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ÖNSÖZ 

Kurumsal itibar; kimlik, marka ve imaj gibi faktörlerin birleşimi ile uzun 

dönem sonucunda meydana gelen ve diğer işletmeler tarafından taklit edilmesi 

kolay olmayan soyut değer olarak ifade edilmektedir. Bu değeri hem etkileyen 

hem de bu değerden etkilenen paydaş işgörenlerdir. Güçlü bir kurumsal itibara 

sahip olan işletme hem bünyesine nitelikli işgörenleri çekmekte hem de 

bünyesinde bulunan işgörenlerin işlerinden memnun olmalarını ve 

organizasyonları ile özdeşleşmelerini sağlamaktadır.  

Örgütsel özdeşleşme, işgörenin üyesi olduğu organizasyonun değerlerini 

ve amaçlarını kendi değerleri ve amaçları gibi görerek kendisini organizasyon 

ile bir bütün olarak düşünmesi ve buna göre kimliklendirmesi biçiminde ifade 

edilebilir. Örgütsel özdeşleşme sayesinde işgören kendisini üyesi olduğu 

organizasyonun bir temsilcisi kabul ederek organizasyonun dışında üçüncü 

şahıslar nezdinde organizasyonunu en iyi şekilde temsil edebilmek için var 

gücüyle mücadele etme çabası içine girmektedir. Bu anlamda organizasyonu 

ile ilgili olumsuz tutum ve davranış sergileyen kişi veya kurumlara karşı tavır 

almakta ve ona yapılan her türlü olumsuzluğu kendine yapılmış kabul ederek 

buna karşı tepkiler geliştirmektedir. İyi bir organizasyonun sahip olduğu bu 

türden işgörenlerin onun yakın ve uzak çevre unsurlarıyla olan ilişkisinde etkin 

rol oynayacakları aşikârdır. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında sağladıkları destek vesilesiyle değerli 

hocalarımıza duyduğumuz minneti canı gönülden ifade etmek istiyoruz. Ayrıca 

araştırma için kullanmış olduğumuz verilerin toplanabilmesi amacıyla çok 

değerli katkılarını bizlerden hiç esirgemeyen tüm işletme yöneticilerine ve 

çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. 
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 GİRİŞ 

 Sanayi devrimi ile birlikte dünyada yaşanan değişim ve gelişim günden 

güne hızını artırarak devam etmektedir. Her alana sirayet eden bu değişim 

özellikle sosyal yaşamı etki altına almaktadır. Bu değişen dünyaya ayak 

uydurma sürecinde bireyin algılarında yaşanan farklılıklar değişimleri gözler 

önüne serecek bir etkiye sahiptir. Her olay ve olguda ana unsur birey olduğu 

için algı birçok alanda toplumsal yaşamı incelemede önemli bir rol 

üstlenmektedir (Abay ve Demir, 2014, s. 146). Worldcom, Enron, Nestle bebek 

maması gibi küresel işletmelerde yaşanan kötü vakalar sonucunda bireylerde 

oluşan olumsuz algı işletmelerin sadece kâr odaklı olmaması gerektiğini aynı 

zamanda paydaşlarının işletmeye olan etkilerinin de üzerinde durulması 

gerektiğini ortaya çıkarmıştır.  

 İşletmeler için önemli ölçüde etkisi bulunan olumlu algı itibar algısının 

oluşmasına basamak oluşturmaktadır. Çünkü itibar kavramı varlığı itibarıyla 

olumsuz değil olumlu bir algıdır. Etik ve ahlâk kavramlarının sonucu olarak 

ortaya çıkan itibar kavramı kurumsal olarak 1990’lı yıllarda işletmelerin 

yönetim alanlarında bulunan bir değerdir. Kurumsal itibar, paydaşların 

beklentileri ile işletmenin gerçekleştirdiği eylemlerin paydaşlar tarafından 

karşılaştırma yapılarak değerlendirilmesidir (Taşkıran, 2015, s. 197). Diğer bir 

ifadeyle kurumsal itibar, işletmelerin geçmiş ve şimdiki zamanda yaptıkları ve 

gelecekte yapacakları her eylemin değerlendirilmesi sonucunda meydana 

gelmektedir. Paydaşlar üzerinde etkisi gün geçtikçe artan itibar kavramı 

işletmeler için daha fazla önemli hâle gelmektedir.  

 Güçlü bir itibara sahip olmak isteyen işletme bütüncül bir bakış açısına 

sahip olması gerekmektedir. Sadece dış paydaşlarına değil aynı zamanda iç 

paydaşlarına da memnuniyet sağlaması gerekmektedir. Çünkü işletme, 

işgörenleri üzerinde ne kadar olumlu bir algı yaratırsa dolayısıyla bu dış 

paydaşlara da olumlu olarak yansımaktadır. İşgörenlerin algısında güçlü bir 

itibar yaratmak işletmeler için yeterli olmamakta bununla birlikte işletmenin 

amaç ve hedefleri ile işgörenin amaç ve hedeflerinde uyumun sağlanması 

gerekmektedir. Mael ve Ashforth (1992, s.107) kurumsal itibarın örgütsel 

özdeşleşmenin ortaya çıkmasında önemli bir etkiye sahip olan öncüllerinden 

biri olduğunu belirtmiştir. 

 Örgütsel özdeşleme ile işgören arasındaki ilişki sistem yaklaşımına 

dayanmaktadır. İşgören, organizasyonu bir bütün ve kendini organizasyonun 
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parçası olarak algıladığı psikolojik duruma örgütsel özdeşleşme denilmektedir. 

Örgütsel özdeşleşme yaşayan işgören organizasyonla kendini ayırmamakta ve 

biz duygusuna sahip olmaktadır. Ayrıca işgören yaptığı her görev için ekstra 

çaba sarf etmektedir (Miller vd., 2000, s. 629). Örgütsel özdeşleşme, işgören 

ile organizasyon arasındaki ilişkiyi incelemede işletmeye önemli katkılar 

sağlamaktadır. Çünkü güçlü bir özdeşleşme yaşayan işgörenin organizasyonun 

performansında önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır.  

 Dünyada yaşanan değişimler ve gelişmeler, işletmeleri işgörenin 

duygusal ve davranışsal özelliklerine odaklanmalarına sebep olmaktadır. 

İşgörenin kişiliği organizasyonun kişiliğinin bir parçası haline gelmesi, 

özsaygısının gelişmesi ve bulunduğu işletmeden bahsederken gurur duyması 

sonucunda özdeşleşmenin oluştuğundan söz edilebilmektedir. Örgütsel 

özdeşleşme yaşayan işgörenler iş ve çevresinde gerçekleştirdiği her faaliyeti 

anlamlandırmakta ve değerli hissedebilmektedir dolayısıyla işgörende 

memnuniyet duygusu oluşmaktadır. 

 Literatür incelendiğinde birçok araştırmada kurumsal itibarın 

işgörenlerin iş tatminini ve örgütsel özdeşleşme seviyelerini artırdığı yönünde 

bulgulara ulaşılmıştır (Işık ve Zincirkıran, 2016; Mignonac, Herrbach ve 

Guerrero, 2006; Fuller vd., 2006; Öz ve Bulutlar, 2009; Podnar, 2011; Seven, 

2019; Öncer ve Yıldız, 2012; Smidts, Pruyn ve Van Riel; 2001, Kırpık ve 

Akdemir, 2018). İşletmeler arasındaki rekabet şartlarının ağırlaştığı dönemde 

güçlü kurumsal itibar oluşturma ve bu sayede işgörenlerin yaşayacağı örgütsel 

özdeşleşme işletmeye stratejik pek çok avantajlar kazandırmaktadır. Bu sebeple 

kurumsal itibar ve örgütsel özdeşleşme kavramları işletmeler açısından ele 

alınması gereken önemli değerler olmaktadır.  

 Bu çalışmada dört ayrı bölüm yer almaktadır. Birinci bölümde itibar 

kavramının tanımı, kurumsal itibarın farklı disiplinlerce tanımlanması, 

kurumsal itibar ile ilişkili kavramlar, kurumsal itibarın önemi, kurumsal itibarı 

oluşturan temel bileşenler, kurumsal itibar yönetimi ve kurumsal itibarın 

ölçülmesinden bahsedilmektedir. İkinci bölümde kavramsal olarak iş tatmini, 

iş tatmini üzerinde etkili olan faktörler ile iş tatmininin bireysel ve örgütsel 

sonuçları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde örgütsel özdeşleşme kavramının 

tanımı, örgütsel özdeşleşmenin açıklanmasında “sosyal kimlik teorisi”, örgütsel 

özdeşleşmenin önemi, örgütsel özdeşleşme ile ilişkili kavramlar, örgütsel 

özdeşleşmenin boyutları ve örgütsel özdeşleşme modelleri üzerinde 
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durulmaktadır. Dördüncü bölümde ise kurumsal itibarın, iş tatmini ve örgütsel 

özdeşleşme kavramlarıyla olan ilişkilerini ele alan araştırma bulgularına yer 

verilmiştir.  

 

 BİRİNCİ BÖLÜM: KURUMSAL İTİBAR 

1.1. İtibar Kavramı 

 İnsanlar ihtiyaçları doğrultusunda bir araya gelen var oluşları itibarıyla 

topluluklar halinde yaşayan sosyal varlıklardır. Ancak belirli bir toplumun 

üyesi olan bireyler her istedikleri davranışları istedikleri yer ve zamanda 

eyleme dönüştüremez. Çünkü bireyler sahip olduğu topluluğun oluşturduğu 

belirli normlara göre hareket etmektedir. Bu normlar insan davranışlarını 

nerede ve nasıl davranması gerektiğini belirlemektedir aynı zamanda normların 

belirli sınırlar içerisinde oluşturulmasına davranış düzlemi denilmektedir 

(Erdoğan, 1997, s.65). Davranış düzlemi, bireyin eylemlerini toplumun 

yapısına uyarlayarak davranışlara anlam kazandırmaktadır. Davranış düzlemi 

genel kurallar ve özel kurallar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Erdoğan, 1997, 

ss. 66-69).  Bu kurallar sebebiyle bireylere yaşamları boyunca farklı roller 

sunmaktadır. Bu rolleri yerine getiren bireyler toplumda değer görmektedir. Bu 

durum işletmelere de yansımaktadır. İşletmeler kâr maksimizasyonunu, 

sürdürülebilirliklerini ve büyümeyi sağlamak için belirli kuralları yerine 

getirmek zorundadır. Sorumluluklarını yerine getiren işletmeler toplum 

tarafından kabul edilmekte ve saygı görmektedir.  

 Avcı toplayıcı zamanından itibaren bireyleri toplum yapan ve 

davranışlarının temelini oluşturan ihtiyaçları yaklaşım olarak literatüre 

kazandıran Maslow hiyerarşisi ihtiyaçların önem derecesi ve şiddetinin 

bulunduğu varsayımına dayanmaktadır. Hiyerarşinin birinci aşamasında 

fizyolojik ihtiyaçlar bulunmaktadır. İkinci aşama güvenlik ihtiyaçlarından, 

üçüncü aşama sevgi ve ait olma ihtiyacından, dördüncü aşama takdir ve saygı 

ihtiyacından ve beşinci aşama kendini tamamlama ihtiyacından oluşmaktadır 

(Koçel, 2018, ss. 643-644). Maslow ihtiyaçları artan hiyerarşik sıralamadan 

oluşmaktadır ve bu yaklaşımda bir aşama tamamlanmadan diğer aşamadaki 

ihtiyaca geçilmemektedir.  Fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları insan bedenine 

dayanmakta ve tatminin sağlanması genel olarak maddidir. Kendini 

tamamlama ihtiyacı ise daha çok manevidir. Bir gruba ait olma ve sevgi ihtiyacı 

ile takdir ve saygı ihtiyaçları insanın psiko-sosyal haline dayanmakta ve 
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tatminin sağlanması sosyal ilişkiler ile gerçekleşmektedir (Eroğlu, 2017, s. 69). 

Saygı görme, takdir edilme, değerli ve güvenilir olma ihtiyaçları aslında itibar 

kavramı altında toplanmaktadır. Saygı görülme ve takdir edilme sonucunda 

kazanılan itibar bireysel ve örgütsel olarak oldukça önem arz etmektedir. 

Bireylerin birey ya da organizasyon hakkında düşündükleri yargılar olarak 

ifade edilebilen itibar pek çok avantajı beraberinde getirmektedir.  

 İtibar, gerçeklik ile algılama arasındaki çizgide bulunmaktadır. Yani 

genel olarak itibar, mevcut durum ile insanların düşünceleri arasındaki ilişki 

sonucunda ortaya çıkmaktadır (Westcott, 2013, s. 130). Organizasyon 

açısından algılama, organizasyonun paydaşlar tarafından nasıl göründüğü ile 

ilgili olurken gerçeklik ise; organizasyonun politikaları, uygulamaları ve 

performansı ile ilgilidir. Örnek olarak itibar, organizasyonun kuruluş 

aşamasında oluşturulan misyon ile paydaşların düşünce ve beklentileri arasında 

uyumun oluşmasıyla başlamaktadır. Bu sebeple organizasyonlar paydaşlarının 

gerçeklik ile algılama arasında kurmuş oldukları ilişkileri detaylı inceledikleri 

takdirde güçlü itibar yönetim süreci uygulayabilmektedir. 

 

1.2. Kurumsal İtibar Kavramı 

 İşletmeler maddi ve maddi olmayan kaynaklara sahiptir. Maddi 

kaynaklardan ifade edilen işletmelerin sahip olduğu tüm fiziksel eşyalar, 

tesisler ve hammaddeler şeklinde sıralanabilmektedir. Maddi olmayan 

kaynaklar ise işletmenin temel yetenekleri, örgüt kültürü, itibarı gibi işletmenin 

bilançosunda yer almayan öğelerdir (Carmeli, 2004, ss. 111-112). 1929 yılında 

ortaya çıkan ekonomik krizin ardından iyice kötüye giden işletmelerin yeni 

yönetim arayışları içerisine girmesiyle birlikte ortaya çıkan Neoklasik 

Yaklaşımda insanın işletmeler açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğu 

görüşü hakimdir. Ayrıca sanayi devriminde üretim odaklı bir çalışmaya yer 

verilirken günümüz bilgi çağında tüketim odaklı bir anlayış bulunmaktadır. Bu 

sebeple işletmenin hem içerisinde ve hem de dışında insanın ikinci değil birinci 

planda tutulması maddi olmayan kaynakların daha çok önem verilmesine yol 

açmıştır. Maddi olmayan kaynaklar arasında yer alan itibar kavramı diğer 

kavramlar gibi hem işletme hem de toplum için dikkat edilecek bir unsur olarak 

yerini almaktadır. 
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 Kurumsal itibar (Corporate Reputation) kavramının temeli 1950’li 

yıllardan itibaren ilişkili kavramlar altında atılmaya başlamıştır (Balmer, 1998, 

ss. 963-964). Kurumsal itibar kavramı, kurumsal kimlik ve kurumsal imaj 

kavramları ile ilişkilendirilmekte ve farklı disiplinler tarafından ele 

alınmaktadır. Bundan dolayı kesin ve üzerinde mutabık kalınan bir tanımlama 

yapılması konusunda araştırmacıların karmaşa yaşadığı görülmektedir (Barnett 

vd., 2006, s. 26). Araştırmacılar tarafından yapılan genel kurumsal itibar 

tanımlamaları ele alındığında bunlar; Tucker ve Melewar (2005, s. 377); 

örgütün geçmiş, şimdiki ve gelecek ile ilgili uygulamaları ve bunu mevcut 

duruma yansıtması ve de bu durum ile ilgili paydaşların algısına dayanan 

kavram şeklinde açıklamaktadır. Fombrun ve Van Riel (1997, s. 6) kurumsal 

itibarı kurumların geçmişteki eylemleri ve bu eylemlerin paydaşlar üzerinde 

toplumsal bir etkisi olarak ifade edilmektedir. Barnett ve arkadaşları (2006, s. 

28) kurumsal itibarı ise paydaşların işletmelere yükledikleri finansal, sosyal ve 

çevresel etkileri değerlendirmesine ilişkin toplumsal algılar şeklinde 

tanımlamaktadır. 

 Tanımlar incelendiğinde paydaş, zaman ve toplumsal algı ifadeleri 

üzerinde durulduğu görülmektedir. Özellikle kurumsal itibar kavramının 

altında zihin kuramı yatmaktadır. Yani işletmenin paydaşlar tarafından nasıl 

algılandığı sorusu kurumsal itibarın temelini oluşturmaktadır. Barnett ve 

arkadaşları (2006, s. 28) net bir tanımı oluşturmak için yapılan tanımları 

kümeleyerek ana başlıkların ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Bu ana başlıklar; 

bilinç durumu biçiminde itibar, değerlendirme içeren itibar ve varlık biçiminde 

itibar şeklinde ifade edilmektedir. Bilinç durumu olarak ifade edilen itibar 

tanımsal olarak algı kavramını içermektedir. Bu ana başlık altında algılar 

kümesi, net algılar, gizil algılar, algıların yansıması, küresel algılar ve 

toplumsal temsil şeklinde açıklanmıştır. Değerlendirme olarak ifade edilen 

itibar tanımsal olarak yargılama, tahmin etme ya da ölçümleme kavramını 

içermektedir. Varlık olarak ifade edilen itibar ise tanımsal olarak işletmenin bir 

değeri olarak görüldüğünü vurgulamaktadır. Bu ana başlık altında; maddi 

olmayan kaynak, finansal veya ekonomik bir varlık gibi kavramlardan 

oluşmaktadır. Varlık ana başlığı kurumsal itibarın sonuçlarıyla ilgili olurken 

bilinçli olma durumu ve değerlendirme ana başlıkları kurumsal itibarın ne 

anlama geldiğini açıklar niteliktedir (Shamma, 2012, s. 156). Walker (2010, ss. 

359-340) çalışmasında önceki araştırmalarla tutarlı olarak makaleleri yayın 
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tarihine göre üç gruba ayırıp ve her gruba farklı kalite değerlendirme kriterleri 

uygulamaktadır. Bunlar; Grup 1: 1997- 2006, Grup 2: 1980- 1996, Grup 3: 

2005-2007 şeklindedir. Ayrıca Walker (2010: 370-374) kurumsal itibar 

kavramının tanımlarını beş grupta toplamaktadır. Birinci grup, paydaşların 

işletmenin itibarı ile ilgili algısı olarak ele almaktadır. İkinci grup, paydaşların 

işletmenin itibarı ile ilgili toplumsal algıları ifade etmektedir. Üçüncü grup, 

işletmenin rakiplerle kıyaslanarak oluşturulan karşılaştırmalı değerlendirilmesi 

şeklinde yer almaktadır. Dördüncü grup, olumlu ve olumsuz tanımların 

oluşturduğu pozitif veya negatif itibar ayrımı yapılmaktadır. Beşinci grup ise 

itibarın zamanla ilgili olduğu ve zamanla değişkenlik gösterebileceğine dair 

tanımlamalardır. Yapılan bu tarz çalışmalar bütünleşik tanımları ortaya 

çıkarmaya çalışarak araştırmacılara yol göstermeyi hedeflemektedir. W. Buffet 

“Bir itibarı oluşturmak 20 yıl, yıkmak ise sadece beş dakika sürer” diyerek 

kurumsal itibarın zamansal değişkenliğini ifade etmektedir (The Huffington 

Post, 2013). İşletmeler için değeri yüksek olan kurumsal itibar, bir anda değil 

bazı kavramların (kurumsal davranış, politika, liderlik, yönetim, aynı zamanda 

tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlerin kalitesi, paydaşlarla olan ilişkiler ve 

iletişim) bir araya gelmesi sayesinde var olmaktadır (Sezgin, 2017, s. 142). 

Günümüzde itibar, işletmelerin sürdürülebilir rekabetini belirleyen unsurlardan 

biridir. Paydaşlar için her temelin altında yatan güven kavramı itibar içinde ayrı 

bir öneme sahiptir. İşletme ile paydaşlar arasında sağlanan güven kurumsal 

itibarda artışa sebep olacaktır. Paydaşlar işletmelerin itibarına göre seçimlerini 

gerçekleştirmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kurumsal itibarın 

pozitif veya negatif bir şekilde değişkenlik gösterebilmesidir. Bu sebeple 

işletmeler paydaşlarının beklentilerini gidererek itibarlarını korumaları 

gerekmektedir. Güçlü bir kurumsal itibarın; kâr maksimizasyonu sağladığı, 

işgörenin motivasyon ve bağlılığını artırdığı aynı zamanda müşteri bağlılığı 

oluşturduğu ve rekabet avantajı yakalamaya yardımcı olduğu 

söylenebilmektedir. 

