coşkun ve Ülgen, 2017:179). Volkswagen’in 

emisyon testlerini aldatması veya Wells Fargo’daki sahtekarlık 

hesapları gibi etik olmayan davranış hikayeleri gibi kötü şöhretli 

örnekler büyüklüklerinden dolayı manşetlere çıkarken, etik olmayan 

davranışlar sıklıkla daha küçük ölçeklerde ortaya çıkabilir (Bryant ve 

Merritt, 2021).  Enron’ Şirketinin 2001 yılında üst düzey yöneticileri, 

hisse senetlerini nakde çevirirken ve suçlayıcı belgeleri imha ederken 

şirketin istikrarsız mali durumunu gizlemekle suçlanmışlardır 

(Ashforth ve Anand, 2003). Enron'un yolsuzluğunda suçla ilgili 

kişilerin sadece birkaç 'çürük elma' olabileceğini ileri süren 

çalışmaların yanı sıra,  etik olmayan davranışa doğru itici bir güç 

olarak Enron liderliğinin belirlediği organizasyon kültürüne işaret 

eden araştırmalar da olmuştur (Kulik vd, 2008). 
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EOOYD, ciddi suçları gizlemek kadar aşırı olmak zorunda değildir ve 

müşterilere yalan söylemeyi, kamuoyundan bilgi almamayı veya 

beceriksiz bir çalışan adına başka bir şirkete iyi bir tavsiyede 

bulunmayı içerebilir. Tüm bu davranışlar, kuruluşun hedeflerine 

ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilmektedir (Graham, 

Ziegert ve Capitano, 2015: 423).  Dolayısıyla EOOYD’nin nedenleri 

ve sonuçları araştırılmalı ve incelenmesi önemlidir. Bu tür davranışlar 

tüm dünyada şirketlere olan güveni olumsuz etkilemekte ve hem 

örgütlerin finansal performanslarını hem de ülkenin ekonomik 

performansını olumsuz etkilemektedir (Coşkun ve Ülgen, 2017:179). 

4.ETİK OLMAYAN ORGANİZASYON YANLISI 

DAVRANIŞLAR İLE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR VE FARKLARI  

4.1.Örgütsel Yanlış Davranışlar (Organizational Misbehavior- 

OMB) ve EOOYD 

EOOYD, örgüte fayda sağlama amacı taşımasından dolayı benzer 

kavramlardan farklılaşmaktadır. Örgütsel kötü/uygun olmayan 

davranışlar (organizational misbehavior) örgütsel ya da toplumsal 

normları ihlal eden eylemleri tanımlar. Diğer yandan EOOYD ise 

yalnızca toplumsal normların ihlalini içermektedir (Karadal ve 

Akyazı, 2015).  Örgütsel yanlış davranışlar, nispeten küçükten çok 

ciddiye kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bu tür davranışlara 

işyeri nezaketsizliği, sinsi ve aşağılayıcı davranışlar, sosyal zarar 

verme, şirket varlıklarının çalınması, yıkıcılık eylemleri, vandalizm ve 

sabotaj, madde kötüye kullanımı ve işlenen suiistimaller gibi örnekler 

verilebilir (Weitz, Vardi ve Setter, 2012). 
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EOOYD, genel örgütsel yanlış davranış kavramının bir alt kümesi 

olarak düşünülebilir Örgütsel yanlış davranış üç tür eylemi kapsar. 

Bunlar (Mishra, Ghosh ve Sharma, 2021):   

 a-Toplumsal normlarla tutarlı olan ancak kurumsal standartları 

ihlal eden eylemler (örneğin, bilgi uçurma), 

 b-Kurumsal standartlarla tutarlı olan ancak toplumsal normları 

ihlal eden eylemler (örneğin, müşterileri yanıltmak) 

 c-Hem toplumsal hem de örgütsel normları ihlal eden eylemler 

(örneğin, şirket mülkünün yetkisiz kullanımı).   

4.2. Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları ve EOOYD 

EOOYD üretim karşıtı iş davranışlarını oluşturan (örneğin hırsızlık, 

sabotaj, iş arkadaşlarına saldırganlık gibi) davranışlardan kavramsal 

olarak farklılık göstermektedir. EOOYD, örgüte fayda sağlamak 

amacıyla etik olmayan davranışların gösterilmesidir. Üretkenlik karşıtı 

iş davranışları ise, örgüte veya örgüt üyelerine zarar verme amacıyla 

yapılan davranışlardır (Spector ve Fox, 2002: 271).  Üretkenlik karşıtı 

iş davranışları, bireyin örgütte karşılaştığı sorunlar veya haksız 

uygulamalara bir tepki olarak, örgüt normlarına karşı çıkarak örgüt 

içindeki bireylere veya örgüte zarar vermek amacıyla bilinçli olarak 

yapılan davranışlardır. Genel olarak çalışanların üretkenlik karşıtı iş 

davranışlarını sergileme nedenleri; çalışanların bazı bireysel 

özellikleri, örgütlerin adil olmayan uygulamaları,  ayrımcılık,  

olumsuz örgüt iklimi, stres, beklentilerinin yeterince karşılanmaması 

gibi nedenlerdir (Alper Ay, 2019).  
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4.3. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve EOOYD 

EOOYD, örgütsel vatandaşlık davranışına daha çok benzemektedir.  

İyi asker davranışı şeklinde de ifade edilen (Organ, 1997: 85) örgütsel 

vatandaşlık davranışı çalışanların organizasyona yarar sağlama 

konusunda, öngörülen rol gereksiniminin daha fazlasını gönüllü olarak 

göstermeleridir (Alper Ay, 2018a:3). Dolayısıyla, EOOYD ve örgütsel 

vatandaşlık davranışları ilişkili kavramlardır, çünkü her ikisi de 

çalışanların kuruma/iş arkadaşlarına fayda sağlama niyetinden 

kaynaklanmaktadır. Ancak örgütsel vatandaşlık davranışları olumlu 

örgütsel sonuçlar üretirken, EOOYD özellikle uzun vadede yararsız ve 

hatta yıkıcı sonuçlar üretebilir (Grabowski vd., 2019: 194). İkilem bir 

durumu ifade eden EOOYD bir yandan bireyin çalıştığı örgütüne 

faydalı olmak için gerçekleştirdiği davranışlar iken diğer yandan örgüt 

dışındaki kişilerin çıkarlarına zarar veren davranışlardır  (Effelsberg 

ve Solga, 2015).   

4.4.Gerekli Kötülükler (Necessary Evils) ve EOOYD 

Gerekli (zorunlu) kötülükler, “bir bireyin işinin bir parçası olarak, 

algılanan daha büyük bir iyiliği elde etme hizmetinde başka bir insana 

duygusal veya fiziksel zarar veren bir eylemde bulunması gereken işle 

ilgili görevler” olarak tanımlanmaktadır. Profesyoneller bazen iyilik 

veya fayda sağlamak için fiziksel veya duygusal acı aracılığı ile zarar 

vermelidir. Gerekli kötülükler profesyonel çalışmanın bir parçası 

olarak kabul edilmektedir (Molinsky ve Margolis, 2005: 245).  

Yöneticilerin örgütsel rolleri nedeniyle bazen astlarını olumsuz yönde 

etkileyecek şekilde hareket etmek zorundadır (örneğin, bir astın terfi 
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talebini reddetmek, astın performansı hakkında olumsuz geri 

bildirimleri tartışmak gibi). Bu görevler, hoş olmasa da, yönetici 

olmanın önemli bileşenleri oldukları için gereklidir. Bununla birlikte 

yöneticiler kişilerarası duyarlılığının önemine dikkat etmeli, astına en 

az duygusal zarar vermek ve astıyla verimli bir çalışma ilişkisi 

sürdürmek için bu tür kişiler arası iletişim görevlerine temkinli 

yaklaşmalıdır (Campbell,  White ve Durant, 2007).  

Gerekli kötülükler ile EOOYD arasındaki benzerlik noktası, bu 

davranışların her ikisinin de organizasyona fayda sağlamak için 

gerçekleştirilebilmesidir.  Gerekli kötülüklerin EOOYD' den 

farklılıkları ise şu şekilde sıralanabilir (Mishra, Ghosh ve Sharma, 

2021):   

1. EOOYD esas olarak kuruluşa fayda sağlamak için yürütülürken, 

gerekli kötülükler kapsamında ele alınan eylemler toplumun 

geneline de fayda sağlayabildiği için gerekli kötülük daha geniş 

bir kavramdır. 

2. EOOYD etik olmayan davranışlardan oluşurken, gerekli 

kötülükler etik davranışlardan oluşur.  

3. EOOYD, resmi iş tanımlarında belirtilmeyen ve çalışanların 

kendi takdirine bağlı olarak gerçekleştirilen gönüllü bir 

davranıştır. Ancak gerekli kötülükler, çalışanların mesleki 

konumlarının gereği olarak yapmakla yükümlü oldukları 

görevleri içerir.   
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 4.5. Yapıcı Sapkın Davranışlar (Constructive Deviance) ve 

EOOYD 

Yapıcı sapma kavram olarak “bir örgütün kendisine, üyesine ya da her 

ikisine karşı bilinçli olarak gerçekleştirilen, örgütün kural ve 

normlarına aykırı, fakat sonuç olarak örgüt ve üyeleri üzerinde olumlu 

sonuçlar bırakan davranışlar” şeklinde tanımlanmaktadır (Yalap ve 

Polatcı, 2019:81).  Yapıcı sapma, referans grup normlarından sapan 

bir davranış iken, hipernormlara uygun bir davranıştır. Örneğin bilgi 

uçurma (ifşa) veya toplum yanlısı kuralları çiğnemek yapıcı sapmadır. 

Bununla birlikte yapıcı sapma, örgüt normlarına aykırı ancak 

hipernormlara uygun olsa da, EOOYD hipernormları ihlal eden 

davranıştır (Mishra, Ghosh ve Sharma, (2021).  

4.6.Whistleblowing (ifşa etme) ve EOOYD 

Prososyal bir davranış şekli olan whistleblowing, örgütte etik olmayan 

davranışların açığa çıkarılmasıdır. Bu eylem gönüllü olarak yapılır.  

Bazen kurum otoritesini bu davranışlar tehdit edebilir. Bu davranışlar, 

örgüt üyelerine veya müşterilere karşı organizasyona zarar verebilecek 

uygulamaları düzeltmeye yardımcı olur. Whistleblowing, sahtekarlığı 

ve yanlışları önlemek için muhasebe ve iç kontrol görevi gören soylu 

ve kahramanca bir eylemdir. İhbarcı da güçlü bir ahlaki görev anlayışı 

varsa işten atılma riskini bile göze alabilir (Alper Ay, 2018b).   

Yapıcı sapma olarak kabul edilen ifşa eyleminde, örgüt normlarına 

aykırı ancak hipernormlara uygun olsa da, EOOYD hipernormları 

ihlal eden davranıştır  (Mishra, Ghosh ve Sharma, 2021).  Buna göre, 

örgütlerde whistleblowing davranışının EOOYD’nin tersi olduğu 
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söylenebilir. EOOYD davranışında bir saklama vardır ve etik olmayan 

davranışlar örgüt yararına yapılmaktadır.  İfşa etme olayında ise, 

örgüte (içsel) veya örgüt dışına (dışsal) bir ihbar veya açığa çıkarma 

vardır, bu davranışta amaç etik olmayan davranışı engellemek ve 

örgüte veya topluma zarar verilmesini önlemektir. EOOYD’de ise etik 

olmayan davranışlar çalışan tarafından gönüllü olarak desteklenmekte 

ve özellikle dışsal tehlikelerden örgüt veya yönetim korunmaktadır.  

5.ETİK OLMAYAN ÖRGÜT YANLISI DAVRANIŞLARIN 

ÖNCÜLLERİ 

EOOYD' nin potansiyel zararlı sonuçları nedeniyle, öncüllerini 

anlamak önemlidir (Graham, Ziegert ve Capitano, 2015:433). Yapılan 

araştırmalar, örgütlerde çalışanların neden örgüt yararına etik olmayan 

davranışlar gösterdiklerini farklı faktörler belirlemişlerdir. Aşağıda 

bireylerin etik olmayan örgüt yanlısı davranışları sergilemeye neden 

istekli oldukları konusunda bazı çalışmalar yer almaktadır.   

 5.1.Sosyal Mübadele Teorisi  

Önceki araştırmalarda bireylerin neden EOOYD 'ye katılabileceğini 

açıklamak için sosyal kimlik teorisi (Tajfel ve Turner, 1986) ve sosyal 

mübadele teorisi (Blau, 1964) kullanılmıştır.   Daha sonraki yapılan 

araştırmalarda farklı teorilere dayandırılarak insanların neden EOOYD 

davranışı göstermede istekli oldukları araştırılmıştır.   

Blau’ya göre (1964) sosyal mübadele (değişim) kuramında, 

mütekabiliyet (karşılıklılık) normuna göre bireyler gönüllü olarak 

gösterdikleri davranışları gelecekte bir şekilde karşılığının olacağını 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-012-1504-2#ref-CR45
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-012-1504-2#ref-CR6
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düşünürler. Birey birine veya örgüte yönelik iyilikte bulunarak 

gelecekte bu davranışın benzer bir şekilde karşılığının olacağının 

beklentisi vardır. Sosyal değişim ilişkisinde ilişkiler gönüllülük 

esasına dayanır. Bu ilişkide tarafların elde edecekleri sonuçlar belirli 

bir pazarlık konusu yapılmadan kişilerin takdirine bırakılır. Karşılıklı 

güven ve arkadaşlığın göstergesi olan bu ilişkide taraflar arasında 

gelecekte niteliği belirlenmemiş yükümlülükler doğurmaktadır (Alper 

Ay, 2018a: 17).  EOOYD sosyal mübadele teorisi bağlamında ele 

alındığında, örgüt üyeleri bazen yöneticilerinden veya örgütünden 

olumlu karşılık ya da fayda görebileceği düşüncesi ile örgüt yararına 

etik olmayan davranışlar sergileyebilirler (Coşkun, 2017:26; 

Uzunbacak vd., 2019: 661).  

Bryant ve Merritt, (2021: 778), çalışmalarında sosyal mübadele 

teorisine dayanarak, çalışanların sevilen bir lidere fayda sağlamak için 

EOOYD yapmaya ne kadar istekli olduklarını araştırmışlardır. Lider 

üye etkileşiminin, çalışanların ahlaki kimlikleri yüksek olduğunda bile 

EOOYD istekliliğini kolaylaştırdığını belirlemişlerdir. Diğer bir 

ifadeyle yüksek lider-üye etkileşiminin, kişinin liderine fayda 

sağlamak için etik olmayan davranışlar sergileme isteğini de 

artırabileceğini saptamışlardır. Yüksek lider üye etkileşiminin 

çalışanları EOOYD yapmaya teşvik ediyorsa, bu hem olumlu hem de 

olumsuz sonuçlar üretebilen "iki ucu keskin bir kılıç" olabilecektir. 

Çalışanlar, sevilen bir denetçiye fayda sağlamak için özel olarak 

EOOYD gerçekleştirmeye motive olabilir.  
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5.2.Sosyal Kimlik Teorisi 

Sosyal kimlik teorisine göre, bir bireyin benlik kavramı, kısmen 

çalıştığı örgüte dahil olmak üzere sosyal gruplarla olan ilişkilerinden 

oluşmaktadır.  Örgütsel üyeliğin bireyin benlik kavramını ne ölçüde 

etkilediği “örgütsel özdeşleşme” olarak ifade edilmektedir (Miao vd., 

2013: 644). Grup üyeliğinde “biz” duygusu vardır. Sosyal kimlik 

teorisine göre, bireyler pozitif bir sosyal kimliğe ulaşmak ister ve bu 

üyeliğini sürdürmek ister. Pozitif sosyal kimlik, bireyin üye olduğu 

gruplar ile üye olmadığı gruplar arasında olumlu karşılaştırmalar 

yapmasına neden olur. Eğer birey ait olduğu grubun sahip olduğu 

sosyal kimlikten yeterinde tatmin olmazsa, ya farklı gruplara katılarak 

mevcut grubunu daha tatmin edici hale getirmeye çalışacak ya da 

mevcut grubundan ayrılacaktır (Gürsoy vd., 2021: 165).    Umphress 

ve arkadaşları,  sosyal kimlik teorisinden (Tajfel ve Turner, 1986) ve 

sosyal değişim teorisinden (Blau, 1964) yararlanarak, bireylerin güçlü 

örgütsel özdeşleşmeleri ve olumlu karşılıklılık (geçmişteki olumlu 

muameleye karşılık vermenin bir yolu olduğuna) inançları varsa 

EOOYD’ yi gerçekleştirme olasılığının en yüksek olduğunu 

saptamışlardır (Umphress, Bingham ve Mitchell, 2010: 769).     

5.3.Sosyal Bilişsel Ahlaki Ayrılma Teorisi  

Sosyal bilişsel ahlaki ayrılma teorisine göre, bireyler nasıl davranması 

gerektiğine dair kendi iç ve dış ahlaki standartlarına dayanarak 

duyguları, düşünceleri ve davranışları üzerinde bilişsel kontrol 

uygularlar (Bandura vd., 1996).   Shaw ve arkadaşları (2020) 

araştırmalarını sosyal bilişsel ahlaki ayrılma teorisine 
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dayandırmışlardır.  Bu çalışmada önceki çalışmalarda izleyicilerin 

EOOYD üzerindeki tek liderliğin etkisini incelemesinden farklı 

olarak, çift yönlü liderliğin EOOYD üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Buna göre, bireyler ahlaki bağlantıya göre 

davranışları üzerinde bilişsel kontrol uygularlar.  Bununla birlikte, 

ahlaki bağlantının kesilmesi değişmez bireysel bir bilişsel mekanizma 

değildir, durumsal faktörler tarafından şekillendirilebilir. Sosyal 

bilişsel ahlaki ayrılma teorisine göre, ahlaki bağlantının kesilmesi, 

normatif eylemi ve ahlaki öz düzenleme süreçlerini devre dışı bırakır. 

Böylece insanlar, bir dizi ihlalci ve etik olmayan davranışlar 

sergiledikleri için kendilerini kınamadan kendi ahlaki standartlarını 

ihlal ederler. Bu nedenle, ahlaki kopukluğu yüksek olan takipçiler 

EOOYD 'ye katılabilirler. Shaw ve arkadaşları (2020) çalışmalarında, 

ahlaki kopukluk, otoriter-hayırsever liderlik ile takipçilerin EOOYD 

arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini saptamışlardır. Diğer bir ifadeyle 

takipçiler çok yönlü (otoriter-yardımsever) liderliği 

algıladıklarında, liderin otoritesi ve yardımseverliği, ahlaki bağlantının 

kesilmesi yoluyla takipçilerin EOOYD istekliliğini güçlendirdiğini 

belirlemişlerdir.    

5.4.Sosyal Bilgi İşleme Teorisi 

Sosyal bilgi işleme teorisine göre, meslektaşlar bireylerin önemli bir 

sosyal bilgi kaynağıdırlar. Meslektaşlar, bireylerin bilişlerini ve sosyal 

çevreye yönelik tutumlarını ve davranışlarını etkileyebilirler (Salancik 

& Pfeffer,1978).  Shu (2015) çalışmasında, bireylerin işteki EOOYD 

'lerinin iş arkadaşlarının EOOYD 'si tarafından nasıl şekillendirildiğini 
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incelemiştir. Bir bireyin sergilediği EOOYD düzeyi ile iş arkadaşları 

tarafından sergilenen EOOYD düzeyi arasında pozitif bir ilişki 

olduğunu ve bireyin ahlaki gerekçesinin pozitif ilişkiye kısmi aracılık 

ettiğini saptamıştır. Bu araştırmaya göre, EOOYD organizasyona 

fayda sağlama veya yardım etme niteliği göz önüne alındığında 

genellikle yönetici tarafından kabul edilir veya hatta göz yumulur. Bu 

nedenle EOOYD kuruluş içindeki üyeler arasında bulaşma etkisi 

yaratmaya ve olumsuz etkiye neden olmaya eğilimlidir. Dolayısıyla 

örgüt üyeleri EOOYD davranışlarını sergilerken davranışların örgüt 

kriterlerine uygun olduğunu düşünebilirler.  Özellikle, bazı 

meslektaşlar, etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar uygulayarak 

yöneticilerin ödüllerini aldıklarında, bu davranışları uygulamak için 

daha fazla motive olabilirler (Shu, 2015:235).     

5.5.Sosyal Öğrenme Teorisi  

Sosyal öğrenme teorisine göre çalışanlar yöneticilerin davranış ve 

eylemleri çalışanlar üzerinde davranış modeli oluşturabilir (Bandura, 

1977). Fehr ve arkadaşları (2019) araştırmalarında, sosyal öğrenme 

teorisine dayanarak, çalışanların eğer amirleri EOOYD’ ye 

katıldıklarına tanık olurlarsa veya amirlerin ahlak algılarını etik 

algılarından ayırdığına inandıklarında, çalışanların da büyük olasılıkla 

aynı şeyi yapabileceklerini savunmuşlardır.   Hem çalışanlar hem de 

amirler açısından ahlaki ayrışma kritik bir rol oynamaktadır. EOOYD, 

kurumsal performans ile etik ilkeler arasında doğal bir gerilim içerir 

ve ikincisini birincisi adına feda eder. Bu nedenle EOOYD' nin 

olumlu olarak algılanıp algılanmayacağı konusu önemli bir sorun 
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olarak gündeme gelmektedir.  Çalışanlar, amirlerinin etiği 

performanstan ayırdığına inandıklarında, müşterilere yalan söylemek 

ve halktan bilgi saklamak gibi etik açıdan sorgulanabilir ancak kısa 

vadede kuruluş için iyi olan eylemlerde bulunarak liderlerini 

yansıtmaya daha istekli olurlar. Amirler, etiği performanstan 

ayırdıklarını bildirdiklerinde, çalışanların EOOYD' sine daha yüksek 

performans değerlendirmeleriyle olumlu yanıt verirler (Fehr vd., 

2019).   

5.6. Özellik Aktivasyon Teorisi  

Özellik aktivasyon teorisi, kişilik özellikleri ile kişisel özellikle ilgili 

niyetler arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu öne 

sürmektedir. Yapılan çalışmalar Makyavelcilerin daha fazla ekonomik 

fırsatçılık ve hırsızlık ile meşgul olduklarını, zenginlik, güç ve statü 

elde etmek için daha büyük fırsatlara sahip politik olarak yüklü 

kariyerleri seçtiklerini göstermektedir ve bu kişilerin kurumsal 

normlara ve kurallara uyma olasılıkları daha düşüktür (Castille 

vd.,2018).  Castille ve arkadaşları (2018), ABD’de yaptıkları 

çalışmalarında özellik aktivasyon teorisine dayanarak Makyavelizm'in 

“karanlık” özelliğinin, bireyleri EOOYD'ye katılmaya daha istekli 

hale getirmesi gerektiğini savunmuşlardır. Araştırmalarının sonucunda 

Makyavelizm ile EOOYD arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır. 

Diğer bir ifadeyle Makyavelizm kişilik özelliği yüksek olanların, 

kuruluşlarının çıkarlarını desteklemeyi amaçlayan etik olmayan 

davranışlarda bulunmaya daha fazla istekli olduklarını saptamışlardır.  
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EOOYD’ye yönelik yapılan diğer bazı araştırma sonuçları aşağıda 

verilmiştir: 

Karadal ve Akyazı’nın (2015)   çalışmalarında, psikolojik sahiplenme 

ile EOOYD arasında orta düzeyde pozitif anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır.  Buna göre örgüt açısından faydalı gibi görünen 

psikolojik sahiplenmenin veya çalışanın örgütünü kendisininmiş gibi 

hissetmesinin, örgütüne yarar sağlamak amaçlı etik olmayan 

davranışlar sergilemesine yol açabilecektir. Diğer bir ifadeyle 

psikolojik sahiplenme örgüt açısından faydalı gibi görünse de olumsuz 

sonuçlara neden olabilir.    

Effelsberg ve Solga (2015) araştırmalarında,  liderlerin örgütsel 

kimliğinin dönüşümcü liderlik ile olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu 

belirlemişlerdir. Ancak, dönüşümcü liderlik ile liderlerin etik olmayan 

organizasyon yanlısı davranışlarda bulunma istekliliği arasında bir 

ilişki saptanmamıştır. 

Johnson ve Umphress’de (2018) çalışmalarında,   çalışanlar amirlerine 

yardım etmek ve amirlerini desteklemek için etik olmayan 

davranışlarda bulunmaya istekli olabileceklerini ve kişinin örgütü 

veya amiri ile bir birlik duygusu hissetmesi ya da özdeşleşmesi, 

çalışanların amirlerine yardımcı olmak için etik olmayan 

davranışlarda bulunmalarına neden olabileceğini belirlemişlerdir. 

Buna karşın çalışanlar daha yüksek düzeyde ahlaki kimliğe sahip 

olması durumunda bu olumlu ilişkinin zayıfladığını saptamışlardır.  

Örgütsel özdeşleşmenin üretken iş davranışını arttırdığı yönündeki 

çalışmalardan farklı olarak, Miao  ve arkadaşları araştırmalarında, 
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yöneticiyle özdeşleşmenin orta veya yüksek düzeyde olduğu 

durumlarda etik liderlik ile EOOYD arasında ters u şeklinde bir ilişki 

belirlemişlerdir (Miao vd., 2013). 

Gürsoy (2020), turizm sektöründe otel işletmesi çalışanlarına yönelik 

gerçekleştirdiği çalışmasında, iş tatmini, lider üye etkileşimi ve 

dağıtım adaletinin EOOYD’yi anlamlı ve pozitif bir şekilde 

etkilediğini saptamıştır. Çalışmada iş tatminin yüksek olması, lider 

üye arasındaki etkileşimin fazla olmasının ve örgütsel adaletin olumlu 

algılanmasının çalışanların daha fazla EOOYD davranış sergilemesine 

neden olduğu belirlenmiştir.  

Uymaz (2020), turizm sektöründe yöneticilerin liderlik tarzları 

(demokratik, otokratik ve serbesiyetçi liderlik) ile EOOYD arasında 

anlamlı bir ilişkinin olmadığını saptamıştır. Ayrıca çalışmada, 

normatif bağlılık ile EOOYD arasında anlamlı bir ilişki saptanmış, 

normatif bağlılığı yüksek olan çalışanların EOOYD davranışını 

gösterme eğiliminin yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Gürsoy ve arkadaşları (2021) eğitim çalışanlarına yönelik 

araştırmalarında; yöneticiye duyulan güven ve örgütsel bağlılığın 

EOOYD’yi pozitif etkilediği; duygusal bulaşıcılığın düzenleyici 

etkisinde, yöneticiye güven ve örgütsel bağlılığın EOOYD üzerindeki 

pozitif etkisini güçlendirdiğini belirlemişlerdir. 

Graham, Ziegert ve Capitano (2015) çalışmalarında, liderlik ve terfi 

düzenleyici odaklanmanın, çalışanların etik olmayan örgütsel 

davranışlarda bulunma istekliliği üzerindeki etkisini incelemişler ve 

liderlerin sorunları takipçilere nasıl çerçevelediğiyle etkileşim kurarak 
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EOOYD düzeyini etkilediğini bulmuşlardır. Astlar liderlik tarzını ve 

liderlerin sorunları nasıl çerçevelediğini gözlemler ve bu sonuçta 

davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bireylerin terfi odağı 

da bir rol oynayabilir ve takipçilerin liderlerin çerçeveli mesajlarıyla 

kişisel uyum olursa, EOOYD davranışını tahmin etmede önemli 

olabilir.  

Uzunbacak ve arkadaşları (2019) banka çalışanlarına yönelik olarak 

gerçekleştirdikleri nitel çalışmalarında, EOOYD’yi daha çok 

bankacılık işlem maliyetleriyle ilgili konularda gerçekleştirdikleri ve 

EOOYD davranışlarının çalışanlar arasında gizli etik kuralları haline 

gelmiş olduğu saptanmıştır. 

6.ETİK OLMAYAN ÖRGÜT YANLISI DAVRANIŞLARIN 

SONUÇLARI  

Araştırmalarda daha çok EOOYD’yi etkileyen faktörler üzerine 

yoğunlaşılmış, sonuçları üzerinde çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu 

davranışlar, tüm dünyada şirketlerin performansını olumsuz 

etkilemektedir. EOOYD gerçekleştirilirken örgüte katkı sağlamayı 

amaçladığından, kısa vadede örgüte katkı sağlayabilir. Örneğin 

verimlilik, etkinlik ve karlılık gibi göstergeler kısa vadede olumlu 

etkilenebilir. Ancak, uzun vadede örgütün itibar kaybı, satış 

gelirlerinde ve hisse değerinde düşüş, maddi tazminat ödemeleri,  

çalışan ve müşteri kaybı ve sonuçta iflasla dahi karşılaşılabilir 

(Coşkun ve Ülgen, 2017:179-195).   

EOOYD 'nin çeşitli paydaşlar üzerindeki potansiyel olarak yıkıcı 

sonuçları nedeniyle anlaşılması önemlidir. EOOYD 'nin toplumsal 
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düzeyde büyük bir etik önemi vardır, çünkü bu tür davranışlar sadece 

organizasyonu değil, aynı zamanda organizasyon dışındaki insanları 

da büyük ölçüde etkileyebilir  (Graham, Ziegert ve Capitano, 2015: 

424). Bu davranışlar özgecil bir niyetle gerçekleştirilebilse de 

(çalışanlar, EOOYD 'ye katılarak kuruluşlara yardım etmeye çalışsalar 

da), ahlaki açıdan sorunludur ve potansiyel olarak müşterilere ve diğer 

paydaşlara zarar verir. Dahası, ortaya çıkarılırsa, bu davranışlar 

yalnızca bireyin kariyerine değil, kuruluşun itibarına ve mali 

durumuna da zarar verebilir. Bu nedenle, EOOYD nihayetinde 

faydasız ve hatta yıkıcı sonuçlar üretebilir (Umphress, Bingham ve 

Mitchell, 2010: 770; Bryant ve Merritt, 2021:778).   

EOOYD 'nin bir sonucu olarak, halkın güveni olumsuz etkilenebilir, 

örgütsel itibar zedelenebilir ve kuruluş dışındaki bireyler tarafından 

önemli maliyetler doğabilir (Umphress ve Bingham 2011).  EOOYD’i 

gerçekleştiren çalışanın iş hayatı ve kariyeri olumsuz etkilenmektedir. 

Örgütün itibarı zarar gördüğünden yasal sorunlar nedeniyle davalar 

açılmakta ve büyük cezalarla karşı karşıya kalınabilmektedir (Uymaz, 

2020:106). 