 

1.3. Kurumsal İtibarın Farklı Disiplinlerce Tanımlanması 

 Çok yönlü yapıya sahip olan bir kavramın tek değil birçok faktöre bağlı 

olduğu savunulmaktadır. Kurumsal itibar da çok yönlü yapıya sahip olan bir 

kavramdır. Bu kavramı daha iyi kavrayabilmek için altında yatan faktörlerin 

neler olduğunun analiz edilmesi gerekmektedir. Kurumsal itibarın meydana 
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gelmesinin altında yatan faktörler, karşılıklı etkileşim ve zincirleme etkileme 

yoluyla belli bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır (Eroğlu, 2017, s. 42).  

İşletmeler kimi zaman sadece markaları altında tek bir itibara sahip olurken 

kimi zaman farklı alanlar altında farklı itibar kavramına sahip olabilmektedir. 

Farklı disiplinlerde tanımları bulunan kurumsal itibarın tarihsel gelişimine 

bakıldığında kurumsal pazarlama alanında itibar ile ilgili kimlik, marka, imaj 

ve iletişim gibi kavramların üzerinde durulduğu görülmektedir. 

Araştırmacıların dikkatini çeken bu nokta alanlardaki kavramların hepsinin 

kendi köklerinin olduğu ve uygulamaya bağlı boyutlarının olduğu bu sebeple 

ayrı ayrı ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Disiplinlerin tek bir itibar 

kavramından yola çıkamayacakları bundan dolayı farklı alanların oluşturduğu 

itibarın daha gerçekçi olduğu belirtilmektedir. Charles Fombrun ve Cees Van 

Riel (1997) kurumsal itibarın ekonomi, strateji, pazarlama, örgütsel kuram, 

sosyoloji, muhasebe de dâhil olmak üzere farklı disiplinlerle olan ilişkilerini ele 

almışlardır.  

 Ekonomi alanında vekâlet kuramı, sinyal kuramı ve oyun kuramı gibi 

kuramlar kurumsal itibar kavramını açıklamaktadır. Vekâlet kuramı, asil ile 

vekil arasındaki sözleşmeyle var olan ilişkiler üzerinde yaşanan hak ve 

sorumluluk ihlalleri sonucunda oluşan maliyetleri ve sorunları en aza 

indirgemeyi amaçlamaktadır. Asil ve vekilden kastedilen sadece işletme ile 

müşterisi arasındaki ilişki değil aynı zamanda sigortacı ile sigortalı, hissedarlar 

ile yönetim ve hatta toplum ile işletme arasındaki ilişkiyi de içermektedir 

(Shavell, 1979, s. 55). Haklarının kötüye kullanılacağından korkan hissedar 

kendi haklarını korumak adına güven verici bir unsur olarak daha sağlam bir 

sözleşme yapmak yerine yöneticinin itibarını tercih edebilmektedir. Sinyal 

kuramı; temettünün bilgi içeriğidir. Temettü, işletmenin elde ettiği kârdan 

ortakların pay alma hakkıdır. Yöneticiler temettü ödemelerini işletmenin 

gelecekteki kârlılığı ve nakit akımları hakkında yatırımcılara bilgi vermek 

amacıyla kullanmaktadır (Kılıç vd., 2016, s. 1133). Bu kurama göre, asimetrik 

bilginin varlığı bir işletme hakkında paydaşları değerlendirmeler yapmaya 

gerekli kılmaktadır (Fombrun, 1998, s. 335). Ürün özellikleri hakkında 

işletmelerden daha az bilgiye sahipse tüketici ilk önce işletmenin itibarına 

dikkat etmektedir. Oyun kuramında ise gözlemciler oyuncunun motivasyonu 

ve olgunluklarının yanında bilgi asimetrisi sayesinde güven duygusunun ortaya 

çıktığı yönünde ifadede bulunmaktadır. Paydaşın bilgi eksikliği yaşadığı 
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durumlarda işletmenin tutarlı bir itibara sahip olduğu yönündeki algısı 

işletmeye olan güveninin itibar ile sağlandığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır 

(Fombrun ve Van Riel, 1997, s. 6). 

 Ekonomi alanında kurumsal itibar ile ilgili yapılan tanımlara 

bakıldığında; Klein ve Leffler (1981, s. 616) sözleşme performansını garanti 

eden teşvik unsuru olması, Weigelt ve Camerer (1988, s. 444) ve Fombrun ve 

arkadaşları (2000, s. 243) gelecekteki eylem ve davranışlarda sinyal görevi 

görmesi, Clark ve Montgomery (1998, s. 62) işletmenin pazarlarını savunma 

olasılığı şeklinde açıkladığı görülmektedir. Kurumsal itibar, değerler, güven ve 

yetenek açısından işletmelerin paydaşları tarafından değerlendirilmesidir. 

İşletmelerin ortaya koydukları hizmet ve ürünlerinin kalitesi doğrudan doğruya 

gözlemlenebilir olmaması nedeniyle, itibarın kalitesini artırmak için müşteri 

tatmini, ürün ve hizmet kalitesi, kurumsal şeffaflık, sosyal sorumluluk, personel 

kalitesi, sosyal olanaklar ve ücret politikaları gibi hamleler yapmaları 

gerekmektedir. Hamleler ile birlikte işletmeler ekonomik olarak değer 

kazanmakta ve paydaşlarına güven aşılamaktadır. Bu sayede paydaşlar 

işletmelerin sunmuş oldukları çıktılardaki kaliteye inandığı müddetçe 

işletmeler güçlü bir itibara sahip olacaklardır. 

 Strateji alanında kurumsal itibar ile ilgili yapılan tanımlara bakıldığında; 

Deephouse ve Carter (2005, s. 331) karşılıklı konumlarını belirlemek için 

işletmelerin karşılaştırılması; Fombrun ve arkadaşları (2000: 243) ise rakipler 

tarafından taklit edilmesi veya yerine başka bir şey konulması açısından zor 

olan soyut bir varlıktır şeklinde tanımlamaktadır. Kurumsal itibar soyut bir 

varlık olduğundan dolayı işletmeye rekabet avantajı kazandıracak esneklik 

sağlamaktadır. Kurumsal itibar yönetilmesi gereken bir varlık ve değişkenlik 

engelidir. Yerleşmiş bir itibar, değişkenliği engellemektedir. Araştırmalar 

neticesinde işletmelerin yaşadıkları kötü olayları bilseler dahi bireylerin itibar 

değerlendirmelerini değiştirmeye direndikleri gözlemlenmiştir (Wartick, 1992, 

s. 34). Bireylerde oluşan bir algının değişmesi ya çok zor ya da oldukça zaman 

almaktadır. Ancak itibar kazanıldığı gibi kaybedilebileceğin dolayı bu 

kavramın korunması için özen gösterilmesi gerekmektedir.  Bu sebeple 

işletmeler nasıl görünmek istiyorlarsa o şekilde algı yaratmaları gerekmektedir. 

 Pazarlama araştırmasında tüketicilerin ana konusunun ürünler veya 

hizmetler olduğu görülmektedir. Ayrıca pazarlamada Petty ve Cacioppo (1986) 

tarafından geliştirilen Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli (AOM) 
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kullanılmaktadır. Bu model, tutum değişimine yol açan süreçler ve bu süreçler 

ile meydana gelen tutumların gücüyle ilgilidir (Kıymalıoğlu, 2014, ss. 169-

170).  Tüketicinin mevcut bilgisi ile ürüne karşı gösterdiği düşük ilgilenim 

(detaylı bilgi arayışı yok) veya yüksek ilgilenim (detaylı bilgi arayışı var) 

tutumunda değişikliğe sebep olabileceği için işletmenin itibarında etkiye yol 

açabilmektedir.   

 Pazarlama alanında kurumsal itibar ile ilgili yapılan tanımlara 

bakıldığında; Weiss ve arkadaşları (1999, s. 75) işletmenin küresel olarak en 

üst seviyede güven verecek veya saygı duyulacak şeklide algılanması, Gotsi ve 

Wilson (2001a, s. 101) itibar kurumsal kimliğin yansımasıdır, Gotsi ve Wilson 

(2001b, s. 29) paydaşların vasıtasıyla kazanılan itibar aynı zamanda işletmenin 

eylemleri ile rakiplerinin eylemlerinin karşılaştırmasını sağlayan bir iletişim 

biçimi ve sembolizme dayanmaktadır ve Fombrun ve arkadaşları (2000, s. 243) 

paydaşların işletmenin markasıyla oluşturdukları kurumsal bağlantıları 

tanımlamakta şeklinde ifade etmektedir. Kurumsal itibar işletmeyle ilgili 

bilgilerin marka adı altında yansıtılmasıdır. Günümüzde işletmeler tüketiciye 

bırakmadan ürün ve hizmetlere anlam yükleyerek bilgileri simgeleştirir bu 

sayede paydaşlarda algı oluşumu gerçekleşmektedir.  

 Örgütsel kuram alanında kurumsal itibar ile ilgili yapılan tanımlara 

bakıldığında; Fombrun ve arkadaşları (2000, s. 243) tarafından paydaşların 

kurumsal faaliyetleri anlamlandırdıkça işletmenin gelişimine katkı sağladıkları 

bilişsel temsiller, Dutton ve arkadaşları (1994, s. 240) tarafından 

organizasyonun iç ve dış paydaş inançları, Fombrun ve Van Riel (1997, s. 8) 

tarafından ise işgörenlerin deneyimlerini anlamlandırmaları ya da iç paydaşları 

tarafından organizasyonun algılanması şeklinde ifade edildiği 

gözlemlenmektedir.  

 Örgütsel kuramda işletmenin kültürü ve kimliği üzerinden itibar kavramı 

üzerinde durulduğu görülmektedir. İşletmenin ve iç paydaşlarının öz kimliği 

işletmenin uygulamalarını belirli kalıplar doğrultusunda 

sınırlandırabilmektedir. Aynı zamanda kültürler, iç paydaşların kendini tanıtma 

olanağı sunarak paydaşlar ile daha iyi ilişkiler kurulmasını sağlamaktadır. 

Kurumsal itibar, işgörenlerin işletme hakkında oluşan ve kalıcılığı olan 

duygusal düşüncelerinden oluşmaktadır.  

 Sosyoloji alanında kurumsal itibar ile ilgili yapılan tanıma bakıldığında; 

Fombrun ve arkadaşları (2000, s. 243) kurumsal çevrede işletme ile paydaşlar 
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arasında oluşan ilişkiler sonucunda meydana gelen sosyal yapılar olarak ifade 

edilmektedir. İşletmeler olması gerektiği ölçüde ekonomik ve verimliliği 

yüksek olan uygulamalardan uzaklaşarak toplumsal uygulamalara 

yönlenebilmektedir. Ekonomik uygulamalardan uzaklaşmak işletmeler için 

olumsuz ekonomik sonuçlar getirmemektedir.  

 Muhasebe alanında kurumsal itibar ile ilgili yapılan tanıma bakıldığında; 

Dierickx ve Cool (1989, s. 1506) belirli bir süre zarfında tutarlı bir dizi 

politikaya bağlı kalınması ve varlıkların biriktirilmesinden kaynaklanan 

stratejik bir varlık olduğu ve de Fombrun ve arkadaşları (2000, s. 243) 

tarafından da ölçülmesi zor olan ancak işletmeler için değer yaratan birçok 

maddi olmayan varlık türünden biri olarak açıklanmaktadır. Kurumsal itibar, 

maddi olmayan varlıkların değerlerinin raporlanmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. Çünkü işletmeye pek çok avantaj getirecek soyut değerler 

işletmenin bildirilen gerçek değerinin yanında piyasa değerinde de yükselişe 

yol açmaktadır. Diğer bir ifadeyle ekonomik uygulamalar yanında itibarı 

oluşturmaya yönelik yapılacak uygulamalar işletmeye hem maddi hem de 

maddi olmayan kaynaklarında artış sağlamaktadır. 

 Farklı alanlarda kurumsal itibar kavramı incelendiğinde işletme ile olan 

deneyim, beklenti ve algı ifadelerinin farklı noktalarda ele alındığı 

görülmektedir. Bütünleşik bir bakış açısı dâhilinde tek yönlü yapıyla ele 

almanın anlamlı bulunmadığı kurumsal itibar kavramı bu sebeple 

değerlendirmelerden meydana gelmektedir. Bu değerlendirmeler ise birden 

fazla ilişki bütününden oluşmaktadır. Bu sayede bir paydaşa değil bütün 

paydaşlara işletme hakkında bilgi sağlanmaktadır. 

 

1.4. Kurumsal İtibar İle İlişkili Kavramlar 

 Kurumsal itibar gerek iç gerekse de dış paydaşlar tarafından farklı 

algılanabilen ve pozitif veya negatif olarak değerlendirilebilen bir kavramdır 

(Feldman vd., 2014, s. 55). Kurumların en değerli soyut varlığıdır ve oluşması 

için zaman gerekmektedir. Bu sebeple işletmelerin güçlü bir itibara 

ulaşabilmesi için herkes tarafından kabul görmüş olumlu düşünceleri 

sağlamaları gerekmektedir. Bu düşüncelerin oluşum aşaması ve bu aşama 

süresinde yaşanabilecek olumsuzlukları etkili bir şekilde yönetebilmek için 

kurumsal itibar ile ilişkili olan hangi kavram varsa bunların gözden geçirilmesi 

gerekmektedir.  
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 Kurumsal itibarın tarihi incelendiğinde kurumsal kimlik, kurumsal imaj, 

kurumsal kültür ve marka gibi kavramlarında temelinde paydaşların algı ve 

değerlendirmeleri bulunduğundan dolayı karıştırıldığı ve birbirinin yerine 

kullanıldığı görülmektedir. Kurumsal itibar ile ilgili anlam kargaşasını ortadan 

kaldırmak için iç içe olduğu bu kavramların açıklanması gerekmektedir. 

İşletme var olma sebebiyle ve yaptığı her türlü faaliyetle paydaşlarına karşı ilk 

önce kimliğini ifade etmektedir. Kurumsal kimlik bir işletmenin imzasıdır. 

İşletmenin her alanda imzası kabul edilecek logo veya sembollerle paydaşlar 

tarafından tanınacak ve akılda kalacaktır. Bu logo veya semboller işletmenin 

markalaşmasında önemli bir adımdır. İşletmeler tarafından oluşturulan kimlik 

ve marka paydaşlar tarafından devamlılığı sağlanmaktadır. Kimlik ve marka 

kavramı ortaya kurumsal imajı çıkartmaktadır. Paydaşlar tarafından olumlu bir 

şekilde algılanan kimlik, marka ve imaj bir işletmenin güçlü bir itibarının 

oluşmasına önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu durumun yanında bu süreci 

destekleyecek kurumsal kültür kavramı bulunmaktadır. Çünkü bir işletmenin 

kurumsal kimliği ve markası organizasyonun kültürü ile anlam bulmaktadır. 

 

 1.4.1. Kurumsal Kimlik 

 Latince “idem” kökünden türeyen kimlik kavramı içerisinde özellik 

barındırmakta ve farklılıkları ifade etmektedir (Aşkın, 2007, s. 213). Kurumsal 

kimlik ise bir işletmenin varlığını oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle kurumsal 

kimlik işletmenin paydaşlarına karşı kendine ait özelliklerini ifade eden ve 

işletmenin mevcut durumda var olan faaliyetlerini kapsamaktadır (Golgeli, 

2014, s. 314). Bu faaliyetler kimi zaman işgörenin iyi bir çalışma ortamı ya 

yatırımcılara karşı sağlam bir finansal performans sağlanmasında ya da 

müşterilere karşı ürün ve hizmette işletmelerin kendilerini yansıtacak 

farklılaşmaya gidilmesinde kendini göstermektedir. Barnett ve arkadaşları 

(2006, s. 33)’na göre kurumsal kimlik işletmenin ana unsurlarını meydana 

getirmekte, işletmeleri birbirinden ayıran belirgin özellikler taşımakta ve de 

geçmişten geleceğe var olan ve var olacak olan sürekli özelliklerdir. Genel 

olarak kurumsal kimlik, işletmelerin gözlemlenebilen bütün unsurlarından 

(logo, etiket ve kullanılan renkler, ürün ambalajı vb.) oluşan bu sayede 

kurumsal imajın ortaya çıkmasında rolü bulunan bir kavramdır. Sürekli 

değişimin yaşandığı dünyada kurumsal kimlik kavramı da etkilenmektedir. Bir 

dönem sadece görsel unsurlardan oluştuğu düşünülen kurumsal kimlik 
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1970’lerden itibaren kurum felsefesi, kurumsal davranış, kurumsal iletişim ve 

kurumsal dizayn gibi farklı unsurlardan oluştuğu kabul edilmiştir (Karsak, 

2009, s. 168).  

 Whetten ve Mackey (2002, s. 401) kurumsal kimliği işletmenin 

otobiyografisi, kurumsal itibarı işletmenin biyografisi şeklinde açıklamaktadır. 

Bireyler ne görüyorlarsa bunu kendi sinir sistemlerinde yorumlar ve algıları 

oluşturur. İşletmeler gerçek olarak neyi yansıtıyorlarsa paydaşları onu 

görmekte bu sebeple işletmelerin paydaş algılarını yönetmekte kimlik önemli 

bir etkiye sahiptir (Lambert, 1989, s. 7). Kurumsal kimlik işletmenin vizyon, 

misyon ve kültür gibi değerlere sahip olması sonucunda şekillenmektedir. Bu 

değerler ile paydaşların işletme deneyimleri arasında oluşan olumlu veya 

olumsuz bir algı işletmenin itibarını etkilemektedir. İşletmelerin amacı güçlü 

bir itibar yakalamak olduğundan dolayı paydaşlara kendileri hakkında bütün 

bilgileri etkin bir iletişim yoluyla açıklamaları gerekmektedir. 

 

 1.4.2. Kurumsal Marka 

 İnsanların varoluşundan itibaren kendilerini gösterme, bende varım 

deme, fark edilme ve başkalarından farklı olma güdüleri bulunmaktadır. Bu 

güdülerin yansımasının mağara devrine dayandığı söylenebilmektedir. İnsanlar 

mağaralara çizim yaparak bir mesaj vermeye ve düşüncelerini paylaşarak bir 

ifadede bulunmaya çalışmaktadır. Bireysel mesajların altında yatan kavram 

markadır. Çünkü bu durum zamanla bireysel olmaktan çıkarak toplulukları 

birbirinden ayıran logo ve sembollere dönüşmüştür. Örnek olarak Rönesans 

döneminde esnafları birbirinden ayırmak farklılıklarını ortaya çıkarmak 

amacıyla logo ve sembollerin kullanıldığı görülmüştür. Aslında tarihsel 

anlamda çok eski zamanlara dayanan marka kavramı uzun bir süre geçse de asıl 

anlamını yitirmemiştir. Marka bir işletmenin ürün ve hizmetleri üzerinden 

farklılaşması değil toplumun, düşüncelerin, ülkelerin bir algıya dayalı olarak 

birbirinden farklılaşması şeklinde ifade edilebilmektedir. Pazarlama 

bağlamında marka, tüketicilerin bilinçlerinde oluşan algı ve deneyimler 

bütünüdür. Kurumsal marka işletmenin paydaşlarına güvenilirlik sağlayan 

kalite sertifikalarıdır. Marka işletmelere sadece kalite algısı yaratmaz aynı 

zamanda bağlılık ve kimlik sağlamaktadır. İşletmelerin sürdürülebilirliğini 

sağlayan marka kavramı sembolik kimliğin işaretleridir. 
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 Marka bir işletme için süreç gerektiren olgudur. Bu süreç içerisinde 

işletmeler farklı stratejiler uygulamaktadır. Bu stratejilerden biri PCDL 

modelidir. Bu model dört unsurdan (marka konumlandırma, marka mesajının 

iletimi, marka performansının sağlanması ve marka değerinin yükseltilmesi) 

oluşmaktadır. Bu modeldeki amaç yoğun rekabet ortamında dahi işletmelerin 

bu aşamaları gerçekleştirmeleri gerektiği yönündedir (Ghodeswar, 2008, s. 6). 

 Kurumsal kimlik ile kurumsal imaj arasında aracı görevi gören markanın 

(Alessandri, 2001, ss. 178-179) tanıtılmasında ve marka bağlılığının 

sağlanmasında özellikle kitle iletişim araçları önemli bir rol oynamaktadır. 

Kitle iletişim araçları aynı reklam ve aynı ürünlerle her eve girebilmekte ayrıca 

insanların farklı yaşam standartlarını görme ve buna ulaşma isteği 

aşılamaktadır. Satın alma isteğinin uyandırılması sonucunda markaların 

tanıtımı ve marka bilinci işletmenin itibarında da artışa yol açabilmektedir. 

Tüketicilerin satın alma işlevini ortaya çıkarmak için araştırılan tüketici 

davranışları sayesinde birçok model geliştirilmiştir. Bunlardan biri olan 

Freud’un Benlik Modeli’nde tüketicilerin bilinçaltına odaklanılmıştır. 

Bilinçaltı reklam ilişkisine bakıldığında ise akla ilk gelen subniminal reklamlar 

olmaktadır. Subniminal reklamların bireyler üzerinde güçlü bir etkisi 

bulunmaktadır. İzlenilen bu reklamlar bilinç düzeyinde fark edilmese de 

bilinçaltında fark edilerek beyne aktarılmaktadır. Bu sayede birey o markayı 

gördüğü an bir bağ kurarak satın alma güdüsü gerçekleşmektedir. Markayla 

bağlılık yaşayan birey için artık o ürün veya hizmet istek olmaktan öte ihtiyaç 

haline gelebilmektedir. Worldcom, Andersen Ahold, Skandia, Palamat gibi 

işletmelerde meydana gelen itibar sorunları markanın yönetilebilir olduğunu 

göstermektedir. Marka değerini koruyan işletmeler paydaşlarına karşı pek çok 

avantaj sağlamaktadır. 

 

 1.4.3. Kurumsal Kültür 

 Kültür, kaynağını insan ve toplumun oluşturduğu ve toplumdan bireye 

çağlar geçse de aktarımda bulunulan maddi ve manevi unsurlardan (bilgi, 

görüş, durum ve zihniyet) meydana gelen kavramdır (Eroğlu, 2017, s. 154). 

Kurumsal kültür, organizasyondaki işgörenlerin düşünce ve davranışları 

üzerinde etkiye sahip olan değerler, inançlar ve normlardan oluşmaktadır. 

Değerler, organizasyonun faaliyetleri, işgörenleri ve müşterileri açısından 

önemli gördüğü ve uğruna çaba sarf ettiği özelliklerdir. İnançlar, işgörenlerin 
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kendileri, müşterileri ve organizasyonları hakkında sahip oldukları algılarıdır. 

Normlar ise, işgörenlerin nasıl birbirleri arasında etkileşim kurduğu gibi 

sorunları ele alan yazılı olmayan davranış kurallarıdır. Ayrıca normlar, inançlar 

ve değerleri bir araya toparlamaya yardımcı olmaktadır (Flamholtz ve Randle, 

2012, s. 77).  

 Kurumsal kültür, yazılı olmayan kuralları sayesinde işletme içerisine 

uygun olacak davranış düzlemi sağlamaktadır. Bu sayede işgörenler için 

organizasyon içinde bütünlük sağlanarak, iletişim etkin hâle getirilerek, ilişkiler 

güçlendirilerek ve takım ruhu oluşturularak işletmede yaşanan çatışmalar 

yönetilebilmektedir.   

 Kurumsal kültür, bir anda değiştirilebilen bir olgu değildir. Ancak 

işletmenin kimliğinde yaşanabilecek değişimler kültürde de farklılık 

gösterebilmektedir (Chun, 2005, ss. 96-97). İşletmenin yönetilme biçiminden, 

personele karşı gösterilen tutum ve davranış gibi pek çok unsurdan oluşan 

kurumsal kültür işletmenin bütün paydaşlar için etkin iletişim sağlayıp ortak 

paylaşımlarda bulunarak kurumsal itibarın güçlenmesine katkıda 

bulunmaktadır. 

 

 1.4.4. Kurumsal İmaj 

 İmaj, bireylerin reklamlar, bireysel ilişkiler, bulunduğu kültür 

sonucundaki algı ve değerlendirmelerdir. İmaj, bir kez sahip olunan ve sürekli 

devam eden bir sürece sahip olunan kavram değildir. Bireylerin gördüğü andan 

itibaren bilinçlerinde şekillenen bir resimdir. Kurumsal imaj ise bireylerin 

işletmelere ait herhangi bir işaret ile karşılaştıkları andan itibaren çağrışım 

yapan olgudur (Gray ve Balmer, 1998, s. 696; Barnett vd., 2006, s. 34). 

İşletmelerin "insanlar hakkımızda ne düşünüyor?" sorusuna karşılık verilen 

cevap işletmenin kurumsal imajını yansıtmaktadır (Dowling, 2004, s. 21). 

Kurumsal imaj, işletme ile paydaşlar arasında gerçekleşen iletişimin ilk aşaması 

olarak ifade edilmektedir (Çetin ve Tekiner, 2015, s. 424). 

 Paydaşlar bir işletmenin imajı hakkında olumsuz bir algıya sahipse 

işletmenin bütün unsurları (performansı, karlılığı, sürdürülebilirliği gibi) bu 

durumdan etkilenecektir (Gray ve Balmer, 1998, s. 697). Kurumsal imaj, 

kurumsal kimlik ve kurumsal markadan ayıran özelliği, kurumsal imaj 

bireylerin algıları sonucunda meydana gelirken kurumsal kimlik ve marka 

fiziksel görünüş (sembol, logo gibi) sonucunda hayat bulmaktadır. 
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 1960'larda ve 1970'lerde kurumsal imaj kavramı çok araştırılan bir alan 

olurken kurumsal itibar kavramı literatürde yaygın olarak ele alınmamaktadır. 

Bununla birlikte, daha sonra yapılan çalışmalarda kurumsal imaj ve kurumsal 

itibar kavramlarını birbirinin yerine geçebilir olarak kabul edilmesi iki 

kavramın arasındaki ilişkiyi açıklayamamakta ve anlamlarında karışıklığa 

sebep olmaktadır (Gotsi ve Wilson, 2001b, ss. 25-26). Kurumsal itibar 

oluşturmak daha fazla zaman ve tutarlı bir çaba gerektirirken kurumsal imajı 

oluşturmak ise kitle iletişim araçları sayesinde hızlı bir şekilde olabilmektedir. 

Bu iki kavram aslında birbirinden net ifadelerle ayrılırken ortak noktaları algı 

sonucunda meydana gelmeleri ve bir işletmenin kriz anında hem imajı hem de 

itibarı bir anda zarar görebilmektedir (Chun, 2005, s. 96). Kurum kimliğinin 

paydaşlara yansıması sonucunda oluşan kurumsal imaj bir basamak görevi 

görerek belirli bir süre zarfında kurumsal itibarın ortaya çıkmasına yol 

açmaktadır. 

 Kurumsal imaj, paydaşlara işletme hakkında genel bir değerlendirme 

imkânı sağlar. Özellikle biz olgusu oluşmuş olan işgörenler bulunduğu 

işletmenin iyi olmasını istemektedir. Bu sebeple olumlu bir imaja sahip olan 

işletmeler paydaşlar tarafından güvenilir ve geleceği olan şeklinde bir 

değerlendirmeye sahip olmaktadır. 

 İşletmeler itibarını olumlu olarak algılanmasını sağlamak için 

paydaşların beklenti ve değerlendirmeleri arasında uyumu sağlamaları 

gerekmektedir. Bunun için işletmeler yukarıda saydığımız kavramların 

anlamlarını tek tek tanımlayarak kendi organizasyon yapısına göre 

şekillendirmesi gerekmektedir. Çünkü bütün bu kavramlar birbirini destekler 

niteliktedir ve birinin eksikliği işletmeye olumsuz bir geri dönüş 

yaşatabilmektedir. 

 

1.5. Kurumsal İtibarın Önemi 

 Küreselleşme ile birlikte gelişen ve değişen iletişim ve teknoloji bireyleri 

her an her yerde reklamlara boğmakta, tüketim odaklı yapmakta ve erişim 

kolaylığı artıkça işletmelere karşı bireyleri daha seçici hâle getirmektedir. Bu 

sebeple gün geçtikçe kurumsal itibarın önemi artmaktadır. Kurumsal itibar, 

işletmeler için soyut bir varlık olmasına rağmen zamanla ekonomik değer 

yaratabilmektedir. Ayrıca taklidi kolay olmadığı için stratejik bir avantaj 

sunmaktadır (Feldman vd., 2014, s. 55). 
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 Kurumsal itibarın gün geçtikçe öneminin artmasına yol açan bazı 

durumlar bulunmaktadır. Örneğin (Akdoğan ve Cingöz, 2014: 254); üst düzey 

yöneticiler tarafından sergilenen davranışlar için raporlanma ihtiyacının 

artması, giderek daha karmaşık hale gelen çevre, işletmeler tarafından ortaya 

konan performansın değerlendirilmesinde yararlanılan uygulamaların gelişimi 

ve dışa yansıması, artan kriz ve rekabet koşulları, bilginin artan değer haline 

dönüşmesi ve bilgiyi üreten işgörenin önemi, kurumsal yönetişim uygulamaları 

ve paydaşların kurum faaliyetlerine etkisi ve teknolojik gelişmeler şeklindedir.  

 Güçlü bir itibarın işletmelere kalite kavramını kazandırması sayesinde 

müşteri tatmini dahası müşteri sadakati sağlamaktadır. Bağlılığı oluşturulan 

müşteri olumlu ifadelerle işletmeye müşteri kazandırmakta ve kârlılık 

artmaktadır (Chun, 2005, s. 104). Ayrıca güçlü itibar bütün paydaşlara karşı 

karşılıklı bir güven duygusu aşılamakta ve işletmenin piyasa değerinin 

oluşmasını sağlamaktadır. İşletmesine güvenen işgörenin bağlılığı gelişerek 

işletmenin etkinlik ve verimliliğine katkıda bulunmaktadır (Dowling, 2004, s. 

22). 

 İyi bir kurumsal itibarın sağladığı avantajlardan bazıları (Feldman vd., 

2014, s. 55-56); tüketicilerin, işletmenin ürün ve hizmetlerine yönelik kalite 

algılarını iyileştirme, buna bağlı olarak satışlarda artış ve olumlu sözler, 

yetenekli işgörenlerin işe alınma kapasitesinin yükselmesi, işgörenlerin 

motivasyonlarında artış, krizler veya rekabetçi saldırılardan etkilenme 

durumunun en aza indirgenmesi ve işletmenin mevcut değerinin korunması, 

ulusal pazarların yanında uluslararası pazarlarda da faaliyet gösterebilmek, 

daha fazla yatırımcı çekme, tüketiciler nezdinde işletmeye yönelik güvenilirlik 

algısını artırarak pazar değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak, 

kurumsal riskleri azaltılmak, işletmeyi farklılaştırmak suretiyle rakiplerinden 

daha iyi bir pazar konumlandırmasına tabi tutmak şeklinde sıralanabilmektedir. 

 Ulusal veya uluslararası alanda her organizasyonun kendine ait kültürü 

bulunmaktadır. Bu sebeple organizasyonlar kendi yapılarına uygun kurumsal 

bir bakış açısı oluşturmaktadır. Kurumsal bakış açısının kurumsal itibar 

üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle farklı ülkelerin 

ekonomik, finansal, politik, idari, demografik özellikleri ve coğrafi boyutları 

kurumsal itibar açısından olumlu veya olumsuz etkilere sebep olabilmektedir 

(Ali vd., 2015, ss. 1106-1107). Örneğin; Mcdonalds Moskova’da ilk 

açıldığında yöneticiler işgörenlerini esas olarak Batının normlarını dikkate 
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alarak  eğitmekteydi. Ancak istenmeden öğretilen bu normlar eski Sovyetler 

Birliğinde yaşayan kişiler için çokta uygun kurallar değildi ve müşteriler 

işgörenlerin ve işletmenin kendileriyle alay ettiklerini düşünmüşlerdi. 

 İşletme itibarını olumlu veya olumsuz etkileyebilecek faktörleri belirler 

ve detaylı incelerse, güçlü itibarının sürdürülebilirliğini korumak adına veya 

olumsuz itibara sahipse yeniden kazanmak adına etkili bir bilgi kaynağına sahip 

olabilmektedir. Kurumsal itibarı metalaştırmamız gerektiğinde cam bir eşyaya 

benzetilebilmektedir. Cam eşyayı korumak için özel bir alanda saklarız çünkü 

bizim için değerlidir. Ancak kırıldığı an artık eskisi gibi olamayacaktır. Kırılan 

parçalar büyük de olsa tekrar birleştirilse de izleri bir şekilde görülmektedir.   

 

1.6. Kurumsal İtibarı Oluşturan Temel Bileşenler 

 Küreselleşme ile birlikte işletmelerin pazar alanları genişledikçe 

sürdürülebilir rekabet avantajını elde tutmaları zorlaşmaktadır. Bu zorluğun 

üstesinden gelmek için işletmeler adına önemli olan bazı etmenler 

bulunmaktadır. Bunlardan biri olan kurumsal itibar, ilişkili olduğu 

kavramlardan farklı olarak hem iç hem de dış kaynaklıdır. Diğer bir ifadeyle 

kurumsal itibar algısı işletmenin iç ve dış paydaşlarından oluşmaktadır.  

 Her bütün bir parçadan oluştuğu gibi kurumsal itibarda birçok unsurdan 

meydana gelmektedir. İşletmelerin kurumsal itibarı açısından bu unsurların 

bilinmesi ve paydaşlar üzerinde ne derece etkisinin olduğunun araştırılması 

rakiplerine göre avantaj yaratmaktadır. Bu unsurlar sayesinde kurumsal itibarın 

olumlu ve olumsuz yönlerini, paydaşların tatmin seviyelerini ve algılarını 

ortaya çıkarmaktadır.  

 İyi bir kurumsal itibar yönetimi için bu unsurlar altı boyutta 

incelenmektedir. Bunlar (Fomburn ve Foss, 2001, s. 1); duygusal algı, ürünler 

ve hizmetler, finansal performans, vizyon ve liderlik, çalışma ortamı ve sosyal 

sorumluluktur. 

 

 1.6.1. Duygusal Algı 

 Duygusal algı, işletmenin ne kadar sevildiği, beğenildiği ve saygı 

duyulduğu ile ilgili unsurdur (Fomburn ve Foss, 2001, s. 1). Klasik yönetim 

yaklaşımından Neoklasik yönetim yaklaşımına geçilmesindeki ana konu insan 

ve ilişkileri olmaktadır. O dönemden günümüze kadar olan dönemde insan ve 

onun duyguları önemini hiçbir zaman kaybetmemektedir.  
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 Kurumsal itibarlarını geliştirmek için işletmeler paydaşlarına karşı 

anımsatıcı bir etki yaratmak ve güvenilirlik sağlamak adına duygusal algı 

oluşturacak çağrışımlar kullanmaktadır. Bu sayede işletme ile paydaşları 

arasında bağlılık sağlanmaktadır. Özellikle işletme için önemli olan işgörenin 

itibar algısı, etkin iletişim yoluyla yönetilebilir ve geliştirilebilir etkiye sahiptir. 

İşgörenin oluşan olumlu itibar algısı sayesinde hem organizasyon (düşük 

personel devri, kurum kültürüne bağlılık) hem de dış paydaşlar (mevcut 

müşteriler haricinde başka müşterileri işletmeye çekmekte) 

etkilenebilmektedir. 

 

 1.6.2. Ürünler ve Hizmetler 

 Güçlü bir itibara sahip olan işletmeler için ilk akla gelen düşünceler 

yenilikçi, kaliteli, değeri yüksek ve güvenilirliği olan ürün ve hizmete sahip 

olduklarıdır (Fomburn ve Foss, 2001, s. 1). Kurumsal itibar için somut bir 

gösterge olan ürün ve hizmetlerin iyi niteliklere sahip olması işgören ve diğer 

paydaşların işletmeye karşı bağlılıklarının artışına katkısı bulunmaktadır. 

 Ürün ve hizmetlerin değerlendirilmesinde paydaşlar içerisinde en önemli 

etkiye sahip müşteriler bulunmaktadır. Bundan dolayı kurumsal itibar 

yönetiminde müşteri tatmini bir sonraki seviyesi olan müşteri bağlılığının 

oluşturulması gerektiği bilinmektedir. Müşteri tatmininin sağlanması için 

öncelikle tüketici davranışlarının (ürün veya hizmeti seçme, satın alma, 

kullanma ve kullanım sonrası elden çıkarılması süreçleri) iyi tespit edilmesi 

gerekmektedir.  Diğer bir ifadeyle işletmeler müşteri ihtiyaçlarını ortaya 

çıkararak, teknolojik yenilikleri ürün ve hizmetlerine yansıtarak ve iletişim 

gelişmelerini kullanarak müşteri geri dönüşlerini dikkate alabilmektedir. 

Paydaşların bir işletmeden tercih ettikleri ürün ve hizmetler sonucunda oluşan 

iyi veya kötü deneyimler o işletmenin itibarını da olumlu ya da olumsuz bir 

şekilde etkilemektedir. Örneğin; bir otobüs firmasını tercih eden birey yolculuk 

esnasında aldığı ikramlarla, işgörenin bireye yaklaşımıyla ve yolculuk sonrası 

bagajında hiçbir sorun yaşamaması gibi iyi bir deneyim yaşamasına sebep 

olacak ve işletmeye olumlu bir itibar kazandıracaktır. Ancak bireyin yolculuk 

sırasında yaşadığı bir kaza sonucunda kötü bir deneyim oluşacak ve işletme 

olumsuz bir itibara sahip olacaktır. Müşterilerin ürün ve hizmetleri satın 

almasıyla her şey sonlanmamakta değerlendirme ve geri dönüşler itibar için 

önem arz etmektedir. Özellikle günümüzde elektronik ağızdan ağıza iletişim 
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yoluyla müşteriler sadece bir alanla sınırlı kalmayıp işletme ile yaşadıkları 

deneyimi bütün insanlığa aktarabilmektedir. Bu sayede müşteri işletmeye 

müşteri kazandırabilirken aynı zamanda kaybettirme rolü de 

bulunabilmektedir. 

 

 1.6.3. Finansal Performans 

 Finansal performans işletmenin karlılığı, beklentileri ve riskiyle ilgili 

algılardır (Fomburn ve Foss, 2001, s. 1). Kurumsal itibar için diğer bir somut 

bir gösterge ise finansal performanstır. İşletmelerin amaçlarını 

gerçekleştirebilmeleri için sermayeye ihtiyaçları bulunmaktadır. Kurumsal 

itibar ile finansal performans arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu 

söylenebilmektedir. Kurumsal itibar, işletmenin belirli bir süre zarfında yüksek 

bir finansal performans sürdürmesine yardımcı olmaktadır (Roberts ve 

Dowling, 2002 ,s. 1079). 

 Olumlu bir itibar algısına sahip olan müşteri, ürün ve hizmetlerin 

fiyatlarını önemsemeden satın alma işlevini gerçekleştirebilmektedir. 

Yatırımcılar, olumlu itibara sahip olan işletmenin yatırım güvenliğinden 

kaynaklı daha kolay sermaye sağlayabilmektedir. İşgörenler, işletme ile 

özdeşleştiği için daha fazla emek vererek verimlilik sağlayabilmektedir. Ayrıca 

tedarikçiler de işletme ile yapmış olduğu formel veya informel anlaşmalar ile 

ilgili daha fazla güven duyabilmektedir. Paydaşlar ile işletme arasındaki olan 

bu ilişki işletmeye kâr ve rekabet avantajı sağlamaktadır. Kurumsal itibar ile 

finansal performans arasında döngüsel bir süreç bulunmaktadır. Yani birinin 

varlığı diğerinde artış sağlamaktadır. 

 

 1.6.4. Vizyon ve Liderlik 

 İşletmenin ne kadar net bir vizyon ve güçlü liderlik sergilediği ile ilgili 

algıdır (Fomburn ve Foss, 2001, s. 1). İşletmeler için lider büyük bir vizyon 

oluşturan ayrıca bu vizyonu etkili bir şekilde yöneten niteliğe sahiptir (Mullins, 

1996, s. 285). Güçlü bir itibara sahip olan işletmeler, hesap verebilir ve açık bir 

iletişim gerçekleştirerek paydaşlarına karşı güven kazanmakta ve tutarlı bir 

davranış sergileyebilmektedir. Ayrıca itibar algısını olumlu yönde etkilemek 

adına işletmeler vizyon, misyon ve değerler ile ilgili yaptıkları her uygulamanın 

nasıl yapıldığına dair etkin bir iletişim gerçekleştirerek paydaşlara duyurması 

gerekmektedir.  