7.ETİK OLMAYAN ÖRGÜT YANLISI DAVRANIŞLARIN 

ÖNLENMESİ 

Etik kuralların var olmasının önemli nedenlerinden biri, dizginsiz 

kişisel çıkar arayışını düzenlemek ve kontrol etmektir. Etik değerler 

ve kurallar, genel olarak kuruluşların ve toplumun ortak çıkarlarını 

tehdit edebilecek kişisel çıkarcı davranışları kontrol etmektedir. Etik 

değerler, arzu edilen nihai durumları (örneğin, “adil” veya “iyi” iş 
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uygulamaları) ve davranış biçimlerini belirler. Etik davranışlar 

kuruluşlar için de fayda sağar. Bir kuruluşun kabul edilmiş etik 

kurallara uyması durumunda iyi bir itibar kazanmasına yardım eder. 

Etik olmayan bir itibara sahip kuruluşlar ise düşmanlık ve güvensizlik 

yaratır. Etik olmayan kuruluşlar kısa vadeli faydalar elde etseler de, 

uzun vadede bir takım cezalarla karşılaşırlar. Örgütsel etik, örgütlerin 

ve üyelerinin birbirlerine ve örgüt dışındaki insanlara karşı davranış 

biçimini yöneten ahlaki değerler, inançlar ve kurallar olan örgüt 

kültürünün önemli bir parçasıdır. Bu nedenle örgütlerde etik dışı 

davranışları önlemek için etik kültürün yaratılması önemlidir (George 

ve Jones, 2012:522-523).  

Yöneticilerle kişiselleştirilmiş ilişkinin ötesinde kişiler arası adil 

muamele algısı, genel bir saygı, dürüstlük ve adalet kültürünün 

göstergesi olabilir. Araştırmalarda adil çalışma kültürlerindeki 

çalışanların etik olmayan davranışlarda bulunma olasılığının daha 

düşük olduğunu göstermektedir. İkili bir lider üye etkileşimi 

ilişkisinin ötesinde adil ve saygılı kişilerarası muamele, çalışanları 

EOOYD 'den caydırabilir. Örgütler yöneticilerine yardım etme 

hedefine ulaşmak için faydası olduğunu algılamazsa ve örgütte 

EOOYD üzerinde kısıtlamalar olursa, çalışanlar EOOYD’ye daha az 

istekli olacaklardır. Sevilen liderlere yardım etmek için etik stratejileri 

kolaylaştırarak kuruluşların müdahale edebileceği kritik bir nokta 

olabilir. Ayrıca örgütler EOOYD 'yi izleyebilir ve etik bir kültürü 

teşvik edebilirler.  Genel olarak amaç, amirine etik, sosyal olarak 

kabul edilebilir ve organizasyonun çıkarlarına en uygun stratejilere 
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yardımcı olmak için motivasyonu yeniden yönlendirmek olmalıdır 

(Bryant ve Merritt, 2021: 786-788).    

Büyük firmaların büyük çoğunluğunun sahip olduğu bir etik kodu 

hazırlanması ve yaygın hale gelmesi için etiğin örgütsel davranış 

çalışmalarında teori oluşturmaya ve temel araştırmaya ihtiyaç 

duyulduğu son yıllarda anlaşılmıştır. Etik davranış için yönergeler 

oluşturularak, ulusal kültürlere göre kurumsal etik mevzuat 

oluşturabilir (Luthans, 2011: 46-47). Ayrıca, bağımsız denetçilerden 

yararlanılması, dışsal ifşa sisteminin (external whistleblowing system) 

etkin hale getirilmesi, ahlaki bilincin güçlendirilmesi ve çalışanların 

güçlendirilmesi EOOYD’yi engellemede katkı sağlayabilir (Ulu, 

2021:22).    

SONUÇ  

Etik olmayan organizasyon yanlısı davranışlar, etik değerleri, 

toplumsal değerleri ve kanunları ihlal eden, kişinin kuruma faydalı 

olmak için gerçekleştirdiği fakat kurum dışındaki kişilerin çıkarlarına 

zarar veren bilinçli davranışlardır.  

Bu davranışın sonucu örgüte fayda sağlamayı amaçlasa da her zaman 

örgütün yararına bir sonuç üretmeyebilir. Yöneticiye yaranmak veya 

örgüte fayda sağlamak için yapılan yanlışlar bireylere ve topluma 

büyük zararları olabilir ve örgüte çok büyük cezalar nedeniyle ağır 

yükler yükleyebilir.    
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 Etik olmayan organizasyon yanlısı davranışları önlemede 

yöneticilerin bakış açısı ve örnek olmaları önemlidir. Yöneticiler 

nispeten küçük etik olmayan davranışların yapılmasına olumlu 

yaklaşabilirler. Ancak, bu durum sonraki etik olmayan organizasyon 

yanlısı davranışların daha da büyümesine neden olabilir.  Hatta örgüt 

üyeleri arasında bu davranışlar bulaşma etkisi yaratabilir. Hataların 

düzeltilmesi nispeten kolaydır, ama hatalar büyürse ve etik olmayan 

örgüt yanlısı davranışlara neden olursa bedel de büyük olacaktır.   

Etik dışı davranışların nedenleri, bireysel özelliklerden, grupların, 

kültürün, örgüt içi ve dışı çevre faktörlerinden kaynaklanabilir. 

Çalışanlar; yönetsel baskılardan kaçınmak, yöneticiye saygı, 

yöneticiyle özdeşleşme, normatif bağlılık ve durumsal faktörler gibi 

faktörlerin etkisinde kalarak örgüte katkı sağlamaya yönelik etik 

olmayan organizasyon yanlısı davranışlar yapmaya kendilerini mecbur 

hissedebilirler veya etik olmayan bir durum olduğuna karar vererek bu 

davranışı yapıp yamama konusunda ikilemde kalabilirler. Çalışanların 

bu ikilemden kurtulmaları amacıyla, örgütlerin toplumun ahlaki ve 

etik değerlerine önem vermeleri ve bu değerlere göre örgütlerde hangi 

davranışların istenen, hangi davranışların istenmeyen davranışlar 

olduğunu belirlemeleri ve çalışanlarından da bu davranışları 

beklemeleri yol gösterici olabilir.    Örgütün ve yöneticilerin bu tür 

davranışları çalışandan beklemediğini çalışanların bilmesinin 

sağlanması önemlidir. Bu tür davranışların hoş karşılanmayacağına 

yönelik örgütte bilinçli ve güçlü bir etik kültürün oluşturulmasına 

önem verilebilir. Bir takım politikalar ve kısıtlamalarla EOOYD 

engellenmelidir. Böylece çalışanlar EOOYD’ye daha az istekli 
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olacaklar ve “yapsam mı yapmasam mı” ikileminden kurtulacaklardır. 

Toplum ile ahlaki bağlantının güçlü olması, kültürel ve etik değerlerin 

güçlü olması, bireylerin etik olmayan organizasyon yanlısı 

davranışlarına engel olabilir.     
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GİRİŞ 

İşgörenlerin örgütten bir takım beklentileri söz konusudur, ancak daha 

ileri bir boyutta, bir arada etkili bir şekilde çalışabilmeleri için onları 

bir birine tutkal gibi bağlayacak, adalet algısının tatminini 

beklemektedirler (Cropanzano, Bowen & Gilliland, 2007). 

Unutulmamalıdır ki, örgütlerde her gün bir sürü karar alınmakta olup, 

işgörenler kendilerini etkileyen bu kararların sonuçlarını tartmakta ve 

bunların adil olup olmadığını değerlendirmektedirler (Colquitt, 2001). 

Bu doğrultuda, antik çağ düşünürlerinden farklı olarak, yönetim 

alanındaki bilim adamlarının “adil olan nedir?” sorusundan ziyade, 

adil olduğuna inanılan ile ilgilenmektedirler, bu doğrultuda da objektif 

bir adaletten ziyade sübjektif olarak çalışanların algılamış oldukları 

adalet olgusu bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir (Cropanzano, 

ve diğ., 2007).  

Örgütsel adalet konusunu incelerken öncelikli olarak aslında pek de 

yeni sayılamayacak olan eşitlik teorisini genel olarak ele almak 

konunun anlaşılması açısından faydalı olacaktır. Örgütsel adalet 

kavramı Yazıcıoğlu ve Topaloğlu’nun da (2009) belirttiği gibi 

köklerini eşitlik teorisinden almaktadır. Zaten adaletin en önemli 

öğelerinden birisi de eşitliktir (Kurt, 2006). Bu noktada, Adams (1963; 

1965) tarafından geliştirilen eşitlik teorisinin dört temel önermesinden 

bahsetmek mümkündür ( akt, Huseman, Hatfield & Mile, 1987; 

Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp, 2001). Eşitlik teorisine göre, 1, 

bireyler ortaya koymuş oldukları efor ve bunun karşılığında almış 

olduklarını diğerleri ile karşılaştırır, 2, eğer oranlar eşit olarak 
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algılanmazsa eşitsizlik algısı başlar, 3 eşitsizlik algısı ne kadar 

yüksekse, o kadar olumsuz stres hissi yaşanır, 4, stres ne kadar yüksek 

hissediliyorsa kişinin eşitliği sağlama çabası o kadar düşük olur 

(Huseman ve diğ., 1987). Eşitsizlik durumunda, bireyler ortaya 

koydukları eforu azaltma, kazançlarını artıracak yöntemler bulmaya 

çalışma, efor veya elde edilen kazançla ilgili psikolojik algıyı 

değiştirme, referans alınan karşılaştırma kişisini değiştirme gibi 

yöntemler kullanarak hissetmiş olduğu stresi azaltmaya çalışabilir 

(Huppertz, Arenson & Evans, 1978). Bazı araştırmacılar (Ör. 

Lunenburg & Ornstein, 1996; Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp, 

2001) eşitlik teorisini aslında motivasyon teorilerinin içerisinde ele 

almaktadır. Neticede eşitlik algısının en nihayetinde işgörenin 

performansında bir etkiye sahip olduğunu destekler çalışmalar vardır 

(Colquitt, Conlon, Wesson, Proter & Yee Ng, 2001).  

Köklerini eşitlik teorisine dayandırabileceğimiz ve örgütsel adalet 

kavramını incelerken, Greenberg (1987) tarafından geliştirilen 

taksonomiyi takip etmek ilgili kavramları bütüncül bir bakış açısı ile 

incelemeyi kolaylaştırabilir. Greenberg (1987), örgütsel adalet 

kavramını incelerken, iki boyutlu bir taksonomi önermektedir; reaktif-

proaktif  boyut ve içerik-süreç boyutları. Reaktif teoriler, çalışanların 

adil olmayan durumlardan kaçınmasına odaklanırken, proaktif teoriler 

ise çalışanların adil durumlar oluşturma çabalarına odaklanmaktadır 

(Greenberg, 1987). Süreç yaklaşımlarında örgütsel kaynakların, ödül 

ceza gibi yaptırımların nasıl dağıtıldığı, sürecin nasıl gerçekleştiği, 

adil olup olmadığı gibi konulara odaklanılırken, içerik yaklaşımları, 

sonuçta elde edilen dağılımın ne düzeyde adil olduğu ile 
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ilgilenmektedir (Greenberg, 1987). Buradan yola çıkarak, aşağıda 

örgütsel adalet kavramına yönelik olarak geliştirilen teoriler,  reaktif-

proaktif ve içerik-süreç öğelerine yapmış oldukları vurgular dikkate 

alınarak dört başlık altında incelenmeye çalışılmıştır. 

Reaktif İçerik Teorileri 

En bilindik örgütsel adalet teorileri olan, Homans’ın (1961) dağıtım 

adaleti teorisi ile Adams (1965) ve Walster ve arkadaşları (1973) 

tarafından ileri sürülen eşitlik teorileri reaktif içerik teorileri 

kategorisinde, değerlendirilebilir (Akt. Greenberg, 1987). Bunlar 

kısmen farklı şekillerde ifade edilen teoriler olmakla beraber, hepsinin 

bir ortak özelliği olarak, işgörenler adil olarak algılamadıkları bir 

durumla karşılaştıklarında stres belirtileri gösterip bundan kaçınma 

yolları aramaktadırlar (Greenberg, 1987). Bu teorilerin genel anlamda 

“İşgörenler adil olmayan bir ödemeye nasıl tepki verirler?”  sorusuna 

cevap aradıkları söylenebilir (Greenberg, 1987). Reaktif içerik 

teorileri arasında, görece yoksunluk teorisi de değerlendirilebilir 

(Greenberg, 1987). Bu teoriye göre de bireyler kendilerini her zaman 

tüm toplumla değil kendince referans aldığı benzer kişilerle 

kıyaslayarak değerlendirmek durumunda değildir (Stark & Taylor, 

1989; Yitzhaki, 1979). Örneğin, kırsal bir bölgede çalışan öğretmen 

koşullarını benzer bölgelerde yaşayan diğer öğretmenlerle veya 

memurlarla kıyaslama eğiliminde olacak, bunlardan kıyas aldığı grup 

öğretmen değerlendirmesine göre avantaj kabul edilebilecek bir 

imkana sahipse, bunun yoksunluğunu hissedecektir.  
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Proaktif İçerik Teorileri 

Reaktif içerik teorilerinin aksine, işgörenlerin adil olmayan koşullarla 

karşılaştığında ne yaptıklarından ziyade, işgörenlerin nasıl adil bir 

dağılım gerçekleşmesi için çaba sarf ettiklerine odaklanırlar 

(Greenberg, 1987). Leventhal’ın (1980; 1976) adalet yargı teorisi ve 

Lerner’ın (1977; Lerner & Whitehead, 1980) adalet güdüsü teorisi 

reaktif içerik teorileri başlığı altında incelenebilir (Akt., Greenberg, 

1987). Hem adalet yargı teorisinde hem de adalet güdü teorisinde 

bireyler aslında dağıtım sürecinin nasıl olduğu ile ilgilenmektedir 

(Greenberg, 1987). Lerner (1977), dört temel dağıtım ilkesi 

belirtmektedir; a) yarışma olarak tanımladığı ve performansın 

sonucunda ortaya çıkan ürüne göre ödüllerin dağıtımının yapılması, b) 

tam eşitlik olarak tanımladığı ve ödüllerin her bir bireye tamamen eşit 

olarak dağıtımının yapılması, c) eşitlik olarak tanımladığı ve herkesin 

katkı sağladığı kadar dağıtımdan yararlanması ve son olarak d) Marxcı 

paylaşım olarak tanımladığı ve bireylerin ihtiyaç durumuna göre 

dağıtımın yapılması (Greenberg, 1987).  Bireyler, aralarındaki 

ilişkinin niteliğine göre bu ilkelerden birini tercih etme ve yönetsel 

kararları bu doğrultu da etkileme eğiliminde olmaktadırlar 

(Greenberg, 1987).  

Reaktif Süreç Teorileri 

Reaktif süreç teorileri, işgörenlerin kararların alınması esnasında takip 

edilen süreçlere ne tür tepkiler verdiklerine odaklanmaktadır (İyigün, 

2012). Thibaut ve Walker’ın (1978) Prosedür (Usül) teorisi, reaktif 

süreç teorisi olarak adlandırılabilir. Thibaut ve Walker (1978) meşhur 
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çalışmasından paydaşların süreç üzerinde kontrol imkanına sahip 

oldukları ancak kararın üçünü-yansız bir kişi yada grup tarafından 

verildiğinde daha iyi bir adalet algısına sahip olabileceklerini 

belirtmektedir. Greenberg (1987) reaktif süreç teorilerini tanımlamak 

için “İşgörenler adil olmayan süreçlere veya yasalara nasıl tepki 

verirler?” sorusunu yöneltmekte, reaktif süreç teorilerinin genel olarak 

bu soruya odaklandıklarını ifade etmektedir.  

Proaktif Süreç Teorileri 

Proaktif süreç teorileri, örgüt içinde işgörenlerin adalet algısını 

arttırabilmek amacıyla ne tür tedbirler alınabileceğine 

odaklanmaktadır (Leventahal,1980; Leventhal, Karuza ve Fry,1980 

akt. Greenberg, 1987). Leventhal (1980) işgörenlerin, ödüllerin 

dağıtımı aşamasında süreçlere müdahil olmaya çalışmakta olduklarını 

ifade etmektedir. Greenberg (1987) bu doğrultuda dağıtım tercihleri 

adını verdikleri teorilerinde, örgüt içinde adaleti sağlama adına sekiz 

yöntem önermektedir; (a) (ödüllerin dağıtılmasında) karar vericiyi 

seçme imkanı, (b) tutarlı şekilde kurallara uyulması, (c) kararları 

doğru bilgilere dayanması d) karar verme gücünün yapısının 

tanımlanması e) ön yargıların önüne geçilmesini sağlama f) 

şikayetlerin dinlenmesine fırsat verme g) prosedürlerde değişiklikler 

yapılmasına fırsat verme ve h) prosedürlerin güncel ahlaki ve etik 

standartlara uygun olmasını sağlama. Greenberg (1987) proaktif süreç 

teorilerini tanımlamak için “işgörenler adil örgüt politikaları ve 

prosedürleri oluşturmak için ne tür girişimlerde bulunurlar?” sorusunu 

yöneltmektedir. 
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Örgütsel Adaletin Boyutları 

Yukarıda bahsedilen teorilerden yolara çıkarak, örgütsel adaletin bir 

biriyle ilişkili üç temel öğesinden söz etmek olasıdır (Cropanzano, ve 

diğ., 2007); dağıtım adaleti, süreç adaleti ve etkileşimsel adalet. 

Aşağıda her bir yapı eğitim kurumlarından olası örneklerle 

açıklanmaya çalışılacaktır. 

Dağıtım Adaleti 

Dağıtım adaleti, (yada başka bir ifade ile dağıtımsal adalet) daha 

öncede bahsedildiği gibi işgörenlerin ortaya koydukları ürün 

sonucunda elde edilenlerin aynı oranda dağıtımı ile ilgilenmektedir 

(Folger & Konovsky, 1989).Örneğin, bu nokta, özel bir eğitim 

kurumunda görev yapan ve yirmi saat derse giren bir öğretmen, aynı 

kademede görev yapan ve yine 20 saat derse giren bir öğretmen 

arkadaşı ile benzer bir maaş almayı bekleyecektir. Eğer daha düşük 

maaş alıyorsa bu durumda, öğretmenin daha isteksiz çalışması daha az 

performans göstermesi beklenebilir. İki öğretmeninde aynı maaşı 

almaları durumunda eğer birisi daha fazla çalıştığını, öğrencilere ve 

doğal olarak kuruma daha fazla katkı sağladığını düşünüyorsa bu 

durumda eşit maaş alıyor olmayı da bir haksızlık olarak algılaması 

mümkündür. Eşitliğin işgörenden yana bozulması durumunda ise, yani 

hali hazırdaki pozisyonuna göre daha fazla ödül, maaş gibi imkanlara 

sahip olması durumunda, işgörenler daha yüksek performanslar 

koyma eğilimine girmektedirler (Greenberg, 1988). Bu durumda 

öğretmenlerin kendilerini kıyasladıkları meslektaşları yada diğer 

meslek grupları dikkate alındığında olması gerektiğinden daha az 
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kazandıklarını düşünmeleri durumunda daha düşük performans 

sergilemeleri olasıdır. Zaten, Özer ve Gültekin’in (2007) yapmış 

oldukları çalışmada da ortaya konduğu gibi işgörenlerin dağıtımsal 

adalet algıları ile iş doyumları arasında anlamlı ilişki söz konusudur.  

Dağıtım adaleti konusunda üç temel yöntemden bahsedilebilir 

(Cropanzano, ve diğ., 2007); tam eşit dağılım, katkısı kadar dağıtım ve 

ihtiyaca göre (Marxist) dağıtım. Bunların hangisinin kullanılması 

gerektiği değişik koşullar altında değişebilir (Cropanzano, ve diğ., 

2007). Örneğin, takım ruhu oluşturmak hedefleniyorsa, her çalışanın 

aynı ücreti yada ödülü alması uygun olabilirken, bireysel üst 

performasın hedeflendiği durumlarda bireysel olarak işgörenin katkısı 

oranında ödül veya ücret vermek yararlı olabilir (Cropanzano, ve diğ., 

2007).  

Bir diğer yöntem olarak dengeli olarak bu üç yöntemin kullanılması 

önerilebilir. Örneğin, Milli Eğitim bakanlığının öğretmen maaşlarını 

belirlerken bu üç yöntemden de yararlandığı gözlenmektedir. Her 

öğretmenin bir taban maaşı olmakla beraber yaptığı göreve (Müdür, 

müdür yardımcılığı gibi), haftada vermiş olduğu ders saatine göre 

fazladan bir ödeme yapılmaktadır, yine ihtiyaç durumuna göre eşi 

çalışmayan evli öğretmenlere, çocukları olanlara ayrıca bir ödeme 

sağlamaktadır. Son olarak, bir takım kültürel değer ve normlar dikkate 

alınabilir, örneğin sosyo-duygusal ödüller tam eşitlik ilkesine göre 

dağıtılırken, promosyonlar bireylerin katkısına göre dağıtılabilir 

(Cropanzano, ve diğ., 2007).. Çünkü bireyler, kendilerini değerli ve 

sosyal yapının bir parçası olarak görmek isterler (Cropanzano, Bowen 
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& Gilliland, 2007). Örneğin, her ne kadar bazıları diğerlerine göre 

alışveriş merkezlerinde daha fazla alışveriş yapıyor olsalar da, park 

etmede bu kişilere ayrıcalıklı davranılmasını birçok kişi hoş görmez. 

Bu durumda sosyo-duygusal bir ödül olan park yeri ayrıcalığı, tam 

eşitlik ilkesine göre dağıtılırsa daha olumlu algılamalara sebep 

olabilir. 

Usül Adaleti 

Usül adaleti, Türkçe yapılan çalışmalarda işlem (Örn., Özer &Urtekin, 

2007; Efeoğlu & İplik, 2011) prosedür (Örn., İyigün, 2012) şeklinde 

Türkçeye çevrilmiş olmakla beraber bu çalışmada karar alma 

sürecinde işgörenlerin rolünün tanımlanması ve yürütülmesi 

(Cropanzano, ve diğ., 2007), yani sürecin ne düzeyde adil 

gerçekleştiğine dair işgörenlerin algılamaları (Moorman, Blakely, & 

Niehoff, 1998; Tyler, 1988; Gilliland, 1993) ile ilgili olması ve aslında 

Greenberg’in de (1987) belirttiği gibi hukuk literatüründen gelmesi 

sebebi ile usül adaleti yada usülde adalet olarak tanımlanacaktır.  

Öncelikli olarak, her ne kadar bir birinden ayrı iki yapı olsalar da, 

istatistiksel olarak aslında usul adaleti ile dağıtım adaleti arasında 

anlamlı bir ilişkinin söz konusu olduğu unutulmamalıdır (Blader & 

Tyler, 2003; Fields, Pang, & Chiu, 2000; Gilliand, 1993). 

Leventhal’ın (1980; 1976) adalet yargı teorisi ile ortaya koymuş 

olduğu önermeler doğrultusunda usül de adaletin sağlanması açısından 

altı yöntem ortaya konmaktadır (Blader, & Tyler, 2003; Cropanzano, 

ve diğ., 2007). Aşağıda bu yöntemler açıklanmaya çalışılacaktır; 
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Tutarlılık   

Tyler’ın (1988) da yapmış olduğu çalışmada desteklendiği gibi 

bireyler, sadece davranışlarının sonucunda ortaya çıkan sonucun 

diğerlerinin elde ettiği sonuçla kıyaslamasını yapmazlar, aynı 

zamanda bu süreçte diğerleri ile benzer bir şekilde değerlendirilip 

değerlendirilmediklerini de kıyaslarlar. Örneğin, bir okul müdürü izin 

talebinde bulunan ve benzer koşullara sahip iki öğretmene de 

istedikleri izini vermekle beraber, birine izin gerekçesini detaylı bir 

şekilde sorup diğerine herhangi bir soru sormadan doğrudan izin 

vermesi durumunda, süreç hakkında bilgi sahibi olan öğretmenler, 

birbirlerine farklı davranıldığını düşünüp, aralarında bir adaletsizlik 

söz konusu olduğu kanaatine varabilirler.  

Tarafsızlık 

Tarafsızlık, başka bir ifade ile önyargısızlık, süreç içerisinde bireylerin 

cinsiyet, dil, din, ırk ve benzeri faktörlerden etkilenmeden bireylere 

adil davranma ile ilgilidir (Tyler, 1988). Örneğin özel bir eğitim 

kurumunda görev almak için başvuran bir erkek okulöncesi 

öğretmeni, başvurusunun reddi durumunda kadın meslektaşlarına göre 

daha ciddi bir düzeyde adaletsiz bir süreç işlediğini düşünebilir. Bu 

noktada kendisine cinsiyet ayrımının yapıldığı algısına kapılması, 

kadın meslektaşlarına oranla daha olası gözükmektedir.  

Doğruluk 

Doğrulukla kast edilen aslında yöneticinin, örgüt çalışanlarının 

ilgilendiren kararlarında söylentiler, dedikodulardan ziyade doğru 
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bilgilere dayanarak, mümkün olduğunca delile dayalı bilgiler elde 

ederek karar vermesini ifade etmektedir (Hoy & Tarter, 2004). 

Örneğin, bir okul müdürü, kurumunda görevli öğretmenlerin 

performanslarını değerlendirirken, sadece birkaç veli yada diğer 

birkaç öğretmenden görüş almak yerine, mümkün olduğunca, hatta 

değerlendirilecek öğretmenin kendisinden de görüş alarak bir 

değerlendirmeye giderse muhtemelen öğretmenin daha adil bir 

değerlendirme yapıldığına dair inancı yüksek olacaktır.  

Tüm ilgililerin dahil edilmesi 

Özellikle işgörenlerle ilgili kararlar alınırken, Leventhal (1980) 

işgörenlerin kendi departmanlarını/birimlerini temsil eden bireylerin 

sürece katılmasını istediklerini belirtmektedir. Örneğin, özel okullarda 

her bir zümrenin etkinlikleri için bütçe hazırlanırken, İngilizce 

öğretmenleri bütçe görüşmeleri esnasında kendilerini temsil edecek 

bir temsilcinin olmasını isteyeceklerdir. Netice de ilgili bölümün 

ihtiyaçlarını en iyi ilgili bölümün temsilcilerinin bilebileceği 

varsayımı ile sürece dahil edilmesi, sadece temsilcinin değil diğer 

İngilizce öğretmenlerinin de adalet algısını olumlu etkileyebilecektir. 

Bu bir nevi karar alma mekanizmaları yapılandırılırken tüm bölümleri 

kapsayacak şekilde yapının oluşturulmasını önermektedir. 

Düzeltme 

Örgütlerde her zaman doğru kararlar alınamayabilir, yada karar hatalı 

olmasa bile tüm paydaşlar kararın doğru olduğuna inanmayabilir 

(Leventhal, 1980). Bu tür durumlarda bir tekrar kontrol 

mekanizmasının varlığı işgörenlerin adalet algılarını güçlendirmeye 
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yararlı olabilir (Leventhal, 1980). Hoy ve Tarter (2004), bazı okul 

yöneticilerinin hatalı kararlarını kabul etmelerinin otoritelerini 

sarsacağını düşünmelerine sebep olduğunu ancak gerçekte hatalı 

kararların tekrar gözden geçirilmesi ve düzeltilmesinin öğretmenlerde 

güven ve adalet duygusunu olumlu etkilediğini ifade etmektedir. Bu 

doğrultuda, eğitim kurumlarında mümkün olduğunca geri-dönüt 

verme için fırsatların ve kanalların oluşturulmasını önermektedirler.  

Etik 

En önemli ahlaki değerlerden biri olan adalet, dürüstlük, doğruluk, 

samimiyet, eşitlik, tarafsızlık, güvenirlik, gerçeklik gibi ilkeler dahilin 

de kararlar alınması ile sağlanabilir (Hoy & Tarter, 2004). Eğer 

bireyler, karar alma sürecinde bu ilkelerin izlendiğine inanmıyorsa, 

verilen kararların adil olduğuna da büyük olasılıkla inanmayacaktır. 

Etik standartlara uygun olmayan yöntemler, adalet algısının 

sarsılmasına sebep olabilir.  

Etkileşimsel Adalet 

Örgütsel adaletin bir diğer önemli öğesi ise, özellikle etkileşimsel 

adalet olup, bir bireyin diğer bir bireye nasıl davrandığını ifade 

etmektedir (Cropanzano, ve diğ., 2007).  Karşısındakine saygılı, kibar 

ve nazik davranmayı kapsayan kişiler arası adalet ve kişilerle doğru, 

ilgili bilgileri paylaşmayı kapsayan bilgi adaleti şeklinde iki alt 

boyutundan söz etmek mümkündür (Cropanzano, ve diğ., 2007). 

Zaten, Colquitt (2001) de yapmış olduğu çalışmada etkileşimsel 

adaletin iki alt boyutunu; kişiler arası adalet ve bilgi adaleti, dağıtım 

adalet ve usül adaleti gibi ayrı birer boyut olarak ele almaktadır. 
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Örneğin bir okul müdürünün, düşük performans sergileyen bir 

öğretmenle durum hakkında konuşması esnasında açık olma, 

karşısındakinin duygularına hassasiyet gösterme, doğru yer ve zaman 

seçme gibi bir takım kriterlere dikkat etmesi, öğretmenin kişiler arası 

algısını olumlu etkileyebilecektir (Hoy &Tarter, 2004). Aynı şekilde, 

olası bir düşük performans değerlendirmesi yapılıyorsa, bunun delileri 

ile ortaya konması bilgi adaleti algısı açısından yararlı olacaktır  

Yukarıda bahsedilen üç temel örgütsel adalet türünün birbiri ile ilişkili 

olduğu gözlenmekte, örneğin dağıtım adaleti ve usül adaletinin 

olumsuz etkileri eğer etkileşimsel adalet sağlanabiliyorsa, yine de 

beklenenden daha düşük olabilmektedir (Cropanzano, ve diğ., 2007). 

Alan yazın incelendiğinde ise örgütsel adalet ile örgüt performansını 

etkileyen, iş tatmini, örgütsel güven, bireysel tatmin, örgütsel katılım, 

örgütsel vatandaşlık, işten ayrılma isteği gibi diğer birçok değişken 

arasında ilişki olduğu görülebilir (Colquitt, ve diğ.,  2001). Örneğin, 

Efeoğlu ve İplik (2011) yapmış oldukları çalışmada örgütsel sinizm ve 

örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi incelemişler, sonuç olarak 

dağıtımsal adalet, usul adaleti ve etkileşimsel adaletin iki alt boyutu 

ile sinizm arasında negatif bir ilişki tespit etmişlerdir. Yani örgütsel 

adalet algısı zayıfladıkça, örgütsel sinizm düzeyi yükselmektedir. 