Emine ARDIÇ, Doç. Dr. Zübeyir BAĞCI | 20 

 

 1.6.5. Çalışma Ortamı 

  Çalışma ortamı, işletmenin ne kadar iyi yönetildiğini ve bunun için nasıl 

uygulamaların gerçekleştirildiğini ortaya çıkaran bir alandır. Bu sebeple 

çalışma ortamı, işgörenlerin iş ve çevresinin kalitesine ilişkin algılarını 

şekillendirmede önemli bir rol üstlenmektedir (Fomburn ve Foss, 2001, s. 1). 

İşletmenin kaynağı olarak görülen işgörene sunulan çalışma ortamı (düzenli ve 

temiz ortam, gerekli olan teknoloji temini, dinlenme süreleri, saygı ve herkese 

eşit yaklaşım) işletmeye karşı olumlu bir itibar algısı oluşturabilmektedir. 

Güvenli bir çalışma ortamı, nitelikli yeni işgören adaylarını işletme bünyesine 

kazandırabilmektedir. İnsanlar güvenli bir işyerinde çalışmak istemektedir 

(Mohd vd., 2016, s. 421). 

 Kurumsal itibar yönetiminde işgören tatmini önemli rol oynamaktadır. 

Duygusal bağ ile ilişkisi bulunan çalışma ortamı işgörenin bağlılık düzeyini 

belirlemede kullanılabilecek bir unsurdur. Örgüt kültürüne uygun bir çalışma 

ortamın oluşturulması güçlü bir kurumsal itibar seviyesini ve işgören 

verimliliğini artırabilmektedir. 

 

 1.6.6. Sosyal Sorumluluk 

 Sosyal sorumluluk, işletmenin paydaşları ile ilgili ilişkilerinde iyi bir 

vatandaş olma algısıdır (Fomburn ve Foss, 2001, s. 1). Kurumsal itibar için 

sosyal sorumluluk maddi getirisi olmayan uygulamalar bütünüdür. İşletmenin 

gerçekleştirmiş olduğu sosyal sorumluluk uygulamaları bütün gerçekliği ile 

iletildiğinde paydaşların o işletmeye karşı algısında farklılıklar yaşanacağından 

dolayı kurumsal itibar olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilenebilmektedir. 

Hayırsever, ahlâkî, hukuki ve ekonomik sorumluluklarını yerine getiren 

işletmeler rekabet üstünlüğü sağlama, piyasa değerlerini artırma ve koruma, 

nitelikli işgörene sahip olma, müşteri bağlılığı oluşturma, etkinlik ve verimlilik 

sağlama gibi pek çok avantaj yakalamaktadır.  

 Paydaşların sosyal sorumluluk adı altındaki beklentileri ile işletmenin 

mevcut durumu arasındaki tutarlılık kurumsal itibara olumlu bir katkı 

sağlamaktadır. Örneğin, Enron gibi Johnson & Johnson işletmesi 1980'lerde 

yaşadığı kriz sırasında, ürün ve hizmetlere yoğunlaşmaktan ziyade sosyal 

sorumluluk olarak etik uygulamalara yoğunlaşmaktadır. Bu sayede Johnson & 

Johnson işletmesi işgören ve toplum nezdinde itibarını güçlendirmektedir 

(Dowling, 2004, s. 20). 
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1.7. Kurumsal İtibar Yönetimi 

 Etik ve ahlâk kavramlarının işletmeler açısından var olduğu andan 

itibaren aslında itibar kavramından da bahsetmek mümkün görülmektedir. Hızlı 

bir gelişim ve değişimin yaşandığı dünyada işletmeler arasında rekabeti kimi 

zaman eşit şartlarda sürdürebilmek kolay olmamaktadır. Ancak geçmişte 

yaşanan pek çok kötü örnekler işletmeleri her ne kadar rekabet şartları zor olsa 

da ahlâklı bir yapıya sahip olmaya yönlendirmiştir. Bu durum gün geçtikçe 

itibar yönetiminin önemini artırmaktadır.  

 Halkla ilişkiler tanımına tarihsel olarak bakıldığında tüm tanımların 

içinde itibar yönetimi olarak öne çıktığı görülmektedir (Hutton vd., 2001, s. 

248). Çünkü halkla ilişkileri ikna ve algı gibi kavramların oluşturduğu 

söylenebilmektedir. Kurumsal itibar yönetimi, paydaş algılarının 

yönetilebilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Paydaş algılarının 

şekillendirilebilmesi için işletme ile paydaş arasında etkin bir iletişimin 

sağlanması gerekmektedir. Burada önemli görev işletmeye düşmektedir. 

İşletmeler ortak bir paydada paydaşları ile buluşması gerekmektedir. Bu sayede 

paydaşların beklentilerini anlayan ve karşılayan işletmeler itibar yönetimini 

başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Algı her bireyin birçok özelliğine 

(kişisel, demografik, kültürel vb.) göre değişkenlik gösteren hassas bir 

kavramdır. İşletmelerin güçlü bir itibar oluşturması için olumlu bir algı 

yaratması zor ve uzun bir süreçtir.  

 İşletmenin devamlılığını sağlaması adına oluşturulan kurumsal itibarın 

yönetimi için işletmenin kimliğini, kültürünü ve imajını tanımlaması, hesap 

verebilir ve şeffaf olması, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini 

gerçekleştirmesi, müşteri ve işgören bağlılığı yaratması, yatırımcılara 

güvenilirlik sağlaması gibi gerekliliklerin dikkate alınması gerekmektedir. 

Herhangi bir krizi önceden tahmin edebilen işletmeler itibarlarını 

sürdürebilmek için gerekli önlemleri alarak proaktif bir yaklaşımla 

rakiplerinden bir adım ileri gidebilmektedir. Kurumsal itibar yönetimi sadece 

bir dönemlik bir görev değil işletme var oldukça olması gereken bir değer 

olarak görülmelidir (Shamma, 2012, s. 163). Kurumsal itibar yönetiminde 

önemli bir rol oynayan paydaş işgörenler olmaktadır. Çalıştığı işletmeye karşı 

olumlu bir algısı bulunan işgören diğer paydaşları etkileyebilecek bir niteliğe 

sahiptir.    
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 Shamma’ya (2012, ss. 163-164) göre üst düzey yöneticilerin kurumsal 

itibarı yönetmeye dair karışıklık yaşadıklarını ve bunlar ile ilgili soruların 

bulunduğunu ifade etmektedir. Bu sorular; kurumsal itibarı yönetmeye nereden 

başlanılmalı?, kurumsal itibarın bütün unsurları aynı derecede mi önemlidir?, 

kurumsal itibarı oluşturan alt boyutların birincil ve ikincil unsurları var mı?, bir 

yönetici hangi unsurlara odaklanmalarıdır? şeklindedir. Kurumsal itibar 

yönetimi öncelikle ölçümle başlamaktadır. Bunun için bir paydaşın işletme ile 

ilgili sahip olduğu beklentileri ve deneyimlerini ölçmek gerekmektedir (Frost 

ve Cooke, 1999, s. 87). Kurumsal itibar yönetimi ile ilgili bu husus literatürde 

fazla ilgi görmemiştir. Çok az araştırma, kurumsal itibar yönetiminin 

sütunlarını incelemiş ve kurumsal itibar yönetimi için yönetsel öneriler 

sağlamıştır. Shamma ve Hassan (2009, s. 333) yaptıkları araştırma sonucunda 

kurumsal itibar yönetimi için birincil (kurumsal itibarı büyük ölçüde etkileyen 

unsurlar) ve ikincil (birincil unsurlardan sonra yönetilmesi gereken unsurlar) 

sütunların olduğunu vurgulamaktadır. Birincil sütunda çalışma ortamı ile ürün 

ve hizmetler yer alırken ikincil sütunda finansal performans, vizyon ve liderlik, 

duygusal çekicilik ve çevresel sorumluluk yer almaktadır. Araştırma 

sonuçlarına göre yöneticilerin, çalışma ortamı ve işletmenin ürün ve hizmetleri 

hakkındaki paydaş algılarını olumlu bir şekilde geliştirme ve yönetmesi 

gerekmektedir. Günümüzde küreselleşme ile birlikte işletmeler pek çok farklı 

özelliklere sahip paydaşlarla iletişim kurmaktadır. Bu sebeple kurumsal itibar 

yönetimi bağlamında her işletmeye göre değişkenlik gösterecek unsurların 

bulunabileceği ifade edilebilmektedir.   

 

 1.8. Kurumsal İtibarın Ölçülmesi 

 Kurumsal itibar yönetiminin gerçekleşebilmesi için ilk olarak 

güvenilirliği ve geçerliliği olan bir itibar ölçümünün yapılması gerekmektedir. 

Bazı işletmelere itibar ile ilgili hangi ölçüm araçlarını kullandıkları, neyi 

ölçtükleri ve herhangi bir sistematik ölçümün sonuçlarıyla ne yaptıkları 

sorulduğunda birçoğu bunun ölçülemeyecek kadar soyut bir yapıya sahip 

olduğu görüşünü savunduğu görülmektedir. Bununla birlikte bazı işletmeler 

daha çok medya ölçümlemelerini kullandığını ifade etmektedir (gazetede ifade 

edilen sütun genişliği, işle ilgili konularda ne kadar bahsedildiği gibi). Daha azı 

ise tüketici fikirlerini ölçmek için pazar araştırması araçlarını kullanmaktadır 

(konumlandırma analizleri, çok boyutlu ölçeklendirme gibi). Kullanılan bu 
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ölçümlerin bir sorunu gidermek için geçici olarak ele alındığı ifade 

edilebilmektedir (Davies vd., 2003, s. 50). 

 Kurumsal itibarın ölçümü iki ana unsura dayanmaktadır. Bunlar; itibarı 

oluşturan unsurlar ve itibarın hangi paydaşa göre ölçüleceğidir. Kurumsal itibar 

kavramı birçok disiplin tarafından incelendiği için tek bir tanımla ifade 

edilemediği gibi ölçme yöntemleri ile ilgili de birçok farklı yönteme rastlamak 

mümkün olmaktadır. Birden fazla araştırma arasında kurumsal itibar ölçümü 

Berens ve Van Riel (2004, ss. 174-175)’e göre dayanağı üç ana içerikten 

ibarettir. Bunlar; bireylerin işletmeyle alakalı sosyal beklentileri, bireylerin 

işletmeye atfettiği farklı kişilik özellikleri, bireylerin işletmeye güvenme veya 

güvenmeme seviyeleri şeklindedir. Bu üç ana içerik içerisinde en çok kullanılan 

kurumsal itibar ölçeklerine bakıldığında; ilk olarak Fortune Dergisi “En 

Beğenilen Şirketler” anketi (Stein, 2003) ve “İtibar Ölçeği” (Fombrun vd., 

2000) sosyal beklenti içeriğine dayanırken, ikinci grup ölçüme Lux'ın (1986) 

Yıldız Metodu ve Davies tarafından geliştirilen “Kurumsal Kişilik Metodu” ve 

üçüncü olarak ise Newell ve Goldsmith (2001) tarafından geliştirilen 

“Kurumsal Güvenilirlik Skalası” örnek verilebilmektedir.  Walsh, Beatty ve 

Shiu’ nun (2009, s. 924) yaptıkları çalışmada eleştirdikleri nokta kurumsal 

itibar ölçeği geliştirilirken boyut olarak finansal performansın baz alındığı ve 

ölçümlerin geçerliliği ve güvenilirliğinin test edilmediğidir. Bu sebeple müşteri 

fikirlerine önem verilmesi ve o paydaş grubuna dayalı olarak ölçülmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır.  

 Araştırmacılar, kurumsal itibar ölçümünün boyut yapısını incelerken tek 

ve çok yönlü olmak üzere ikiye ayırmakta ve bunun üzerine çalışmalar 

yapmaktadır. Tek yönlü çalışmalara bakıldığında; Wang ve arkadaşlarının 

(2006, s. 188) paydaşların; işletmeye olan genel algıları, rakiplere karşı algıları 

ve işletmenin geleceğiyle ilgili algılarını ve Gardberg ve Hartwick (1990, s. 

176) işgörenleri, yatırımcıları ve toplumun işletme ile ilgili algılarını ele alarak 

kurumsal itibarı işletmenin genel algıları ile değerlendirdiği görülmektedir. 

Ancak kurumsal itibar kavramı yapı olarak çok yönlü olduğu için tek yönlü 

araştırmalar boyutların belirlenmesinde eksik kalabilmektedir. Fombrun, 

Gardberg ve Sever (2000, s. 241) tarafından gerçekleştirilen İtibar Ölçeği 6 

boyuttan (duygusal algı, ürünler ve hizmetler, finansal performans, vizyon ve 

liderlik, çalışma ortamı ve sosyal sorumluluk) oluşan ve en çok kullanılan 

ölçektir ve daha önceki ölçümlerin geçerlilik ve güvenilirlikleri için 
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oluşturulmaktadır. Ponzi, Fombrun and Gardberg (2011, s. 23) tarafından 

geliştirilen RepTrak Pulse Ölçeği ise diğer ölçekte olduğu gibi bütün paydaşlara 

uygulanabilmektedir ve ölçek içerisinde yer alan duygusal algı boyutu ile ilgili 

ifadelerle kurumsal itibar değerlendirilmeye alınmaktadır. Ayrıca çalışma 

içerisinde yer alan duygusal algı ölçüsünün farklı ulusal ortamlarda ve farklı 

paydaş gruplarında güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirmektedir. 

İşletmeler için soyut bir varlık olan kurumsal itibar olumlu algılara sahip olan 

paydaşlar tarafından somut bir değere dönüşmektedir. Bu sebeple gün geçtikçe 

işletmeler için önemi artan bu kavramın ölçülerek nicel sonuçlara ulaşılması 

kurumsal itibarın yönetimi hakkında avantaj sağlamaktadır. 

 

 1.9. Kurumsal İtibar İle İlgili Yapılmış Çalışmalar 

 İlgili literatür incelendiğinde kurumsal itibarı konu edinen çok sayıda 

çalışmaya rastlamak mümkündür. Bunlardan ilki Çınarlıoğlu ve Şahin (2012) 

tarafından yapılan çalışmadır. Çalışmada kurumsal itibar algısı ile imaj algısı 

arasında nasıl bir farklılık algılandığı ve kurumsal itibar ile imaj algısının 

hastanedeki performans göstergeleri ile olan ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır. 

Yapılan inceleme neticesinde hastaların ve hastane yöneticilerinin kurumsal 

itibar ağıları ile imaj algılarının analmlı bir şekilde birbirinden farklılaştığı 

(p<0,05) tespit edilmiştir. Ayrıca kurumsal itibar algısı ve imaj algısı ile 

personelin iş tatmini arasında güçlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Bir başka çalışma Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin kurumsal 

itibarını incelemeyi amaçlayan Avcı’nın (2019) çalışmasıdır. Bu çalışmaya 

üniversitenin iç paydaşları konumunda yer alan idari ve akademik personeli 

katılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre medya, tanıtım ve kurumsal kimlik 

açısından zayıf ilişkiler söz konusudur. Bu nedenle söz konusu bu faktörlerin 

iyileştirilmesi ve üniversitenin niteliklerinin daha iyi yansıtılabilmesi için 

stratejik iletişim faaliyetlerine ağırlık verilmesinin büyük yarar sağlayacağı 

ifade edilmiştir. 

 Yine bir başka çalışmada Çekmecelioğlu ve Dinçel (2013) işgörenlerin 

iş ile alakalı tutum ve davranışlarının kurumsal itibar üzerinde meydana 

getirdikleri etkiyi incelemeye çalışmışlardır. Marmara Bölgesinde faaliyet 

gösteren plastik ambalaj üreticilerinin dâhil olduğu bir örneklemde 

gerçekleştirilen araştırma bulgularına göre iş tutum ve davranışları olarak ele 

alınan örgütsel kıvanç, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık 
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davranışlarının çalışanların algıladıkları kurumsal itibar üzerinde önemli 

derecede etkili olduğu sonucunda varılmıştır. 

 Sezgin (2017) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın amacı, 

Türkiye’nin merkez ve taşra teşkilatları içerisinde faaliyetlerini sürdüren bir 

kamu kurumunda istihdam edilmiş işgörenlerin çalıştıkları işyerine yönelik 

kurumsal itibarı ne şekilde algıladıklarını incelemektir. Yapılan analizler 

neticesinde katılımcıların kurumsal itibar algılarının genel olarak olumsuz 

yönde olduğu belirlenmiştir.  

  Nguyen ve Leblanc (2001) araştırmalarını kurumsal itibar ve kurumsal 

imaj arasındaki ilişkilerin müşteri sadakatine etkisini incelemek amacıyla 

gerçekleştirmişlerdir. Hizmet sektöründe çalışan kişilerden toplanan verilerle 

gerçekleştirilen analizlerden elde edilen bulgular bireylerin hem kurumsal itibar 

hem de kurumsal imaj algıları güçlü bir şekilde olumlu olduğunda müşteri 

sadakati derecesinin yükselme eğiliminde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 Eberle, Berens ve Li (2013) tarafından yürütülen araştırma işletmelerin 

çevrimiçi medya aracılığıyla kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını 

duyurmalarının işletme itibarı için yararlı olup olmadığını incelemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ile ilgili 

etkileşimin kurumsal itibar ve ağızdan ağıza iletişim üzerindeki etkilerini 

incelemek için çevrimiçi bir deney yapılmıştır. Elde edilen bulgular algıdaki 

olumlu artışın güvenilirlik duygusunda artışa ve işletme ile güçlü özdeşleşme 

duygularına yol açtığını ve bu durumunda kurumsal itibarda artış sağladığını 

göstermiştir.   

 Lai, Chiu, Yang, Pai (2010) yaptıkları araştırmada ilk olarak kurumsal 

sosyal sorumluluk ve kurumsal itibarın endüstriyel marka değeri üzerindeki 

etkileri, ikincisi kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal itibar ve marka 

değerinin marka performansı üzerindeki etkileri ve üçüncüsü kurumsal itibarın 

ve endüstriyel marka değerinin, kurumsal sosyal sorumluluk ve marka 

performansı arasındaki ilişki üzerindeki aracı etkilerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Tayvan’daki imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 

işletmelerde gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara uygulanan anket yoluyla 

gerekli veriler toplanmıştır. Çalışmanın sonuçları kurumsal sosyal 

sorumluluğun ve kurumsal itibarın hem endüstriyel marka değerini hem de 

marka performansını pozitif yönde etkilediğini göstermiştir. 
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 Ergenç (2010) yaptığı araştırmada işletmelerde kurumsal itibarların etkin 

bir şekilde yönetilmesi açısından kurum liderlerine nasıl bir rol biçildiğini 

incelenmeye çalışmıştır. Bunun için Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında kaydı 

bulunan ve 2008 yılında ihracat rekortmeni seçilen 10 işletmenin yönetiminde 

yer alan katılımcılar üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. elde edilen 

bulgulara göre kurum liderleri kurumsal itibarın etkin yönetiminde önemli 

roller üstlenmekte, işletmenin itibarını koruma ve geliştirme konusunda 

yapılacak tüm faaliyetlerde çalışanların öncelikle adres gösterdikleri kişiler 

olmakta ve kişisel itibarları ile örgütün itibarı arasında önemli bağlar 

kurulmaktadır. Ayrıca kurumsal itibarın yönetilmesinde çeşitli demografik 

özelliklere sahip yöneticilerin farklı düşünceler içerisinde olduğu bulgusuna da 

ulaşılmıştır. 

 Roberts ve Dowling (2002) araştırmalarında iki tamamlayıcı dinamik 

model kullanarak kurumsal itibar ve finansal performans dinamikleri arasındaki 

ilişkinin bir analizini gerçekleştirmiştir. Araştırma güçlü bir itibara sahip 

işletmelerin zaman içinde daha üstün kâr sonuçlarına ulaşabileceği ve daha iyi 

sürdürebilirlik sağlayacağı sonucuna varmıştır.  