Greenberg (1988) ise dağıtım adaleti kapsamındaki çalışmasında, iş 

koşullarındaki statüye yönelik olumlu değişikliklerin (daha üst düzey 

bir ofis gibi) ve olduğundan yüksek ücretlendirmenin işgören 

performansında ve iş tatmininde olumlu etkiler oluşturduğunu tespit 

etmiştir. Benzer bir şekilde Özer ve Urtekin de (2007) yapmış 

oldukları çalışmada iş doyumu ile örgütsel adaletin yukarıda 
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bahsedilen üç temel yapısı arasında olumlu bir ilişki tespit etmişlerdir. 

Alexander ve Ruderman (1987) yapmış oldukları çalışmalarında hem 

usül hem de dağıtım adaletinin, iş tatmini, işten ayrılma niyeti, 

yönetime güven, yönetici değerlendirmesi ve örgüt içi çatışma 

faktörleri ile ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Fields, Pang ve Chiu 

(2000) da benzer şekilde hem dağıtımsal adaletin hem de usül 

adaletinin iştatmini, işten ayrılma niyeti ve yönetici değerlendirmesi 

ile ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Folger ve Konovsky (1989) ise 

dağıtım adaleti ile usül adaletinin örgütsel katılımın anlamlı 

yordayıcısı olduğunu tespit etmişlerdir. Benzer şekilde McFarlin ve 

Sweeney de hem dağıtım adaletinin hem de usül adaletinin (1992) 

örgütsel katılımla ilişkili olduğunu tespitmişler ayrıca iş tatmini ve 

ödenen ücretten menmun olma düzeyleri arasında da ilişki olduğunu 

belirlemişlerdir.  yordayıcısı olduğunu tespit etmişlerdir. Yine yapılan 

çalışmalar örgütsel adalet ile örgütsel vatandaşlık arasında bir ilişki 

olduğuna işaret etmekte (Moorman, Blakely, & Niehoff, 1998) 

bununla beraber etkileşimsel adaletin örgütsel vatandaşlığın daha iyi 

bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir (Moorman, 1991).  

Sonuç olarak, uzun bir geçmişe sahip olan örgütsel adalet kavramının, 

örgütlerin etkiliği açısından önemli bir değişken olduğu ve çalışanları 

etkili bir şekilde işe koşmada dikkat edilmesi gereken bir husus olarak 

değerlendirmek mümkündür. Özellikle öğretmen performansının, 

örgütsel başarıda önemli olduğu, aslında okul başarısının bir anlamda 

öğretmen performansının bir ürünü (Oleforo, Antigha & Essien, 2017) 

olarak kabul edildiğinde, eğitim örgütleri açısından çok daha bir önem 

arz etmektedir.  Bu doğrultuda, okul yöneticilerinin, yukarda belirtilen 
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örgütsel adaletin her bir yapısına uygun olacak şekilde bir yönetim 

sergilemesi doğal olarak okul ve öğrenci başarısına olumlu 

yansımalara sebep olabilir.  
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GİRİŞ 

Günümüzde örgütler hızla değişen bir ortamda varlıklarını 

sürdürmeye çalışmaktadır. Çeviklik, hız, esneklik, adaptasyon ve 

müşteri memnuniyeti kavramlarının giderek önem kazandığı iş 

dünyası, insan kaynağından her yönüyle daha fazla yararlanmayı 

gerektirmektedir. Mevcut çalışma ortamları, insan kaynağının fiziksel 

ve zihinsel emeğinin yanı sıra duygularının da örgütlerin amaç ve 

hedeflerini gerçekleştirme yönünde kullanımını zorunlu kılmaktadır. 

Örgütler tarafından arzu edilen duyguların gösterilmesi için 

çalışanların ortaya koyduğu emeği ifade eden duygusal emek, müşteri 

memnuniyetinin çok önemli bir husus olarak değerlendirildiği 

özellikle hizmet sektöründe yoğun olarak harcanmaktadır.   

Örgütlerin başarısında önemli faktörlerden biri de iş tatminidir. İş 

tatmini, çalışma ortamının değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan 

olumlu his şeklinde tanımlanmakta olup, iş tatmini yüksek çalışanların 

pek çok örgütsel çıktıyı olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. İş 

tatmini, duygusal emek ile ilişkili bir kavramdır. Literatür, duygusal 

emek ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi kapsayan birçok araştırmayı 

ortaya koymaktadır. 

Çalışma, duygusal emek ve iş tatmini ilişkisini belirleme amacı 

taşımaktadır. Araştırma, öncelikle ilgili işletmeye çalışanlarına ilişkin 

bilgi vermesi ve uygulamalarını değerlendirmesi açısından önem 

taşımaktadır. Ayrıca, ortaya koyduğu sonuçlar ile çalışmanın 

sektördeki diğer işletmelere, uygulamacılara ve konuya ilgi duyan 

araştırmacılara katkı sunacağı düşünülmektedir. 
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Araştırma, bir tüketici finansman şirketinde gerçekleştirilmiştir. 

Şirketin toplam 200 çalışanı bulunmaktadır. Tam sayım yapılmış; 

örnekleme yapma ihtiyacı duyulmamıştır. Verilerin toplanmasında 

anket yöntemi kullanılmış; oluşturulan anket formu, elektronik 

ortamda katılımcılar ile paylaşılmıştır. Toplam 157 çalışan, anket 

formuna cevap vermiştir. Elde edilen verilerin işlenmesi ve analiz 

edilmesinde SPSS 21 kullanılmıştır. 

Çalışmanın ilk bölümünde duygusal emek ve iş tatmini kavramlarına 

ilişkin açıklamalara yer verilmiş; iki değişken arasındaki ilişki 

literatürdeki araştırmalar çerçevesinde ele alınmıştır. İkinci bölümde 

araştırmanın yöntemi anlatılmış; devam eden bölümde bulgular ortaya 

konmuştur. Sonuç bölümünde ise bulgular yorumlanmış; 

araştırmacılara ve uygulamacılara önerilerde bulunulmuştur. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Duygusal Emek 

 

Geçmişte örgütler duyguların göz ardı edildiği, yalnızca akılcı 

yöntemler ile işleyen ortamlar olarak değerlendirilmiştir. Ancak, 

günümüzde daha fazla araştırmacı duyguların önemli bireysel ve 

örgütsel sonuçları açıklamaya nasıl yardımcı olduğunu keşfettikçe, bu 

görüş geçerliliğini kaybetmiştir. Daha spesifik olarak, araştırmacılar, 

iş sonuçlarını iyileştirmek için duyguların çalışanlar tarafından nasıl 

yönetildiğini anlamaya çalışmaktadır (Grandey, 2000). Bu bağlamda, 

duygusal emek dikkat çeken bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Duygusal emek kavramını Hochschild (1983: 7), “açıkça 

gözlemlenebilir bir yüz ve bedensel görüntü yaratmak için duygunun 

yönetimi”, Ashforth ve Humphrey (1993: 90), “uygun duyguyu 

gösterme eylemi”, Morris ve Feldman (1996: 987), “kişiler arası 

işlemlerde örgüt tarafından beklenen duyguyu göstermek için gerekli 

çaba, planlama ve kontrol” şeklinde tanımlamaktadır.  

Hochschild (1983), duygusal emek gerektiren işlerin şu ortak 

özelliklere sahip olduğunu belirtmektedir:  

▪ Yüz yüze ya da sözlü iletişim gerektirir.  

▪ Çalışanın karşı tarafta duygusal bir durum yaratmasını 

gerektirir. 

▪ İşverenin, eğitim ve denetim yoluyla, çalışanların duygusal 

faaliyetleri üzerinde bir dereceye kadar kontrol uygulamasına 

izin verir. 

Duygusal emek, duygusal ifadeyi değiştirmek için duyguları 

güçlendirmeyi, taklit etmeyi veya bastırmayı içerebilir. Birçok iş 

rolünün, çalışanların göstermeleri gereken duygularla ilgili kuralları 

vardır. Müşteri hizmetlerinde çalışanların gülümsemeleri ve pozitif 

enerji ile çalışmaları, kolluk kuvvetleri olarak çalışanların ciddi veya 

bazı durumlarda öfkeli bir tavır sergilemeleri, terapistlerin 

danışanlarını veya hakimlerin müvekkilleri dinlerken duygusal cevap 

vermemeleri, bu kurallardan bazılarıdır (Grandey, 2000). 

Duygusal emek, hizmet sunumunda çok önemli bir unsur olarak 

görülmektedir. Ashforth ve Humphrey (1993), duygusal emeğin 
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hizmet karşılaşmaları ile özel bir ilgisi olmasının nedenlerini şu 

şekilde belirtmektedir: 

▪ Müşteri ile doğrudan temas halinde olan hizmet personeli örgüt 

ile müşteri arasında köprü vazifesi görür ve böylece örgütü 

müşterilere temsil eder.  

▪ Hizmet işlemleri genellikle hizmet sunan kişiler ve müşteriler 

arasındaki yüz yüze etkileşimleri içerir.  

▪ Hizmet karşılaşmasında müşteri katılımının yarattığı belirsizlik 

göz önüne alındığında, bu tür karşılaşmalar genellikle dinamik 

ve derhal harekete geçmeyi gerektiren bir niteliğe sahiptir.  

▪ Bir karşılaşma sırasında verilen hizmetler nispeten soyuttur ve 

bu nedenle müşterilerin hizmet kalitesini değerlendirmesini 

zorlaştırır.  

Yukarıda belirtilen faktörler, hizmeti sunan kişinin karşılaşma 

sırasındaki davranışını önemli hale getirir ve bu davranış genellikle 

müşterilerin mal ve hizmet kalitesine ilişkin algılarını güçlü bir 

şekilde etkiler (Ashforth ve Humphrey, 1993). 

Bireylerin arzu edilen duygusal gösterimleri nasıl elde ettikleri, 

duygusal emek araştırmalarının odak noktalarından biridir 

(Diefendorff, Croyle ve Gosserand, 2005).  Literatür incelendiğinde, 

duygusal emeğin yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal 

duygular olmak üzere üç boyutlu olarak değerlendirildiği 

görülmektedir. Yüzeysel rol yapma, çalışanın gerekli duyguları 

sergilerken yalnızca dış görünüşünü ve davranışını değiştirdiği, ancak 

bu duyguları hissetmediği durumları ifade etmektedir. Derinden rol 
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yapmada ise kişi, göstermek istediği duyguları gerçekten hissetmeye 

çalışmaktadır (Kruml ve Geddes, 2000; Humphrey, Pollack ve 

Hawver, 2008). Bununla birlikte, Ashforth ve Humphrey (1993), 

duygusal emeğin üçüncü bir yolla, yani kendiliğinden ve gerçek 

duygularla gerçekleştiğini ileri sürmektedir. Araştırmacılar, 

kurumların beklentilerini karşılamada her zaman rol yapmanın gerekli 

olmadığını, bazı durumlarda doğal olarak duyguların 

sergilenebileceğini belirtmektedir. Ancak, doğal duygular ile hizmet 

sunarken kişilerin yine de belirli ölçüde bilinçli çaba göstermeleri 

gerekebilir. Yolda gördüğü yaralı bir insana ilk yardımda bulunan 

sağlık personelinin rol yapmaya ihtiyacı olmadan destek olması, doğal 

duygulara örnek olarak gösterilebilir.  

Literatürde duygusal emeğin bireysel ve örgütsel sonuçlarını ortaya 

koyan çeşitli araştırmalar yer almaktadır. Grandey (2000), iş tatmini, 

tükenmişlik, performans ve geri çekilme davranışını, Morris ve 

Feldman (1996) ise duygusal tükenme ve iş tatminini duygusal 

emeğin sonuçları arasında göstermektedir. Grandey ve Sayre (2019) 

çalışmalarında, duygusal emek ile duygusal performans, müşteri 

tatmini, tükenmişlik ve iş tatmini arasındaki ilişkileri ortaya 

koymaktadır. 

1.2. İş Tatmini 

İş tatmini, bilimsel araştırmalarda ve günlük yaşamda yaygın olarak 

kullanılan bir kavramdır. Bu kullanımına rağmen, kavramın 

tanımlanmasında genel bir fikir birliği yoktur. Bunun nedeni ise, işin 

neyi temsil ettiğine ilişkin nihai bir tanımın olmamasıdır. Dolayısıyla, 
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iş tatminine ilişkin bir tanım yapılmadan önce evrensel bir insan 

etkinliği olarak işin doğası ve önemi üzerine düşünülmelidir (Aziri, 

2011).  

İş tatmini çeşitli şekillerde tanımlanmakta; araştırmacılar farklı 

yaklaşımlar ortaya koymaktadır. Locke (1969: 316), iş tatminini 

“kişinin işinin, iş değerlerine ulaşmayı veya onları gerçekleştirmeyi 

kolaylaştırdığını değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan memnuniyet 

verici duygusal durum”, McShane ve Von Glinow (2016: 74), 

“algılanan iş özellikleri, iş çevresi ve işteki duygusal deneyimlere 

ilişkin bir değerlendirme”, Robbins ve Judge (2013: 77), “işin 

özelliklerinin değerlendirilmesi sonucu oluşan iş hakkındaki olumlu 

his” şeklinde tanımlamaktadır. 

İş tatmini, iş yeri, işin kendisi, maddi ve manevi kazanımlar, 

yöneticiler ve çalışma arkadaşları ile ilişkiler dolayısıyla ortaya konan  

bir tutumdur. İş tatmini yüksek çalışanların iş yeri ve ilgili faktörlere 

ilişkin olumlu değerlendirmeler yaptığı, iş tatmini düşük çalışanlarda 

ise bu değerlendirmenin daha olumsuz olduğu söylenebilir. Kişiden 

kişiye farklılık gösteren bu tutum, aynı kişi üzerinde de belirli 

aralıklarda değişmektedir (Özkalp ve Kırel, 2016). 

İş tatmini, kişinin işinden gerçekten memnun olduğunu belirtmesini 

sağlayan fizyolojik, psikolojik ve çevresel koşulların 

kombinasyonudur. Bu yaklaşıma göre, iş tatmini pek çok dış faktörün 

etkisi ile oluşan içsel bir durumdur. Bir başka yaklaşım, çalışanın iş 

yerindeki rolüne odaklanmaktadır. Bu nedenle iş tatmini, bireylerin 

mevcut iş rollerine yönelik duygusal yönelimleri olarak 
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tanımlanmaktadır. İş tatmini, çalışanın işteki başarı duygusudur. Genel 

olarak, kişisel refah kadar üretkenlikle de doğrudan bağlantılı olarak 

algılanmaktadır. İş tatmini, kişinin keyif aldığı bir işi yapması, o işi en 

iyi şekilde gerçekleştirmesi ve çabalarının karşılığını alması anlamına 

gelmektedir. Ayrıca, kişinin işine karşı coşku ve mutluluğunu ifade 

etmektedir. İş tatmini, tanınmayı, geliri, terfiyi ve tatmin hissine yol 

açan diğer hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayan kilit unsurdur 

(Aziri, 2011). 

Kurgun (2013), iş tatmininin özelliklerini şu şekilde belirtmektedir:  

▪ Zihinsel bir durumdur.  

▪ Duygular, inançlar, görüşler, değerlendirmeler ve diğer 

davranışsal eğilimlerin bileşkesidir.  

▪ Göreceli bir duygudur. Bir başka ifadeyle, beklenti ve gerçek 

arasındaki ilişkiye dayanır.  

▪ Göreli olarak örgütsel yapı ile de ilişkilidir. Bu, onun 

kıyaslamalı yönüdür. Örneğin, kişi çalışma şartlarından genel 

olarak memnun olabilir. Ancak, bir başka çalışanın daha az 

çalışarak kendisiyle aynı ücreti aldığını öğrendiğinde, iş tatmini 

azalabilir.  

▪ Durumun bütünüyle veya işin sadece bir yönüyle ilgili olabilir. 

 

Literatürde iş tatminini etkileyen faktörlerin genel olarak bireysel ve 

örgütsel faktörler şeklinde iki grupta toplandığı görülmektedir.  Yıldız 

ve Yükselen (2014), cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, iş 

tecrübesi, kişilik özellikleri gibi faktörlerin iş tatminini etkileyen 

bireysel değişkenler olduğunu belirtmekte; yaptıkları çalışmada 
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çalışanların iş tatmininin eğitim düzeyi itibariyle farklılık gösterdiğini 

ortaya koymaktadır. Zhu (2013) çalışmasında, değerler, ihtiyaçlar, 

beklentiler, algılama, karakter ve yetenek gibi unsurların iş tatminini 

etkileyen bireysel faktörler olduğunu belirtmektedir. İnsan kaynakları 

politikaları, yöneticiler ve iş arkadaşları ile ilişkiler, ücret, iş güvenliği 

(Thomas vd., 2021), iletişim, performans değerlendirme, kariyer 

gelişimi, yöneticiler ve çalışma arkadaşları,  ücret ve yan haklar (Riaz 

ve Ramay, 2010) ise araştırmalarda iş tatminini etkileyen örgütsel 

faktörler arasında gösterilmektedir. Örgütsel bağlılık (Suderajat ve 

Rojuaniah, 2021; Yıldız ve Yükselen, 2014; Hsiao ve Chen, 2012), 

örgütsel vatandaşlık davranışı (Ng vd., 2021), iş performansı (Wu, 

Chen ve  Chen, 2017),  müşteri tatmini, devamsızlık ve işgücü devri 

(Robbins ve Judge, 2013) iş tatmininin sonuçları arasında yer 

almaktadır.  

1.3. Duygusal Emek ve İş Tatmini İlişkisi 

Literatürde duygusal emek ile iş tatmini arasında pozitif yönde ilişkiyi 

gösteren çalışmalar olduğu gibi negatif yönde ilişki olduğunu belirten 

araştırmalar da bulunmaktadır. İki değişken arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyan bazı yerli ve yabancı araştırma sonuçları aşağıdaki bölümlerde 

yer almaktadır. 

Biçkes vd. (2014) tarafından öğretmenler üzerine yapılan araştırmanın 

sonuçları,  duygusal emeğin doğal duygular boyutu ile iş tatmini 

arasında aynı yönde ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Yüzeysel rol 

yapma ve derinden rol yapma ile iş tatmini arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Karakaş vd. (2016) 
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öğretmenler üzerine yaptıkları araştırmada, duygusal emek ve iş 

tatmini arasında aynı yönde düşük düzeyde ilişki olduğunu 

belirtmektedir. Birdir ve Dalgıç (2015) tarafından havalimanında 

görev yapan satış elemanları üzerinde gerçekleştirilen araştırma, 

yüzeysel duygusal emek gösteriminin iş tatmini üzerinde etkisinin 

olmadığını, derinlemesine duygusal emek gösteriminin ise iş tatminini 

pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Kıngır, Bilen ve Karakaş 

(2016) tarafından otel işletmesi çalışanları üzerine yapılan 

araştırmanın sonuçları, yüzeysel rol yapma ile iş tatmini arasında ters 

yönde zayıf, derinden rol yapma ile iş tatmini arasında aynı yönde 

zayıf bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Kızanıklı ve 

Ünlüönen (2016) otel işletmesi çalışanları üzerine yaptıkları 

araştırmada, iş tatmini ile duygusal emek boyutları arasında aynı 

yönde ilişki tespit etmiştir. Araştırmanın bulguları, iş tatmini ile 

yüzeysel rol yapma arasında düşük düzeyde, iş tatmini ile doğal 

duygular ve derinden rol yapma arasında orta düzeyde aynı yönde 

ilişkileri göstermektedir. İrigüler ve Güler (2016), turist rehberleri 

üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada, derinden rol yapma ile iş 

tatmini arasında orta düzeyde aynı yönde, doğal duygular ile iş tatmini 

arasında düşük düzeyde aynı yönde ve yüzeysel rol yapma ile iş 

tatmini arasında düşük düzeyde ters yönde ilişki tespit etmiştir. Gürel 

ve Bozkurt (2016) tarafından öğretmenler üzerine yapılan 

araştırmanın sonuçları, yüzeysel rol yapma ve iş tatmini arasında 

negatif, derinden rol yapma ve doğal duygular ile iş tatmini arasında 

pozitif yönde ilişki olduğunu göstermektedir. Çelik ve Topsakal 

(2016) otel çalışanları üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada, 
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yüzeysel rol yapma ile iş tatmini arasında orta düzeyde ve derinden rol 

yapma ile iş tatmini arasında düşük düzeyde aynı yönde ilişkileri 

ortaya koymaktadır. 

Chen vd. (2012), otel çalışanları üzerinde yaptıkları araştırmada, 

yüzeysel rol yapma ile iş tatmini arasında ters yönde, derinden rol 

yapma ile iş tatmini arasında aynı yönde ilişki olduğunu 

göstermektedir. Hur vd. (2015), Güney Kore’de satış elemanları 

üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada, derinden rol yapmanın iş 

tatmini üzerinde pozitif yönde, yüzeysel rol yapmanın iş tatmini 

üzerinde negatif yönde etkisi olduğunu saptamışlardır. Benzer şekilde, 

Jiang, Jiang ve Park (2013) Çin’de büyük süpermarket çalışanları 

üzerinde yaptıkları araştırmada, yüzeysel rol yapmanın iş tatmini 

üzerinde negatif yönde, derinden rol yapmanın iş tatmini üzerinde 

pozitif yönde etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Torland (2011) 

tarafından tur liderleri üzerine yapılan araştırmanın sonuçları, 

derinden rol yapmanın iş tatmini üzerinde pozitif etkiye sahip 

olduğunu, yüzeysel rol yapma ile iş tatmini arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki olmadığını göstermektedir. Tsukamoto, Abe ve 

Ono (2015) uzun süreli bakım çalışanları üzerinde gerçekleştirdikleri 

araştırmada, duygusal emeğin iş tatmini ile önemli ölçüde ters yönde 

ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Yang ve Chang (2008) yaptıkları 

araştırmada derinden rol yapma ile iş tatmini arasında aynı yönde 

ilişki olduğunu tespit ederken, yüzeysel rol yapma ile iş tatmini 

arasında anlamlı bir ilişkiye rastlamamışlardır.  
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2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Bu araştırmanın amacı, duygusal emek ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi 

belirlemektir. Aşağıdaki bölümlerde araştırmanın gerçekleştirildiği 

işletmeye ve araştırma metodolojisine ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer 

verilmiştir. 

2.1. Araştırma Konusu İşletmenin Tanıtım Bilgileri 

Araştırmaya konu olan kurum, İstanbul’da 2016 yılında kurulmuş ve 

tüketicilerin/kurumların hedef ve/veya ihtiyaçlarına ulaşmak için 

gerekli olan finansal kaynağı, kanunlar çerçevesinde finanse etmek 

amacını taşıyan bir tüketici finansman şirketidir. Teknolojik ürünleri 

finanse eden şirket bünyesinde tahsilat, insan kaynakları, müşteri 

ilişkileri, iş geliştirme ve bilgi teknolojileri gibi departmanlarda görev 

yapan toplam 200 çalışan bulunmaktadır.  

2.2. Araştırmanın Kavramsal Modeli 

Araştırmanın kavramsal modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1: Araştırmanın Kavramsal Modeli 
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2.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın hipotezleri şu şekildedir: 

H1: Duygusal emek ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H1a: Yüzeysel rol yapma ile iş tatmini arasında negatif yönde 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H1b: Derinden rol yapma ile iş tatmini arasında pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H1c: Doğal duygular ile iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı 

bir ilişki vardır. 

2.4. Anakütle ve Örneklem Seçimi 

Araştırmanın anakütlesini yukarıda belirtilen tüketici finansman 

şirketinin çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama 

aşamasında şirkette toplam 200 çalışan bulunmaktadır. Tüm 

çalışanlara ulaşma imkânı olduğundan tam sayım yapılmış; örnekleme 

yapma ihtiyacı duyulmamıştır. 

2.5. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. 

Anket formu şu ölçekler çerçevesinde hazırlanmıştır: 

Duygusal Emek Ölçeği: Diefendorff, Croyle ve Gosserand (2005) 

tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Basım ve Beğenirbaş (2012) 

tarafından yapılan Duygusal Emek Ölçeği 5’li Likert tipinde olup, 

yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygular olmak 
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üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte toplam 13 madde yer 

almakta; yüzeysel rol yapma boyutu 6, derinden rol yapma boyutu 4 

ve doğal duygular boyutu 3 madde ile ölçülmektedir.  

İş Tatmini Ölçeği:  Özsoy ve Ardıç’ın çalışmasından alınan (2017) İş 

Tatmini Ölçeği, Brayfield ve Rothe (1951) tarafından geliştirilmiş 5 

maddelik bir ölçek olup, genel iş tatminini ölçmektedir. Ölçek, 5’li 

Likert tipindedir. Ölçekte 2 madde ters kodlanmaktadır. 

Anket formu Google Formlar platformunda oluşturulmuş ve ilgili link 

tüm çalışanlar ile paylaşılmıştır. 

2.6. Araştırmanın Kısıtları 

Araştırma yukarıda belirtildiği şekilde İstanbul’da tüketici finansman 

sektöründe hizmet veren tek bir şirketin çalışanları ile sınırlıdır. 

3. BULGULAR 

Araştırmanın uygulandığı şirkette görev yapan toplam 200 çalışandan 

157’si anket formunu yanıtlamıştır. Elde edilen anket formları analize 

alınmıştır. Veriler SPSS 21 ile işlenmiş ve analiz edilmiştir. 

Verilerin analizi ile elde edilen bulgular aşağıdaki bölümlerde yer 

almaktadır. 

3.1. Tanımlayıcı Bilgiler 

Çalışanların demografik özellikleri ve şirketteki çalışma durumları ile 

ilgili bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. Katılımcıların %55,4’ü kadın 

olup, yarıdan fazlası 22-30 yaş aralığındadır. Yarıdan fazlası evli ve 

%60’tan fazlası lisans ve lisansüstü eğitim derecesine sahiptir. 
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Çalışanların yarıya yakını müşteri temsilcisi pozisyonda görev 

yapmaktadır. Çalışanların %72’si 1-5 yıl arasında kurumda çalışma 

süresine sahiptir. Toplam çalışma süresi 6 yıl ve üzeri olanların oranı 

ise %67,6’dır. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Çalışma Durumlarına İlişkin 

Bilgiler 

  n %     n % 
Cinsiyet    Kurumda Çalışma Süresi    

Kadın 87 55,4  1 yıldan az 8 5,1 

Erkek 70 44,6  1-5 yıl 113 72,0 

Toplam 157 100,0  6 yıl ve üzeri 36   22,9 

    Toplam 157 100,0 

Yaş Grupları        

22-30 81 51,6      

31-39 56 35,7  Pozisyon    

40-48 20 12,7  Müşteri Temsilcisi 73 46,5 

Toplam 157 100,0  Uzman 55 35,0 

    

Yönetici 

Toplam 

29 

157 

18,5 

100,0 

Medeni Durum        

Bekar 78 49,7  Toplam Çalışma Süresi    

Evli 79 50,3  1-5 yıl 51 32,5 

Toplam 157 100,0  6-10 yıl 53 33,8 

    11 yıl ve üzeri 53 33,8 

    Toplam 157 100,0 

Eğitim Durumu        

Lise 30 19,1      

Önlisans 27 17,2      

Lisans 

Lisansüstü 

Toplam 

75 

25 

157 

47,8 

15,9 

100,0       

        

 

3.2. Model Değişkenlerine İlişkin Merkezi Eğilim Ölçüleri 

Model değişkenlerine ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma 

değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 5’li boyutsal ölçek üzerinden 
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duygusal emek değişkeninin genel ortalamasının 3,04 olduğu 

görülmektedir. En yüksek ortalamaya sahip boyut doğal duygular, en 

düşük ortalamaya sahip boyut ise yüzeysel rol yapma boyutudur. 

Katılımcıların iş tatmini ortalaması ise 3,67 olup, bu değer 

ortalamanın üzerindedir. 

Tablo 2: Model Değişkenlerine İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri 

 Değişkenler n 
Aritmetik 

Ortalama 
Standart Sapma 

Yüzeysel Rol Yapma 157 2,0074 ,96324 

Derinden Rol Yapma 157 3,0494 1,08989 

Doğal Duygular 157 4,0786 ,92615 

Duygusal Emek 157 3,0451 ,61706 

İş Tatmini 157 3,6726 ,85639 

 

3.3. Model Değişkenlerine İlişkin Güvenilirlik Analizi 

Model değişkenlerine ilişkin güvenilirlik analizi Cronbach’s Alpha ile 

gerçekleştirilmiş olup, sonuçlar Tablo 3’te yer almaktadır. Duygusal 

emek ölçeğinin her bir boyut itibariyle ve genel olarak güvenilirliğinin 

yüksek olduğu görülmektedir. Benzer şekilde, iş tatmini ölçeğinin de 

güvenilirliği yüksektir. 
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Tablo 3: Değişkenlere İlişkin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Değişkenler 
Madde 

Sayısı 

Cronbach’s 

Alpha 

Yüzeysel Rol Yapma 6 0,914 

Derinden Rol Yapma 4 0,900 

Doğal Duygular 3 0,914 

Duygusal Emek 13 0,818 

İş Tatmini 5 0,858 

 

3.4. Model Değişkenlerine İlişkin Faktör Analizi 

Duygusal Emek ve İş Tatmini Ölçeklerine ilişkin faktör analizi 

sonuçları aşağıdaki bölümlerde ayrıntıları ile yer almaktadır. 

Duygusal Emek Ölçeğine ilişkin sonuçlar, Tablo 4, 5 ve 6’da 

gösterilmektedir. Duygusal Emek Ölçeği temel bileşenler analizine 

tabi tutulmuş; analiz öncesinde verilerin faktör analizi için uygunluğu 

değerlendirilmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin değeri ,808 olarak elde 

edilmiş ve Bartlett Testi istatistiksel anlamlılığa ulaşmıştır. Bu 

sonuçlar, ölçeğin açımlayıcı faktör analizine uygun olduğunu 

göstermektedir. Temel bileşenler analizi, 1’in üzerinde öz değere 

sahip üç bileşenin varlığını ortaya koymuştur. Üç bileşen, varyansın 

toplam %76,5’ini açıklamaktadır. Ayrıca, döndürülmüş çözüm, 

bileşenlere ait maddelerin tek bir faktör ile birbirlerinden ayrıştıklarını 

ve faktör yüklerinin de sınır değer olarak kabul edilen 0,40’ın 

üzerinde olduğunu göstermektedir.   
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İş Tatmini Ölçeğine ilişkin sonuçlar, Tablo 7, 8 ve 9’da yer 

almaktadır. İş Tatmini Ölçeği temel bileşenler analizine tabi 

tutulmuştur. Analiz öncesinde verilerin faktör analizi için uygunluğu 

değerlendirilmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin değeri ,808 olarak elde 

edilmiş ve Bartlett Testi istatistiksel anlamlılığa ulaşmıştır. Bu 

sonuçlar, ölçeğin açımlayıcı faktör analizine uygun olduğunu 

göstermektedir. Temel bileşenler analizi, 1’in üzerinde öz değere 

sahip tek bileşen ortaya koymuştur. Tek bileşen, varyansın toplam 

%64,58’ini açıklamaktadır. Tek bileşen olduğu için rotasyon 

yapılmamıştır. Ölçeğin bileşen matrisinde yer alan faktör yüklerinin 

tamamı 0,40’ın üzerindedir. 

Sonuçlar, Duygusal Emek Ölçeği ve İş Tatmini Ölçeğinin orijinal 

faktör yapısına uygun olduğunu göstermektedir. 

Tablo 4: Duygusal Emek Ölçeği KMO ve Bartlett’s Test Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Örnek Uygunluk Ölçüsü ,808 

Bartlett's Küresellik Testi 

Yaklaşık Ki-Kare 1548,182 

Serbestlik Derecesi 78 

Anlamlılık ,000 
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Tablo 5: Duygusal Emek Ölçeği Varyans Değerleri 
F

ak
tö

r 

Başlangıç Özdeğer Kareli Yüklerin 

Çıkarım Toplamları 

Kareli Yüklerin 

Rotasyon Toplamları 
T

o
p
la

m
 

V
ar

y
an

s 

Y
ü
zd

es
i 

K
ü

m
ü
la

ti
f 

%
 

T
o

p
la

m
 

V
ar

y
an

s 

Y
ü
zd

es
i 

K
ü

m
ü
la

ti
f 

%
 

T
o

p
la

m
 

V
ar

y
an

s 

Y
ü
zd

es
i 

K
ü

m
ü
la

ti
f 

%
 

1 5,081 39,086 39,086 5,081 39,086 39,086 4,187 32,204 32,204 

2 3,352 25,781 64,867 3,352 25,781 64,867 3,143 24,173 56,377 

3 1,515 11,656 76,523 1,515 11,656 76,523 2,619 20,145 76,523 

4 ,723 5,561 82,083 
      

5 ,466 3,583 85,667 
      

6 ,390 3,001 88,667 
      

7 ,383 2,942 91,610 
      

8 ,269 2,072 93,682 
      

9 ,230 1,771 95,453 
      

10 ,185 1,422 96,875 
      

11 ,174 1,335 98,210 
      

12 ,122 ,935 99,145 
      

13 ,111 ,855 100,000 
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Tablo 6: Duygusal Emek Ölçeği Döndürülmüş Bileşen Matrisi 

 
Faktör 

1 2 3 

Yüzeysel Rol Yapma ,854 
  

Yüzeysel Rol Yapma ,829 
  

Yüzeysel Rol Yapma ,821 
  

Yüzeysel Rol Yapma ,806 
  

Yüzeysel Rol Yapma ,794 
  

Yüzeysel Rol Yapma ,793 
  

Derinden Rol Yapma 
 

,897 
 

Derinden Rol Yapma 
 

,879 
 

Derinden Rol Yapma 
 

,878 
 

Derinden Rol Yapma 
 

,790 
 

Doğal Duygular 
  

,912 

Doğal Duygular 
  

,911 

Doğal Duygular 
  

,887 

          Çıkarım Metodu: Temel Bileşenler Analizi, Rotasyon Metodu: Varimax 
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Tablo 7: İş Tatmini Ölçeği KMO ve Bartlett’s Test Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Örnek Uygunluk Ölçüsü ,808 

Bartlett's Küresellik Testi 

Yaklaşık Ki-Kare 444,198 

Serbestlik Derecesi 10 

Anlamlılık ,000 

 

Tablo 8: İş Tatmini Ölçeği Varyans Değerleri 

F
ak

tö
r 

Başlangıç Özdeğer Kareli Yüklerin Çıkarım 

Toplamları 

T
o
p
la

m
 

V
ar

y
an

s 

Y
ü
zd

es
i 

 K
ü
m

ü
la

ti
f 

%
 

 

T
o
p
la

m
 

V
ar

y
an

s 

Y
ü
zd

es
i 

 K
ü
m

ü
la

ti
f 

%
 

 

1 3,229 64,582 64,582 3,229 64,582 64,582 

2 ,894 17,890 82,472 
   

3 ,470 9,399 91,871 
   

4 ,226 4,516 96,388 
   

5 ,181 3,612 100,000 
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Tablo 9: İş Tatmini Ölçeği Bileşen Matrisi 

 
Faktör 

1 

İş Tatmini ,912 

İş Tatmini ,890 

İş Tatmini ,845 

İş Tatmini ,727 

İş Tatmini ,603 

                                 Çıkarım Metodu: Temel Bileşenler Analizi 

 

3.5. Model Değişkenlerine İlişkin Normallik Analizi 

Parametrik testlerin uygulanabilmesi için verilerin normal dağılıma 

uygunluğu da incelenmiş olup, değişkenlere ilişkin çarpıklık ve 

basıklık değerleri Tablo 10’da gösterilmiştir. -1,5 ile +1,5 aralığındaki 

çarpıklık ve basıklık değerleri, literatürde normallik varsayımının 

karşılandığına ilişkin genel bir kabul olup (Tabachnick ve Fidell, 

2013) birçok araştırmada yer almaktadır. 

Tabloda görüleceği üzere, çarpıklık ve basıklık değerleri -1,5 ile +1,5 

aralığında olduğundan değişkenlerin normal dağılım gösterdiği kabul 

edilmiştir.  
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Tablo 3: Model Değişkenlerine İlişkin Çarpıklık ve Basıklık Değerleri 

 
Çarpıklık Basıklık 

İstatistik Standart 

Hata 

İstatistik Standart 

Hata 

Yüzeysel Rol Yapma ,797 ,194 -,328 ,385 

Derinden Rol Yapma -,251 ,194 -,923 ,385 

Doğal Duygular -1,119 ,194 ,861 ,385 

Duygusal Emek ,014 ,194 ,626 ,385 

İş Tatmini -,580 ,194 ,188 ,385 

 

3.6. Model Değişkenlerine İlişkin Korelasyon Analizi  

Duygusal emek ve iş tatmini arasındaki ilişki Pearson momentler 

çarpımı korelasyon katsayısı kullanılarak incelenmiş olup, sonuçlar 

Tablo 11’de yer almaktadır. Yapılan analize göre iki değişken 

arasında zayıf ve pozitif yönde bir ilişki (r= ,259, p<0.01) 

bulunmaktadır. Duygusal emek alt boyutları ile iş tatmini ilişkisini 

gösteren sonuçlar incelendiğinde, yüzeysel rol yapma ile iş tatmini 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı (r= ,101, 

p>0.05) görülmektedir. Doğal duygular boyutu ile iş tatmini arasında 

da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur (r= ,131, p>0.05). Diğer 

yandan, derinden rol yapma ile iş tatmini arasında zayıf ve pozitif 

yönde bir ilişki (r= ,240, p<0.01) olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara 

göre, H1a ve H1c hipotezleri red, H1 ve H1b hipotezleri ise kabul 

edilmiştir. 



 
 139 

Tablo 11: Değişkenlere İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları 
 

Değişkenler 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1. Yüzeysel Rol Yapma -     

2. Derinden Rol Yapma ,311** -    

3. Doğal Duygular -,306** ,171* -   

4. Duygusal Emek ,551** ,836** ,442** -  

5. İş Tatmini  ,101 ,240** ,131 ,259** - 

** p<0.01, * p<0.05  
 

SONUÇ  

Geçmiş dönemlerde örgütler amaç ve hedeflerini gerçekleştirmede 

öncelikle emeğin fiziksel ve zihinsel kullanımına odaklanmışlarsa da 

günümüzde duygusal emek kavramı giderek önem kazanmaya 

başlamıştır. Duyguların örgütsel kurallar doğrultusunda yönetimini 

ifade eden bu emek türü, müşteri istek ve beklentilerinin 

karşılanmasında memnuniyet vurgusunun sürekli yapıldığı bir çalışma 

ortamında ve özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 

açısından büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, çalışma 

ortamlarından ve işlerinden memnun, bir başka deyişle, iş tatmini 

yüksek çalışanların örgütlerin başarısında çok önemli bir role sahip 

olduğu bilinmektedir. Literatür, duygusal emek ve iş tatmininin ilişkili 
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hususlar olduğunu ortaya koymakta ve her geçen gün bu alanda 

yapılan çalışmalar artmaktadır. 

Duygusal emek ve iş tatmini ilişkisini tespit etme amacı taşıyan 

çalışma, ilgili işletmeye, çalışanlarının duygusal emek ve iş tatmini 

düzeyleri ile bu iki değişken arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından 

katkı sunmakta; uygulamalarını gözden geçirme ve eksikliklerini 

tamamlama açısından yol gösterici olmaktadır. Bununla birlikte, diğer 

işletmeler ve konuya ilgili duyan araştırmacılar açısından da önem 

taşımaktadır. 

Araştırma bir tüketici finansman şirketinin toplam 200 çalışanı 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında anket yöntemi 

kullanılmış; anket formu Google Formlar platformunda oluşturularak 

ilgili link katılımcılara gönderilmiştir. 157 çalışan anket formunu 

yanıtlamıştır. Elde edilen veriler SPSS 21 kullanılarak işlenmiş ve 

analiz edilmiştir. 

Katılımcıların yarıdan fazlası kadın, 22-30 yaş aralığında ve evlidir. 

%60’tan fazlası lisans ve lisansüstü eğitim derecesine sahiptir. Yarıya 

yakını müşteri temsilcisi pozisyonunda görev yapmaktadır. %70’ten 

fazlası 1-5 yıl arasında kurumda çalışmakta; %65’ten fazlası ise 6 yıl 

ve üzeri süredir iş yaşamındadır. 

Araştırmanın sonuçları, çalışanların ortalamanın üzerinde duygusal 

emek gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Çalışanların daha çok doğal 

duygular ile hizmet verdikleri kişilere yaklaştıkları söylenebilir. 

Yüzeysel rol yapma düzeyinin ortalamanın oldukça altında olması, bu 

sonucu destekler niteliktedir. Derinden rol yapma boyutu ortalamanın 
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üzerinde olup, çalışanların örgütün kurallarına uygun şekilde duygu 

gösteriminde bu duyguları hissetmeye çalıştıklarını da söylemek 

mümkündür. İş tatmini düzeyi açısından değerlendirildiğinde, bu 

düzeyin ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. 

Yapılan korelasyon analizleri, duygusal emek ile iş tatmini arasında 

zayıf ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Duygusal emek alt boyutları ile iş tatmini ilişkisi incelendiğinde, 

yüzeysel rol yapma ve doğal duygular boyutları ile iş tatmini arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. Diğer 

yandan, duygusal emeğin derinden rol yapma boyutu ile iş tatmini 

arasında zayıf ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Buna göre, H1a ve H1c hipotezleri red, H1 ve H1b hipotezleri 

kabul edilmiştir. 

Araştırmanın sonuçları, Karakaş vd. (2016), Birdir ve Dalgıç (2015), 

Torland (2011), Yang ve Chang (2008) tarafından yapılan 

çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Çalışmada belirli 

alt boyutlar itibariyle, Biçkes vd. (2014), Kızanıklı ve Ünlüönen 

(2016), Kıngır, Bilen ve Karakaş (2016), Gürel ve Bozkurt (2016), 

İrigüler ve Güler (2016), Çelik ve Topsakal (2016) ve Chen vd. (2012) 

tarafından gerçekleştirilen araştırmaların bulgularıyla da benzerlikler 

olduğu görülmektedir. 

İşletmelerin duygusal emek olgusuna odaklanması, yönetici ve 

çalışanların konuya ilişkin bilgi ve farkındalık kazanması, duygunun 

doğru yönetimi ve bireysel ve örgütsel çıktılara etkisi açısından büyük 

önem taşımaktadır. Bu değerlendirme, ilgili işletme açısından da 
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dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, işletmede duygu yönetimine ilişkin 

eğitimler verilmelidir. Bununla birlikte, iş tatmini üzerinde de 

durulmalı; çalışanların iş tatminini etkileyen faktörler üzerine belirli 

dönemlerde yapılacak araştırmalar ile elde edilen bulgular ışığında 

işletmenin uygulamalar gerçekleştirmesi ve bunların sonuçlarını 

değerlendirmesi gerekmektedir. Ayrıca, iş tatmini dışında duygusal 

emeğin işletme için öncelikli görülen diğer çıktılar ile ilişkisi de 

yöneticilerin gündeminde yer almalı; bu yönde araştırmalar 

yapılmalıdır.  

Araştırma, tek bir işletmede gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçları 

genelleme imkânı bulunmamaktadır. Çalışmanın bu kısıtı dikkate 

alınarak, sektördeki diğer işletmeleri, sektörler arası karşılaştırmaları 

kapsayan ve genelleme yapma imkânı sunan yöntemler ile daha geniş 

kapsamlı çalışmaların yapılmasının, uygulamacılar ve literatür 

açısından gerekli olduğu düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

İşletmeler var olan müşterileriyle ilişkilerini geliştirmek ve yeni 

müşteriler kazanmak için müşteri memnuniyetinin sağlanması üzerine 

araştırmalar yapmaktadır. Müşterilerin hizmet deneyimlerini 

değerlendirmesinde en önemli nokta müşteri-hizmet personeli 

etkileşimidir. Dolayısıyla müşteri memnuniyetinin şekillendirilme-

sinde hizmet sağlayıcısının rolü göz ardı edilmemelidir. Müşteri 

memnuniyetini sağlayan pek çok faktör olmasına rağmen çalışanların 

iletişim için kullandığı bileşenler, çalışan ile müşteri arasında sıkı bir 

bağın yaratılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır (Webster ve 

Sundaram, 2009: 104). Hizmet sağlayıcı ile müşteriler arasında 

kurulan bu güçlü iletişim bağı sayesinde işletmeler uzun vadede 

müşteri sadakati ve tatminini elde ederek potansiyel müşterilerin 

kazanılmasında pazar açısından ilgi odağı haline gelebilecektir. 

Heaney ve Goldsmith (1999) yapılan araştırmada, müşteriler hizmet 

ile olan verileri ne kadar iyi anlayabilirse söz konusu hizmet ile ilgili 

algıladıkları risklerin de o kadar azalacağı ve müşterilerin hizmeti 

satın alma davranışına yönelebilecekleri sonucuna ulaşılmıştır (Akt. 

Schneider ve Coşkun, 2008: 6) Bu araştırmada görüleceği üzere 

müşteri ve çalışan arasındaki sağlıklı bilgi iletişiminin işletmelerin 

hizmet satışında doğrudan etkisi olabilmektedir. Sparks ve Callan 

(1992) tarafından hizmet endüstrisinde iletişim üzerine 

gerçekleştirilen çalışmada, müşterilerle ilişki kurulmasının önemli 

olduğu ve müşterilerin memnuniyet ve memnuniyetsizliklerini 

oluşturan durumların hizmet esnasında verilen bilgiden kaynaklandığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Beverley Sparks (1994) tarafından otellerde 
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iletişim etkinliği üzerine gerçekleştirilen araştırmada müşterilerin 

hizmet kalitesini değerlendirmesinin kısmen de olsa bilginin iletilme 

şekliyle ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hizmet eğitimcisi R. 

Thomas George (1993) işgörenlerle efektif bir etkileşimin yönetim 

başarısında kritik bir etkiye sahip olduğunu belirtmiştir (Akt. Wolvin, 

1994: 195-197) Yapılan çalışmalardan da görüleceği üzere 

çalışanların iletişim becerisinin işletmeler açısından oldukça kritik bir 

öneme sahip olduğu ifade edilebilir. İletişim gücünün ortaya 

çıkarılmasında ise transaksiyonel analiz kullanılabilmektedir. 

TRANSAKSİYONEL ANALİZ 

1950’lerde Eric Berne tarafından geliştirilen Transaksiyonel Analiz 

(TA); psikoloji, iletişim, gelişim, psikopatoloji, eğitim ve 

danışmanlıkta kullanılan hümanistik bir tekniktir (Kenward, 2013: 

1096; Keçeci ve Taşocak, 2009: 746). TA, kişisel gelişim ve değişim 

için kullanılan; psikoterapi, eğitim ve örgütsel danışmanlık alanlarında 

profesyonellerin pratik faaliyetleri üzerine kurulu etkili bir kişilik 

teorisidir. (Shirai, 2006: 180; Ciucur ve Pirvut, 2012: 668). Berne 

(1961, 1964, 1966, 1977)’den tarafından förmüle edilen TA, organize 

ve bütünleşmiş bir tavırlar setini içermektedir (Akt. Sirridge, 1980: 

124). 

TA, bir kişilik teorisi olup personel gelişimi ve değişiminde sistematik 

bir psikoterapidir (Shirai, 2006: 180). TA, insan ilişkilerinde 

problemlerin çözümü aşamasında yardımcı olan en etkili psikolojik 

teorilerden biridir (Murakami vd., 2006: 165). Sosyal psikolojinin bir 

parçası olan TA, iletişimin geliştirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. 
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TA, ne şekilde davrandığımız ve diğerleriyle nasıl iletişime 

geçtiğimizi irdeler. Kişilerarası bir teori olan TA öncelikle insanlar 

arasındaki sosyal ilişkilere ve sosyal bir çevre içerisinde kişilik 

gelişimine odaklanmaktadır. Adından da anlaşıldığı üzere 

transaksiyonların (etkileşim) analizi olan TA, söz konusu sosyal 

değişimin bireyin kişiliğini ve yaşam tarzını nasıl şekillendirdiği ile 

ilgili olmaktadır (Dragoi, Popa ve Blujdea, 2011: 17; Sirridge, 1980: 

124). Başka bir ifadeyle TA, bireyin kendi kişiliği ile ilgili problemleri 

anlayabildiği bir davranış metodunu ve bunun neticesinde kişilerarası 

ilişkiler üzerinde daha iyi bir kontrole sahip olunmasını sağlayan 

kişilik yapısını ifade etmektedir (Ikemi ve Sugita, 1975: 164). 

TA tüm sosyal roller açısından kişi ve grup problemlerinin 

açıklanmasında bir dil olarak görülen sembolik bir sistemdir (Gowell, 

1977: 215-216). TA, gelecek oryantasyonlu bir teori olup sağlığın 

korunmasında da önemli katkısı bulunmaktadır. TA aracılığıyla 

kendimizi değiştirmemiz sağlıklı yaşamanın fonksiyonel yollarını 

keşfetmemize yardımcı olarak özellikle stresin azaltılmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca TA insan ilişkilerinin tatmin edici şekilde 

yeniden yapılandırılmasını sağlayarak sosyal çevrenin geliştirilmesine 

ve işyerinde tatminkar bir ortamın oluşmasına öncülük eder 

(Murakami vd., 2006: 167). TA turizmde müşteriler ile çalışanlar 

arasında daha iyi bir etkileşim elde edilmesi ve tedarik zinciri ağında 

yer alan taraflarla ilişkilerin geliştirilmesi için de kullanılmaktadır 

(Dragoi, Popa ve Blujdea, 2011: 17). 

Berne (1963, 1964) tarafından geliştirilen TA yapısı; ego durumları, 

transaksiyonlar, temas iletileri, zamanın yapılandırılması, yaşam 
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pozisyonları ve yaşam senaryosu oluşmaktadır (Akt. Wachtel, 1980: 

457). 

1.1. Ego Durumları  

Berne (1966: 364) ego durumunu, uygun bir davranış modeli ile direkt 

ilişkili olan tutarlı bir duygu ve deneyim biçimi olarak tanımlamıştır. 

Berne (1961: 17) daha öncesinde, olgusal olarak ego durumunu bir 

konuya ilişkin uygun duygular sistemi; operasyonel olarak tutarlı 

davranış kalıpları seti; pragmatik olarak da ilişkili davranış 

kalıplarının sergilenmesinde teşvik edici olan duyguların sistemi 

olarak açıklamıştır. Bir başka açıdan ego durumları gerçekliğin 

tanımlanması, bilginin işlenmesi ve dış çevreye tepki gösterilmesinde 

kullanılan organize durumlar olarak ifade edilebilir (Sirridge, 1980: 

127). Daha basit olarak ifade etmek gerekirse ego durumu, ―ruh hali‖ 

olarak da nitelendirilebilmektedir (Wachtel, 1980: 457). 

Berne (1961) ister çocuk ister yetişkin her bireyin bilgi süreci boyunca 

ve dünya ile karşı kaşıya kaldığı sürece üç ego durumuna sahip 

olduğunu belirtmektedir. Bunlar: Yetişkin, ebeveyn ve çocuk ego 

durumlarıdır. Her bir ego durumu kişinin içerisinde bulunduğu 

duygular, tutumlar ve davranış kalıpları ile ilgili ―psikolojik durum‖u 

yansıtmaktadır. Söz konusu ego durumları ile biyolojik olarak gerçek 

ebeveyn, yetişkin ve çocuk arasındaki ayrımı yapmak önemlidir. Bu 

sebeple yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla ego durumlarının baş 

harfleri kullanılmaktadır. Yöneticiler, çalışanlar ve müşteriler bu üç 

ego durumundan biri ile davranmaktadırlar. Ego durumları dışarıdan 

gözlenebilir olup bu durumların anlaşılmasında; kullanılan kelimeler, 
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ses tonu, jest ve mimikler, duruş ve yüz ifadeleri önemli olmaktadır 

(Adams, 2009: 238; Wachtel, 1980: 457; Ciucur, 2013a: 582; 

O’Hearne, 1999: 134; Williams vd., 1983: 43).  

Ego durumları yapısal ve fonksiyonel olarak iki ayrı modelde 

açıklanmıştır. Yapısal analize göre her bireyin kişiliği ebeveyn, 

yetişkin ve çocuk olarak üç ayrı durumda incelenir. Fonksiyonel 

analizde ise ebeveyn ego durumu; eleştirel ebeveyn ve koruyucu 

ebeveyn olarak, çocuk ego durumu ise doğal çocuk ve uygulu çocuk 

olarak ikiye ayrılmış, yetişkin ego durumu ise aynı kalmıştır (Berne, 

1961, Berne, 1977; Akt. Emerson, Bertoch ve Checketts, 1994: 109; 

Keçeci ve Taşocak, 2009: 746). 

Ego durumları üç çember ile şemalandırılabilmektedir. Bu üç çember 

üç ego durumunun birbirinden ayrı ve farklı olduğunu, aynı zamanda 

farklı içerikler ve eylemlerle açıklanabileceğini göstermektedir 

(Sirridge, 1980: 128). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Ego Durumları Modeli    (Yapısal Analiz) 

Kaynak: Berne, E. (1961) Akt. Barrow (2007: 23) 
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Şekil 2. Fonksiyonel Ego Durumları Modeli 
Kaynak: Berne, E. (1961) Akt. Barrow (2015: 171) 

 

Transaksiyonel analiz sıfat tarama testi ölçeği (ACL) kişilerin iletişim 

tarzlarının belirlenmesi yöntemi olup ego durumlarının 

açıklanmasında kullanılabilmektedir (Booth ve Manning, 2006: 277). 

Tablo 1. Ego Durumları ile Önemli Ölçüde Bağdaşan Sıfatlar (Sıfat Tarama Listesi 

Transaksiyonel Analiz Ölçeği - ACL) 

Eleştirel Ebeveyn 
Koruyucu 

Ebeveyn 
Yetişkin Doğal Çocuk 

Uygulu 

Çocuk 

Otakrat 

Sert 

Talepkar 

Dominant 

Kusur bulucu 

Şiddetli 

Tahammülsüz 

Dırdırcı 

İnatçı 

Önyargılı 

Sabit fikirli 

Ciddi 

Acımasız 

Şefkatli 

Düşünceli 

Affedici 

Cömert 

Hoşgörülü 

Yardımsever 

Kibar 

Taktir edici 

Sempatik 

Müsamahalı 

Anlayışlı 

Bencil 

olmayan 

Sıcakkanlı 

Dikkatli 

Becerikli 

Açık 

düşünceli 

Liyakatli 

Adil 

Mantıklı 

Sistemli 

Organize 

Hassas 

Akılcı 

Gerçekçi 

Makul 

düşünen 

Duygusuz 

Maceracı 

Sevecen 

Sanatçı ruhlu 

Enerjik 

Coşkulu 

Heyecanlı 

Nükteli 

Hayalperest 

Yapmacıksız 

Keyif 

düşkünü 

Çekici 

Spontan 

Çekinmez 

Kaygılı 

Kayıtsız 

Tartışmacı 

Kibirli 

Beceriksiz 

Sızlanmacı 

Şaşkın 

Savunmacı 

Muhtaç 

Aceleci 

Çekingen 

Karamsar 

Gergin 

Kaynak: Williams ve Williams (1980: 124) 

Hangi ego durumunun kullanıldığını öğrenmek için pek çok yol 

bulunmaktadır. Eğer konuşmacının ses tonu yumuşak ve rahatlatıcı ise 

koruyucu ebeveyn ego durumunun kullanıldığı anlaşılır. Diğer taraftan 

ses tonu sert ve tehditkar ise eleştirel ebeveyn ego durumu 

Eleştirel Ebeveyn 

Koruyucu (Destekleyici) Ebeveyn 

Yetişkin 

Doğal (Özgür) Çocuk 

Uygulu (Uyumlu) Çocuk 

EE KE 

 

Y 

DÇ UÇ 
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kullanılmıştır. Tarafsız ve sakin bir ses tonu ise genellikle yetişkin ego 

durumunu, neşeli ve duygu yüklü ses tonu doğal çocuk durumunu, 

hem mızmız hem uslu gibi gelen ses tonu da uygulu çocuk ego 

durumunu yansıtmaktadır. Ses tonu dışında jest ve mimikler de ego 

durumlarının anlaşılmasında yardımcı olmaktadır. Örneğin parmak 

kaldırma ve uyarma davranışları ebeveyn, düşünceli bir görüntü veya 

kafa sallama hareketi yetişkin, yerinde duramama (hoplama-zıplama) 

davranışları da çocuk ego durumunu göstermektedir. Bunların yanında 

kullanılan belirli bazı kelimeler ego durumlarının belirlenmesinde 

ipucu vermektedir. ―Dikkatini ver‖ ya da ―O işi hep bu şekilde 

yapmalısın‖ gibi ifadeler ebeveyn ego durumuna, ―Bu bilgi senin için 

faydalı olabilir‖ ya da ―Saatin kaç olduğunu söyleyebilir misin?‖ gibi 

tarafsız ve gerçekçi ifadeler yetişkin ego durumuna, ―Vay be!‖, ―İşte 

bu‖ ya da ―Hadi!‖ gibi coşkulu kısa ifadeler çocuk ego durumuna 

işaret etmektedir (Solomon, 2003: 16). 

Ego durumlarının anlaşılması günlük hayatta pek çok açıdan yardımcı 

olabilmektedir. Sosyal bir ortamda yeni arkadaşlıklar kurma şansını 

arttırmak adına ego durumlarınız kullanılabilir. Bir partiye giderken 

koruyucu ebeveyn modunuzdan uzaklaşıp çocuk egonuzu yanınıza 

alabilirsiniz. ―Eğlenceli olabilir. Hangi ilginç insanlarla 

karşılaşabileceğimize bakalım‖ diyerek kendinizi motive edebilirsiniz. 

Evinizde eleştirel ebeveyn modundan uzaklaşarak insanlara 

gülümseyebilir, diğerleri sizle iletişime geçtiğinde destekleyici 

yorumlar yapıp koruyucu ebeveyn ego durumunuzu ortaya 

çıkarabilirsiniz. Soru sormak, karşı tarafla ilgilenildiğini göstermek 

adına yetişkin ego durumunu, sezgide bulunmak ve birini anlamak 
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için de doğal çocuk ego durumunu kullanabilirsiniz (Solomon, 2003: 

17). 

Ebeveyn ve çocuk ego durumlarında otomatik olarak karşılık verme 

durumu varken sadece yetişkin ego durumunda eyleme geçmeden 

önce olaylar hakkında düşünme ve hesap etme söz konusudur. 

Yetişkin ego durumu spesifik bir zamanda hangi ego durumunun 

uygun olacağını ifade etmektedir (Wachtel, 1980: 459). 

-Ebeveyn Ego Durumu 

Bireyin ailesinden ya da birtakım önemli kişilerden etkilenerek aldığı 

kurallar, kodlar, normlar, önyargılar ve değerlendirmeler bütünüdür. 

Ebeveyn ego durumu bizim için anlamı olmasa bile çocukluğumuzda 

duyduğumuz şeylerin biriktirilmesi olup bir ses kayıt cihazına 

benzetilebilir (Ciucur, 2013a: 582). Bir başka deyişle ebeveyn ego 

durumu insan ruhunun adalet sistemi olup, çocukluktan beri aileye ve 

aile yerine geçecebilecek kişiler üzerine kuruludur (Berne, 1964; Akt. 

Adams, 2009: 240). Eğer kontrol altına alınmak istenen bir durum söz 

konusu ise ebeveyn ego durumu harekete geçirilir (Dragoi, Popa ve 

Blujdea, 2011: 18). Ebeveyn ego durumları ile ilgili ifadelerden 

bazıları şu şekilde örneklendirilebilir (Wachtel, 1980: 458): 

 Uçaklarınız her zaman geç kalır. 

 Bir daha müşteriye o şekilde konuşma! 

 Merak etmeyin Sayın Smith, valizinizin ulaştığından emin 

olacağız. 