 Brammer ve Milligton (2005) kurumsal itibar ve hayırseverlik üzerine 

ampirik bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırmada çeşitli sektörlerden 

seçilmiş büyük İngiltere işletmelerinden oluşan bir örneklemde kurumsal 

itibarın belirleyicileri analiz edilmiştir. Bulgulara göre, daha yüksek düzeyde 

hayırsever harcama yapan işletmelerin daha güçlü itibara sahip olduğunu ve bu 

etkinin sektörler arasında önemli ölçüde farklılık gösterdiği sonucuna 

varılmıştır. 
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 İKİNCİ BÖLÜM: İŞ TATMİNİ  

 2.1. İş Tatmini Kavramı 

 Bireyler, çalıştıkları örgütte çalışma süreleri boyunca deneyimleri, 

kazanımları, yaşanmışlıkları, mutlulukları ve üzüntüleri sonucu bir tutum 

oluştururlar. İş tatmini bu tutumların sonucu fiziksel ve zihinsel olarak iyi 

durumda olmayı ifade etmektedir. Locke iş tatminini “Bireyin iş hayatından 

memnun olma durumu” diyerek açıklamaktadır (Zehtap, 2018, s. 42). 

Bullock’a göre iş tatmini; “Bireyin işinde yaşadığı deneyimlerin ve bu 

deneyimlerin dengelenmesinin sonucu oluşan tutumdur” (Demirgil ve 

Antalyalı, 2017, s. 131’den aktaran Tokel, 2017).  Bireyde meydana gelen bu 

tutum; bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak üç eğilimden oluşmaktadır 

(Hellriegel ve Slocum, 2011, s. 86). Örgütün çalışana karşı davranışları ile 

çalışanda oluşan bilinç duygu durumuna dönüşmekte ve sonuç olarak tatmin ya 

da tatminsizlik davranış olarak örgüte yansımaktadır. 

 İş, çalışanların bireysel ve yaşamı ile ilgili oluşturmak istediği 

standartlara götüren bir aracı görevi görmektedir. Bu sebeple iş tatmini 

çalışanın işinden beklediğinin ne kadarını elde ettiği ile ilgili bir sonuca 

götürmektedir. Lawler’a (1973) göre iş tatmini; “Çalışanın yaptığı iş 

karşılığındaki beklentileri ve bu beklentilerinin ne kadarının gerçekleştiği” 

şeklinde ifade edilmektedir (Tokel, 2017, s. 147). Genel olarak bireyin işinden 

elde ettiği maddi veya manevi değerlerin, ihtiyaçları ve kişisel değerleriyle 

örtüşmesi sonucu yaşadığı duygusal haz olarak açıklanmaktadır.  

 Bireyin bilinç düzeyinden çok duygusal yönünün ağır bastığı iş tatmini 

kavramı bu yönü ile bireysel bir anlam taşımaktadır. İşletme için verimlilik 

sağlayan bir değişkendir ve her çalışan için farklı bir anlam ifade etmesi 

yöneticilere bu konuda önemli bir ipucu vermektedir (Timuroğlu ve İşcan, 

2008, s. 246). Bu sebeple örgüt için değerli olan bu kavram çalışanlarına verdiği 

değer ve sundukları iyi yaşam kalitesi sonucunda çalışanda bıraktığı inanç ile 

var olmaktadır (Eisenberger vd., 1986, s. 501). 

 İşletmede önemli bir kıymet olan insan faktörü için motivasyon 

araştırmaları yapılmakta ve motivasyon teorileri oluşturulmaktadır. Bu teoriler 

Kapsam Teorileri (Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi, Herzberg’in çift faktör 

teorisi, McClelland’ın başarma ihtiyacı teorisi ve Alderfer’in E.R.G. yaklaşımı) 

ve Süreç Teorileri (Davranış şartlandırması, Bekleyiş teorileri (Vroom’un 
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bekleyiş teorisi ve Lawler-Porter modeli), Eşitlik teorisi ve Amaç teorisi) olarak 

ikiye ayrılmaktadır (Koçel, 2015, ss. 732-733). 

 Bireylerin içsel yönünü dikkate alan Kapsam teorilerinden ilki 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisidir. Maslow (1987, ss. 35-46), bireylerin 

ihtiyaçlarını en temelden başlayarak belirli bir sıralamay tabi tutmuştur. Buna 

göre ilk sırada temel fizyolojik ihtiyaçlar gelirken, bubnu güvenlik ihtiyacı, 

aidiyet ve sevgi ihtiyacı, saygınlık ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı 

izlemektedir.  

 Frederick Herzberg tarafından geliştirilen çift-faktör teorisi; motive edici 

(ilgiler, sorumluluklar ve yetki, güç, önem, başarı ve ilerleme) ve hijyen 

faktörleri (ücret, çalışma koşulları, ücrete ek yararlar, beşerî ilişkiler) olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Motive edici faktörler bireye içsel bir faktör olarak kişisel 

başarı hissi vermektedir. Ancak hijyen faktörleri bireyi motive edici 

olmasından ziyade bunun için gerekli şartları sağlamaktadır (Koçel, 2015, s. 

737). Bu teoriye göre herhangi bir faktörün yalnız başına bulunması yeterli 

değildir. Bireyin iş tatmininin sağlanması için iki faktöründe bulunması 

gerekmektedir.  

 Başarma ihtiyacı teorisi, ilişki kurma ihtiyacı (sosyal kimliğe sahip olma 

ve sosyal ilişkileri geliştirme ihtiyaçları), güç kazanma ihtiyacı (bireyin sahip 

olduğu güç ve otorite kaynaklarını genişletme çabası) ve başarı ihtiyacı (bireyin 

zor ve çok emek gerektiren amaçlar belirleyerek gerçekleştirme ihtiyacı) 

şeklinde üçe ayrıldığı görülmektedir (Koçel, 2015, ss. 738-739). 

 E.R.G. yaklaşımı Alderfer’in Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinden yola 

çıkarak sadeleştirdiği ifade edilmektedir. E.R.G. yaklaşımı; Existence (var 

olma), Relatedness (aidiyet) ve Growth (gelişme) şeklinde üç kategoride yer 

almaktadır (Alderfer, 1969, ss. 144-145). İhtiyaçlar hiyerarşisi ile 

karşılaştırıldığında var olma ihtiyacı, temel fizyolojik ihtiyaçlar ve güvenlik 

ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Aidiyet-İlişki kurma ihtiyacı, sevgi ve saygınlık 

ihtiyacını kapsamakta iken gelişme ihtiyaçları ise bireyin kendini 

gerçekleştirme ihtiyacını kapsamaktadır. 

 Süreç teorileri dışsal faktörlerin bireyi bir davranışa sevk etmede önemli 

bir etkisinin bulunduğunu öne sürmektedir. Bu teorilerden ilki olan davranış 

şartlandırması,  klasik ve sonuçsal şartlandırma şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 

Klasik şartlandırmada belirli uyarıcılar tarafından harekete geçirilmesi ile 
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meydana gelmekte iken sonuçsal şartlandırma ise davranışın yaşanılan 

eylemler sonucunda şartlandırılmasıdır (Koçel, 2015, s. 741). 

 Vroom’un Bekleyiş teorisi; üç kavramdan meydana gelmektedir. Bunlar; 

algılanan değer (valence); bireyin elde edebileceği her çeşit kazanca verdiği 

değer, beklenti (expectancy) bireyin örgüt için verdiği çaba sonucunda alacağı 

ödüle olan inancı, araçsallık (Instrumentality); birey amaçladığı hedefe 

ulaşmak için hedefi bir aracı olarak görmesi şeklinde açıklanmaktadır. Lawler 

– Porter’ın Geliştirilmiş Beklenti teorisi ise Vroom’un bekleyiş teorisinden 

hareketle üç kavram yanında bilgi ve yetenek, algılanan rol ve algılanan eşit 

ödül değişkenlerini eklediği görülmektedir (Koçel, 2015, ss. 744-746). 

 Eşitlik teorisi; çalışanın örgüt için verdiği çaba sonucunda elde etmiş 

olduğu değerlerin adil dağılıp dağılmadığını incelenmesi şeklinde 

açıklanmaktadır (Adams,1963, s. 423). 

 Amaç teorisi; çalışanın istediği amaca ulaşabilme derecesidir. Aynı 

zamanda istenilen bu amaçlar ne kadar zor ve ulaşılabilen amaçlar olursa 

çalışanın motivasyonunda artışa neden olmaktadır (Koçel, 2015, s. 750). 

 Örgütler sürdürülebilirlik, kâr maksimizasyonu ve devamlılıklarını 

sağlamak adına çalışanlarının motivasyon ve tatmin seviyelerini artıracak 

faktörleri dikkate almaları gerekmektedir. Bu sayede örgütte sağlanan 

verimlilik çalışana iş tatmini şeklinde yansımakta iken bu durumun tam 

tersinide ifade etmek mümkün olmaktadır. 

 

   2.2. İş Tatminin Etkileyen Faktörler 

 İş tatminini etkileyen faktörler bireysel ve örgütsel faktörler iki başlık 

altında ele alınabilir. 

  

 2.2.1. Bireysel Faktörler 

 2.2.1.1. Kişilik 

 Bireyin sorumlu olduğu görev ile kişilik yapısının birbiriyle örtüşmesi 

gerekmektedir. Bu sayede birey bulunduğu örgütten memnuniyet 

duyabilmektedir. Örneğin; kaygılı insanların risk içeren işleri yapmaları 

kendilerine psikolojik olarak rahatsızlık vermektedir. Olgun benlik yapısına 

sahip bireyler, yaptıkları işleri realist bir şekilde değerlendirmektedir. Bu kişiler 

hırslı, işine sadık ve sağlam yapılı olduklarından iş tatmini seviyelerinde artış 

yaşayabilmektedir.  
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 2.2.1.2. Cinsiyet 

 İş tatmini ile cinsiyet arasındaki ilişkiye odaklanan araştırmalar; kişisel 

açıdan gelişim, kişiler arası ilişkiler, ekonomik kazanç ve iş koşullarına bağlı 

olarak kadın ve erkeklerin yaşadıkları tatmin düzeylerinde yaşanan farklılıklara 

vurgu yapmaktadır (Garcia-Bernal vd., 2005, s. 286; Fidan vd., 2016, ss. 121-

122). Örneğin,  aynı iş kolunda çalışan iki bireyden kadın çalışanın aynı ücret 

ve sosyal şartlarda erkeklere göre daha fazla tatmin gözlenebilmektedir. Diğer 

bir örnekte ağır sanayi işlerinde veya gece vardiyası olan işlerde erkeklerin işe 

uyum sağlaması daha kolay olmaktadır.  

 

 2.2.1.3. Yaş 

 İş tatmini ile yaş arasındaki ilişki incelendiğinde pozitif yönlü bir 

ilişkinin varlığından söz edilmektedir (Luthans ve Thomas, 1989, s. 24; White 

ve Spector, 1987, s. 261). Genç yaştan kaynaklanan deneyimsizlik, uzmanlık 

alanının tam oluşamaması, yüksek beklentiler gibi durumlardan dolayı 

doyumsuz olabilme oranları yüksek olabilmektedir. Yaşı ilerlemiş çalışanların 

ise beklentilerinin daha gerçekçi olması, yaptığı işe alışmış olması, başka bir işi 

geçiş imkânlarının azalması gibi etkenlerden dolayı yaptığı işi daha çok 

sahiplenmektedir. 

 

 2.2.1.4. Eğitim 

 Eğitim seviyesi artış gösterdikçe dolayısıyla bireyin yaşam kalitesinde 

de artış beklentisi oluşmaktadır. Bu sebeple eğitim seviyesi yüksek kişilerin 

elde edeceği ücret, terfi, katılım gibi olanaklar sayesinde iş tatmini düzeyinde 

artış sağlanmaktadır. Aldığı eğitim doğrultusunda iş koşulları sağlanamayan 

bireyler görevlerini bir zorunluluk dâhilinde yaparlar ve iş tatmin seviyelerinde 

azalma meydana gelebilmektedir. 

 

 2.2.1.5. Kıdem 

 Bireylerin işte çalışma sürelerine göre iş tatmini seviyesi değişmektedir. 

Yeni işe başlayanlar, iş ile ilgili beklentilerinden dolayı tatmin düzeyini yüksek 

tutmaktadır. Bireyin iş yerinde uzun süredir çalışması durumunda ise, iş ile 

ilgili tecrübesinden dolayı karalara katılımı, terfi olanakları artmakta bu 

durumlar çalışanların iş tatmin seviyesini etkileyebilmektedir. 
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 2.2.2. Örgütsel Faktörler 

 2.2.2.1. Ücret ve Ödüller 

 Bireyin geçiminin kaynağı olan ücret, aynı zamanda verdiği emeğin 

karşılığını oluşturmaktadır. Çalışanın elde edeceği ücret aynı zamanda yaşam 

kalitesini artırmaktadır. Bireyin örgütten elde edeceği tatminkâr bir ücret 

memnuniyet seviyesini artıracaktır. Bireylerin iş tatmini olumsuz etkiyecek 

yönü ise aynı işi yapan diğer çalışanlarla ücretini karşılaştırması durumunda 

ortaya çıkmaktadır.  Karşılaştırma sonucu adaletsiz bir dağılım algıları 

oluşuyorsa iş tatmini olumsuz etkilenmektedir. Ödüller çalışanın tatmini 

açısından önemlidir. Bireyin verilen ödülden tatmin olabilmesi için beklediği 

faydayı sağlaması gerekmektedir. 

 

 2.2.2.2. Terfi Olanakları 

 Terfi ile birlikte toplum içinde sosyal statüleri artan bireyler aynı 

zamanda daha yüksek ücretlere ulaşabilmekte ve sosyal saygınlıkları da 

artmaktadır.  Bireyler bu kazanımları elde edebilmek için terfi etmek 

istemektedirler.  Terfi olanağı sunan örgütlerde bireyler terfi edebilmek için 

daha fazla çaba sarf etmektedirler.  Yükselme arzusu içindeki bireylere bu 

imkân sağlandığı takdirde iş tatmini artacaktır. Terfi olanaklarının adaletsiz bir 

şekilde uygulanması ise bireylerdeki iş tatminin azaltacaktır. 

 

 2.2.2.3. İşin Özellikleri 

 Bireyin iş tatmini sağlamasında en önemli unsurlardan bir tanesidir. 

Bireyin beceri ve yeteneklerini kullanabileceği alanlarda çalışması ve bu 

alanlarda çalıştırılması kendilerine yeterlilik duygusu kazandırarak iş tatmin 

düzeylerini arttıracaktır.  Bireye yaptığı işle ilgili düşüncelerinin sorulması, 

kararlara katılımının sağlanması, iş çeşitliliği sağlayarak çalışanı 

monotonluktan kurtarmak, bireyin eğitimine destek olarak kişisel gelişiminin 

artırılması, yaptığı işten geri bildirim alması iş tatminini artıracaktır. 

 

 2.2.2.4. Çalışma Koşuları 

 Çalışma koşulları bir çalışanın örgütte çalıştığı süre boyunca sağlanan 

fiziki, ekonomik, sosyal şartlardır. Çalışanların çalışmış oldukları ortamdaki 

ısıtma, gürültü, aydınlatma, rahat dinlenebilecekleri ortamlar gibi fiziki 

şartların uygunluğu, ücretli izinler, sigortalama gibi ekonomik şartlar, kurum 
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içi sosyal ilişkiler, moral artırıcı aktiviteler gibi sosyal şartlar çalışan üzerinde 

değerlilik hissi uyandırarak iş tatmini sağlar. 

 

 2.2.2.5. Yönetim Politikaları 

 Örgütlerin ulaşmak istediği amaçlara götüren stratejilerin uygularken 

çalışanlara yönlendiren karar ve kurallar yönetim politikalarını 

oluşturmaktadır. Katı kuralların uygulandığı, çalışanın söz sahibi olmadığı 

hiyerarşik yapıların hüküm sürdüğü, sıkı denetimlerin gerçekleştirilip sürekli 

çalışan hatalarının arandığı yönetim politikaları çalışan üzerinde baskı 

oluşturmaktadır. Bu baskı insanı strese sokarak psikolojik olarak etkilemekte 

ve iş tatmini üzerinde olumsuz etkisi olmaktadır. İletişim kanallarının açık 

olduğu, çalışan-yönetici iletişiminin gerçekleştiği, çalışanların sorunlarını 

dinlenerek çözüm yoluna gidildiği, çalışanların fikirlerinin önemsendiği 

örgütlerde iş tatmini artmaktadır. İşletmelerde çalışanlar ile yöneticilerin 

uyumlu olması son derece önem arz eder. Yapılan birçok araştırmada elde 

edilen sonuçlar işletmelerdeki çalışanların amirleri ile ilişki düzeylerinin ve 

amirlerinin onlar hakkındaki düşüncelerinin, iş tatminini etkileyen faktörlerin 

önemli bir kısmını oluşturduğunu göstermiştir (Kleiman, 2004, s. 2’den aktaran 

Demir, 2015). 

 

 2.2.2.6. Çalışma Arkadaşları İle İlişkiler 

 Günün büyük bir kısmını geçirdiğimiz iş ortamında beraber çalıştığımız 

insanlarla olan ilişkilerimiz iş tatmini açısından önem arz etmektedir. Nitekim 

benzer düşünce, tutum ve değerleri taşıyan insanların birbirleri iye daha iyi 

anlaştıkları, paylaşımlarının daha fazla olduğu bir gerçektir. Bu kişiler 

arasındaki iş birliği ve yardımlaşma davranışları daha etkin olmaktadır. Benzer 

düşünce ve tutumlar içindeki insanlar arasında çatışmalar daha az yaşanmakta 

ve daha çabuk çözüme kavuşturulabilmektedir. Tüm bu faktörler çalışanın iş 

tatminin sağlamasında önemli bir etkendir.  Birbirine bağlılığı az, değer, tutum 

ve düşünceleri örtüşmeyen insanların iletişimi zayıf olmak, iletişimin olmadığı 

yerde ise yalnızlık doğmaktadır. Kendini yalnız hisseden bireyin morali 

bozulmakta ve işlerini sevmemelerine neden olmaktadır. 
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 2.3. İş Tatminsizliğinin Sonuçları 

 İş tatminin hem çalışma hayatında hem de çalışma dışında ki hayatta 

gerek fiziksel, gerek ruhsal gerekse davranışsal olarak önemli etkileri vardır. İş 

tatmini yaşayan insanlar mutlu bireyler olarak hayatlarına devem ederken iş 

tatminsizliği yaşayan bireyler öfke, kaygı ve ümitsizlik gibi psikolojik sorunlar 

yaşamakta bu durum hem iş hem normal hayatına yansımaktadır. Ayrıca iş 

tatminsizliği yaşayan insanlarda baş ağrısı, mide rahatsızlıkları, kalp 

rahatsızlıkları gibi fiziksel etkiler görülebilmektedir. İş tatminsizliği sonucu 

oluşan ruhsal sıkıntılar iş ortamında kendini hissettirerek uyumsuz iş ilişkileri 

ortaya çıkarabilmektedir.  

 İş tatminsizliği yaşayan işgören, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde 

çalışma ortamında bulunmak ve iş tanımının gerekenlerini yerine getirmek 

istememektedir. Bundan dolayı işe zamanında gelmeme durumu giderek artış 

göstermekle beraber devamsızlıkta başlamaktadır (Luthans, 2011, s. 145). 

Örgüt işgörenin emeklerini karşılıksız bırakması durumunda işten ayrılmas 

davranışı gerçekleşebilmektedir (Tengilimoğlu, 2005, s. 27; Akşit Aşık, 2010: 

36). İşten ayrılma, işgörenlerin işten duydukları memnuniyetsizliği yansıtma 

biçimlerinden en ağır ve her iki taraf içinde yıkıcı bir eylemdir (Rusbult vd., 

1988, s. 615). İşgörenin yeniden iş arayışı ve örgüt için personel eğitimi gibi 

maliyetlere yol açtığı kötü bir süreci başlatabilmektedir. 
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 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME 

 3.1. Örgütsel Özdeşleşme Kavramı 

 Özdeşleşme kavramı literatüre 1899’da Sigmound Freud tarafından 

kazandırılmış ve özdeşleşme, bireyin birbirleri ile kurduğu duygusal bağın 

yansıması ve de birbirleri ile benzerlik taşımak isteyecek kadar bir özümseme 

hali şeklinde ifade edilmiştir (Köybaşı, 2020, s. 187). Özdeşleşmenin örgütsel 

bağlamda ele alındığı ilk çalışma 1943 yılında Edward Tolman tarafından 

yapılmıştır. Tolman (1943, s. 141-142) özdeşleşme kavramını üçe ayırarak 

açıklamaktadır. Bunlar; ilk olarak bireyin kendinden daha üstün gördüğü birini 

taklit etmeye çalışması ya da rol model olarak alması, ikincisi bireyin kendini 

ait olarak gördüğü topluluğa karşı bağlılık hissetmesi ve üçüncü olarak ise 

bireye motivasyon sağlaması şeklindedir. 