Ebeveyn ego durumlarının öğrenilmesini sağlayan fiziksel ipuçları ise 

şu şekildedir (Wachtel, 1980: 458): 
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 Parmak işareti, kolların bağlanması, ellerin belde olması 

 Kalkık ya da düşük kaş, sert bir ses tonu 

 Anlayışlı bir ses tonu, sırtın sıvazlanması 

Ebeveyn ego durumu kendi içerisinde ikiye ayrılmıştır. Bunlar 

eleştirel ebeveyn ego durumu ve koruyucu ebeveyn ego durumudur 

(Solomon, 2003: 15). Eleştirel ebeveyn ego durumu, kişiliğin 

yapılması gereken şeyleri bize söyleyen, yanlış yaptığımızda ise 

söylenip durarak kendimizi suçlu hissettiren yönüdür (Dzik, 1976: 

33). Eleştirel ebeveyn ego durumunda peşin hükümlülük ve yargılama 

söz konusu olup bu ego durumu varsayıma dayanmaktadır (Booth ve 

Manning, 2006: 277). Bir başka ifadeyle eleştirel ebeveyn ego 

durumu, kişiliğimizin aileden alınan önyargılı duygu ve düşüncelerini 

içeren kısmıdır (Solomon, 2003: 15). Ayrıca söz konusu ego 

durumunda suçlama, onay vermeme, taraflı olma ve tenkitçi tavırlar 

söz konusudur (Adams, 2009: 241). Koruyucu ya da destekleyici 

ebeveyn ego durumu yardımcı olma, önemseme, yönlendirme, taktir 

etme, yatıştırma ve desteklemeyi kapsar (O’Hearne, 1999: 135; 

Adams, 2009: 240). Bu ego durumunda sempatik davranışlar olup 

―aferin‖ ya da ―harika‖ gibi övücü ifadeler kullanılabilmektedir. 

Kısacası ebeveyn ego durumunun koruyucu tarafı yumuşak başlı, 

sevecen ve izin verici bir yapıdan oluşmaktadır (Booth, 2008: 324; 

Solomon, 2003: 15). 

-Yetişkin Ego Durumu 

Rasyonel olarak düşünebilme, ne şekilde ve nasıl davranacağımıza 

karar verebilme becerisidir (Kenward, 2013: 1096). Yetişkin ego 
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durumu kişiliğin objektif, mantıksal, gerçekçi ve olgun tarafını 

oluşturmakla birlikte bilgi verme üzerine dayalıdır. Yetişkin ego 

durumunda ebeveyn ve çocuk ego durumundan alınan mesajların 

önemli olup olmadığı değerlendirilmektedir. Kısacası yetişkin ego 

durumu, ebeveyn ego durumu ile çocuk ego durumu arasında aracılık 

görevi görmektedir. Karar verebilme ve problemleri çözme becerisi 

olarak ifade edilen yetişkin ego durumu bu yönü itibariyle işletme 

çevrelerinde kullanılan en önemli ego olmaktadır. Transaksiyonel 

analiz terapilerinin de asıl amacı yetişkin ego durumunun 

güçlendirilmesi ve otonominin geliştirilmesidir (Wachtel, 1980: 458; 

Booth, 2008: 324; Kenward, 2013: 1096). Yetişkin ego durumuna 

ilişkin ifadelerden bazıları şu şekildedir (Wachtel, 1980: 458): 

 Araştırmamız neticesinde faturanıza fazla bir tutarın yazılmış 

olduğunu farkettik, dikkatimizi çektiğiniz için teşekkür ederiz. 

 Ne oldu ve nasıl gerçekleşti? 

 İşini titiz yapmandan dolayı memnunum, müşterilere biraz daha 

nazik davranırsan çok daha iyi olabilir. 

 Hafif bir yemek mi yoksa bir şey mi içmek istersin? 

Yetişkin ego durumunu gösteren birtakım fiziksel unsurlar ise 

şunlardır: (Wachtel, 1980: 458) 

 Dikkatli şekilde göz teması  

 Gerçekçi bir ses tonu 

 Sakin duruş, birini daha iyi anlamak ve duymak için ona doğru 

eğilmek 

 Rahatlamış yüz ifadesi 
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-Çocuk Ego Durumu 

Kişiliğin pek çok açıdan en değerli kısmı olan çocuk ego durumu, bir 

çocuğun aile hayatına kattığı çekicilik, memnuniyet ve yaratıcılık gibi 

değerler açısından bireyin yaşamına katkıda bulunmasıdır. Çocuk ego 

durumu sezgisellik, spontanlık, haz alma ve yaratıcılık üzerine 

kuruludur (Berne, 1964: 25). Çocuk ego durumu çocukluk döneminde 

yaşanılanlarla ilgili bütün duygu ve düşüncelere ait ―hatıralar‖dan 

oluşmaktadır. Söz konusu hatıralara ilişkin deneyimler birey 

tarafından taşınarak bazen yetişkinlik dönemlerinde birden ortaya 

çıkabilmektedir (Solomon, 2013: 15-16). Bu açıdan çocuk ego 

durumu; anıların, eski kişilik ve kalıpların harekete geçirilerek belirli 

bir zamanda karar alma ve davranış esnasında kullanılması şeklinde 

ifade edilmektedir (Pesic vd., 2014: 231). Çekinmeden sergilenen 

davranışlar, anlamsız aksiyonlar, şakacı ve doğal hareketler çocuk ego 

durumunu açıklayan unsurlardan bazılarıdır. Merak, macera heyecanı 

ve özgünlük de bu ego durumuyla bağdaşan kavramlardandır. Çocuk 

ego durumu ile ilişkili olan ifadelerden bazıları şunlardır (Wachtel, 

1980: 458-459): 

 Vay be, harika! 

 Hey, işi kaçta bırakıyorsun tatlım? 

 O yöneticiye sırtımı dönmek istemem. 

 Otel politikanız umrumda değil, çek bozdurmak istiyorum. 

 İstediğim zaman istediğim şeyi istiyorum. 

 Niçin bu kadar iyi değilsin? 

 Bu bardan çıkmam için bir yol bulmaya çalış! 
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 Çalışanla o şekilde konuştuğum için kendimi suçlu hissediyorum. 

Çocuk ego durumuna dair bazı fiziksel belirtiler ise şu şekildedir 

(Wachtel, 1980: 459):  

 Uyuşuk ya da gevşek duruş 

 Mahcup tavırlar, aşağıya yönelmiş gözler 

 Titrek dudaklar, sulu gözler, gülümseyen ışıltılı yüz ifadesi 

 Terleyen eller, gergin spontan hareketler, alındaki endişe 

çizgileri, sabırsız bir ifade 

 Mızmızlanan ya da duygusal bir ses tonu 

Çocuk ego durumu iki kısımda incelenmektedir. Bunlar: Doğal çocuk 

ve uygulu çocuk ego durumlarıdır. Doğal çocuk ego durumu keyif 

düşkünü, düşünmeden hareket eden, eğitilmemiş, dışavurumcu ve 

kendini beğenmiş tavırlarla açıklanan ego durumudur. Ego durumları 

içerisinde en cezbedici ego durumu olan doğal çocuk, adeta 

―eğitilmemiş çocuk‖ davranışlarının sergilendiği ego durumu 

olmaktadır. Doğal çocuk ego durumunda istenilen şeyin elde edilmesi 

adına ne gerekiyorsa yapılmasının gerekli olduğu anlayışı vardır. Bu 

anlayış da öfke krizine, isyana ve zorba davranışların sergilenmesine 

sebebiyet verebilmektedir (Adams, 2009: 242-243). Doğal çocuk ego 

durumunda spontane davranış ve duygular söz konusudur. Bu ego 

durumu çevreye karşı direkt ve hızlı tepkilerimizden oluşan 

deneyimleri ifade etmektedir (Solomon, 2003: 16). Uygulu çocuk ego 

durumu, kişiliğimizin aile gibi otorite figürlerinden öğrenilenlere 

uyum sağlamayı ifade eden yanıdır. Bazen de aileden birtakım 

kısıtlayıcı mesajlarla karşılaşılmaktadır. Bu durumda söz konusu 
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mesajlara uymak yerine onlara karşı çıkılır. Dolayısıyla uygulu çocuk 

ego durumunda uslu olmanın (uyma) yanı sıra karşı çıkma (isyan) 

davranışı da söz konusudur. Burada kendi bildiklerinden öte aileden 

öğrenilenlere uyma söz konusu olduğunda kişi açısından pasiflik ve 

muhtaçlık ortaya çıkmakta, karşı gelme (uymama) söz konusu 

olduğunda ise kişi sinirli ve isyankar olabilmektedir (Wachtel, 1980: 

459; Solomon, 2003: 16; Adams, 2009: 243; Sirridge, 1980: 128). 

Bazı yazarlar (Amundson, 1976; Avary, 1976; Drye, 1974; Edwards, 

1976; Ernst, 1973; Akt. Kuijt, 1978: 24) uygulu çocuk ego durumunu 

itaatkar ve isyankar çocuk ego durumu olarak iki bölüme 

ayırmaktadır. İtaatkar çocuk ego durumu; uyum, çekingenlik, acizlik, 

kendini haksız hissetme gibi durumların söz konusu olduğu çocuk ego 

türüdür (Kuijt, 1978: 24). İsyankar çocuk ego durumu ise; şikayetçi, 

itaatsiz, öfkeli, inatçı, kinci, incitici gibi sıfatları niteleyen durumların 

söz konusu olduğu çocuk ego türüdür (Sani ve Karim, 2005; Akt. 

Kuijt, 1978: 25). 

1.2. Transaksiyonlar 

Transaksiyonel analiz yaklaşımına göre iletişim süreci, ego durumları 

arasındaki yanıt ya da uyarıcıları içeren transaksiyonlardan 

oluşmaktadır (Berne, 1988; Akt. Keçeci ve Taşocak, 2009: 746). Bir 

başka önemli transaksiyonel analiz konsepti olan transaksiyonlar, 

birbirimizle ne şekilde iletişim kurduğumuzu gösterir (Solomon, 2003: 

17). İki kişi arasındaki sözlü ya da sözsüz iletişimin oluşmasını 

sağlayan transaksiyonlardır. Burada genellikle mesaj göndericiden 

alıcıya daha sonra tekrar göndericiye gitmektedir. Göndericinin mesajı 
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transaksiyonel uyarıcı, alıcının uyarıcı için vermiş olduğu geri 

bildirim ise transaksiyonel yanıt olarak ifade edilmektedir. Bunun 

yanında normal bir iletişim bir dizi transaksiyonu içermektedir 

(Wachtel, 1980: 459). 

Berne (1988; Akt. Keçeci ve Taşocak, 2009: 746) tamamlayıcı, çapraz 

ve gizil olmak üzere üç tür transaksiyon olduğunu belirtmiştir. 

Tamamlayıcı transaksiyon, göndericinin herhangi bir ego durumu 

içerisinde göndermiş olduğu mesajın, diğer kişi tarafından beklenen 

ego durumu ile yanıtlanmasını ifade etmektedir (Wachtel, 1980: 460; 

Keçeci ve Taşocak, 2009: 746). 

 

Şekil 3. Tamamlayıcı Transaksiyon. Kaynak: Solomon, 2003: 17 

Şekil 3’te yer alan ifadelerde müşteri çalışanın yetişkin ego 

durumundan, anne de çocuğunun çocuk ego durumundan yanıt 

vermesini beklemiş ve bu beklenti verilen cevaplarla örtüşmüştür. 

Çapraz transaksiyon mesajı alan kişi tarafından beklenen yanıtın 

verilmediği transaksiyondur. Beklenen yanıtın alınmadığı bu 
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durumlarda tatsız bir durum oluşmakta ve dolayısıyla iletişim sekteye 

uğramaktadır (Wachtel, 1980: 461). Şekil 4’teki mesajlarda Ali ve 

çalışan sırasıyla Ahmet’in ve müşterinin yetişkin ego durumundan 

yanıt beklemişlerdir. Ancak Ahmet çocuk ego durumundan müşteri de 

ebeveyn ego durumundan yanıt vererek beklenen ego durumlarını 

göstermemiş ve ikililer arasındaki iletişim aksamıştır. 

 

Şekil 4. Çapraz Transaksiyon Kaynak: Solomon, 2003: 18; Wachtel, 1980: 461 

 

Gizil transaksiyon iki anlamın da çıkarılabileceği transaksiyondur. Bu 

transaksiyon tamamlayıcı olarak gözükebilmekle birlikte psikolojik 

bir temele dayanmaktadır (Wachtel, 1980: 462). Şekil 5’teki 

ifadelerde Ali Aslı’nın yetişkin ego durumundan yanıt bekleyip bu 

yanıtı alsa da bir yandan Ali’nin ebeveyn ego durumunu kullandığının 

ve Aslı’nın da beklenildiği gibi çocuk ego durumu ile yanıt verdiğinin 

hissedilmesi söz konusudur.  
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Şekil 5. Gizil Transaksiyon. Kaynak: Sirridge, 1980: 133. 

1.3. Temas İletileri  

Berne (1964: 15) temas iletilerini ―bir teşhis ünitesi‖ olarak 

tanımlamıştır. Temas iletisi farkedilmemizi sağlayan sözlü ya da 

fiziksel bir davranış olarak ifade edilmektedir. Bu iletiler pozitif veya 

negatif, koşullu veya koşulsuz da olabilir. Temas iletisi bir bakış, baş 

sallama, gülümseme, söylenen bir kelime ya da bir dokunuş olarak 

ortaya çıkabilir. İnsanların her zaman karşısındaki kişilere kendilerinin 

farkedilmeleri adına bir şeyler yapıyor olmaları temas iletilerinin 

varlığını ortaya koymaktadır. Örneğin bebeklerin yaşamlarını 

sürdürmelerinde temas iletilerinin kullanılması gereklidir. Bu 

kullanım, çocukların ebeveynleri tarafından pozitif fiziksel temas 

iletisi olan dokunma yoluyla gerçekleştirilir. Eğer söz konusu temas 

iletisi erken yaşlarda hissedilmezse çocuklar duygusal yokluk 

yaşayabilmekte hatta bu durum ölümle bile sonuçlanabilmektedir 

(Wachtel, 1980: 463; Solomon, 2003: 18).  

Pozitif temas iletileri sağlıklı bir zihinsel gelişimde en faydalı unsur 

olmaktadır. ―Senden nefret ediyorum‖ dan çok ―seni çok seviyorum‖ 
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cümlesini duymak bizleri daha iyi hissettirir. Pozitif temas iletisi ne 

derece samimi olarak ifade edilirse, mesajı alan kişide o kadar iyi 

hisler uyandıracaktır (Wachtel, 1980: 463; Solomon, 2003: 18-19). 

Müşteri ya da çalışana ismiyle hitap edilmesi, müşteri şikayeti ya da 

önerisinin ilgiyle dinlenilmesi, iltifat edilmesi, müşteri ya da çalışanın 

düşüncesinin sorulması ya da sıcak bir gülümseme pozitif temas 

iletilerine farklı örnekler olarak verilebilir. ―Beyefendi‖ ya da 

―hanımefendi‖ demek yerine sen denilmesi, bilinçli şekilde 

karşımızdakine ismiyle hitap edilmemesi, karşımızdakinin 

dinlenilmemesi veya sözünün kesilmesi, bir müşterinin eleştirilmesi, 

müşteri ya da çalışanın dikkate alınmaması da negatif temas iletileri 

olarak örneklendirilebilir. Pozitif temas iletileri genellikle, iş yaşamı 

kalitesinin gelişmesini, çalışanların pozitif bir motivasyonla hizmet 

etmesini ve kişinin işinden duymuş olduğu memnuniyetin artmasını 

sağlamaktadır (Wachtel, 1980: 463-464). 

Koşulsuz temas iletileri sadece varoluşumuzdan dolayı alınan 

tepkilerdir. Örneğin bebekler çok fazla koşulsuz pozitif temas 

iletilerine uğramaktadırlar. Babanın kızına ―seni sen olduğun için çok 

seviyor ve önemsiyorum‖ demesi kızının sadece varlığından dolayı 

sarfedilen bir cümle olması itibariyle koşulsuz bir temas iletisini 

oluşturmaktadır. Koşullu temas iletileri ise yaptığımız ya da 

başardığımız bir durum ya da sahip olduğumuz bir özellik için verilen 

tepkilerdir. Örnek olarak ―iyi şarkı söylersem, güzel bir not alırsam ya 

da iyi bir iş çıkarırsam birileri beni farkedecek veya insanlar güzel 

olduğumu söyler ya da eteğimi beğenirlerse bana koşullu pozitif temas 

iletisi tepkileri vereceklerdir‖ ifadeleri verilebilir Ayrıca annenin 
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çocuğuna ―yatağını topladığın ve odanı temizlediğin zaman seni çok 

seviyorum‖ demesi çocukta bir şeyler yaptığında geri dönüşünün 

alınacağı ilgisini uyandırmakta ve sonuç olarak çocuk yatağını 

toplamakta ve odasını temizlemektedir. Bu durum da koşullu bir 

temas iletisi olmaktadır (Sirridge, 1980: 126; Solomon, 2003: 19). 

1.4. Zamanın Yapılandırılması 

İnsanların zamanlarını yapılandırmalarında geri çekilme, ritüeller, 

vakit geçirme, aktiviteler, psikolojik oyunlar ve samimilik olmak 

üzere 6 farklı yol kullanılmaktadır. Bu yollar aşağıda sırasıyla 

açıklanmıştır (Wachtel, 1980: 465-467): 

Geri Çekilme: Kişinin zamanı yapılandırmasında en az riski olan 

yöntemdir. Bu yöntemde birey, insanlardan ve çeşitli durumlardan 

kendini soyutlamakta olup geçmişi veya temas iletilerini hayal 

etmektedir. 

Ritüeller: Diğer insanlarla sürekli aynı şekilde olan davranış şeklimizi 

ifade eder. ―Merhaba, nasılsın‖ bir selamlaşma ritüeli, biri 

hapşırdıktan sonra ―çok yaşa‖ denmesi de ayrı bir ritüeldir. Ritüellerde 

bir bilginin iletilmesi anlamı olmayıp sadece karşı tarafın varlığını 

kabullenme durumu vardır.   

Vakit Geçirme: Hava durumu hakkında konuşmak gibi insanların 

iletişim kurdukları ortak yönlerden oluşur. Vakit geçirmede, insanlar 

birbirleri ile çok yakın olmadan karşı taraf hakkında bilgi elde 

edilmesine olanak verilir. Konaklama endüstrisinde vakit geçirme, 
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çalışanların müşterilerle iletişim kurması açısından oldukça yararlı 

olabilmektedir. 

Aktiviteler: Bir şeyin yaptırılması amacını içerir. Bunlar iş ile ilgili 

görevlerden oluşabilmekte ve yerine getirildikten sonra genellikle 

temas iletileri meydana gelir. Aktiviteler yapılırken zaman 

yapılandırmasının diğer yöntemleri ortaya çıkabilir.     

Psikolojik Oyunlar: Bu oyunlar herkes ile oynanılabilir, fakat çok da 

eğlenceli değildir. Pek çok oyun bulunmakla birlikte oyunların her biri 

üç temel kısmı içermektedir. Bunlar; daha gerçekçi görünmesi için 

kullanılan tamamlayıcı transaksiyonlar serisi, bir gizli transaksiyon, 

oyunun asıl amacı dahilinde oyun sona erdiğinde karşılaşılabilecek 

negatif sonucu içeren beklenmedik bir sürpriz. Genellikle oyunlar, 

oyuncuların oyun bittiği zamanki hislerini gösteren durumlara göre 

isimlendirilmektedir. Oyunlar temelinde negatif olsa da pek çoğu 

günlük yaşamda oynanmaktadır. Turizm sektöründe oynanılan 

oyunlardan bazısı şu şekildedir:    

Tekmeleme. Bu oyunda kişi, karşısındakini eleştirmek adına onu 

kışkırtacak şeyler yapmakta ya da karşısındaki kişinin ikincil planda 

olduğunu hissetmesini sağlamaktadır. Mazoşist bir kişilik, genel 

olarak insanların karşıt tepkiler vermesi ile sonuçlanmaktadır.  

-  Müşteri: Rezervasyonum için yine geç kaldım Pierre.  

- Baş Garson: Yine mi, Mr. Smith? Üzgünüm bu kez beklemek 

zorunda kalacaksınız (Evet, sen kötü bir müştesisin, işte senin 

tekmen). 



 
168 ÖRGÜT GELİŞTİRME VE ÖRNEK UYGULAMALAR 

Şimdi Seni Yakaladım. Bu oyunda ise oyuncu diğerini bir yalan veya 

negatif durumdan ötürü tuzağa düşürmeye çalışmaktadır. Eğer oyuncu 

karşısındakini başarılı şekilde tuzağa düşerebilirse hesap ödememe, 

oteli tavsiye etmeme ya da otel yöneticisine bir eleştiri mektubu 

yazma gibi birtakım negatif davranışlar sergilemede haklı olacağını 

hisseder. 

- Misafir: Oda servisinin 15 dakika içinde geleceğini söylemiştiniz. 

- Oda Servisi Sorumlusu: Hım, evet efendim, geldiğini sanmıştım. 

- Misafir: Pekala! Geciktiniz, sizi yöneticinize şikayet edeceğim 

(Şimdi seni yakaladım). 

Samimilik: Yetişkin ego durumunu içermektedir. Samimilik diğer 

kişiyle olan içten, önemseyen ve dürüst transaksiyonlar serisidir. 

Samimilik boyunca insanlar, diğer zamanlardan daha çok kendilerini 

açığa vurduklarından dolayı her birey daha hassas olmaktadır. 

Samimilik en iyi hizmetin sunulmasında konaklama sektörü 

çalışanları açısından çok etkili bir konudur.  

1.5. Yaşam Pozisyonları 

Bireyin kendisi ve diğerleri hakkında nasıl hissettiği ile ilgili 

psikolojik pozisyonlar olup kişilerarası etkileşimleri düzenlemektedir 

(Sirridge, 1980: 126; Bennett, 1996: 429). Berne (1972) insanların 

dört yaşam pozisyonundan birini benimsediklerini iddaa etmiştir (Akt. 

Hall, 2019: 37). Bunlar; 

 Ben OK değilim, Sen OK’sin: Kişinin diğerleri ile 

kıyasladığında kendini yetersiz, güçsüz ve aşağı derecede 
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görmesini ifade eden pozisyondur. Çocukların her şeyi 

yapamazken ―büyük insanlar‖ ile kıyaslandığında bu kişilerin 

yapabiliyor olması bu duruma örnek olarak gösterilebilir 

(Sirridge, 1980: 127; Wachtel, 1980: 467).  

 Ben Ok’im, Sen OK değilsin: Kişinin diğerlerini yetersiz ve 

değersiz olarak nitelendirdiği pozisyondur. Bu yaşam 

pozisyonundaki insanlar kendi dertlerinden ötürü diğer insanları 

suçlamaktadır. Kısacası öfkenin hakim olduğu, aldırmayan ve 

küçümseyici bir pozisyon türüdür. Turizm firmaları da bazen bu 

pozisyonu kullanma girişiminde bulunmaktadır (Wachtel, 1980: 

467; Sirridge, 1980: 127). 

 Ben OK değilim, Sen OK değilsin: Burada insanlar kendileri 

de dahil olmak üzere kimseye güvenmediklerinden dolayı ilgili 

pozisyon ümitsizlik pozisyonu olarak nitelendirilmektedir. 

Kişinin hayatı umutsuz bir bakış açısıyla değersiz olarak 

görmesi ve başaramayacağı hissinin olduğu pozisyondur 

(Sirridge, 1980: 127). 

 Ben OK’im, Sen OK’sin: Kişinin kendisinden ve diğerlerinden 

tümüyle memnun olduğu sağlıklı bir yaşam pozisyonudur. Söz 

konusu pozisyonda diğerleri ile pek çok OKEY deneyimleri 

yaşanmaktadır. Bu pozisyon çekici bir pozisyon olup, kişinin 

hayatına devam etmesinde ve gelişiminde motive etmektedir 

(Sirridge, 1980: 127; Wachtel, 1980: 467). 
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1.6. Yaşam Senaryosu 

Her insan hayatının ilk evrelerinde kendi yaşamı açısından bir plan 

geliştirir. Yaşam senaryosu, çocukluğun erken dönemlerinde 

kendimiz, diğerleri ve hayatımız hakkında almış olduğumuz kararlara 

ilişkin bilinçdışı bir planı ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle; 

hayatımızı yaşarken problemlerin çözümünde, çevresel koşullara karşı 

ayakta durmada ve insanlarla olan ilişkilerde spontane bir şekilde 

ortaya çıkan çocukluk döneminde alınan kararları yansıtmaktadır. 

Yaşam senaryosu, kişinin hayatı boyunca tekrarlanan bir şekilde 

yaşamını kapsadığı bir kalıp, konsept ya da olay örgüsüdür. Bir birey 

yaşam senaryosu oluştururduğunda, bugünkü ve gelecekteki 

aksiyonları geçmiş hayat deneyimleri ile birleştirmektedir. Yaşam 

senaryosu; kişinin ailesinden öğrenmiş olduğu temas iletisi 

edinimlerini, öncelikli olarak tercih edilen etkileşim yollarını, 

öğrenilen psikolojik oyunları, seçilen yaşam poziyonlarını, tecrübe 

edilen kültürel ve tarihsel etkileri içermektedir. Örneğin bir babanın 

ufak bir kazada çocuğuna ―bu kadar aptal olabileceğine 

inanamıyorum‖ diyerek bağırması çocuğun herhangi bir şeyi bir daha 

doğru yapamayacağı kararı almasına sebep olabilmekte, söz konusu 

karar da mutsuz (ya da kısıtlı) bir yaşam senaryosunun yaratılmasına 

temel oluşturabilmektedir (Solomon, 2003: 20-21; Wachtel, 1980: 

468; Sirridge, 1980: 136; Erskine, 2019: 9; Shirai, 2006: 183). 
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TRANSAKSİYONEL ANALİZ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Ciucur (2013a: 581) tarafından 42 psikolog ve danışmandan elde 

edilen verilerle yapılan araştırmada, transaksiyonel analiz ego 

durumları ile beş büyük kişilik özelliği arasındaki ilişki ortaya 

çıkarılmak istenmiştir. Araştırma sonucunda uygulu çocuk ego 

durumu ile sorumluluk; doğal çocuk ego durumu ile dışadönüklük 

arasında pozitif bir ilişkinin varlığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanında 

eleştirel ebeveyn ego durumu ile uyumluluk; uygulu çocuk ego 

durumu ile nevrotiklik; doğal çocuk ego durumu ile uyumluluk 

arasında da negatif ilişkiler elde edilmiştir.      

Nayeri, Lotfi ve Noorani (2014: 1167) tarafından samimiyet üzerinde 

transaksiyonel analiz grup eğitimi etkinliğinin ölçülmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarında, transaksiyonel analiz 

eğitiminin samimiyeti anlamlı olarak arttırdığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Pesic vd. (2014: 230) tarafından 36’sının alkolik 36’sının alkolik 

olmadığı 72 kişiden elde edilen verilerle bu kişiler arasında ego 

durumları, yaşam pozisyonları ve birtakım faktör açısından 

farklılaşma durumu araştırılmıştır. Alkolik olanlar ile olmayanlar 

arasında faktörler (Diğerlerini memnun et, mükemmel ol, gayret et) 

açısından anlamlı bir farklılık ortaya çıkmış, yaşam pozisyonları ve 

ego durumları açısından ise gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır.  

Keçeci ve Taşocak (2009: 746) tarafından yapılan çalışmada bir 

transaksiyonel analiz yaklaşımı kullanılarak hemşirelik eğitimi alan 

öğrenciler ile öğretim üyeleri arasındaki iletişim araştırılmıştır. 325 
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öğrenci ve 26 öğretim üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen 

araştırmada öğretim üyeleri kendilerini yetişkin ego durumunda 

görmüşler ve en az olarak eleştirel ebeveyn ego durumunu 

kullandıklarını hissetmişlerdir. Bunun yanında öğrenciler de öğretim 

üyelerinin çoğunlukla yetişkin ego durumunu, en az ise doğal çocuk 

ego durumunu kullandıklarını algılamışlardır.     

Mohammadi, Esmaeily ve Nik (2010: 1490) tarafından yapılan 

çalışmada iletişim becerilerinin artmasında bir transaksiyonel analiz 

metodu olan grup müzakeresinin etkinliği incelenmiştir. Ön-test ve 

son-test uygulanarak gerçekleştirilen araştırmada, transaksiyonel 

analiz metodu olan grup müzakeresinin iletişim becerilerini arttırması, 

başkalarını anlama ve kendini ortaya koyma üzerinde etkili olduğu, 

ancak stres yönetimi üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Ciucur ve Pirvut (2012: 667) tarafından yerel bir otomotiv 

firmasından rastgele seçilen 30 yönetici ve lider kullanılarak 

gerçekleştirilen çalışmada, lider ve yöneticilerin takım liderliği için 

gerekli olan nitelik ve becerilerinin geliştirilmesine ilişkin bir 

yöntemin açıklanması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, liderlik 

eğitimi programı temelli transaksiyonel analize katılan yöneticiler ile 

katılmayanlar arasında duygusal istikrar ve sosyal atılganlık açısından 

anlamlı bir farklılık bulunmuş, samimiyet açısından ise herhangi 

anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır.  

Sheikhmoonesi vd. (2013: 102) tarafından 3 ile 20 yıl arasında iş 

deneyimi olan 25 hemşirenin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada 

hemşirelerin hasta memnuniyeti üzerinde transaksiyonel analiz 
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eğitiminin etkinliğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma 

sonucunda, transaksiyonel analiz eğitiminden sonra hastaların 

memnuniyetlerinin anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Bir başka 

deyişle söz konusu eğitim programı hastaların memnuniyetlerinin 

artmasında istenilen etkiyi göstermiştir.  

Ciucur (2013b: 576) tarafından yapılan araştırmada transaksiyonel 

analiz grup terapi programının psikoloji öğrencilerinin nitelik ve 

kabiliyetlerini geliştirip geliştirmediğinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. 23 psikoloji öğrencisine 12 seanslık program 

yöneltilmiştir. Araştırma sonuçları programın uygulanmasının 

öğrencilerin psikologluk mesleği için gerekli olan gereklilikler 

açısından nitelik ve becerilerini geliştirmesine katkıda bulunduğunu 

göstermiştir.   

Turhal, Kalyoncu ve Keçeci (2018: 42) tarafından 83 öğrenci ve 15 

çalgı öğretmeninden elde edilen verilerle gerçekleştirilen araştırmada 

öğretmen-öğrenci iletişimindeki transaksiyonel analiz ego durumları 

ve kullanılan transaksiyonlar araştırılmıştır. Çalışma sonucunda 

öğretmenlerin çoğunlukla koruyucu ebeveyn ve yetişkin ego 

durumunu kullandıkları saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin kendilerine 

göre çoğunlukla koruyucu ebeveyn, öğretmenlerine göre ise 

çoğunlukla uygulu çocuk ego durumlarını kullandıkları sonucu ortaya 

çıkmıştır. Bunun yanında öğrenci ve öğretmenler en az olarak eleştirel 

ebeveyn ego durumunu kullanmışlardır. Araştırmada elde edilen bir 

diğer sonuç da, öğrenci ve öğretmenlerin iletişimlerinde tamamlayıcı 

transaksiyon kullanmalarıdır.  