 Örgütsel özdeşleşme ile ilgili literatüre tarihsel açıdan bakıldığında; 

Simon (1947, s. 218) bireyin organizasyonun hedeflerini kendi hedefleri yerine 

koyma sürecidir, Foote (1951, s. 14) belirli bir kimlik ve oluşan kimlik 

arasındaki bağdır, Kelman (1961, s. 493) temelinde birey ile organizasyon 

arasındaki ilişkiyi barındırır, Hall ve arkadaşları (1970, s.176) organizasyon ile 

bireyin hedeflerinin artarak bütünleşik ve uyumlu hâle geldiği süreçtir, Tajfel 

(1982, s. 2) bireyin bulunduğu gruba dair farkındalığının oluşması ve bu 

üyeliğin değer olarak görülüp duygusal bağlılığın meydana gelmesi, Cheney 

(1983, s.342) bireyin sosyal ölçekteki unsurlara kendisini bağladığı bir süreçtir, 

Ashforth ve Mael (1989, s. 21) bireyin organizasyona karşı ait olma veya birlik 

olma algısı, Mael ve Ashforth (1992, s. 105) bireyin organizasyon ile 

bütünleşmesi, Dutton ve arkadaşları (1994, s. 239) bireyin kendisi ile 

organizasyonu arasında uyum derecesi, Pratt (1998, s. 172) bireyin 

organizasyonu hakkında sahip olduğu inançları ile oluşan benlik bilinci, Koçel 

(2018: 534) bireyin kendini organizasyonla aynılaştırması veya organizasyonda 

oluşan herhangi bir farklılık halinde kendisine gelen değişiklik olarak 

algılaması şeklinde açıklandığı görülmektedir.  

 Örgütsel özdeşleşme kavramı ile ilgili 1970’lere kadar olan döneme 

bakıldığında daha çok hedef, bağlılık, katılım gibi ifadeler ile açıklandığı 

görülmektedir. Daha sonraki araştırmalarda ise örgüt kimliği üzerinde 

durulmaktadır ve benlik ile örgüt arasında oluşan bağlantı açıklanmaktadır. 

Bireyler, kendilerini geliştirmek için bir organizasyon ile özdeşleşmektedir. 

İşletmelerin güçlü bir itibara sahip olması işgörenleri organizasyon ile 
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özdeşleşme kurmasına ve bu sayede kendilerini geliştirmelerine yarar 

sağlamaktadır (Mael ve Ashforth, 1992, s. 107). 

 İşgörenin örgütsel özdeşleşmeyi yaşayabilmesi için organizasyon 

amaçlarını kendi amaçları olarak görmesi, organizasyon içerisinde ben değil 

biz duygusuna sahip olması ve bunları destekler nitelikte bu özelliklere bağlı 

olması gerekmektedir. 

 İşgörenlerin ve toplumun işletme hakkındaki itibar algısının önemi gün 

geçtikçe artmaktadır. Algı her bireye göre değişkenlik göstermekte ve her birey 

kendi duruşuna benzer olan herhangi bir olguyu daha çabuk benimsemektedir. 

Bu cümlelerin içerisinde yer alan duruş, kimlik kavramını ve benimsemek ise 

örgütsel özdeşleşme kavramını ifade edebilmektedir. Diğer bir ifadeyle bireyler 

kimliklerinin belirgin özellikleri ile uyum sağlayan uygulamaları tercih etmekte 

ve bu kimlikleri şekillendiren organizasyonlar ile özdeşleşme yaşamaktadır 

(Brammer vd., 2007, s. 1704). Literatür incelendiğinde örgütsel özdeşleşme 

kavramının sosyal kimlik teorisi içerisinde yer aldığı gözlenmektedir (Smidts 

vd., 2001, s. 1051). Bu nedenle örgütsel özdeşleşme kavramının daha açık bir 

şekilde kavranması için sosyal kimlik teorisinin açıklanması gerekmektedir.   

 

 3.2. Sosyal Kimlik Teorisi 

 Organizasyonların kompleks yapısına çözüm getirmeyi sağlayan sosyal 

kimlik teorisi, Tajfel ve Turner (1979, 1986) tarafından başlangıçta grup içi 

tutumları açıklamak ve bireylerin benliklerinin farkında olmalarını sağlamak 

amacıyla üç varsayım üzerine kurulmuştur. Bunlar; bireyler pozitif özsaygıyı 

oluşturmak veya geliştirmek için emek sarf ederler, bireyin benliğinin bir 

parçası organizasyon üyeliğine dayanmaktadır ve birey olumlu bir sosyal 

kimliğinin devamlılığı için ait olduğu organizasyon ile diğer organizasyonlar 

arasında pozitif farklılaşma yaratmak için emek göstermektedir (Akt. Van 

Dick, 2005, ss. 190-191). Sosyal bir varlık olan insan hayat içerisinde yalnız 

var olamamakta ve bir topluluğa bağlılık duymaktadır. Buradan hareketle 

ortaya çıkan sosyal kimlik kavramı bireyin sosyal bir topluluğa ait olması ve 

kendisine değer katacağına inandığı bu toplulukla kendini bulması şeklinde 

tanımlanmaktadır. Sosyal kimlik teorisi açısından örgütsel özdeşleşme kendini 

sınıflandırma ve kendini geliştirme ihtiyacı özellikleri altında açıklanmaktadır 

(Smidts, 2001, ss. 1051-1052).  
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 Tajfel ve Turner’a (1985) göre sosyal kimlik kuramında bireyler 

organizasyon üyeliği, cinsiyet, yaş ve dini ilişki gibi sosyal sınıflara ayırma 

niyetinde bulunmaktadır. Turner’a (1985) göre bu sınıflandırma farklı bireyler 

tarafından farklı sınıflandırma şemaları olarak kullanılabilmektedir (Akt.: 

Ashforth ve Mael, 1989, s. 20). Sosyal sınıflandırma, ilk olarak sosyal çevreyi 

ayırır ve düzenler diğer bir ifadeyle sistematik bir yöntem sunar ve ikinci olarak 

toplum içindeki bireyin kendini bir yere ait hissetmesi için olanak tanıyarak iki 

işlevi yerine getirmektedir. Sosyal kimlik teorisine göre benlik kavramı bireysel 

kimlik (fiziksel ve psikolojik özellikler, yetenekler gibi) ve sosyal kimlikten 

(anne-baba, işgören-işveren) oluşmaktadır. Benlik bilincine sahip olan birey 

sosyal kimliği açısından sorduğu “ben kimim?” sorusuna cevap vererek kendini 

topluluğun gerçek veya sembolik üyesi ve topluluğun kaderini kendi kaderi 

olarak algılamaktadır (Ashforth ve Mael, 1989, ss. 20-21). Kendini geliştirme 

ihtiyacı ise bireylerin bir topluluğa üye olması sonucunda ödüllendirilmesi 

anlamına gelmektedir (Smidts, 2001, ss. 1051-1052). Diğer bir ifadeyle kendini 

geliştirme insanların ait olduğu organizasyonda kalmalarını sağlama ve 

özsaygılarını kazanma amaçlı topluluklar arasında karşılaştırma yapmaya 

olanak tanımaktadır. 

 Örgütsel özdeşleşme, etkin bir iletişim (organizasyon normları ile ilgili 

ortak amaçlarda birleşmeyi sağlar), bireylerin hem bulunduğu topluluğu hem 

de diğer grubu değerlendirmesi ve bir hissin oluşması sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. Organizasyonlardaki bireyler arasında oluşan ilişki ne kadar güçlü 

ise kimlikte o derecede güçlenmektedir.  Bireyin kimliğinin güçlenmesi 

özdeşleşmede aynı derecede etkiye sebep olmaktadır (Ashforth, Harrison ve 

Corley, 2008, ss. 327-329). 

 

 3.3. Örgütsel Özdeşleşmenin Önemi 

 Klasik yönetim anlayışında işgören mekanik bir varlık olarak 

görülmektedir. İşletmenin tek amacı kâr ve verimliliği sağlamaktır. Bunun için 

organizasyon dikey bir yapıya sahiptir. İşgörenin organizasyon için önemi 

Hawthorne deneyleriyle gözlemlenmektedir. Artık işgörenin sosyal yönü olan 

bir varlık olduğu görülmektedir ve organizasyon bu sebeple yatay bir yapıya 

evirilmektedir. Çünkü etkin bir iletişim sayesinde işletmenin etkinliği ve 

verimliliğin sağlanacağı düşünülmektedir. Günümüz organizasyonlarına 

bakıldığında karmaşık bir yapıya sahip olan, takım çalışması ve güvene dayalı 
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yani insan ilişkilerine oldukça önemli olan bir iş anlayışı ortaya çıkmaktadır. 

İnsan ve ilişkilerinin işletmelere kaynak yaratan bir değer olarak görülmesi 

sebebiyle işletmelerin işgörenlerini duygusal ve bilişsel anlamda kendilerine 

bağlamaları gerekmektedir.  

 Ashforth ve Mael’in (1989) yaptığı çalışmada, organizasyonun itibar 

algısı diğer organizasyonlara göre daha güçlü ise işgörenin özdeşleşme 

ihtimalini yükselttiği yönünde bulguya ulaşılmaktadır. Ayrıca örgütsel 

özdeşleşmenin işgören tatmini ve organizasyonun verimliliğini etkileyen bir 

kavram olduğu sonucuna varılmaktadır.  

 İşletmelerin oluşturdukları vizyonu gerçekleştirmeleri için temel kaynak 

olarak işgörenlerin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple işletmeler 

işgörenlerin motivasyonlarını sağlamalarını ve aynı amaca hizmet etmesini 

sağlamak içinde motivasyonlarını artırmaları gerekmektedir (Edward, 2005, s. 

208). Bu motivasyonu sağlama yollarından biri özdeşleşmeden geçmektedir. 

Özdeşleşme sayesinde işgören bulunduğu işletme ile ilişkisini 

değerlendirmektedir. Özdeşleşme yaşayan işgören işletmenin misyon ve 

vizyonunu kendi amaç ve değerleri ile eşleştirmekte ve işletmeye fayda 

sağlamak için gönüllü olarak daha fazla emek verebilmektedir.  

 Örgütsel özdeşleşmenin bireysel ve örgütsel açıdan önemli ilişkileri 

olduğu yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmaktadır. Bu konu ile ilgili 

yapılan çalışmalar arasından bazıları ele alındığında; özdeşleşme, iş 

performansı ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönde analmlı 

bir ilişki olduğu görülebilir. Diğer yandan özdeşlemşe ile işten ayrılma niyeti 

ve işgören devir oranı arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu 

sonucuna varılabilir (Abrams, Ando and Hinkle, 1998; Bartel, 2001; 

Bhattacharya, Rao and Glynn, 1995; Mael and Ashforth, 1995; van 

Knippenberg, 2000; Wan-Huggins, Riordan and Griffeth, 1998). Ayrıca yüksek 

derecede özdeşleşme yaşayan işgören bireysel kimlik duygusunu yitirebilir, 

organizasyonun hatalarını daha az görebilir veya bunları ifade etmek için daha 

az istekli olabilmektedir (Kreiner ve Ashforth, 2004, s. 2). Örgütsel 

özdeşleşmenin işletmeler için pek çok avantaj sağlamasının yanında 

dezavantajlarının bulunduğu söylenebilmektedir. 

 Örgütsel özdeşleşme yaşayan işgörenlerin bulunduğu işletmede işgören 

devir hızı az, diğer işgörenlerle ortaklaşa çalışabildikleri ve organizasyondaki 

bütün değerlerle (örgüt kimliği, örgüt kültürü gibi) uyum içerisinde yer aldıkları 
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ifade edilmektedir (Dutton vd., 1994, s. 240). İşgörenin örgütsel özdeşleşme 

seviyesi bireyin benlik bilincinin organizasyona ne derece bağlı olduğunu 

göstermektedir. Organizasyona olan bağlılığı işgören için merkezî bir konumda 

diğer üye olduğu toplulukların önüne geçiyorsa bu işgören bulunduğu 

organizasyon ile yüksek derecede özdeşleşmekte demektir (Karabey ve İşcan, 

2007, s. 232). Yüksek derecede özdeşleşme yaşayan işgören Maslow İhtiyaçlar 

Hiyerarşi’sinde yer alan ihtiyaç basamaklarını sırasıyla giderebilmektedir. 

Diğer bir ifadeyle işgören kendini evinde olduğu gibi işletmede güvende 

hissetmekte, ait olma ve saygı ihtiyacını belki de kendini gerçekleştirme 

ihtiyacını karşıladığı söylenebilmektedir. 

 

 3.4. Örgütsel Özdeşleşme İle İlişkili Kavramlar 

 Örgütsel özdeşleşme ile benzer anlamlara geldiği değerlendirilen ve sık 

sık karıştırılan kavramlardan bazıları örgütsel bağlılık, örgütsel adanmışlık ve 

örgütsel vatandaşlık kavramlarıdır. 

 

 3.4.1. Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi 

 Örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılığı bazı araştırmacılar eş anlamlı 

olarak ele almakta bazı araştırmacılar ayrı kavramlar olarak incelemektedir 

(Hall vd., 1970, ss.176-177; Lee, 1971, s. 225). 1970’li ve 1980’li yıllardaki 

araştırmalarda psikolojik temelli yapılan örgütsel bağlılık kavramı örgütsel 

özdeşleşmenin ilk tanımının içerisinde yer aldığı görülmektedir (Çiftçioğlu, 

2010, s. 93). Örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılık işgören ve işletme 

arasındaki güçlü bağı tanımladıkları için iki kavram kolay bir şekilde 

karıştırılabilmektedir (Keh ve Xie, 2009, s. 735).  

 Örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılık kendilerine yol gösteren 

kavramlar sebebiyle birbirinden farklılaşmaktadır. Örgütsel bağlılık, 

işgörenlerin bulundukları organizasyondan mutlu olmaları, organizasyon ile 

ilgili ilişkilerinde kaliteyi artıracak ve genel olarak organizasyona karşı olumlu 

algı oluşmasını sağlayacak tutumlardan meydana gelmektedir (Hassan, 2012: 

398). Mathieu ve Zajac (1990) yaptıkları araştırmada algılanan örgütsel 

desteğin, dönüşümsel liderliğin, lider üye değişim ilişkisinin, rol belirsizliğinin, 

rol çatışmasının ve örgütsel adaletin örgütsel bağlılığın temel öncülleri 

olduğunu; örgütsel özdeşleşmenin ise temel öncüllerinin organizasyonun ayırt 

ediciliği ve itibarının algılanması, dış grupların (diğer organizasyonların) 
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belirginliği, algılanan benzerlik, yakınlık, beğenme, paylaşılan tarih ve hedefler 

ve örgütsel adalet olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

  Örgütsel bağlılık, organizasyondan ne kadar memnuniyet duyuyorum 

sorusuna verilen cevaptır (Mowday vd., 1982, s. 100). Örgütsel özdeşleşme ise 

işgörenin daha çok benliğine vurgu yaparak kendini nasıl algıladığı ile ilgili 

soruya verilen cevaptır. Örgütsel özdeşleşmede işgörenler organizasyon ile 

aynı amacı taşımaktadır. Örgütsel bağlılıkta ise işgören ve organizasyon farklı 

olarak ele alınmaktadır. Örgütsel bağlılık, işgören ve organizasyon ilişkisini 

açıklarken örgütsel özdeşleşme işgören ve organizasyon birlik ve bütünlüğünü 

açıklamaktadır (Van Knippenberg ve Sleebos, 2006, ss. 573-574; Van Dick ve 

Wagner, 2002, ss. 132-134; Mael ve Ashforth, 1995, s. 312). Pratt (1998) 

bağlılık ve özdeşleşme arasındaki en önemli farkı özdeşleşmenin 'bilişsel' 

temele dayalı olması şeklinde açıklamaktadır (Akt: Herrbach, 2006, s. 632). 

 Örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılık arasında yaşanan karmaşıklık 

kesin çizgilerle birbirinden ayrılmaktadır. Örgütsel bağlılığın örgütsel 

özdeşleşmeden daha kapsamlı ve daha genel bir yapıda olduğu söylenebilir. Bu 

sebeple iki kavramın öncelleri ve sonuçlarının farklı olması açık bir şekilde 

beklenmektedir (Edwards, 2005, s.225). Ayrıca örgütsel bağlılığın meydana 

gelmesi için ilk olarak özdeşlemenin meydana gelmesi gerektiği 

söylenebilmektedir. Organizasyonu ile özdeşleşme yaşayan işgören 

gerçekleştirdiği bütün görevleri zorlanmadan ve sorgulamadan 

uygulayabilmektedir. Çünkü işgörenin birlik duygusu oluşmaktadır. Örgütsel 

bağlılığı oluşan işgören ise görev tanımlarını gerçekleştirmekte ve bunun 

haricinde ekstra organizasyona katkı sağlamamaktadır. 

  

 3.4.2. Örgütsel Adanmışlık ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi 

 Örgütsel adanmışlık “işgörenin organizasyon hedeflerini benimsemesi 

ve bütün gayretlerini organizasyon hedefleri doğrultusunda yoğunlaştırması” 

olarak ifade edilmektedir. Adanmışlığın duygusal yönü olduğu kadar 

organizasyonun sağladığı şartlarda bu kavramın oluşmasına yol açmaktadır 

(Koçel, 2015, s. 534). Adanmışlık organizasyona güçlü bir bağlılık olarak da 

ifade edilebilmektedir. Bu sebeple örgütsel adanmışlık sembolik olarak 

bağlılığı ifade etmekte iken özdeşleşme işgörenin çalışma hayatının içerisinde 

yer alan zaman ile dışında kalan zamanını tamamen organizasyon için 

ayırabildiği bir kavram olarak ifade edilmektedir. Örgütsel bağlılıkta olduğu 
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gibi örgütsel adanmışlığın yaşanması için örgütsel özdeşleşmenin meydana 

gelmesi gerekmektedir. 

 Örgütsel özdeşleşme yaşayan işgören yapması gereken davranışlardan 

fazlasını üstlenerek kendini organizasyona adamakta bu durum organizasyonun 

etkinlik ve verimliliği açısından büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Aktaş ve 

Akdemir (2019) yaptıkları çalışmada işgörenlerin performanslarına etki eden 

işe adanmışlık düzeyleri ile örgütsel özdeşleşme algılarını incelemişlerdir. 

Bunun için çeşitli belediyelerde ve önemli kurumlarda çalışan bir katılımcı 

grubuna anket tekniğini kullanarak bir araştırma uygulamışlardır. Elde edilen 

veriler ışığında; işe adanma, örgütsel özdeşleşme ve performans arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunduğu belirlenmiştir. 

 

 3.4.3. Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi 

 Örgütsel vatandaşlık, işgörenin görev tanımında olmamasına rağmen 

sorumlulukla yaklaşıp işletme faaliyetlerini iş ve çevresinde gerçekleştirmek 

için emek gösterme ve destekleme olarak açıklanmaktadır (Koçel, 2015, s. 

530). Yüksek seviyede örgütsel özdeşleşme işgörenin bir yandan ait olduğunu 

düşündüğü organizasyona karşı taraf tutar gibi o organizasyonun her 

uygulamasını destekleyici davranışlara yöneltmektedir. Diğer bir ifadeyle 

işgörenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyleri artıkça gönüllülük esasına dayanan 

örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme eğilimleri artabilmektedir. İşgören ile 

organizasyon özdeşleştiğinde hem işletme hem de işgörene avantaj sağladığı 

ifade edilmektedir (Dutton vd.,1994, s. 255).  

 Karabey ve İşcan (2007) tarafından yürütülen araştırmada özdeşleşme, 

imaj ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki ele alınmıştır. Erzurum 

ilinde faaliyet gösteren Ergaz’da gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen 

bulgulara göre örgütün dış imajını çekici bulan işgörenler örgütle daha güçlü 

biçimde özdeşleşmekte ve bu da örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde olumlu 

bir etkiye sahip olmaktadır.  

 Ge, Su ve Zhou (2010) tarafından yapılan araştırmanın amacı örgütsel 

sosyalleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide örgütsel 

özdeşleşmenin arabuluculuk rolünü analiz etmektir. Çin'deki yedi yüksek 

teknoloji üretim işletmesindeki çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen 

araştırma neticesinde örgütsel sosyalleşme, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel 

özdeşleşme arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, örgütsel 
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sosyalleşme ve örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin 

aracı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

 3.5. Örgütsel Özdeşleşmenin Boyutları 

 Tajfel’e (1978) göre sosyal kimliğin bilişsel, duygusal ve değerlendirici 

olmak üzere üç bileşeni bulunmaktadır (Akt: Van Dick vd., 2004, s. 173). 

Buradan hareketle Van Dick ve arkadaşları (2004) Tajfel’in ortaya koymuş 

olduğu bileşenlere ekstra davranışsal bileşeni de eklemektedir. Jackson (2002), 

farklı boyutların kavramsallaştırılması üzerine dikkat çekmekte ve örgütsel 

özdeşleşme ile ilgili dört boyutun bulunduğunu savunmaktadır. Jackson (2002) 

bilişsel, duygusal ve değerlendirici boyuta ek olarak Hinkle ve arkadaşları 

(1989), Jackson (1999) ile Jackson ve Smith’in (1999) çalışmalarında yer 

verdiği ortak kader kavramını (somut olana bakıldığında davranışsal tanımlama 

olarak da adlandırılabilecek) dördüncü bir boyutun varlığını hem teorik hem de 

ampirik çalışmalarla kanıt olarak sunmaktadır.  

 Van Dick ve arkadaşlarına (2004, s. 173) göre sosyal kimlik 

araştırmalarında genel olarak bu dört boyut ele alınarak kavramsallaştırma 

gerçekleşmektedir. Bilişsel boyut, belirli bir kategoriyle özdeşleşmenin olması 

gereken ilk basamağıdır. Ancak bu durum bireyin kimlik oluşturma sürecinde 

duygusal boyutunun daha düşük bir değere sahip olduğu anlamına 

gelmemektedir. Bireyin belirli bir organizasyonun üyesi olduğunu fark etmezse 

bu organizasyon içinde sosyal kimlik kuramının gerçekleşmesinden 

bahsedilememektedir. Birey kendini organizasyonun üyesi olarak 

algıladığında, diğer üç boyut devreye girer ve birey de bu gruba karşı (zayıf 

veya güçlü) duygusal bağlar hissetmektedir. Bunun sonucunda organizasyonun 

özelliklerini olumlu veya olumsuz olarak değerlendirerek organizasyona karşı 

olumlu ya da olumsuz tutumları oluşmaktadır. Boyutların devreye girdiği 

zamansal veya nedensel sıra hakkında hiçbir fikir ifade edilememektedir. Bu 

sebeple tüm boyutların birbiriyle ilişkili olduğu varsayılmaktadır. 

 Sadece bilişsel grupları içeren çok sayıda organizasyon çalışmasının 

sonuçları göz önüne alındığında bunun teorik olarak gerekli olan tek boyut 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Jackson, 2002, s. 12). Ancak bireyin bir 

organizasyon içinde bütün boyutlar gerçekleşmeden özdeşleşmenin sosyal 

kimlik kuramına göre gerçekleşeceği söylenememektedir (Van Dick vd., 2004, 

s. 173). Bilişsel boyut, bireyin organizasyona karşı aidiyetin bilgisidir.  
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Duygusal boyut, temelde organizasyon üyeliğiyle tatmin olmaya, bağlılık 

yaşamaya ya da aidiyet duygusunun gerçekleşmesi olarak ifade edilmektedir 

(Jackson, 2002, s. 16). Değerlendirme boyutu, organizasyon hakkında içeriden 

veya dışarıdan gelen değer çağrışımı şeklinde açıklanmaktadır. Diğer boyutları 

oluşan işgörenin organizasyondaki diğer üyeler hakkındaki değerlendirmeleri 

bu boyut kapsamında ele alınmaktadır (Van Dick vd., 2004, s. 173). 

Davranışsal boyut, işgörenin tutumuna karşı olumlu ya da olumsuz davranma 

durumunun meydana gelmesidir. Tyler ve Blader (2000) organizasyon üyeleri 

organizasyonun başarısına katkıda bulundukları takdirde motivasyonlarında 

artış yaşandığı bu durumun gurur ve saygı duygularını artırdığı yönünde ifade 

de bulunmaktadır. İşgörenin olumlu tutumu davranışa yansımadığı takdirde 

organizasyona katkı sağlamadığı söylenebilmektedir. 

 

 3.6. Örgütsel Özdeşleşme Modelleri 

 İnsan ilişkilerinin öneminin giderek artması araştırmacıları, insan ile 

organizasyon ilişkilerini incelemeye sevk etmiştir. Bu sayede sosyal kimlik 

kavramı işletmelere uygulanmaya başlamıştır. Özdeşleşmenin bireysel, grup ve 

örgütsel düzeylerde önemli çıkarımları bulunmaktadır (Kreiner ve Ashforth, 

2004, s. 2). Örgütsel özdeşleşme modelleri birey ile organizasyon arasında 

gerçekleşen bilişsel, duygusal, değerlendirici ve davranışsal ilişkiyi açıklamaya 

ve bireyin hangi şartlarda özdeşleşmelerinde farklılık gösterdiğini ifade etmeye 

çalışmaktadır. Çalışma kapsamında üç model ele alınmaktadır. Bunlar; Scott, 

Corman ve Cheney’in (1998) geliştirdikleri “Örgütteki Özdeşleşmenin Yapısal 

Modeli”, Carol Reade’in (2001) “Örgütsel Özdeşleşme İçin Temel Modeli” ve 

Kreiner ve Ashforth’un (2004) geliştirdikleri “Genişletilmiş Özdeşleşme 

Modeli” şeklindedir. 

 

 3.6.1. Scott, Corman ve Cheney’in Özdeşleşmenin Yapısal Modeli 

 Scott, Corman ve Cheney (1998: 298-300) örgütsel özdeşleşme kavramı 

ile ilgili yaptıkları araştırma neticesinde özdeşleşme-kimlik kavramını holistik 

bir bakış açısı şeklinde ele almaktadır. İkililik kavramını eylem-yapı 

kavramlarını içerecek şekilde değerlendirmekte, işgörenlerin çoğul kimlikleri 

dahilindeki ve kimliklerin aralarıındaki ilişkilerini ve eylemlere dayanan farklı 

türden özdeşleşme biçimlerini ele alarak model oluşturulması gerektiği fikrini 

savunmaktadır. Bu sebeple Giddens’in (1984) oluşturduğu yapısal özdeşleşme 
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kuramını geliştirmiş ve bu modele yapısal özdeşleşme modelini de dâhil 

etmiştir. Scott, Cormon ve Cheney (1998, s. 301) yapısal özdeşleşme modelinin 

süreci üç kavramdan oluşmaktadır. Bunlar; yapıya yönelik ikililik, yapıya 

ilişkin bölgesellik ve duruma yönelik eylem şeklindedir. 

 Modelde özdeşleşme adanmışlıkla benzer şekilde tanımlanmaktadır. 

Çalışma kapsamında adanmışlık, bireyin bir topluluğa üye olduğu ile ilgili 

bilincinin oluşması ve üyelikleri belirli davranışlara yönelten amaçların 

arasındaki ilişki olarak adlandırılmaktadır. 

 
             Etkinleştirme Modeli                                Adanmışlık Modeli 

 

Şekil 1: Örgütsel Özdeşleşmenin Yapısal Modeli Scott vd. (1998: 307) 

 Şekil 1’de etkinleştirme modelinde etkinleştirilen faaliyet çeşitleri ve 

belirlenen faaliyet odağı arasındaki ilişki gösterilirken adanmışlık modelinde 

yer alan grup, kişi, örgüt ve meslekler sayesinde meydana gelen kimlik faktörü, 

bu faktörler ile ilişkisi bulunan özdeşleşme kavramı ve etkinlikler ile 

özdeşleşme ve kimlik arasındaki etkileşim gösterilmektedir. Model için 

oluşturulan şekilde özdeşleşme ile kimlik arasındaki etkileşim sonucunda 

organizasyon üyelerinin eyleme geçmesi anlatılmaktadır. Örnek olarak 

işgörenin ait olduğu organizasyon yine işgörenin organizasyon içerisindeki 

kimliğini oluşturmaktadır (Scott vd., 1989, ss. 307-308).  

 Yapının ikililiği, sistem ve yapının birbirini kapsamasından dolayı 

örgütsel özdeşleşme kuramı için kavramlar arasındaki ikilik önem arz 

etmektedir. Scott, Cormon ve Cheney (1998, ss. 303-304) kimlik ve özdeşleşme 

ikiliğini adanmışlık/özdeşleşme sürecinden yola çıkarak kavramlara dayalı 

olarak ifade etmektedir. Burada kavram olarak kimlik ve özdeşleşmeden 

bahsedilmektedir. Kimlik ile özdeşleşme için birlikte anılan kavramlar 
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olmasının yanında birbirinden ayrıldığı açıklanmaktadır. Kimlik, organizasyon 

üyeleri için oluşturulan normlar olarak, özdeşleşmeyi ise meydana gelen 

kimlikle birlikte oluşan bir süreç olarak söylenebilmektedir. Diğer bir ifadeyle 

özdeşleşme süreci, kimlik ve özdeşleşme arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. 

Burada sözü geçen özdeşleşme, sistemi ve kimlik ise yapıyı kastetmektedir. 

 Yapının bölgeselliği, çoğulculuk kavramı olarak da kullanıldığı 

görülmektedir. Bu kavram yapının ikiliğine artı olarak kimliklerin 

kavramsallaştırılmasında ve birbirleri ile ilişkilerini ortaya çıkarmakta fayda 

sağlamaktadır. Çalışma kapsamında üye kimliğine odaklanılsa da özdeşleşme 

ile bağlanma sürecinde tek yönlü bir bakış açısı getirilmemektedir. Çünkü 

kimliğe herhangi bir öncelik verilmek istenmemektedir. Kimlik ve özdeşleşme 

ikiliğine bakıldığında, bireysel üyeleri daha geniş topluluğa bağladığını açıkça 

göstermektedir. Giddens’in bölgeselleşme kavramından yola çıkılarak 

açıklanmaya çalışılan yapının bölgeselliği bireysel kimliklerin geçiciliğinin 

mekânsal ya da zamansal farklılıklardan kaynaklı olduğu şeklinde bir temele 

dayandırılmaktadır.  

 Örgütsel kimlikleri hem biçimlendiren hem de şekillendiren dört 

(örgütsel, mesleki, kişisel, grupsal) temel özellik bulunmaktadır. Her kimliğe 

ilişkin yapının analiz düzeyi farklılık arz eder ancak hepsi ayrı ayrı önem teşkil 

etmektedir. Dört kimliğin yapısını oluşturan temeli kavramak yani bir anlamda 

kimliklerin bölgeselleşmesini ve birbirleri ile alakalarını anlamak literatür için 

yarar sağlamaktadır (Scott vd., 1998, ss. 311-313). 

 Durumsal eylem, özdeşleşmenin bölgeselliğinden sonra üzerinde 

durulan konu olmaktadır. Özdeşleşmenin oluşmasında önemli bir etkiye sahip 

olan durumlar, bireylerin özdeşleşmelerinin ne zaman gerçekleşeceği 

sorusunun cevaplanmasını sağlamaktadır. Ayrıca bireylerin yaşadığı 

özdeşleşme bir süre sonra duruma göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu 

sebeple işletme ve çevresinde işgörenlerin her gün gerçekleştirdikleri 

uygulamaları özdeşleşmenin temel eylemleri olarak dikkate almak 

gerekebilmektedir (Scott vd., 1998, s. 321). 

 

 3.6.2. Reade’nin Temel Özdeşleşme Modeli 

 Reade’in (2001) oluşturduğu temel özdeşleşme modeli hem bireyin 

değer ve inancı hem de organizasyonun değer ve inançlarından oluşmaktadır. 

Bireyin ve organizasyonun değer ve inancı psikolojik olarak bağlılığın 
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oluşmasına yol açmaktadır. Model için önerilen yöntem sosyal kimlik 

kavramını (örgütsel özdeşleşmeyi kavramlaştıran) temel alan özdeşleşmedir 

(Reade, 2001, s. 1271).  

 Araştırmacı organizasyonun genel olarak uyumuna odaklanarak çok 

uluslu işletmelere dikkat çekmektedir. Çok uluslu işletmelerin ortak inanç ve 

değerinde yaşanan farklılıklardan dolayı bu işletmelerde yaşanacak uyum önem 

arz etmektedir. Bu sebeple uygulanacak ikili kimlik sayesinde özdeşleşmenin 

oluşmasının sağlanacağı ancak ulusal işletmelerde yaşanıldığı gibi 

özdeşleşmeye sahip olunmayacağından bahsedilmektedir. Burada en önemli 

görev bölge yöneticilerine düşmektedir. Yöneticiler özdeşleşmeyi sağlayıcı 

unsurları ortaya çıkarmada etkili bir rol oynamaktadır (Reade, 2001, ss.1269-

1270). 

 

Şekil 2 : Örgütsel Özdeşleşme İçin Temel Model Reade (2001: 1273) 

 Reade (2001, s. 1273) göre şekil 2’de araştırmanın hipotezleri grafik 

olarak gösterilmektedir. Araştırmada oluşturulan hipotezlerden özdeşleşmeye 

öncel olarak ifade edilen kurumsal itibar, organizasyonu özel kılacak özellik, 

yöneticilerin takdir ve desteği ile kariyer fırsatlarının yerel ve küresel anlamda 

özdeşleşmeye katkı sağlayacağı yönünde pozitif yönlü ilişkilere ulaşılmıştır 

(Reade, 2001, ss.1273-1277). İşgörenler birden fazla topluluk içerisinde 

bulunabilmektedir. Bu durum topluluklar arasında farklı özdeşleşme dereceleri 

yaratmakta ve bu farklılığa ikili özdeşleşme denilmektedir.  

 Özdeşleşme derecelerinde fark ne kadar değişirse değişsin öncüllerde 

fark oluşmamaktadır. Özdeşleşmenin öncüllerini; organizasyonun sahip olduğu 
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itibarı ve diğerlerine göre özel kılacak özelliği, destek, takdir anlayışı ve kariyer 

olanaklarının bulunması olarak açıklanmaktadır (Reade, 2001, ss.1272-1273). 

Olanakların organizasyon içerisinde fayda sağladığı düşünülüyorsa 

organizasyon içinde özdeşleşme, organizasyonu oluşturan pek çok topluluğa 

fayda sağlıyor ise bütün organizasyon içinde özdeşleşme seviyesini 

yükselteceği söylenebilmektedir. 

 

 3.6.3. Kreiner ve Ashforth’un “Genişletilmiş Özdeşleşme Modeli” 

 Kreiner ve Ashforth (2004, ss. 2-3), örgütsel özdeşleşme ile ilgili yapılan 

çalışmaların etkili ve önemli sonuçlar verdiği ancak işgörenin organizasyona 

karşı benlik algısının oluşmasının sadece özdeşleşme olmadığı bununla birlikte 

işgörenlerin kendilerini örgütsel bağlar yoluyla da tanımlayabileceğini 

vurgulayarak daha geniş kapsamlı bir araştırma sunmaktadır. Bu modelde 

işgören ile organizasyon arasındaki bağı açıklamaya yönelik özdeşleşme türü 

varlığından bahsedilmektedir. Bunlar; güçlü özdeşleşmeme, tarafsız 

özdeşleşme, kararsız özdeşleşme ve güçlü özdeşleşme şeklindedir.  

 Aşağıdaki şekil 3’te Kreiner ve Ashfort tarafından geliştirilen 

genişletilmiş özdeşleşme modeli görülmektedir. 

 

Şekil 3: Genişletilmiş Özdeşleşmişlik Modeli Kreiner and Ashfort (2004:6) 
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 Özdeşleşmeme; işgörenin kendini organizasyonun değer ve inançları ile 

bir algılamadığı zaman meydana gelmektedir (Elsbach ve Bhattacharya, 2001, 

s. 394). Diğer bir ifadeyle özdeşleşmeme, organizasyonun misyon, vizyon ve 

kültüründen işgörenin bilinçli olarak kendi kimliğini ayırması şeklinde 

açıklanmaktadır. Özdeşleşmeme kavramı özdeşleşmenin tersi olarak kabul 

edilmektedir. İki kavram hem aynı amaç için faaliyet gösterir hem de 

farklılaştığı noktalar mevcuttur. Özdeşleşme ve özdeşleşmeme işgörenin sosyal 

kimliğinin oluşmasına katkı sağlamakta aynı zamanda organizasyonun 

amaçlarına ulaşma noktasında kullandığı yöntemlerde farklılık 

oluşturmaktadır. İşletmeler için dezavantaj yaratan özdeşleşmeme personel 

devir hızında artışa ve işgörenin bilgilerini paylaşmamasına neden olduğu 

görülmektedir (Kreiner ve Ashforth, 2004, s. 3). Güçlü bir özdeşleşmeme 

halinde organizasyon ile işgören arasında güçlü bir çatışmanın çıkabilme 

durumundan işletmeler kaçınmaya çalışmaktadır.  

 Nötr (tarafsız) özdeşleşme, işgören ve organizasyon arasında olması 

gereken ortak değer ve inançlara karşı işgörenin tarafsız kalması olarak 

tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle işgörenin amaçları ile organizasyonun 

amaçlarında oluşan dengesizlik halidir. Tarafsız olma işgörenin özdeşleşmeme 

seviyesinde artışa sebep olabilmektedir. Ancak işgören nötr bir algıya sahip 

olduğu için bu durumu işletme avantaja çevirerek işgörenin özdeşleşme 

yaşamasına yol açmaktadır. İşgören eğer organizasyona karşı tarafsız ise 

özdeşleşme yaşayan işgörenlere göre işletmeye artı değer sağlamayacaktır 

(Kreiner ve Ashforth, 2004, ss. 4-5). 

 Kararsız özdeşleşme, işgörenin inanç ve değerlerinin güçlü olmaması ve 

aynı zamanda organizasyonun kompleks yapıda olması işgörenin özdeşleşme 

ya da özdeşleşmeme yaşamasına sebep olmaktadır. Başka bir ifadeyle kararsız 

özdeşleşme, işgörenin organizasyonun bazı amaçlarını benimseyip bazılarını 

benimsememesidir. Kararsız özdeşleşme durumuna göre, işgörenin etkinlik ve 

verimlilik seviyesinde isteksizlik meydana gelebilmektedir (Kreiner ve 

Ashforth, 2004, s. 4). Bu durum işgören tutumunda olumsuzluğa yol 

açmasından dolayı işletmeleri de olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 

 

 3.7. Örgütsel Özdeşleşme İle İlgili Yapılmış Çalışmalar 

 İlgili literatürde örgütsel özdeşleşmenin kullanıldığı çeşitli araştırmalara 

rastlamak mümkündür. Örneğin Tokgöz ve Seymen (2013) tarafından yapılan 
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ve sağlık sektörü çalışanlarını kapsayan bir araştırma örgüte yönelik güven, 

özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgular neticesinde örgütsel güven, 

örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin 

anlamlı ve pozitif olduğu; örgütsel özdeşleşmenin örgütsel güven ve örgütsel 

vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide aracılık rolü oynadığı belirlenmiştir. 

 Bir başka çalışma olan İplik, İplik ve Efeoğlu (2014) tarafından 

gerçekleştirilen araştırmada; çalışanların örgütsel destek algıları ile örgütsel 

vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü 

incelenmiştir. Araştırma sağlık çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda hastane çalışanlarının örgütsel destek algıları ile 

örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve bu ilişkide 

örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir. 