 
174 ÖRGÜT GELİŞTİRME VE ÖRNEK UYGULAMALAR 

Ertem ve Keçeci (2016: 485-487, 489) tarafından yapılan çalışmada 

psikiyatri hemşireleri ile hastalar arasındaki iletişimin transaksiyonel 

analiz ego durumları açısından araştırılması amaçlanmıştır. Bu gaye 

ile yapılan çalışma sonucunda, araştırmacı ve başhemşirelerin 

psikiyatri hemşirelerinin ego durumları hakkındaki düşünceleri 

arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 

psikiyatri hemşirelerinin kendilerine, araştırmacılara ve 

başhemşirelere göre ego durumları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Psikiyatri hemşirelerinin kendilerini daha çok yetişkin 

ego durumu ile hareket ettiği, araştırmacı ve başhemşirelere göre de 

psikiyatri hemşirelerinin daha çok yetişkin ve destekleyici ebeveyn 

ego durumları ile iletişimde bulunduğu sonucu da ortaya çıkmıştır. 

Tüm bu bulguların yanı sıra, etkileşim süresince ego durumlarının ve 

transaksiyonların kullanımı hakkındaki farkındalığın,  hasta ve 

hemşire arasında etkili bir iletişimi sağlayacak olmasına ulaşılmıştır.  

Ümmet, Ekşi ve Otrar (2015: 625) tarafından 299 kız ve 237 erkek 

üniversite öğrencisinin katılımıyla elde edilen verilerle gerçekleştirilen 

araştırmada, bu öğrencilerin transaksiyonel analiz ego durumlarının ve 

yaşam memnuniyetlerinin özgecilik davranışlarını yordayıp 

yordamadığı incelenmiştir. Araştırma sonuçları yalnızca destekleyici 

ebeveyn ego durumunun, öğrencilerin özgecilik davranışlarını 

yordadığı; diğer ego durumlarının ise ilgili yordama üzerinde herhangi 

bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin yaşam 

memnuniyetlerinin özgecilik davranışlarını yordadığı sonucuna da 

ulaşılmıştır. Bunun yanında destekleyici ebeveyn ego durumu ile 
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yaşam memnuniyeti bir arada olduğunda öğrencilerin özgecilik 

davranışlarını daha güçlü bir şekilde yordadığı ortaya çıkmıştır.  

Sosnowska vd. (2014: 477) tarafından yapılan çalışmada obez 

insanların transaksiyonel analiz ego durumlarının analiz edilmesi ve 

fazla kilolar ile başa çıkma stratejileri ile ego yapısı, özsaygı 

arasındaki ilişkilerin açıklanması amaçlanmıştır. Çalışmada, ego 

durumları yapısı ve özsaygının fazla kilolar ile başa çıkma stratejileri 

üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

özsaygı ile çocuk ve yetişkin ego durumları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 

Emerson, Bertoch ve Checketts (1994: 109) tarafından transaksiyonel 

analiz ego durumları konseptinin geçerlilik yapısı araştırılmıştır. 

Terapi alan 65 öğrenci ve almayan 95 öğrenci kullanılarak 

gerçekleştirilen araştırmada, terapi alan ve almayan öğrencilerin 

yetişkin ego durumu hariç diğer dört ego durumuna ait puanları 

arasında anlamlı farklılıklar oluşmuştur.  

Sepahpour (2017: 847) tarafından bireylerin üç ego durumu temelli 

ürün deneyimi araştırılmıştır. 33 cep telefonu kullanıcısından elde 

edilen veriler kullanılarak yapılan çalışmada, yetişkin ve çocuk ego 

durumları ile bir ürün seçerek bu üründen memnun kalındığında, 

kullanıcıların bir sonraki seçim için çocuk ego durumuna ilişkin bazı 

yeni ihtiyaçları olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmada her bir 

ego durumunun karakteristiği bir ürünle etkileşim halinde olan aktif 

bir ego durumu olarak ifade edilmiştir. Ayrıca çalışmada her ürünün 

dış görünüşü kullanıcıların çocuk ego durumunu harekete geçirirdiği, 
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dokunma duyusu ile ilgili deneyimlerin ise bütün ego durumlarını 

harekete geçirdiği sonucuna ulaşılmıştır; kullanıcıların yetişkin ego 

durumunun ürünü kullanmada karar vermek için, destekleyici ebeveyn 

ego durumunun ise ürünün korunmasında kullanıldığı sonucu da elde 

edilmiştir.   

Karababa ve Dilmaç (2016: 63, 68) tarafından 405 kız 278 erkek lise 

öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, bu gençler 

arasında transaksiyonel analiz ego durumları, yaşam pozisyonları ve 

insani değerler açısından yalnızlık faktörü incelenmiştir. Yalnızlık ile 

eleştirel ebeveyn ve uygulu çocuk arasında pozitif; destekleyici 

ebeveyn, yetişkin ve doğal çocuk arasında negatif anlamlı ilişkiler 

ortaya çıkmıştır.  

SONUÇ 

Bir hizmetin değerlendirilmesinde iletişim becerisi önemli bir 

unsurdur. İletişim gücü yüksek olan çalışanlar hizmetlerin tekrar satın 

alınması ve yeni müşterilerin kazanılması hususunda işletmeler 

açısından rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Bu bakımdan iletişim 

becerileri yüksek bireylerin istihdam edilmesi özellikle daha çok 

müşteri ile etkileşimde bulunan işletmeler açısından üstün bir değer 

yaratacaktır. Transaksiyonel Analiz, bu üstün değerin elde edilmesi 

için iletişim yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve ölçülmesinde 

kullanılmaktadır. Çalışanların yansıttıkları ego durumlarına göre 

müşteriler ile kurmuş oldukları etkileşimin kalitesi tespit 

edilebilmektedir. Bununla beraber yine işgören müşteri ilişkisinde 

birbirinden farklı transaksiyonlara göre iletişimin aksayıp aksamadığı 
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görülebilmektedir. Dolayısıyla örgütlerin transaksiyonel analiz 

bileşenlerine ilişkin birtakım anket, senaryo, gözlem gibi teknikler 

kullanarak çalışanların iletişim seviyelerini belirleyebilmeleri hizmet 

kalitesi ve müşteri memnuniyetini arttırabilecektir.  
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GĠRĠġ  

Günümüz şartlarında devletler sosyal alanda çok fazla sorunla karşı 

karşıya kalmaktadır. Bu sorunlarla mücadele ederken sivil toplum 

örgütleri, özel sektör gibi yapılanmalar da devlete yardımcı konumda 

bulunmaktadır. Sivil toplum örgütleri kuruluş amaçları doğrultusunda 

ihtiyaç sahiplerine ulaşırken özel sektörden de sosyal sorumluluk 

uygulamaları ile toplumsal sorunlara çözüm bulma ya da yaptıkları 

faaliyet alanları ile toplumsal bir soruna neden olmama gibi bir özellik 

beklenmektedir (Dinçer & Fidan, 1997).  

 

Gelir dağılımındaki yaşanan adaletsizlik, yeterli gıdaya erişememe, 

işsizlik, eğitim olanaklarına ulaşamama gibi sorunlar için ülkeler bazı 

ekonomik ve sosyal girişimlerde bulunmuş, özellikle açık görülen 

alanlarda devlet ya da sivil toplum örgütleri yeni yapılanmalar ortaya 

koymuşlardır. Bu yapılanmalardan biri de 1967’de Amerika’da ortaya 

çıkan “gıda bankacılığı sistemi”dir. Gıda bankacılığı, son kullanım 

tarihi yaklaşmış, paketleme ve üretim hatası olan, ihracat veya ihtiyaç 

fazlası gibi nedenlerle değer kaybeden ya da zayi olma ihtimali 

bulunan ürünlerin ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırılmasını amaçlayan 

(Fisher, 2005) işletmeler ile dernek ve vakıflar arasında köprü 

oluşturan bir organizasyondur (Topçu & Kaya, 2010, s. 257). 

 

Gıda bankacılığı, bağışlanan veya üretim fazlası olan gıda maddeleri, 

giysi ve yakacak gibi ürünleri bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine 

ulaştıran bir sistemdir. Dünyanın pek çok bölgesinde uygulanan bu 

sistem bölgesel olarak birtakım farklılıkları da içinde 

barındırmaktadır. Ülkemizde devlet tarafından desteklenen gıda 



 
186 ÖRGÜT GELİŞTİRME VE ÖRNEK UYGULAMALAR 

bankacılığı, işletmeler için önemli ekonomik ve sosyal avantajlar 

içermektedir. Öncelikli olarak da bu avantajlar sayesinde gıda 

bankacılığı sisteminin önünün açılması ve geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

Gıda kaybı ve israfı çözülmesi gereken önemli bir sorundur. Gıda 

bankaları yoksul tüketicilere fayda sağlarken aynı zamanda gıda 

bankalarına bağış yapan şirketlere de vergi avantajı sağlamaktadır 

(Topçu & Kaya, 2010; Aday & Aday, 2021; Sürmen & Aygün, 2015).  

 

Gıda bankacılığı sisteminin hayata geçirilmesinde sivil toplum 

örgütleri önemli bir yerde durmaktadır. Nihai olarak ihtiyaç 

sahiplerine ulaşma konusunda hem deneyimleri hem de yönetim ve 

organizasyonel yapılanmaları oldukça önemlidir. Bu kapsamda bu 

çalışma ile birlikte dünyadaki gıda bankacılığı uygulamalarının sivil 

toplum örgütlenmeleri bakımından analizi yapılmıştır. Bunu yaparken 

de bir sosyal sorumluluk uygulaması da olan gıda bankacılığı farklı 

ülkelerdeki farklı sivil toplum örüntüleri bakımından ele alınmıştır.  

 

1. GIDA BANKACILIĞI KAVRAMI VE TARĠHÇESĠ 

 

Gıda bankaları, bağışlanan ve üretim fazlası olan gıdaların toplanması, 

depolanması ve dağıtılması amacıyla kâr amacı gütmeyen 

organizasyonlar şeklinde merkezileşmiş ve ihtiyaç sahiplerine 

doğrudan ya da sosyal kuruluşlar aracılığı ile dolaylı olarak gıda ve 

öğün desteği veren depo ve takas odaları (clearing houses) şeklinde 

ifade edilmektedir (Riches, 1986).  
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Gıda bankaları birçok ülkede bağışlanan ya da satın alınan gıda ve 

market ürünlerinin doğrudan gıda güvencesizliği yaşayan (Bazerghi, 

McKay, & Dunn, 2016) yeteri kadar desteklenemeyen ya da çeşitli 

nedenlerle sosyal güvence ağlarının erişemediği kişilere 

ulaştırılmasında önemli rol oynamaktadır (Gentilini, 2013). 

Gıda bankacılığında devletin rolü bu kapsamdaki faaliyetlerin zaman 

zaman verilen desteklerle zaman zaman da vergi indirimi vb. 

uygulamalarla teşvik edici olmasıdır (Tarasuk, St-Germain, & 

Loopstra, 2020). 

 

Gıda bankacılığı kavramı, 1960'ların sonlarında ABD’nin Arizona 

Eyaletinin Phoenix şehrinde John Van Hengel’in yaptığı çalışmalarla 

ortaya çıkmıştır. Van Hengel, gıda bankaları için ulusal bir 

organizasyon olarak 1979'da Second Harvest'ı kurmuştur. Daha sonra 

America's Second Harvest the Nation's Food Bank Network olarak 

adlandırılan kuruluşun adı 2008'de Feeding America olarak 

değiştirilmiştir (Feeding America, 2021).  

Türkiye’de gıda bankacılığının kavram ve kapsam olarak ilk olarak 

5179 sayılı ve 27.05.2004 tarihinde kabul edilen “Gıdaların Üretimi, 

Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ile ortaya çıkmıştır. 5179 

sayılı Kanun’un 3.maddesinde gıda bankası; “Bağışlanan veya üretim 

fazlası sağlığa uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda 

depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları 

vasıtasıyla fakirlere ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kâr 

amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonlar” 
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olarak tanımlanmaktadır. Gıda bankacılığının kâr amacı gütmeyen 

örgütler aracılığıyla yapılmasını içeren düzenlemenin ardından 

belediyelerin de gıda bankacılığı yapmasına imkân sunan 5393 sayılı 

Belediye Kanunu ise 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilmiştir 

(Çuhadar, 2017). 

 

Türkiye’de gıda bankacılığı faaliyeti ilk olarak, Türkiye İsrafı Önleme 

Vakfı’nın katkılarıyla Diyarbakır’da 20 Ocak 2004 tarihinde başlamış 

ve Diyarbakır Gıda Bankası kurulmuştur. İkinci gıda bankası 

Konya’da Dost Eli Derneği, üçüncü gıda bankası ise Gaziantep’te 

Gaziantep Büyükşehir Gıda Bankası olarak faaliyetlerine başlamıştır 

(Sürmen & Aygün, 2009; Akgül, 2004). 

 

Gıda bankacılığı kanunu gereğince Türkiye’de ilk olarak sistemli bir 

şekilde gıda bankacılığı uygulamasını Konya Dost Eli Derneği hayata 

geçirmiştir. Türkiye’de bir ilk olan “Yoksullar İçin Ücretsiz Gıda 

Market ve Giyim Mağazası” Dost Eli Derneği tarafından açılmıştır. 

Dernek aynı zamanda uyguladığı gıda bankacılığı sistemini, 

Türkiye’nin il ve ilçe bazında uygulamak isteyen birimlere 

danışmanlık yapmaktadır (İsina, 2007). 

 

Genel olarak bakıldığında 1960’lı yıllarda Amerika’da başlayan gıda 

bankacılığı uygulamaları Avrupa’da 1980’lerde yaygınlaşmış 

Türkiye’de ise 2000’li yıllarda karşılık bulmuştur (Akgül, 2004, s. 

16). 
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2. SĠVĠL TOPLUM ÖRGÜTLERĠNĠN FARKLI 

ÜLKELERDEKĠ ORTAYA ÇIKIġLARI VE ÖRÜNTÜLERĠ 

 

Sivil toplum genel olarak devletle toplum arasında yer alan ara 

kademe (Çaha, Çaylak, & Tutar, 2013, s. 13) olarak tanımlanırken 

sivil toplum örgütleri de toplumsal sorunlar konusunda duyarlılığı 

yüksek bu sorunlara çözüm yoları bulan, belli değerlerin korunması, 

çıkarların yaşama geçirilmesi hususunda aktif görev alan örgütsel 

etkinlikler olarak ifade edilebilir (Keyman, 2006, s. 15).  

 

Sivil toplum örgütleri yerine kâr amacı gütmeyen sektör, üçüncü 

sektör, vakıf, dernek  gibi farklı tanımlamalarda mevcuttur. Sivil 

toplum örgütlerine ilişkin tanımlardaki farkların sebeplerini DiMaggio 

ve Anheier (1990, s. 144-146); a) örgütsel ve sektörel farklılıklar, b) 

toplumların dinî, etnik ve ideolojik heterojenliği, c) ülkeler ve 

toplumlar arasındaki değer farklılıkları, d) tarihsel koşullar, e) kamu, 

özel ve sivil sektörler arası ilişkiler ve f) politik gelenek ve kurumlar 

olarak ifade etmişlerdir.  

 

Sivil toplum örgütlerinin ortaya çıkışlarında farklı dinamikler söz 

konusudur. Salamon ve Anheier’de (1996, s. 23) sivil toplum 

örgütlerinin ortaya çıkışlarındaki farklılıkları belli kuramlar üzerinden 

açıklamıştır. Bu bağlamda hükümet/piyasa başarısızlığı kuramı sivil 

toplum örgütlerinin ortaya çıkışlarını piyasa veya devlet tarafından 

kamu ve yarı-kamusal ürünlerin karşılanamaması ya da eksik kalması 

ile ilişkilendirirken (Weisbrod, 1977) arz yönlü yaklaşımda 

dini/ideolojik değerler üzerinden daha fazla taraftara ulaşma çabası bir 
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anlamda “sosyal girişimciler”in varlığından bahsetmektedir (James, 

1987). Güven kuramı ise devletin yetersiz kalması ve özel sektöründe 

bilgi asimetrisi nedeniyle güven vermeyen durumlarda maddi kaygı 

taşımamaları sebebiyle sivil toplum örgütlerinin daha güvenilir 

bulunması sonucu ortaya çıkışına atıf yapar (Hansmann, 1980). Refah 

devleti kuramında sosyal refahın artması amacıyla devletin ekonomiye 

aktif ve kapsamlı bir müdahalesi söz konusuyken bu tür hizmetler 

genel anlamda devlet tarafından sağlanmaktadır (Salamon & Anheier, 

1998, s. 224). Karşılıklı bağımlık kuramında ise bir ilişki ve ortaklık 

söz konusudur. Bu kuramda devlet ve sivil toplum örgütlerinin 

birbirini tamamlaması durumu görülmektedir. Sosyal kökenler kuramı 

ise daha önceki tüm kuramlardan farklı olarak sosyal, politik, 

ekonomik koşulların sivil toplum örgütlerinin bulunduğu alanın ve 

sivil toplum örgütlerinin türlerini etkilediğini savunmaktadır (Anheier, 

2005).  

 

Salamon ve Anheier (1998) sivil toplum örgütlerinin ortaya çıkış 

örüntülerini hükümetlerin sosyal refah harcamalarının düzeyi kâr 

amacı gütmeyen sektörün ölçeği boyutlarını kullanarak yaptıkları 

çalışmalarında liberal, sosyal demokrat, korporatist ve devletçi olmak 

üzere dörde ayırmıştır. Liberal model, ABD ve Birleşik Krallık 

tarafından temsil edilen bir modeldir. Hükûmetin düşük sosyal refah 

harcamaları yaptığı, sivil toplum örgütlerinin daha büyük bir yapıya 

sahip olduğu görülmektedir. İsveç ve İtalya’nın örnek verilebileceği 

sosyal demokrat model liberal modelin aksine, sivil toplum örgütleri 

faaliyetleri sınırlıdır. Bu modelde devlet desteği ve devlet tarafından 
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sağlanan sosyal refah korumaları kapsamlıdır. Korporatist modelin en 

önemli temsilcileri Almanya ve Fransa’dır. Bu modelde devletin 

büyük ölçekteki sosyal refah harcamaları sivil toplum örgütleri 

aracılığıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla hem devlet tarafından yapılan 

sosyal refah harcamaları yüksek hem de sivil toplum alanı geniştir. 

Japonya gibi ülkelerle karakterize edilen devletçi modelde ise hem 

devletin sosyal refah korumaları hem de sivil toplum alanı oldukça 

dardır.  

 

Politik ve sosyokültürel örüntü bakımından yapılan uluslararası 

çalışmalarda Türkiye yer almamaktadır. Bu alanda yapılan 

çalışmalardaki örüntüler incelendiğinde Türkiye’nin, devlet baskın ve 

belli ölçüde korporatist özellikler taşıdığı ifade edilebilir (Erdoğmuş, 

2020).
2
 

 

Genel olarak incelendiğinde her ülkedeki sivil toplum yapısının 

birbirinden farklı olduğu açıkça görülmektedir. Bu farklılıkların 

temelinde de sosyal, ekonomik, politik bir takım nedenler 

yatmaktadır. Aynı sosyo-ekonomik şartlara sahip ülkelerde dahi 

görülen farklılıklar ise ülkelerin tarihsel köklerinin de sivil toplum 

yapılanmalarına etki ettiğinin bir göstergesidir.   

 

 

 

 

                                                            
2 Detaylı bilgi için bakınız: Erdoğmuş, N. (2020). Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü 
ve profesyonel çalışma. İstanbul: İLKE Yayınları. 
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3. BÖLGESEL GIDA BANKALARI BĠRLĠKLERĠ 

 

Gıda bankacılığı bulunduğu ülkenin ve bölgenin ekonomik, siyasi ve 

kültürel yapısından bağımsız olarak düşünülemez. Aslında her gıda 

bankası kendi yönetsel ve organizasyonel yapısını bulunduğu 

bölgeden etkilenerek oluşturmaktadır. Bu sebeple de dünyanın her 

yerinde özünde aynı sosyal amacı taşıyan gıda bankacılığının farklı 

şekilde yapılandığını ve projelendirildiğini görmek mümkündür (Okur 

& Sayın, 2014).  

 

1960’larda Amerika’da başlayan gıda bankacılığı uygulamasında 

1979'da Second Harvest olarak başlayan yapılanma 2008'de adını 

Feeding America olarak değiştirmiştir (Feeding America, 2021). Gıda 

bankacılığı faaliyetleri ABD’den sonra Avrupa’da da görülmüştür. 23 

Eylül 1986’da faaliyete geçen Avrupa Gıda Bankaları Birliği (The 

European Federation of Foodbanks - FEBA) 1988 ve 1992 arasında 

İspanya, İtalya, İrlanda ve Portekiz’deki, 1994’ten 2001’e kadar da 

Polonya, Yunanistan ve Lüksemburg’taki gıda bankalarının gelişimini 

desteklemiştir. 2004’ten itibaren Almanya, Macaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Slovakya, Birleşik Krallık, Litvanya, Sırbistan, ve 2010-

2011 yıllarında da Hollanda, İsviçre, Estonya, Danimarka, Karadağ bu 

ağa katılmışlardır (FEBA, Our mission, 2021). Günümüzde Avrupa 

Gıda Bankaları Federasyonu (FEBA), ulusal kuruluşlar veya bireysel 

gıda bankaları olan 24 tam üyeden oluşur (FEBA, Membership, 2021).  

1986'da kurulan ve merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Gıda 

Bankaları Federasyonu (FEBA), Avrupa'da gelişen bir gıda bankaları 

ağıdır. FEBA, gıda israfına karşı mücadele ve en çok ihtiyaç duyulan 
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ülkelerdeki gıda bankalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi yoluyla 

açlığı ve yetersiz beslenmeyi azaltmaya çalışmaktadır. FEBA, The 

Global FoodBanking Network (GFN) ile uzun süreli bir ortaklığa 

sahiptir (The Global Foodbanking Network, 2021).  

 

Önemli ve temel bir yapılanma da The Global FoodBanking 

Network’tür. The Global FoodBanking Network 2006 yılından bu 

yana dünya üzerinde açlık sorunuyla mücadele için gıda bankaları 

aracılığıyla açlığı azaltmak ve gıda güvenliğini sağlamak üzere 40’dan 

fazla ülkede yeni gıda bankalarıyla ortaklık, eğitim ve bilgi alış-verişi, 

kapasite geliştirme ve güvenlik sağlama gibi programları 

yürütmektedir. Mevcut gıda bankaları ve gıda bankası ağının 

desteklenmesi/geliştirilmesi, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni gıda 

bankalarının oluşturulması için çalışmalar yapmaktadır. Kuruluş, bu 

projelerde gıda bankacılığı bilgisini desteklemek için eğitim 

materyalleri sağlamakta ve imkânları ölçüsünde teknik ve mali 

yardımda bulunmaktadır. Küresel Gıda Bankacılığı Ağı (The Global 

FoodBanking Network), Avrupa Gıda Bankaları Birliği (The 

European Federation of Food Banks-FEBA) ve Feeding America 

kurumlarıyla yakın ilişki içindedir (The Global FoodBanking 

Network, 2021). Küresel Gıda Bankacılığı Ağı aynı zamanda  G20, 

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Dünya Bankası, 

Dünya Gıda Programı (WFP), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO) gibi uluslararası kuruluşlarla ve Orta Doğu ve Afrika 

ve Güney Asya’daki Gıda Bankacılığı Geliştirme Teşebbüsü (Food 

Banking Regional Network) ile de işbirliği halindedir (TBMM, 2018). 
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Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya’daki Gıda Bankacılığı Geliştirme 

Teşebbüsü (Food Banking Regional Network) de Mısır, Suudi 

Arabistan, Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün, Bangladeş, Somali, 

Uganda gibi toplamda 20 ülkenin de içinde yer aldığı bir 

organizasyondur (Food Banking Regional Network, 2021).  

 

Dünyadaki uygulamalara bakıldığında Küresel Gıda Bankacılığı Ağı 

(The Global FoodBanking Network), Avrupa Gıda Bankaları Birliği 

(The European Federation of Food Banks-FEBA), Feeding America, 

Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya’daki Gıda Bankacılığı Geliştirme 

Teşebbüsü (Food Banking Regional Network) gibi çatı yapılanmalar 

dikkat çekmektedir.  

 

Sivil toplum örgütleri ve işletmeler bugün geldiğimiz noktada sosyal 

olaylara kayıtsız kalamamaktadırlar. Sivil toplum örgütlerinin bu 

olaylara bakışları ise Salamon ve Anheier (1996)’in de ifade ettiği gibi 

belli faktörlerden etkilenmektedir. Özellikle ülkelerin içinde 

bulundukları ekonomik, sosyal ve politik olaylar sivil toplum 

örgütlerinin iş yapma biçimleri, yapılanma, faaliyet alanı ve 

çeşitliliğini etkilemektedir. Bu bağlamda önceki bölümde gıda 

bankacılığı kavramı, ortaya çıkışı, sivil toplum örgütlerinin ortaya 

çıkış örüntüleri gibi konular üzerinde durulmuştur. Aşağıdaki bölümde 

de yapılanmalar içerisinde yer alan önemli örnekler aşağıda 

aktarılmıştır. Bu kapsamda Feeding America (Amerika), Avustralya 

Gıda Bankası (Avusturalya), FareShare (İngiltere), Mısır Gıda 

Bankası (Mısır), Leket Israel (İsrail) ve TİDER (Türkiye) incelenen 

gıda bankaları arasında yer almıştır.  
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3.1. Feeding America 

 

1979'da Second Harvest olarak başlayan 2008 yılından bu yana 

Feeding America adıyla faaliyetlerine devam eden oluşum, ülke 

çapında 200 gıda bankası ve 60.000 gıda kilerinden oluşan bir ağ ile 

Amerika’nın en büyük yerel açlık yardım kuruluşudur. Feeding 

America gıda bankaları ağı toplumsal ihtiyacı karşılamak üzere 2 

milyonu çocuk ve 7 milyonu yaşlı olmak üzere 40 milyon insana 

ulaşmaktadır (Our History, 2021).  

 

COVID-19 krizinden önce her yıl 40 milyondan fazla insana yemek 

veren kuruluş, salgın nedeniyle artan talep karşısında operasyonlarını 

yeniden yapılandırmış 2020 yılında, açlıkla karşı karşıya olan ihtiyaç 

sahiplerine yaklaşık 5,2 milyar yemek sağlamıştır. Feeding America, 

gıda desteğinin yanı sıra gıda israfını önleyen ve gıda güvenliğini 

artıran, insanları yoksulluktan koruyan yasaların savunuculuğunu 

yapan programları da yürütmektedir. Feeding America, The Global 

Foodbanking Network’ün de partner kuruluşudur (Partner 

organizations, 2021).  

Feeding Amerika gıda destek programları kapsamında Mobil Kiler 

Programı (Mobile Pantry Program) ile yiyecekleri önceden 

paketlenmiş kutularda önemli ölçüde yetersiz hizmet alan veya 

ulaşılması zor bölgelerdeki ailelere ulaştırmaktadır.  Afet Gıda 

Yardımı  (Disaster Food Assistance) ile felaket yaşandığında, bölgeye 

acil yiyecek ve afet yardım malzemeleri sağlanmaktadır. Yaz Yemeği 

Programları (Summer Meal Programs) ile çocukların yaz ayları da 

dahil olmak üzere ücretsiz yemeğe ulaşması sağlanmaktadır. Sırt 
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Çantası Programı (BackPack Program) ile öğrencilerin hafta içi 

okulda ücretsiz veya indirimli yemeğe, hafta sonları da besleyici 

öğünlere erişebilmelerini sağlanmaktadır. Bu kapsamda 160'tan fazla 

yerel gıda bankası ile çalışmalar sürdürülmektedir. Okul Kiler 

Programı (School Pantry Program) ile düşük gelirli çocuklara okulda 

gıda desteği sağlanmaktadır. Çocuk Cafe (Kids Cafe) programı ile 

okul sonrası saatlerde düşük gelirli çocuklara ücretsiz atıştırmalıklar 

ve yemekler sağlanmaktadır. Kıdemli Market Programı (Senior 

Grocery Program) ile yaşlıların evde kolayca yapabilecekleri dengeli, 

besleyici öğünler sağlayarak özel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ek 

Beslenme Yardım Programı (SNAP) her yıl 40 milyondan fazla insana 

ulaşan zor zamanlardan geçen kritik ve temel beslenme ihtiyaçları 

olan ailelere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Feeding America, 

uygun ailelerin programı anlamasına ve başvurmasına yardımcı olmak 

için eyalet ve yerel kurumlar, aile savunucuları, işverenler, topluluk ve 

inanç temelli kuruluşlarla ortaklık kurarak bu boşluğu doldurmaya 

çalışmaktadır (Our Food Assistance Programs, 2021). 

Feding America’nın çalışma ortakları oldukça geniştir. Belli alanlarda 

ortaklıkları bulunan kuruluş temelde gıda ve fon ortakları olarak temel 

iki alan ayırmıştır. Bu alanların altında vizyoner, liderlik, misyon, 

rehberlik, destekleyici, medya, afet, bireysel ve covid-19 müdahale 

ortakları bulunmaktadır (Our Partners, 2021).  

 

Feding Amerika gıda bankalarını, açlık ve gıda konusunda faaliyet 

gösteren yardım kuruluşlarına yiyecek toplayan ve dağıtan, kâr amacı 

gütmeyen kuruluşlar olarak tanımlamaktadır. Gıda bankaları, açlıkla 
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mücadele eden insanlara doğrudan yiyecek vermek yerine daha küçük 

ölçekteki kuruluşlar için gıda depolama hizmeti vermektedir. 

ABD'deki gıda bankaları geniş kırsal alanlara yayılmış insanlara 

hizmet veren küçük operasyonlardan, her yıl milyonlarca sterlin gıda 

depolayan ve dağıtan çok büyük tesislere kadar çok çeşitlilik arz 

etmektedir. Gıda bankalarının çalışma şeklini de tesislerin 

büyüklüğünden personel sayısına kadar çok çeşitli faktörler 

etkilemektedir. Tüm gıda bankalarının ortak noktası ise, günlük 

operasyonlarını yürütmek için bağışçılara ve gönüllülere 

güvenmeleridir (Our Work, 2021). ABD’de birçok gıda bankası dini 

temelli organizasyonlarla ilişki içerisindedir. Özellikle küçük ölçekli 

gıda bankaları kilise ya da diğer STK organizasyonlarının içerisinde 

yer almaktadır. Dağıtılan gıdaların büyük oranı yerel kaynak ve 

bağışlardan oluşurken Amerikan Tarım Bakanlığının, Acil Gıda 

Destek Programı kapsamında desteği de söz konusudur (Durna, 2020, 

s. 345).  

ABD’de gıda bankacılığına yapılan bağışlar arasında ulusal gıda 

üreticileri, perakendeciler, paketleyiciler, nakliyeciler, yetiştiriciler, 

devlet ve diğer kuruluşlar yer almaktadır (TBMM, 2018). 

 

3.2. Avustralya Gıda Bankası (Foodbank Australia) 

 

Avustralya Gıda Bankası, Avustralya'nın en büyük gıda yardım 

kuruluşu olarak hayati önem taşıyan bir ölçekte faaliyet 

göstermektedir. Gıda bankası ülke çapındaki gıda yardım kuruluşları 

için kurtarılan gıdanın % 70'inden fazlasını sağlamaktadır. Avustralya 
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Gıda Bankası The Global Foodbanking Network’ün de bir üyesidir 

(What We Do, 2021). 

 

Avustralya Gıda Bankası, her yıl 5 Avustralyalıdan 1'ine, her ay 

815.000 Avustralyalıya yiyecek sağlayarak açlık ve gıda güvensizliği 

ile mücadele eden bir kuruluştur. Avustralya'daki her eyalet ve 

bölgede faaliyet göstermektedir. Avustralya Gıda Bankası, 19'u 

akredite olan 32 üye ülkeden oluşan The Global Foodbanking 

Network'ün (GFN) sertifikalı üyesi olan tek Avustralya gıda yardım 

kuruluşudur (Who We Are, 2021).  

 

Her eyalet ve bölgede 2.400'den fazla hayır kurumuna gıda sağlayan 

gıda bankasının (Our Story, 2021) içerişinde teknoloji, gıda, finans 

gibi sektörlerin de yer aldığı büyük ölçekli 53 çalışma ortağı 

mevcuttur (Our Supporters, 2021).  

 

Yardım sektörünün kileri olan Avusturalya Gıda Bankası, ulusal ve 

eyalet bazlı ekipleri ile, gıda tedarik etmek ve bağış toplamak için 

çiftçiler, toptancılar, üreticiler ve perakendeciler dahil olmak üzere 

tüm gıda ve bakkal endüstrisi ile birlikte çalışmaktadır. Ayrıca yeterli 

miktarda gelmeyen temel gıdaları üretmek için de tedarikçiler, 

üreticiler ve nakliyeciler ile işbirliği yapılmaktadır (Who We Are, 

2021). 

 

Avusturalya Gıda Bankası tarafından dağıtılan yiyecekler, topluluk 

kilerleri, yemek salonları, mobil çorba kamyonları, acil durum 

sepetleri ve okullarda kahvaltı veya öğle yemeği programları gibi 

hayati gıda yardım programlarında kullanılmaktadır (Charities, 2021).  
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Avusturalya Gıda Bankasından hizmet alanlar arasında hayır 

kuruluşları, okullar ve bireyler bulunmaktadır. Gıda Bankası 

öğrencilere düzenli olarak sağlıklı, besleyici bir kahvaltı yapma fırsatı 

veren programlar kapsamında Güney Avustralya'da 500'den fazla okul 

programını desteklemektedir (Schools, 2021). Gıda bankası ayrıca 

ihtiyaç sahibi bireylere ve ailelere hizmet veren 586 toplum temelli 

kâr amacı gütmeyen ortak kuruluşlardan oluşan bir ağ ile işbirliği 

içinde her ay 126.000'den fazla Güney Avustralyalıyı gıda yardımı ile 

desteklemektedir. Bu hizmetleri de Foodbank Food Hub, Foodbank 

Pop Up ve Foodbank Engel Programları kapsamında 

gerçekleştirmektedir (Get Help From Foodbank, 2021).  

 

Avusturalya Gıda Bankasının en temel sorunlardan biri ise ülke 

büyüklüğünden kaynaklanan mesafelerin uzun oluşudur. Bölgeler 

arası mesafe uzunluğu gıda nakliyesinde soğuk zincir ihtiyacını ortaya 

çıkarmakta bu da oldukça maliyetli bir konu olarak faaliyetlere 

yansımaktadır (TBMM, 2018).  

 

3.3. Ġngiltere (FareShare) 

 

FareShare, 1994 yılında kurulan Birleşik Krallık'ın en uzun süredir 

devam eden gıda dağıtım yardım kuruluşudur (Our History, 2021). 

Kuruluş FEBA ve The Global Foodbanking Network'ün (GFN) de 

üyesidir. 

 

2019/2020 döneminde FareShare hizmetlerinde önemli bir artış 

yaşanmıştır. Desteklenen hayır kurumlarının sayısı 10.962'ye, 
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FareShare yemeklerine her hafta erişenlerin sayısı ise 933.178'e 

yükselmiştir (Our impact, 2021).  

 

Gıda bankası çiftçilerden nakliyecilere, konaklama zincirlerinden 

süpermarketlere ve büyük markalardan küçük, bağımsız üreticilere 

kadar tedarik zinciri genelinde 500'den fazla şirketle çalışmaktadır 

(Who we work with, 2021).  

 

FareShare’in önemli çalışmalarından biri, önemli bir market zinciri 

olan Tesco ile yaptığı işbirliğidir. 2012 yılından bu yana sürdürülen 

çalışma kapsamında mağaza düzeyindeki fazla yiyecekleri ihtiyaç 

sahiplerine, hayır kurumlarına kurulan teknoloji alt yapısı ile 

ulaştırılmaktadır. Sisteme kayıt yapıldığı takdirde yerel bölgedeki 

katılımcı bir mağaza ile eşleştirme yapılmakta, fazla yiyeceklerin 

düzenli olarak temin edilmesi sağlanmaktadır (Our Work With Tesco, 

2021).  

 

2013 yılından bu yana da Asda, taze gıda tedarikçileri ve FareShare’in 

ortaklığı devam etmektedir. Proje kapsamında taze gıda ürünlerinin  

fazlası, hatta sipariş edilmemiş stok durumunda zaman ve maliyet 

sorunu sebebiyle “geri göndermek” yerine  ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılmasını içermektedir (Our Work With Asda, 2021).  

İngiltere’de yapılan gıda bankacılığı uygulamasında özellikle 

FareShare ve FareCycle kapsamında büyük perakendecilerle yapılan 

anlaşmalarla yapılan yardımların miktarı arttırılmaktadır (TBMM, 

2018).  
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3.4. Mısır Gıda Bankası (Egyptian Food Bank) 

 

Mısır Gıda Bankası, açlık konusunda uzmanlaşarak topluma hizmet 

etmek ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amacıyla 2006 yılında bir 

grup iş adamı tarafından kurulmuştur. Mısır'daki yoksul ve gıdaya 

ihtiyaç duyan insanları önemseyenlerle ortaklıklar kurarak çeşitlilik ve 

yenilik yoluyla açlık sorunlarını ele alan etkili programlar 

oluşturulmaktadır (The Organization, 2021). 

Mısır Gıda Bankası, 12 yılı aşkın bir süredir bireysel ve kurumsal 

bağışçıları, gerçekten finansman ihtiyacı olanlarla buluşturmaya 

çalışmaktadır. Mısır Gıda Bankasının bu konudaki uzmanlığı, sadece 

yerel düzeyde değil, aynı zamanda, yeterli besleyici gıda sağlama 

konusundaki deneyimini ve bilgi birikimini paylaşarak, bölgesel ve 

uluslararası düzeyde de önemli bir rol oynamaktadır. Bölgesel 

anlamda birçok gıda bankasının kurulmasına öncülük etmiştir. Mısır 

Gıda Bankası’nın faaliyetlerini ve programlarını kurumsal sosyal 

sorumluluk kavramının altında proaktif olarak destekleyen çok sayıda 

kurum, kuruluş ve banka vardır (Our Experience and Achivements, 

2021).  

 

Kurumsal ve organizasyonel anlamda şirketlerin, belirli bir dönemde 

satışlarının bir yüzdesini bağışlaması, kampanyalar, sponsorluklar, el 

ilanı dağıtılması, paketlemede gönüllü çalışanlar, maddi olmayan 

bağışlar, mağaza zincirlerine Mısır Gıda Bankası bağış kutuları 

eklemek gibi faaliyetler yürütülmektedir (Corporate and 

Organizations, 2021).  

 



 
202 ÖRGÜT GELİŞTİRME VE ÖRNEK UYGULAMALAR 

Ayrıca tüm şehirlerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için Mısır Gıda 

Bankası STK'larla ortaklık yapmaktadır. Başvuru yapan STK 

değerlendirmeye alındıktan sonra nihai karar verilmektedir. Karar 

olumlu olursa STK’lar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak gıda paketlerini 

aylık veya mevsimlik olarak almaya başlamaktadırlar (NGO's, 2021). 

İhtiyaç sahiplerine ulaşmak için restoran, kafe ve otellerle yapılan 

işbirlikleri içerisinde de farkındalık programları boşa harcanan 

yiyecekleri kurtarmak için el ilanları dağıtımı, satışlarından belli bir 

yüzdeyi bağışlamak gibi uygulamalar gerçekleştirilmektedir 

(Restaurants, Cafes and Hotels, 2021).  

 

Mısır Gıda Bankası 4 temel program üzerinden faaliyetlerine devam 

etmektedir. Bu programlar Beslenme Programları (Feeding Programs), 

Geliştirme Programları (Development Programs), Yardım Programları 

(Relief Programs), Farkındalık Programları (Awarness Programs) 

olarak ifade edilebilir. Beslenme Programları kapsamında okul 

beslenme programları, zekat-sadaka-kurban bağışları, Geliştirme 

Programları kapsamında (Employment and Rehabilitation) işsizliğin 

ortadan kaldırılması, ihtiyaç sahiplerinin teknik ve mesleki becerilerini 

geliştirerek iş sahibi olmaları, (Villages Development Project) temel 

hizmetlerden yoksun olan köylere yardım, (School Feeding Kitchen) 

yoksul bölgelerdeki okul öğrencilerine besleyici sıcak yemekler 

sağlarken, aynı zamanda çocukların annelerine aşçılık işleri ve bu 

okullarda eğitim kursları sağlamaktadır. Farkındalık Programları ile de 

gıda israfının önüne geçmek hedeflenmektedir (Programs, 2021).  
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3.5. Leket Ġsrail Ulusal Gıda Bankası (Leket Israel The 

National Food Bank)  

 

2003 yılında, Leket İsrail'in öncüsü olan Sofradan Sofraya, besleyici 

ihtiyaç fazlası gıdanın kurtarılması, gıda israfının önlenmesi ve gıda 

güvensizliği sorununun ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak 

amacıyla kurulmuştur. The Global Foodbanking Network’ün de üyesi 

olan organizasyon kısa sürede İsrail’in en büyük gıda ve gıda dağıtım 

ağı haline gelmiştir.  Leket İsrail, tarımsal ürünlerin fazlasını toplamak 

ve pişmiş yemekleri toplamak ve ardından bunları ülke çapında 

ihtiyaç sahiplerine dağıtma faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Aynı 

zamanda kuruluş doğru beslenme konusunda farkındalık oluşturmaya 

yönelik olarak hedeflenen nüfus için beslenme atölyeleri düzenleyen 

profesyonel diyetisyenlerden oluşan bir kadroyla birlikte 

çalışmaktadır. Leket İsrail 105 çalışanı ve 15.000 gönüllüsü ile 330 

kâr amacı gütmeyen kuruluş ile haftada 246.000 ihtiyaç sahibine 

ulaşmaktadır (About the Organization, 2021). 

Leket İsrail’in en önemli projelerinden biri de 2005 yılında 

uygulamaya giren Gleaning the Land’dir. Bu proje, gıda bankasının 

bağışlanan alanlarda çürümeye terk edilen ürünleri toplamak üzere bu 

alanlara gönüllü ve ücretli toplayıcıları gönderen, ürünleri tarladan 

toplayıp ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştıran bir girişimdir (Okur & 

Sayın, 2014). Leket İsrail, fazla olan taze tarımsal mahsulü hasat edip, 

pişmiş yemekler toplayarak ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine 

dağıtmaktadır. Kurtarılan gıdanın gıda güvenliği ve uygun saklama 

koşulları ile gıdaların besin değeri açısından kalite kontrolünü 
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sağlayarak gıdanın sağlıklı ve besleyici olmasını garanti eden Leket 

İsrail, bu standartları sürdürmek için, fazla gıdayı alan kâr amacı 

gütmeyen kuruluşlar için uygun altyapıyı da finanse etmektedir. 

2018'de Leket İsrail, IDF ordu üslerinden, otel, şirket ve 

restoranlardan yaklaşık 2,2 milyon pişmiş yemeği ve yaklaşık 41,5 

milyon dolar değerinde yaklaşık 30 milyon pound tarımsal ürünü 

kurtarmıştır. Bu gıda fazlası İsrail genelinde 200 STK aracılığıyla 

haftalık 175.000'den fazla ihtiyaç sahibine dağıtılmaktadır (Food 

Waste Report, 2021). 

 

Leket İsrail 330 kâr amacı gütmeyen kuruluş aracılığıyla haftada 

246.000 ihtiyaç sahibine (About the Organization, 2021) içerisinde 

uluslararası teknoloji, gıda sektöründe de faaliyet gösteren 118 

çalışma ortağıyla birlikte hizmetlerini ulaştırmaktadır (Our Partners, 

2021).  

 

3.6. Temel Ġhtiyaç Derneği (TĠDER) 

 

TİDER 2010 yılında gıda sektöründe çalışan ve gıda bankacılığının 

açlık ve yoksullukla mücadelede önemli bir araç olduğu düşüncesiyle 

9 kurucu üye ile birlikte Gıda Bankacılığı Derneği adı altında 

faaliyetlerine başlamıştır. 2014 yılında insanların kendi yetkinlik ve 

yeteneklerine uygun işlerde çalışabilmesinin de en temel ihtiyaçlardan 

biri olduğundan hareketle çalışmalarına istihdam ve kalkınma 

projelerini de katarak Temel İhtiyaç Derneği adını almıştır. İstihdam 

organizasyonu ile temel amaç yoksullukla mücadelede gerçekçi ve 

sürdürülebilir bir model oluşturmak olmuştur. İstanbul Maltepe’de 
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kurulan ilk Destek Marketi 2015 yılında faaliyete geçmiştir. TİDER’in 

faaliyetleri arasında Destek Marketler, Destek İK, kriz dönemlerinde 

afet bölgelerinde yaşayanların temel ihtiyaçlarını karşılama, kırsal 

bölgelerdeki kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerine 

öncelik veren kalkınma projeleri geliştirme, çocuk yoksulluğu 

konusunda yerel projeler üretmek yer almaktadır. Aynı zamanda The 

Global FoodBanking Network’ün Türkiye’deki tek üyesi olan TİDER, 

günümüzde çatı kuruluş niteliğinde faaliyet göstermekte, yeni kurulan 

gıda bankalarına da maddi/manevi destek sağlamaktadır (TİDER, 

2021).  

 

Türkiye’deki gıda bankaları genelde bireysel hareket etmekte kendi 

imkânları ile elde ettiği ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktadır. Bu 

sistem bazı gıda bankalarında market benzeri bir sistemle ilerlerken 

bazıları da hazırladıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırmaktadır. Daha yerleşik bir sisteme sahip olan gıda bankaları ise 

diğer gıda bankalarına ya da gıda bankacılığı yapmak isteyen vakıf, 

dernek ve belediyelere danışmanlık hizmeti de vermektedirler (Okur 

& Sayın, 2014).  

 

Yukarıda aktarılan örneklerden de anlaşıldığı üzere her ülkedeki gıda 

bankacılığı uygulamaları farklılık göstermektedir. Ülkelerdeki 

farklılıklar sosyal, ekonomik, tarihsel süreçlerle yakından ilişkilidir. 

Bu durumun yanı sıra ülke içinde de gıda bankacılığı uygulamalarında 

bazı farklılıklar da görülmektedir. bu farklılıkların temel kaynağı ise 

gıda bankalarının büyüklüğü, alt yapısı, insan kaynağı, finansal gücü 

aynı zamanda yönetim anlayışı ve organizasyon yapısı ile de 
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ilişkilidir. Dağıtılan gıdanın hacmi, gıda bankalarının operasyon 

ölçekleri ve potansiyel etkinlikleri hakkında da bilgi vermektedir ve 

gıda bankalarının çalışmalarının bir ölçüsü olarak genel durum 

hakkında bir resim de sunmaktadır (Riches, 2002, s. 655). 

 

SONUÇ  

Dünyadaki gıda bankacılığı uygulamalarının sivil toplum 

örgütlenmeleri bakımından analizinin yapıldığı bu çalışmada bir 

sosyal sorumluluk uygulaması da olan gıda bankacılığı farklı 

ülkelerdeki farklı sivil toplum örüntüleri bakımından ele alınmıştır.  

Gıda bankacılığı faaliyetleri sivil toplum örgütleri aracılığıyla 

yürütülmektedir. Dünyada uygulanan gıda bankacılığı sisteminin her 

ülkede farklı faaliyet alanı ve konuları ile karşılaşmak mümkündür. 

Buradaki farklılığın temel sebeplerinden biri sivil toplum örgütlerinin 

ortaya çıkışındaki farklılıklar olarak ifade edilebilir (Salamon & 

Anheier, 1996). Sivil toplum, sivil örgütlenmeler aracılığıyla devlet ile 

vatandaşlar arasında tampon görevi görürken sivil örgütlenmelerin 

olmadığı bir toplumda sosyoekonomik ve özel ilişkiler devlet 

tarafından düzenlenir (Gellner, 1991; Muslih & Norton, 1991). Bu 

bağlamda gıda bankaları ile sivil toplum örgütlenmeleri Amerika, 

İngiltere, Mısır, Türkiye gibi ülkelerdeki farklı uygulamalarla önemli 

bir sosyal ve ekonomik boşluğu doldurmaktadır.  

 

Sivil toplum örgütlerinin ortaya çıkışlarını açıklayan kuramlardan biri 

olan sosyal kökenler kuramı sivil toplum örgütlerinin ülkelerin sosyal, 

politik, ekonomik koşullarından etkilendiğini, ülkelerdeki politikalar, 



 
 207 

politika yapma tarzları gibi değişkenlerin de etkili olduğunu (Anheier, 

2005, s. 135-136) ifade etmektedir. Burada önemli olan etkenlerden 

biri devletin sivil toplum örgütlerini nasıl konumlandırdığı ile 

yakından ilişkilidir. Bu bağlamda devletler sivil toplum örgütlerine 

belli görevleri yerine getirmesi adına faaliyet alanı açma ya da kendi 

faaliyet alanında yardımcı pozisyonda tutma ya da uzmanlığından 

yararlanma gibi (Salamon & Anheier, 1998) uygulamalar 

görülmektedir. Gıda bankacılığı konusunda da devletler kimi zaman 

çıkarılan yasa ya da teşviklerle bu alanda işletmelerin ve sivil toplum 

örgütlerinin hareketlerini kolaylaşmaktadır. Türkiye’de bağışlarda 

yapılan vergi indirimleri, Fransa’da 2016 yılında Senato kararı ile 

süpermarketlerin tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşan iyi kalitede 

olan gıda ürünlerinin atılması yasaklanması bu duruma örnek 

verilebilir.  

Farklı ülkelerdeki gıda bankaları büyüklükleri, amaç ve hedefleri, 

faaliyetleri bakımından farklılık göstermektedir. Bazı gıda bankaları 

sadece bağışlanan gıda maddelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, 

bazı gıda bankaları önleyici hizmetler, danışmanlık, eğitim gibi 

hizmetlerde sunmaktadır (Riches, 2002). Örneğin Feeding America 

büyük bir çatı kuruluş olarak hizmet verirken eğitim, 

önleyici/koruyucu hizmet alanında faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 

faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ise birkaç istisnanın dışında 

temel olarak bağışlanan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında 

aracılık rolü üstlenmektedir.  
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Gıda bankacılığı uygulamalarında ülkeler arası önemli farklılıklar 

görülmektedir. Bu farklılıkta ülkelerin sivil toplum ile ilişkilerinde bir 

paralellik görülmektedir. Söz konusu  farklılıkla ilgili Salamon ve 

Anheier (1998) sosyal kökenler kuramında ülke genelinde kâr amacı 

gütmeyen sektörün farklı tarihsel  bağlama (morrings)  sahip 

olduğunu ve farklı sosyal ve ekonomik “örüntü (pattern)” ortaya 

çıkardığını ifade etmektedir (Anheier, 2005, 135). Bu bağlamda 

ülkeler arası farklılıkları sosyal kökenler kuramı ile ilişkilendirmek 

mümkündür. Bu bağlamda daha devletçi yapısı ile Türkiye’nin 

tarihsel ve geleneksel yapısından kaynaklanan koruyucu/önleyici 

hizmetten ziyade yardım etme anlayışı öne çıkmaktadır. Mısır 

örneğinde de gıda bankasının kuruluşunda iş insanlarının yer alması 

devletçi değil özel sektör zihniyetinin varlığını daha görünür kılmıştır. 

Yapılanma ve organizasyonel çalışmalarda bu anlayış açık biçimde 

görülmektedir.  

Sosyal kökenler kuramında yer alan Amerika ve İngiltere gibi ülkeleri 

içeren liberal modelde hükümetin düşük sosyal refah harcamaları 

üçüncü sektör örgütlerinin büyük yapısı görülmektedir. Bir anlamda 

devletin sosyal refah harcamaları sivil toplum örgütlerinin büyüklüğü 

ile sınırlandırılmaktadır (Anheier, 2005). Gıda bankacılığı 

uygulamalarında da liberal örüntüde yer alan ABD, İngiltere, 

Avustralya gibi ülkelerde gıda bankacılığının çok çeşitli, farklı hizmet 

alanlarını da kapsayan, bu faaliyetlerin toplumda karşılık bularak 

gönüllülük uygulamalarının da aktif olarak kullanıldığı bir sistem 

görülmektedir.  
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İsrail’deki sivil toplum yapılmasına bakıldığında devlet ve sivil 

toplum örgütlerinin arasındaki uzun süredir devam eden yakın işbirliği 

geleneği dikkat çekmektedir. Özellikle sivil toplum alanının önemli 

siyasi desteğe sahip olduğu eğitim ve sağlık gibi belirli alanlarda, bu 

tür düzenlemelerin kurulması ve sürdürülmesini kolaylaştıran bir 

model söz konusudur (Gidron, Katz, Anheier, & Salamon, 1999). 

Salamon ve Sokolowski (2017)’de İsrail’in sivil toplum alanının geniş 

olup hizmet faaliyetlerinin ağırlıkta olduğu refah devleti modelinde 

yer aldığını ifade etmektedir. Hükümet desteği bu modelde yüksektir. 

Gıda bankacılığı uygulaması hizmet içeren bir alan olarak Leket İsrail 

örneğinde sivil topluma destek uluslararası faaliyet gösteren 

işletmelerle yapılan işbirliklerinde de görülmektedir.  

 

Mısır’da da sivil toplumun temel üç karakteristiği mevcuttur; devletin 

sivil topluma güvensizliği, hızla değişen bir politik ekonomi ve 

özellikle sivil toplum alanında İslami yapılanmaların yükselişi 

(Kandil, 1993). 1970'lerde, Sedat döneminde, hükümetin kâr amacı 

gütmeyen örgütlere yönelik tutumu, kanunda herhangi bir değişiklik 

yapılmamasına rağmen, bir tür açık kapı politikasına dönüşmüştür. 

Devlet, artık ulaşamadığı nüfusa hizmet sunumunda kâr amacı 

gütmeyen örgütlerin avantajlarını giderek daha fazla kabul ederken, 

aynı zamanda, kâr amacı gütmeyen sektör üzerindeki sıkı yasal ve 

politik kontrolünden vazgeçmeye istekli değildir. Nüfus patlaması ve 

buna eşlik eden kentleşme, devletin çözmesinin zorlaştığı sosyal 

problemleri ortaya çıkarmış bu durumda  geleneksel kuruluşlara eşlik 

eden yeni tür sivil toplum örgütlerinin ortaya çıkmasına neden 
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olmuştur (Kandil, 1993). Mısır Gıda Bankası’nın diğer örneklerden 

farklı olarak iş insanlarının öncülüğünde ortaya çıkması dolayısıyla 

özel sektör zihniyetinin yönetsel ve organizasyonel yapılanmaya 

yansıması da açıkça görülmektedir. Aynı zamanda Mısır Gıda Bankası 

ülke sınırlarını aşarak bölgesel olarak bir yapılanmaya öncülük etmiş 

ve çok sayıda gıda bankasının kurulmasına destek vermiştir.  

 

Türkiye örneğinde ise devletin sosyal refah korumalarının da sivil 

toplumun faaliyetlerinin de kısıtlı olduğu devletçi modelin (Anheier, 

2005, 137) özellikleri yapılan faaliyetlerde görülmektedir. Bunun yanı 

sıra belli alanlarda faaliyetler için devletin sivil topluma alan açması, 

vergi indirimi gibi teşviklerde bulunması gıda bankacılığı 

uygulamalarında görülmektedir. Gıda bankacılığı konusunda devlet 

teşviki de olmasına rağmen yerleşik bir kurumsal sosyal sorumluluk 

anlayışının olmaması sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliklerinin 

yaygın olmaması sebebiyle Türkiye’deki uygulamalar dünyadaki 

örneklerden ayrışmaktadır. Gıda bankacılığı uygulamalarının 

Türkiye’de uzun süredir gerçekleştirilmesine rağmen faaliyetlerin gıda 

kolisi yardımı ya da destek market benzeri uygulamalarla sınırlı 

olduğu görülmektedir. Dünyadaki uygulanmalarda görülen proje bazlı 

faaliyetler, çocuk, yaşlı gibi hedef kitle belirleyerek yürütülen 

çalışmalar, dar gelirli ailelerin çocuklarına okulda yemek desteği 

verirken benzer şekilde farklı bir proje ile hafta sonları yine dar gelirli 

ailelerin çocuklarına gıda desteği sağlama gibi faaliyetler de söz 

konusudur. Türkiye ile farklılaşan uygulamalardan bazıları ise sağlıklı 
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beslenme, yardım alınabilecek yerlere ulaşma gibi bilinçlendirmeye 

yönelik programlardır.  

 

Gıda bankacılığı alanında Feeding America, FEBA gibi uluslararası 

birlikler, işbirlikleri olmasına rağmen Türkiye’de sivil toplum 

örgütlerinin kendi çalışma alanında bağımsız faaliyet gösterdiği, ortak 

bir çalışma ya da iş birliği içine girmedikleri de gözlemlenmiştir 

(TBMM, 2018). Genel olarak bakıldığında gıda bankacılığı 

uygulamalarında ülkelerin sosyal, politik, ekonomik koşullardan 

etkilenen sivil toplum yapıları ile ilişkili olduğu açıkça ifade edilebilir. 

Ülkelerin sivil toplum geçmişleri, yapılanmaları, deneyimleri ve 

paydaşları ile ilişkileri de gıda bankacılığı uygulamalarının hayata 

geçirilmesinde, yönetsel ve organizasyonel yapılanmalarında etkili 

faktörler arasında yer almaktadır. 
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GİRİŞ  

Günümüzün çok hızlı değiĢim gösteren rekabet ortamında 

faaliyetlerini diğer rakip iĢletmelerle birlikte sürdürmek durumunda 

bulunan iĢletmelerin kendilerini diğerlerinden ayrıĢtırarak varlıklarını 

koruyabilmeleri nitelikli insan kaynağına sahip olmalarına bağlıdır. 

Bunun nedeni rekabet Ģartlarında bir iĢletmenin tüm kaynaklarının 

rakiplerce taklit edilebilmesine karĢılık nitelikli çalıĢanların taklit 

edilememesidir.  

ĠĢletme faaliyetlerini etkileyen çevresel faktörlerin sürekli değiĢmesi 

iĢletmeleri her geçen gün çok daha karmaĢık bir hale getirdiğinden bu 

karmaĢıklıklarla etkin bir Ģekilde mücadele edecek iyi yetiĢmiĢ 

çalıĢanlara duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Bu sebeple ya nitelikleri 

yüksek uzmanlaĢmıĢ çalıĢanlar iĢletmeye kazandırılmalı ya da mevcut 

çalıĢanların niteliklerini artırmaya yönelik eğitim ve geliĢtirme 

çalıĢmalarına ağırlık verilmelidir (Yüksel, 1997: 62). Bu noktada 

yöneticilerin baĢvurabilecekleri önemli uygulamalardan biri de 

mevcut çalıĢanların güçlendirilmesidir. Güçlendirme kısaca 

yardımlaĢma, paylaĢma, yetiĢtirme ve ekip çalıĢması yoluyla 

çalıĢanların karar verme yetkilerini artırma ve onları geliĢtirme 

sürecidir (Koçel, 2020: 418). Güçlendirme çalıĢanların iĢlerini daha 

çok sahiplenmelerini ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek olumlu 

sonuçlar elde etmek için daha çok çaba sarf etmelerini sağlayacaktır 

(KarakaĢ, 2014: 85). Bu sayede çalıĢanlar amaçlarına çok daha kolay 

ulaĢabileceklerdir. Unutulmamalıdır ki insanlar sahip oldukları kiĢisel 

amaçlarını gerçekleĢtirmek için ya kendileri yeni bir iĢletme kurmakta 
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ya da kurulmuĢ bir iĢletmeye dâhil olmaktadırlar. Böylece birçok 

riskten de kendilerini korumuĢ olmaktadırlar. Burada önemli olan 

nokta kiĢisel amaçlar ile örgüt amaçlarının uyum derecesidir. Eğer 

çalıĢan bu konuda olumsuz birtakım algılamalara sahip olursa örgüte 

yönelik olumsuz duygular beslemeye baĢlayacaktır. Bu olumsuz 

duygular bazen hor görme, utanç duyma, öfke duyma ve hayal 

kırıklığı biçiminde kendini göstermektedir. Bu durum kısaca örgütsel 

sinizm olarak nitelendirilmektedir (Abraham, 2000: 269). Örgütlerde 

sinik davranıĢ sergileyen çalıĢanlarda performans düĢüklüğü (Doğan, 

AktaĢ ve Kılınç, 2020), iĢten ayrılma niyetinde artıĢ (Demirci ve 

Tekiner, 2019) ve mesleki tükenmiĢlik düzeylerinde yükselme (Ercan 

ve Kazançoğlu, 2019) gibi örgüt için pek de istenmeyen sonuçlar 

görülebilmektedir. Bu türlü olumsuzluklarla karĢılaĢmak istemeyen 

yöneticilerin çalıĢanlarını böylesine olumsuz durumlara yönelten 

nedenleri belirleyerek ortadan kaldırmalarının ve onları iĢlerini daha 

çok benimseyecekleri Ģekilde yetkilendirerek güçlendirmelerinin 

yararlı sonuçlar vereceği açıktır.  

Ülkemizde finansal alanda faaliyet gösteren aktörler arasında 

bankalar, sigorta Ģirketleri, yatırım ortaklıkları, portföy yönetim 

Ģirketleri, yatırım fonları, yatırım danıĢmanlığı Ģirketleri, leasing ve 

faktoring gibi kuruluĢlar sayılabilir (Ünal, 2014: 8). Bunlardan 

bankalar finansal sistem içerisindeki en önemli paya sahip 

kuruluĢlardır. Bankacılık faaliyetlerinin aktif ve istikrarlı bir biçimde 

yürütülmesinin ekonomi üzerinde olumlu etkileri söz konusudur. 

Örneğin ekonominin geliĢmesi, verimliliğin ve toplumsal refah 

düzeyinin artması gibi konularda önemli katkısı bulunmaktadır. Genel 
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anlamda bankalar gerçek ve tüzel mevduat sahiplerinden kaynakları 

toplayan, kaynakları ödünç alan ve ödünç veren, ekonomide kaydi 

paranın yaratılmasını sağlayan, devamlı olarak ekonomik faaliyetleri 

gerçekleĢtiren kuruluĢlardır (Kartal, 2018: 8). Bankaların temel 

kuruluĢ amacı kar elde etmektir. Bunun yanında bankaların finansal 

aracılık faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi, likidite oluĢturulması, kredi 

talep edenlerin değerlendirilmesi, para politikalarının etkin bir Ģekilde 

yürütülmesi, ekonomide büyümenin ve istikrarın sağlanması, ölçek ve 

kapsam ekonomilerinden yararlanılması, ödeme sistemlerinin 

iĢleyiĢinde etkinliğin sağlanması ve ihracatın artırılması gibi ülkelerin 

finansal sistemleri için oldukça önemli sayılabilecek temel birtakım 

iĢlevleri de bulunmaktadır (Sığmaz, 2017: 40). Bankalar temel 

iĢlevleri olan mali aracılık ile fon arzı ve talebi oluĢtururlar. Bunun 

sonucunda da mali piyasaların büyüklüğü artar ve böylece milli gelir 

ve istihdam düzeyi de yükselmiĢ olur (Savram ve Karakoç, 2012: 

328). Günümüzde Türk bankacılık sektörü oldukça geliĢmiĢ ve sağlam 

bir yapıya sahip olmuĢtur. GüçlendirilmiĢ yönetim kurulu, 

güçlendirilmiĢ insan gücü, modern bankacılık anlayıĢı, teknolojinin 

bankacılık faaliyetlerinde fark oluĢturacak ölçüde kullanılmaya 

baĢlanması ve hizmet kalitesinin artması Türk bankacılık sektörünün 

önemini daha da arttırmıĢtır. 

Bu çalıĢmada çalıĢanların psikolojik olarak güçlendirilmeleri ile 

örgütsel sinizm algıları arasındaki iliĢki banka çalıĢanları özelinde 

tarama yöntemiyle incelenecek olup elde edilen sonuçlar ilgili literatür 

çerçevesinde yorumlanmaya çalıĢılacaktır. 
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1. PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME 

Hem yönetim teorisinde hem de uygulamada geniĢ kabul görmüĢ olan 

psikolojik güçlendirme kavramı, bir çalıĢma ortamı tarafından 

Ģekillendirilen ve bir bireyin aktif yönelimini iĢ rolüne yansıtan bir 

dizi motivasyonel biliĢ biçiminde ifade edilebilir (Wang ve Lee, 2009: 

273).  Psikolojik güçlendirme, çalıĢanların olaylarla, durumlarla ve 

sorunlarla baĢa çıkma güçlerine iliĢkin algıları ile ilgilidir. Geleneksel 

olarak yetki ve gücün astlara devredilmesi olarak görülen psikolojik 

güçlendirme, karar alma sürecinde bağımsız ve öz yeterliliğe sahip, 

değiĢimi baĢlatan, kendi kaderini belirleyebilecek yetenek ve 

becerilere sahip, hedeflerine ulaĢarak fark yaratabileceğini düĢünen bir 

kiĢinin inancı ve algısını ifade eder (Kustanto vd., 2020: 256). Bu 

nedenle, psikolojik güçlendirme, bireylerin iĢlerinin anlamı 

hakkındaki inançlarını, görevlerini baĢarıyla yerine getirme 

yeteneklerini, özerklik duygularını ve iĢ sonuçlarını etkileme 

kapasitelerini içerir (Moura,  Orgambídez ve Jesus, 2015: 127).  

Literatürde yaygın olarak kabul gören anlayıĢa bağlı olarak Spreitzer 

(1995) psikolojik güçlendirmenin dört alt boyuta sahip olduğunu dile 

getirmektedir. Bunlar;  

 Anlam; bir iĢin gereklilikleri ile bireyin sahip olduğu inançlar, 

değerler ve davranıĢlar arasındaki uyumu içerir. Bu uyum ne 

kadar yüksek olursa bireyin iĢini benimsemesi de o kadar kolay 

olur. 

 Yetkinlik; çalıĢanın, yaptığı iĢle ilgili ne kadar yetkin olduğuna 

dair geliĢtirdiği algıların bütünüdür (Erdem, Gökmen ve Türen, 



 
 225 

2016: 163). BaĢka bir ifade ile çalıĢanın yaptığı uzmanlık 

gerektiren iĢler konusunda kendi kapasitesi ve yeteneklerine 

duyduğu güven algısıdır. ÇalıĢanın kendi yeteneklerine olan 

inancından dolayı, o iĢi en iyi Ģekilde yapabileceğini 

düĢünmesidir. ĠĢi baĢarabilmek için gerekli olan uzmanlık 

bilgisine ve kapasiteye sahip olduğunu düĢünen bireyin 

motivasyonu da yükselecektir. 

 Özerklik; bireyin herhangi bir faaliyeti baĢlatma, devam ettirme 

ve kontrol etme gibi konularda inisiyatif kullanabilmesi ile 

ilgilidir (Can ve Özbağ, 2019: 104).  

 Etki; bireyin iĢyerindeki stratejik, idari veya operasyonel 

sonuçları etkileyebilme derecesidir. Bir anlamda öğrenilmiĢ 

çaresizliğin tersi olarak görülebilir. Eğer çalıĢanlar örgütün 

yönetsel uygulamaları ve sonuçları üzerinde kendilerinin de 

etkilerinin olduğuna inanırlarsa örgütsel amaçlara ulaĢma 

yönünde daha fazla gayret göstermeye baĢlayacaklardır. 

2. ÖRGÜTSEL SİNİZM 

Sinizmin, Sinoplu Diyojen’in felsefi düĢüncesinden ileri geldiği 

söylenmektedir. Diyojen kendisine yöneltilen “neden günün 

aydınlığında elinde yanan bir fenerle dolaĢıyorsun?” sorusuna;  

“dürüst bir insan arıyorum” cevabını vermiĢtir. Bu ironiden yola 

çıkarak, insanların dürüst olmadığı görüĢünden hareketle sinizm 

tanımlanmaktadır (Kalağan ve Güzeller 2013: 83). Genel anlamda 

sinizm, bir bireyin kiĢilik özelliğinden kaynaklanan herhangi bir 

nesneye yönelik olmayan ve hayatın değiĢik yanlarına yönelik 
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sergilenen olumsuz tutumları ifade eder. Örgütsel sinizmde, çalıĢanın 

kurumuna karĢı oluĢan olumsuz düĢüncelerinden dolayı negatif 

tutumlar sergilemesi söz konusudur (Dean vd., 1998: 345). Sinizm, 

çalıĢanların açığa vuramadıkları amaçları ile ilgili yaĢadıkları 

hüsrandan kaynaklanan kötümserliklerini dıĢa vurma tutumudur 

(Tokgöz ve Yılmaz, 2008: 285).  Üst yönetimin kararlarının, 

niyetlerinin, sergiledikleri karakterlerinin ve verdikleri güvenin 

çalıĢanlar tarafından inandırıcı bulunmaması ile ilgilidir (Helvacı ve 

Çetin, 2012: 1477). ÇalıĢanın iliĢkisi olduğu kuruma yönelik 

geliĢtirdiği olumsuz tutumlar biçiminde ifade edilebilen örgütsel 

sinizmi üç alt boyutta ele almak mümkündür. Bunlar biliĢsel boyut, 

duygusal boyut ve davranıĢsal boyuttur (Dean vd., 1998: 345); 

 Bilişsel boyut; çalıĢanın örgütün bütünlükten yoksun olduğuna 

yönelik inancıyla ilgilidir. Bu tür örgütlerde temel ilkeler 

iĢlevsel değildir ve çalıĢanların örgütün resmi kurallarına uyma 

konusunda yeterli motivasyona sahip oldukları söylenemez. 

Üstelik bu tür örgütlerde dürüstlük ve adalet gibi olgular yerine 

tamamen bireysel çıkarlara dayalı iliĢkilerin egemen olduğu 

güvenden yoksun bir ortam söz konusudur (Yavuz ve Bedük, 

2016: 302-303).  

 Duyuşsal boyut; bu boyut örgüte yönelik gerilim, sinirlilik, 

hiddetlenme ve kaygı gibi duygusal tepkileri içerir (Pfrombeck 

vd., 2020: 580). Bazı çalıĢanların örgütlerine karĢı saygısızlık ve 

öfke duymaları ya da örgütleri hakkında düĢünmekten 
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rahatsızlık, nefret ve hatta utanç hissetmeleri örnek tepkiler 

olarak verilebilir (Güllüoğlu IĢık, 2014:137). 

 Davranışsal boyut: çalıĢanın bağlı olduğu örgütü dürüstlükten, 

doğruluktan ve hakkaniyetten uzak bulmasından dolayı, 

duyduğu kin, öfke ve nefreti örgütüne karĢı küçümseyici, alaycı 

yaklaĢımlarla dıĢa vurmasıdır. Bu davranıĢsal sinizm boyutu 

bazen çalıĢanın, bağlı olduğu örgütün geleceğine yönelik 

karamsar tahminler yapması Ģeklinde de ortaya çıkabilmektedir 

(Dean vd., 1998: 345-346). 

 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araĢtırmanın amacı psikolojik güçlendirme ile örgütsel sinizm 

arasındaki iliĢkinin incelenmesidir. 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

AraĢtırmanın evrenini özel bir bankanın Denizli ili merkez ve 

ilçelerindeki Ģubelerinde görev yapan çalıĢanlar oluĢturmaktadır. 

Örneklem belirlenirken kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 

amaca uygun kiĢilerin bilgisine baĢvurulmuĢtur. Toplamda 181 banka 

çalıĢanına ulaĢılmıĢtır. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

AraĢtırma için gerekli olan verilerin toplanmasında veri toplama 

tekniklerinden anket tekniğinden yararlanılmıĢtır. Kullanılan anket 

formunda katılımcıların demografik bilgilerinin yansıra güçlendirme 

ve sinizm algılarına yönelik sorulara yer verilmiĢtir. Katılımcıların 
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güçlendirme algılarının ölçümünde Spreitzer tarafından (1995) 

geliĢtirilmiĢ ve çeĢitli araĢtırmalar (Sürgevil, Tolay ve Topoyan, 2013; 

ĠĢcan ve Çakır, 2016) ile geçerlik ve güvenilirliği test edilmiĢ bulunan 

psikolojik güçlendirme ölçeği kullanılmıĢtır. Ölçekte toplamda 12 

ifadeden oluĢan anlam, yetkinlik, özerklik ve etki biçiminde dört alt 

boyut bulunmaktadır. Örgütsel sinizm algıları ise Brandes, 

Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliĢtirilen ve Karacaoğlu ve 

Arslan (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanıp geçerlik ve güvenilirliği 

test edilen ölçek ile ölçülmüĢtür. Bu ölçek biliĢsel (5 madde), duyuĢsal 

(4 madde) ve davranıĢsal (4 madde) olmak üzere üç alt boyuta 

sahiptir. Bu çalıĢmada kullanılan her iki ölçek de 5’li Likert ölçeğine 

göre derecelendirilmiĢtir. Buna göre katılımcıların her bir ifadeye 

katılma düzeyleri belirlenirken “1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-

Katılmıyorum, 3-Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4-Katılıyorum, 5-

Kesinlikle katılıyorum” seçeneklerinden yararlanılmıĢtır.  

3.4. Araştırmanın Hipotezleri 

Ġlgili literatür incelendiğinde çalıĢanların iĢlerini anlamlı 

bulduklarında, yaptıkları iĢleri baĢarabilmek için gereken uzmanlık 

bilgisine ve yeteneğine sahip olduklarına inandıklarında, bu iĢleri 

yerine getirirken gerektiğinde inisiyatif kullanabildiklerinde ve 

yönetsel uygulamalar üzerinde kendilerinin de etkilerinin olduğunu 

gördüklerinde örgütün bütünlükten yoksun olduğuna yönelik olumsuz 

inançlarında, örgüte dönük sinirlilik, hiddet ve öfke duymak 

Ģeklindeki olumsuz tutumlarında ya da bu olumsuz tutumlara bağlı 

olarak örgütü küçümseyici veya alaycı yaklaĢımlar ortaya 
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koymalarında önemli düzeyde bir azalma olduğu görülmektedir. 

Kısacası psikolojik güçlendirme ile örgütsel sinizm arasında negatif 

yönlü ve anlamlı bir iliĢki olduğu söylenebilir (Bayram ve Ergan, 

2018; ĠĢçi, ġiĢman ve BektaĢ, 2013; Yıldırım ve Yıldırım, 2016; 

Özaslan, 2018). Bu noktadan hareketle araĢtırmanın hipotezleri Ģu 

Ģekilde belirlenmiĢtir: 

H1a:psikolojik güçlendirmenin anlam alt boyutu ile örgütsel sinizmin 

biliĢsel alt boyutu arasında negatif yönlü ve anlamlı bir iliĢki vardır. 

H1b:psikolojik güçlendirmenin anlam alt boyutu ile örgütsel 

sinizmin duyuĢsal alt boyutu arasında negatif yönlü ve anlamlı 

bir iliĢki vardır. 

H1c:psikolojik güçlendirmenin anlam alt boyutu ile örgütsel 

sinizmin davranıĢsal alt boyutu arasında negatif yönlü ve 

anlamlı bir iliĢki vardır. 

H2a:psikolojik güçlendirmenin yetkinlik alt boyutu ile örgütsel 

sinizmin biliĢsel alt boyutu arasında negatif yönlü ve anlamlı bir 

iliĢki vardır. 

H2b:psikolojik güçlendirmenin yetkinlik alt boyutu ile örgütsel 

sinizmin duyuĢsal alt boyutu arasında negatif yönlü ve anlamlı 

bir iliĢki vardır. 

H2c:psikolojik güçlendirmenin yetkinlik alt boyutu ile örgütsel 

sinizmin davranıĢsal alt boyutu arasında negatif yönlü ve 

anlamlı bir iliĢki vardır. 

H3a:psikolojik güçlendirmenin özerklik alt boyutu ile örgütsel 

sinizmin biliĢsel alt boyutu arasında negatif yönlü ve anlamlı bir 

iliĢki vardır. 
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H3b:psikolojik güçlendirmenin özerklik alt boyutu ile örgütsel 

sinizmin duyuĢsal alt boyutu arasında negatif yönlü ve anlamlı 

bir iliĢki vardır. 

H3c:psikolojik güçlendirmenin özerklik alt boyutu ile örgütsel 

sinizmin davranıĢsal alt boyutu arasında negatif yönlü ve 

anlamlı bir iliĢki vardır. 

H4a:psikolojik güçlendirmenin etki alt boyutu ile örgütsel 

sinizmin biliĢsel alt boyutu arasında negatif yönlü ve anlamlı bir 

iliĢki vardır. 

H4b:psikolojik güçlendirmenin etki alt boyutu ile örgütsel 

sinizmin duyuĢsal alt boyutu arasında negatif yönlü ve anlamlı 

bir iliĢki vardır. 

H4c:psikolojik güçlendirmenin etki alt boyutu ile örgütsel 

sinizmin davranıĢsal alt boyutu arasında negatif yönlü ve 

anlamlı bir iliĢki vardır. 

 

3.5. Verilerin Analizi 

Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden, faktör 

analizinden ve korelasyon analizinden yararlanılmıĢtır. 

 

4. BULGULAR 

4.1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

Katılımcıların demografik özellikleri açısından dağılımları Tablo 1’de 

gösterilmiĢtir. 
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Tablo: 1 Demografik Özellikler 

                                                                                     FREKANS   YÜZDE ( %)                                                                                                                                                           

 

 

YAġ 

18-25 YaĢ 14 7,7 

26-33 YaĢ 77 42,5 

34-41 YaĢ 58 32,0 

42-49 YaĢ 25 13,8 

50 ve Üzeri YaĢ  7 3,9 

CĠNSĠYET Erkek 83 45,9 

Kadın 98 54,1 

 

ÇALIġMA SÜRESĠ 

1-5 Yıl 53 29,3 

6-10 Yıl 50 27,6 

11-15 Yıl 45 24,9 

16-20 Yıl 33 18,2 

MEDENĠ DURUM Evli 115 63,5 

Bekâr 66 36,5 

 

EĞĠTĠM DURUMU 

Lise ve Dengi 23 12,7 

Ön Lisans 61 33,7 

Lisans 91 50,3 

Lisans Üstü 6 3,3 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların ağırlıklı olarak 26-41 yaĢ 

aralığında olduğu görülmektedir. Bu gruptaki katılımcıların toplam 

oranı %74,05’dir. Cinsiyetleri itibariyle bakıldığında %54,1’i 

kadınlardan ve %45,9’u da erkeklerden oluĢmaktadır. Katılımcıların 

%29,3’ü 1-5 yıl; %27,6’sı 6-10 yıl; %24,9’u 11-15 yıl ve %18,2’si de 

16-20 yıl arasında bu kurumda çalıĢtığını belirtmiĢtir. Yine 

katılımcıların büyük bir kısmı evli olduğunu belirtmiĢtir (%63,5). 

Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde; %12,7’sinin lise ve 

dengi okul; %33,7’sinin ön lisans; %50,3’ünün lisans ve %3,3’ünün 

de lisans üstü düzeyde bir eğitime sahip olduğu söylenebilir. 
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4.2. Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenilirliğine İlişkin 

Bulgular 

Bu araĢtırmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliğini belirlemek 

adına toplanan veriler üzerinde açımlayıcı faktör analizi uygulanmıĢ 

ve ortaya çıkan faktörlerin literatürde sözü geçen yapılar ile 

uygunluğu incelenmiĢtir (Bağcı, 2014: 64). Varimax döndürme 

metodu kullanılarak özdeğeri 1’den büyük olan faktörlerin ölçeğe 

dâhil olması sağlanmıĢtır. Faktör yük değerleri için alt sınır “0,40” ve 

tüm istatistiksel iĢlemler için anlamlılık düzeyi “p<0,05” olarak 

belirlenmiĢtir. Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri psikolojik 

güçlendirme ölçeği için “0,878” bulunurken; küresellik testi sonucu 

ki-kare değeri “1658,790” (p<0,01) olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

sonuçlara göre veriler üzerinde faktör analizi uygulanmasının 

mümkün olduğuna karar verilmiĢtir. Psikolojik güçlendirme ölçeği 

üzerinde gerçekleĢtirilen açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen faktör 

yükleri Tablo 2’de verilmiĢtir. 

Tablo 2: Psikolojik Güçlendirme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirlik Testi Sonuçları 

                                                                    FAKTÖR YÜKLERİ 

                                       ANLAM      YETKİNLİK    ÖZERKLİK         ETKİ 

ANLAM 1 ,862    

ANLAM 2 ,850    

ANLAM 3 ,839    

YETKĠNLĠK 1  ,830   

YETKĠNLĠK 2  ,848   

YETKĠNLĠK 3  ,706   

ÖZERKLĠK 1            ,814  

ÖZERKLĠK 2            ,808  

ÖZERKLĠK 3            ,696  

ETKĠ 1    ,836 

ETKĠ 2    ,802 
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ETKĠ 3    ,795 

KMO ,878 

Bartlett’s Test 1658,790 (p<0,01) 

Açıklanan Varyans 

(%) 

23,406 21,289 19,926 18,684 

83,304 

Cronbach’s Alpha (α) ,837 ,841 ,924 ,919 

,911 

 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda psikolojik güçlendirme ölçeğinde 

yer alan alt boyutlardan anlam alt boyutunun açıkladığı varyans 

miktarı %23,406; yetkinlik alt boyutunun açıkladığı varyans miktarı 

%21,289; özerklik alt boyutunun açıkladığı varyans miktarı %19,926; 

etki alt boyutunun açıkladığı varyans miktarı %18,684 ve dört alt 

boyutun birden açıklamıĢ olduğu varyans miktarı ise %83,304’tür. 

Anlam alt boyutundaki faktör yük değerleri 0,839 ile 0,862 arasında; 

yetkinlik alt boyutundaki faktör yük değerleri 0,706 ile 0,848 

arasında; özerklik alt boyutundaki faktör yük değerleri 0,696 ile 0,814 

arasında ve etki alt boyutundaki faktör yük değerleri de 0,795 ile 

0,836 arasında değiĢmektedir. Ölçeğin güvenilirliği için hesaplanan 

Cronbach’s Alpha Ġç Tutarlılık katsayıları ise sırasıyla anlam alt 

boyutu için α=0,837; yetkinlik alt boyutu için α= 0,841; özerklik alt 

boyutu için α= 0,924; etki alt boyutu için α= 0,919 ve ölçeğin bütünü 

için α= 0,911’dir.  

 

Örgütsel sinizm ölçeğinde ise Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri 

“0,897” bulunurken; küresellik testi sonucu hesaplanan ki-kare değeri 

de “1237,190” (p<0,01)’dır. Açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen 

faktör yükleri Tablo 3’de verilmiĢtir. 
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Tablo 3: Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirlik Testi Sonuçları 

                                                                                    FAKTÖR YÜKLERİ 

                                              BİLİŞSEL          DUYUŞSAL     DAVRANIŞSAL 

BĠLĠġSEL 1 ,835   

 

 

 

 

 

 

 

 

,560 

,879 

,805 

BĠLĠġSEL 2 ,831  

BĠLĠġSEL 3 

BĠLĠġSEL 4             

BĠLĠġSEL 5            

,690 

,839 

,768 

 

 

 

DUYUġSAL 1  ,510 

DUYUġSAL 2  ,465 

DUYUġSAL 3 

DUYUġSAL 4 

 

 

,866 

,649 

DAVRANIġSAL 1            

DAVRANIġSAL 2            

DAVRANIġSAL 3            

KMO ,897   

Bartlett’s Test 1237,190 (P<0,01) 

Açıklanan Varyans 35,301 18,690 17,215 

71,206 

Cronbach’s Alpha  (α) ,881 ,811 ,776 

,891 

 

Tablo 3’ göre örgütsel sinizm ölçeğinde yer alan alt boyutlardan 

biliĢsel sinizm alt boyutunun açıkladığı varyans miktarı %35,301; 

duyuĢsal sinizm alt boyutunun açıkladığı varyans miktarı %18,690; 

davranıĢsal sinizm alt boyutunun açıkladığı varyans miktarı %17,245 

ve her üç alt boyutun birden açıklamıĢ olduğu varyans miktarı ise 

%71,206’dır. BiliĢsel sinizm alt boyutundaki faktör yük değerlerinin 

0,690 ile 0,839 arasında; duyuĢsal sinizm alt boyutundaki faktör yük 

değerlerinin 0,465 ile 0,866 arasında;  davranıĢsal sinizm alt 

boyutundaki faktör yük değerlerinin ise 0,560 ile 0,879 arasında 

değiĢtiği görülmektedir. Ölçeğin güvenilirliği için hesaplanan 

Cronbach’s Alpha Ġç Tutarlılık katsayıları ise sırasıyla biliĢsel sinizm 

alt boyutu için α=0,881; duyuĢsal sinizm alt boyutu için α= 0,881; 
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davranıĢsal sinizm alt boyutu için α= 0,776 ve ölçeğin bütünü için α= 

0,891’dir. 

4.3. Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 

 

DeğiĢkenler arasındaki iliĢkileri ele alan korelasyon analizi 

neticesinde elde edilen bulgular tablo 4’de gösterilmiĢtir.  

Tablo 4: Korelasyon Analizine ĠliĢkin Bulgular 

 ORT. SS 1 2 3 4 5 6 7 

1

  

3,818 ,62984 1       

2

  

4,412 ,59358 ,309** 1      

3

  

3,777 ,83818 ,221** ,610** 1     

4

  

3,642 ,81425 ,339** ,570** ,795** 1    

5

  

2,145 ,69214 -,548** -,315** -,357** -,379** 1   

6

  

2,027 ,70558 -,628** -,352** -,316** -,390** ,698** 1  

7

  

2,241 ,75786 -,500** -,304** -,391** -,305** ,312** ,558** 1 

Not: 1:Anlam, 2:Yetkinlik, 3:Özerklik, 4:Etki, 5:BiliĢsel, 6:DuyuĢsal, 7:DavranıĢsal   

 

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların psikolojik güçlendirme 

algılarının oldukça yüksek; örgütsel sinizm algılarının ise tersine 

oldukça düĢük olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı tabloya göre 

psikolojik güçlendirme alt boyutlarının tümü ile örgütsel sinizm alt 

boyutlarının tümü arasında %99 güvenilirlik düzeyinde negatif yönlü, 

orta düzeyde ve anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. Dolayısıyla 

çalıĢanların psikolojik olarak güçlendirilmelerinin onların örgütsel 

sinizm gibi örgüte yönelik olumsuz tutumlarını azaltacağını 

söyleyebiliriz. Boyutlar itibariyle bakıldığında en yüksek iliĢkinin 

anlam alt boyutu ile duyuĢsal sinizm alt boyutu arasında (r=-0,628, 
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p<0,000); en düĢük iliĢkinin ise yetkinlik alt boyutu ile davranıĢsal 

sinizm alt boyutu arasında (r=-0,304, p<0,000) gerçekleĢtiği 

görülmektedir. Bu sonuçlara göre araĢtırma kapsamında oluĢturulan 

tüm hipotezler kabul edilmiĢtir.  

SONUÇ 

Küresel rekabetin artıĢı, örgütlerin kendilerine bağlı çalıĢanlarını 

Ģüphesiz daha kıymetli hale getirmektedir. Bu yoğun rekabet yarıĢında 

örgütler yaĢanan krizlerden en az Ģekilde etkilenmek ya da krizleri 

fırsata çevirmek için çalıĢanları ile iĢbirliklerini arttırma yoluna 

gitmektedir. Örgütlerde, çalıĢanlarla sağlam iĢ birliği kurmanın, 

çalıĢanlardan maksimum yararlanmanın yolu çalıĢanları iyi 

yönetebilmekten geçmektedir. ÇalıĢanlardan en iyi ve üretken bir 

Ģekilde faydalanabilmek için, onların duygu ve düĢüncelerinin iyi 

okunması ve anlaĢılması gereklidir. ÇalıĢanların özellikle psikolojik 

özelliklerinin bilinmesinin iĢletmelere amaçlarına ulaĢmada yardımcı 

olacağı düĢünülmektedir. Bu nedenle çalıĢanların iĢlerine yönelik 

olumsuz duygularını azaltmak, motivasyonlarını arttırıcı önlemler 

almak, baĢka bir ifadeyle psikolojik güçlendirmelerini sağlamak, 

çalıĢanların iĢlerine yönelik sergiledikleri sinik davranıĢları azaltmada 

önemli fayda sağlayacaktır.  

ÇalıĢanlar iĢlerinin önemini bildiklerinde ve iĢ ortamlarında 

kendilerini iyi hissettiklerinde iĢleriyle ilgili daha olumlu duygu ve 

düĢüncelere sahip olmaktadırlar (Bayram ve Ergan, 2018: 101). 

ÇalıĢanların psikolojik olarak güçlendirilmesi, bir yandan yaptıkları 

iĢle ilgili uzmanlık becerilerini geliĢtirmelerine ve kendilerine daha 
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çok güvenmelerine diğer yandan da kendi değer yargılarıyla 

örgütünün değer yargılarının uyumlu olmasına yardımcı olmaktadır 

(Erdem vd., 2016).  

Bu çalıĢmada ulaĢılan sonuçlar, bize güçlendirme ile örgütsel sinizm 

arasında negatif yönlü anlamlı bir iliĢki olduğunu göstermiĢtir. Bu 

bulgu literatürdeki pek çok çalıĢma ile uyumluluk göstermektedir 

(Bayram ve Ergan, 2018; Özaslan, 2018; Yıldırım ve Yıldırım, 2016; 

Ye ve Min, 2014; ĠĢçi, ġiĢman ve BektaĢ, 2013). ÇalıĢanın inanç ve 

değerlerinin iĢiyle uyumunun kuvvetlendirilmesi çalıĢanın örgütüne 

dürüstlük ve hakkaniyet gibi duygular yüklemesine etki edecek ve 

örgütsel sinizm algısını azaltacaktır. ÇalıĢanın kendi yeteneklerine 

olan inancından dolayı, o iĢi en iyi Ģekilde yapabileceğini düĢünmesi, 

artan motivasyonuyla birlikte kendine olan özgüvenini artırarak 

örgütüne karĢı olumsuz duygularını azaltacaktır. Fakat örgütüne 

yönelik karamsar düĢüncelerin düĢük de olsa her zaman olabileceği 

göz ardı edilmemelidir. Psikolojik güçlendirme ile sağlanan özerklik 

ve inisiyatif kullanma hakkı çalıĢanın davranıĢlarına pozitif etki 

edecektir. Aynı Ģekilde çalıĢanların örgütün yönetsel uygulamaları ve 

sonuçları üzerinde kendilerinin de etkilerinin olduğuna inandırılması 

örgütsel amaçlara ulaĢma yönünde daha fazla gayret göstermelerine ve 

örgütle bütünleĢmelerine neden olacaktır. Yılmaz ve Tan (2018) 

psikolojik güçlendirme algısının örgütsel özdeĢleĢmeye katkı 

sağladığını ifade etmektedirler.   
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Sonuç olarak, psikolojik güçlendirme çalıĢanların örgütlerine karĢı 

pozitif tutum ve davranıĢlar göstermelerinde önemli bir faktördür. 

Psikolojik güçlendirme çalıĢanların örgütlerine yönelik kin ve nefret 

gibi karamsar duygularını azaltırken, örgütleriyle özdeĢleĢmelerini 

kuvvetlendirmekte ve örgütlerini daha hakkaniyetli bulmalarını 

sağlamaktadır. 
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