 Diğer bir çalışmada Çakınberk, Derin ve Demirel (2011) tarafından  

gerçekleştirilmiştir. bu çalışmada örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılık 

konuları ele alınmıştır. Malatya ve Tunceli illerinde faaliyetlerini sürdüren özel 

eğitim kurumlarında görevli öğretmen ve idari personelin katılımıyla 

gerçekleştirilen araştırmada örgütsel bağlılığın örgütsel özdeşleşmenin önemli 

bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Yine başka bir çalışmada Özdemir (2010) ilköğretim okullarında görev 

yapan öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeylerini örgütsel destek algısı ve 

çeşitli demografik değişkenler (cinsiyet ve kıdem) açısından incelemeyi 

amaçlamıştır. Analizler neticesinde örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel 

destek ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu ve kıdemi 16-20 yıl olan 

öğretmenlerin, diğerleri ile karşılaştırıldığında örgütsel özdeşleşme 

düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Bir başka çalışma Turunç ve Çelik (2010)  tarafından örgütsel destek, 

örgütsel özdeşleşme, iş-aile ve aile iş çatışması ve işten ayrılma niyeti 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Küçük ölçekli bir savunma 

sanayi işletmesinde çalışan katılımcılar üzerinde gerçekleştirilen araştırmada 

algılanan örgütsel desteğin iş-aile çatışması, aile-iş çatışması ve ayrılma niyeti 

üzerinde anlamlı ve negatif; özdeşleşme üzerinde ise pozitif bir etkisinin 

bulunduğu tespit edilmiştir.  

 Polat ve Meydan (2010) tarafından yapılan araştırmada işgörenlerin 

orgütlerine yönelik pozitif bir tutumu yansıtan örgütsel özdeşleşme ile negatif 
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bir tutum olan sinizm ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Özel sektörde çalışan bir gruptan elde edilen veriler incelendiğinde sinizm ve 

işten ayrılma niyeti üzerinde örgütsel özdeşleşmenin negatif bir etkiye sahip 

olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

 Bir başka çalışma Özgözcü (2017) tarafından gerek resmi gerekse de özel 

ilköğretim okullarında görevli olan öğretmenlerin sahip oldukları algılarına 

bağlı olarak kurumsal imaj, örgüt kültürü ve örgütsel özdeşleşme arasındaki 

ilişkiyi incelemek için yapılan araştırmadır. Buna göre özel okullarda görev 

yapan öğretmelerin kurumsal imaj, örgüt kültürü ve örgütsel özdeşleşme 

algıları resmi okullardaki öğretmelerden daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca bu 

değişkenlerin birbirleriyle pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki içinde olduğu 

sonucuna da ulaşılmıştır. 

 Konuyla ilgili yabancı literatürden de bazı örneklere değinilebilir. Buna 

göre Gautam, Van Dick ve Wagner (2004) tarafından yapılan bir araştırmada 

örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki ele alınmıştır. 

Nepal'de gerçekleştirilen araştırmaya özel sektörde faaliyet gösteren beş farklı 

işletmenin çalışanları katılmıştır. Yapılan analizler değişkenler arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymuştur. 

 Diğer bir çalışma Douglas, Schneider ve Nygren’in (1970) işgörenlerin 

örgütsel özdeşleşme sürecini kişisel dinamiklerine göre incelemeyi amaçlayan 

çalışmalarıdır. Yapılan araştırma sonucunda işletmelerin personel seçiminde 

hizmet odaklı bireyleri tercih ettiği, hizmet odaklı işgörenlerin hizmetle güçlü 

bir şekilde özdeşleştiği ve bu özdeşleşmenin işgörenlerin iş tatminlerini olumlu 

bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

 Başka bir çalışmada Wiesenfeld, Raghuram ve Garud (1999) sanal bir 

organizasyonda özdeşleşmenin belirleyicileri olarak iletişim kalıplarını 

incelemişlerdir. Özellikle bilgi teknolojilerinde yaşanan son gelişmeler, 

çalışanlara istedikleri bir yerden ve istedikleri bir zamanda çalışma 

özgürlüğünü sağlamakla birlikte onların çalıştıkları örgütle olan bağlarını 

önemli ölçüde zayıflatmaktadır. Bu noktadan hareketle yürütülen araştırma 

sanal çalışma programı uygulayan büyük bir uluslararası bilgisayar şirketinin 

satış bölümünde gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler özdeşleşmenin 

işgörenleri sanal bir ortamda birbirine bağlayabilen bir "örgütsel yapıştırıcı" 

olduğu önerilmiştir. Sanal işgörenlerin organizasyon ile özdeşleşme 
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seviyesindeki artışı diğer organizasyon üyeleriyle gerçekleştirilen elektronik 

iletişim sıklığına bağlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Bir başka çalışmada ise Carmelli, Gilat ve Waldman (2007) olumlu 

örgütsel statü ve prestijin işgörenlerin tutum ve eylemlerini şekillendirmede 

önemli bir role sahip olduğunu ve işletmenin statüsü ve prestijinin genellikle 

bir başarı veya performansın yansıması olduğundan bahsetmektedirler. 

Örgütsel performansın veya başarının işgörenlerin kimliğinin, uyumunun ve iş 

performansının canlandırılmasındaki rolünü ele almışlardır. Elektronik ve 

medya endüstrisinde rekabet eden dört işletmenin çalışanları ve yöneticileri 

üzerinde yürütülen araştırma sonuçları örgütsel performansın örgütsel 

özdeşleşmeyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Bunun yanında algılanan pazar ve 

finansal performansla karşılaştırıldığında, algılanan sosyal sorumluluğun 

örgütsel özdeşleşme üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 
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 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KURUMSAL İTİBAR, İŞ TATMİNİ VE 

ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE 

YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 4.1. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

 4.1.1. Araştırmanın Amacı 

 Bu araştırmanın amacını çalışanların algılamalarına bağlı olarak 

kurumsal itibar, iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi oluşturmaktadır.  

 

 4.1.2. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

 Araştırmanın amacına uygun doğrultuda yapılan literatür incelemesinde 

çalışanların kurumsal itibar algıları, iş tatminleri ve örgütsel özdeşleşme 

düzeyleri arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmüştür 

(Bayram, 2019; Kalaycı, 2019; Aktaş, 2019; Işık ve Zincirkıran, 2021;Çağlar 

ve Akça, 2022). Bu doğrultuda aşağıdaki gibi bir model geliştirilmiş ve bu 

modele uygun hipotezler belirlenmiştir.  

 

                                               Şekil 4: Araştırma Modeli 

H1: Kurumsal itibarın örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif bir etkisi vardır 

H2: Kurumsal itibarın iş tatmini üzerinde pozitif bir etkisi vardır 

H3: İş tatmininin örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif bir etkisi vardır 

H4: Kurumsal itibar ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkide iş tatminin 

aracılık etkisi vardır. 

 

 4.1.3. Örneklem 

 Bu araştırmanın evrenini Denizli ili merkez ve ilçelerinde faaliyet 

gösteren özel bir bankanın tüm çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın 
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örneklemini ise izinli olanlar ile araştırmaya katılmak istemeyenler dışında 

kalan çalışanlar arasından kolayda örnekleme yoluyla belirlenmiş 230 çalışan 

oluşturmaktadır.  

 

 4.1.4. Veri Toplama Araçları 

 Araştırmada kullanılan veriler anket tekniğinden yararlanılarak 

toplanmıştır. Hazırlanan anket formu dört ana kısma ayrılmıştır. Birinci 

kısımda yer alan sorular demografik özellikleri içermektedir. İkinci kısımda 

Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen dördü ters olmak üzere 

toplamda sekiz maddeden oluşan kurumsal itibar ölçeği bulunmaktadır. Bu 

ölçeğin Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenilirlik çalışması Yeşiltaş ve 

arkadaşları (2011) tarafından gerçekleştirilmiş olup sonraki zamanlarda çeşitli 

araştırmalarda kullanılmıştır. Üçüncü kısımda Brayfield ve Rothe (1951) 

tarafından geliştirilmiş sonraları Judge vd. (1998) tarafından yeniden ele 

alınarak 5 maddelik kısa formuna kavuşturulan “İş Tatmini Ölçeği” yer 

almaktadır. Dördüncü bölümde ise yine Mael ve Asforth (1992) tarafından 

geliştirilen Türkçeye uyarlaması Tak ve Aydemir (2004) tarafından 

gerçekleştirilen 6 madde ve tek boyuttan oluşan “Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği” 

bulunmaktadır. Tüm ölçeklerde yer alan her bir madde (1) “Kesinlikle 

Katılmıyorum” ifadesinden başlayarak (5) “Kesinlikle Katılıyorum” ifadesine 

doğru uzanan 5’li Likert ölçeği biçiminde yapılandırılmıştır. Cronbach’s iç 

tutarlılık katsayıları bu çalışma için sırasıyla itibar için α=0,831, iş tatmini için 

α=0,886 ve özdeşleşme için α=0,948 olarak hesaplanmıştır. 

 

 4.2. BULGULAR 

 4.2.1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

 Araştırmaya dâhil olan katılımcıların demografik özellikleri itibariyle 

dağılımlarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 1: Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

  FREKANS YÜZDE 

 

 

Yaş 

18-25 yaş 12 5,2 

26-34 yaş 67 29,1 

35-44 yaş 122 53 

45 yaş ve üzeri 29 12,6 

Cinsiyet Erkek 102 44,3 

Kadın 128 55,7 

 

Çalışılan Süre 

1 yıldan kısa 18 7,8 

1-10 yıl arası 63 27,4 

11-20 yıl arası 127 55,2 

21 yıl ve üstü 22 9,6 

 

Medeni Durum 

Evli 133 57,8 

Bekâr 97 42,2 

 

 

Eğitim 

Lise ve Dengi 

Okul 

3 1,3 

Ön Lisans 24 10,4 

Lisans 189 82,2 

Lisansüstü 14 6,1 

 
Tablo 1’deki katılımcıların yaşlarına göre dağılımına baktığımızda 

çoğunluğu %53 ile 35-44 yaş aralığındaki kişiler oluşturmaktadır. Bunları 

%29,1 ile 26-34 yaş aralığındakiler, %12,6 ile 45 yaş ve üzeri yaş 

aralığındakiler ve %5,2 ile 18-25 yaş aralığındaki yaşa sahip olanların takip 

ettiği görülmektedir. Cinsiyetlerine göre dağılımları incelendiğinde %55,7 ile 

çoğunluğun kadın olduğu görülmektedir. Çalışma süreleri bakımından 

katılımcıların %55,2’sinin 11 ile 20 yıl arasında, %27,4’ünün 1-10 yıl arasında, 

%9,6’sının 21 yıl ve üstü ve %7,8’inin de 1 yıldan az olduğu 

söylenebilmektedir. katılımcıların %57,8’inin evli ve 42,2’sinin bekâr olduğu 

ifade edilebilmektedir. Son olarak katılımcılar sahip oldukları eğitim durumları 

dikkate alınarak incelemeye alındığında %82,2’sinin lisans, %10,4’ünün ön 

lisans, %6,1’inin lisansüstü ve %1,3’ünün de lise ve dengi okuldan mezun 

oldukları görülmektedir.  

 

 4.2.2. Ölçme Araçlarının Geçerlik Ve Güvenilirlik Testleri 

 Araştırmada kullanılan ölçekler için geçerlik testleri kapsamında 

öncelikle açımlayıcı faktör analizleri ardından da doğrulayıcı faktör analizleri 

gerçekleştirilerek yapısal geçerlik testleri tamamlanmış olmaktadır. 
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Güvenilirlik için kullanılan ölçütler ise Madde Toplam Puan Korelasyonu ve 

Cronbach’s Alpha İç Tutarlılık Katsayısıdır.  

  

 4.2.2.1. Kurumsal İtibar Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirliği 

 Ölçekler için geçerlik analizi kapsamında onların yapı geçerliliğine 

bakılmıştır. Bu amaçla öncelikle açıklayıcı faktör analizine başvurulmuştur. Bu 

analize başlamadan önce elde var olan veriler acaba faktör analizi için uygun 

mudur sorsuna yanıt teşkil edecek tarzda ölçeklerin KMO değerleri ile Barlett 

testi sonuçlarına bakılmıştır. Kurumsal itibar ölçeği için KMO değerinin 0,77 

ve barlett testi sonucunun χ2=973,154, p<.000 olarak hesaplandığı 

görülmüştür. Bu sonuçlara bakarak mevcut veriler kullanılmak suretiyle 

açımlayıcı faktör analizinin yapılabileceğine ilişkin kanı hâsıl olmuştur.  

 
Tablo 2: Kurumsal İtibar Ölçeği İçin Açımlayıcı Faktör Analizi Bulguları 

MADDELER FAKTÖR 

YÜKLERİ 

Kur. İtibar 1 ,514 

Kur. İtibar 2 ,597 

Kur. İtibar 3 ,621 

Kur. İtibar 4 ,746 

Kur. İtibar 5 ,795 

Kur. İtibar 6 ,758 

Kur. İtibar 7 ,721 

Kur. İtibar 8 ,713 

KMO ,778 

Bartlett's Test of Sphericity  973,154 

Sig. 0,000 

Açıklanan varyans (%) 47,465 

 

Bu araştırmada kullanılan kurumsal itibar ölçeğine ilişkin gizli 

değişkenler ve gözlenen değişkenleri kullanarak ölçme gücünün 

değerlendirilebilmesi amacıyla veri setine uygulanan doğrulayıcı faktör analizi 

sonucunda faktör yapısını gösteren eden modele yönelik maddeleri içeren 

faktör yükleri Şekil 5’de görülmektedir. 
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Şekil 5: Kurumsal İtibar Ölçeğindeki Gözlenebilen ve Gözlenemeyen Değişkenlere 

İlişkin LISREL Çıktısı 

 Şekil 5 incelendiğinde modelde yer alan faktör yüklerinin değerlerinin 

0,31 ile 0,81 arasında farklılştığı gözlemlenebilir.  Şekil 6’da modelde yer alan 

gözlenebilen değişkenlerin gizil değişkenleri istatistiksel açıdan %95 güven 

aralığında temsil edebilip edemediğini gösteren ve aynı zamanda araştırmanın 

hipotezleri içerisinde bulunan gizil değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren t 

değerlerini göstermektedir. T değerlerini içeren şekilden de anlaşılacağı üzere 

gözlenebilen değişkenler ile gizil değişkenler arasında bulunan tüm değerlerin 

T Kritik Değer =1.96 ‘nın üzerinde bulunduğu gözlenmiştir.  



Emine ARDIÇ, Doç. Dr. Zübeyir BAĞCI | 56 

 

 

Şekil 6: Kurumsal İtibar Ölçeğindeki Gözlenebilen ve Gözlenemeyen Değişkenlere 

İlişkin T-Testi Sonucunda Ortaya Çıkan Anlamlı Değerler 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda kurulan modelin uyum 

düzeylerinin incelenmesi gerekmektedir. Araştırmalarda sıklıkla kullanılan 

model uyum değerleri GFI, AGFI, CFI, NFI ve RMSEA olarak ifade 

edilmektedir. Analiz sonucunda elde edilen uyum değerlerine Tablo 3’te yer 

verilmiştir.  
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Tablo 3: Kurumsal İtibar Ölçeğine İlişkin Uyum İndeksleri 

 

Uyum Ölçütleri 

 

Beklenen Uyum Değerleri 

 

Gözlenen Uyum 

Değerleri 

RMSEA 0,05<RMSEA<0,10 ,89 

CFİ 0,90<CFİ<0,95 ,89 

GFİ 0,90<GFİ<0,95 ,88 

NFİ 0,90<NFİ<0,95 ,89 

AGFİ 0,85<AGFİ<0,90 ,69 

X2/df 2< X2/df<5 ,92 

 

Tablo 3’te (X2)/df oranı referans değerinin arasında 4,92 yer 

almaktadır. RMSEA kabul edilebilir düzeyin sınırları içerisindedir. RMSEA, 

RMR, NFI, CFI, GFI, AGFİ değerleri için de kabul edilebilen sınırlar içerisinde 

oldukları yorumu yapılabilir  (Engel vd., 2003). Bu sonuçlar, araştırmada 

kullanılan ölçeklerin faktör yapılarının desteklendiğini göstermektedir. 

Tablo 4: Kurumsal İtibar Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Bulguları 

 Madde 

Ortalaması 

Standart 

Sapma 

Madde 

Toplam 

Puan 

Korelasyonu 

Madde 

Çıkarıldığında 

Cronbach’s 

Alpha 

Değeri 

ITIBAR1 3,882 ,754 ,709 ,830 

ITIBAR2 3,733 ,763 ,695 ,819 

ITIBAR3 3,903 ,641 ,540 ,813 

ITIBAR4 4,432 ,562 ,610 ,808 

ITIBAR5 4,515 ,596 ,665 ,801 

ITIBAR6 4,358 ,785 ,617 ,802 

ITIBAR7 3,790 ,873 ,609 ,804 

ITIBAR8 3,882 ,888 ,589 ,808 

GENEL  ,831 

 

Ölçeklerin güvenilirliklerini Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısını 

kullanarak test etmek mümkündür. Ölçeklerin yüklendikleri faktör yükleri ile 

Cronbach's Alpha (α) değeri tablo 4’te gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre ölçeğin 

orijinaldeki gibi 8 madde ve tek boyuttan oluşan bir yapıyı temsil ettiği 

söylenebilir. Diğer bir ifadeyle kurumsal itibar ölçeğinin gerekli şartları 

sağladığı güvenilir ve geçerli olduğu ifade edilebilir. 
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4.2.2.2. İş Tatmini Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirliği 

İş tatmini ölçeğinde de aynen itibar ölçeğinde olduğu gibi açımlayıcı 

faktör analizine sokmadan önce verilerin faktör analizine uygunluğunu 

gösteren KMO değerleri ve Barlett testine ilişkin sonuçlar incelenmiştir. İş 

tatmini ölçeğinin KMO değeri 0,84; barlett testi sonucu da χ2=637,433, p<.000 

biçiminde hesaplanmıştır. Bu sonuçlara bakarak denilebilir ki mevcut verileri 

kullanmak suretiyle faktör analizi yapılabilir.  

 

Tablo 5: İş Tatmini Ölçeği İçin Açımlayıcı Faktör Analizi Bulguları 

MADDELER FAKTÖR 

YÜKLERİ 

İş Tat. 1 ,846 

İş Tat. 2 ,799 

İş Tat. 3 ,808 

İş Tat. 4 ,869 

İş Tat. 5 ,836 

KMO ,845 

Bartlett's Test of Sphericity  637,433 

Sig. ,000 

Açıklanan varyans (%) 69,202 

 

İş tatmini ölçeğinde yer alan faktör yapısını gösteren modele yönelik 

maddeler tarafından yüklenilen faktör yükleri ise Şekil 7’de gösterilmiştir. 
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Şekil 7: İş Tatmini Ölçeğindeki Gözlenebilen ve Gözlenemeyen Değişkenlere İlişkin 

LISREL Çıktısı 

Şekil 8’de yer alan yapısal model şeklinde gözlenen T değerleri ile de 

görüleceği üzere gözlemlenen değişkenler ile gizil değişkenler arasındaki tüm 

değerler T Kritik Değer =1.96 ‘nın üzerinde bulunmaktadır. 
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Şekil 8: İş Tatmini Ölçeğindeki Gözlenebilen ve Gözlenemeyen Değişkenlere İlişkin 

T-Testi Sonucunda Ortaya Çıkan Anlamlı Değerler 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda iş tatmini için kurulan modelin 

uyum düzeylerinin incelenmesi gerekmektedir. Analiz sonucunda elde edilen 

uyum değerlerine Tablo 6’da yer verilmiştir.  

Tablo 6: İş Tatmini Ölçeğine İlişkin Uyum İndeksleri 

 

Uyum Ölçütleri 

 

Beklenen Uyum Değerleri 

 

Gözlenen Uyum 

Değerleri 

RMSEA 0,05<RMSEA<0,10 ,94 

CFİ 0,90<CFİ<0,95 ,95 

GFİ 0,90<GFİ<0,95 ,92 

NFİ 0,90<NFİ<0,95 ,95 

AGFİ 0,85<AGFİ<0,90 ,77 

X2/df 2< X2/df<5 5,58 
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Tablo 6’da (X2)/df oranı referans değerinin hemen üzerinde olan 5,58 

değer almaktadır. RMSEA, RMR, NFI, CFI, GFI, AGFİ değerlerinin de kabul 

edilen sınırlar içerisinde olduğu görülmektedir (Engel vd., 2003). Bu sonuçlar, 

araştırmada kullanılan ölçeklerin faktör yapılarının desteklendiğini 

göstermektedir. 

Tablo 7: İş Tatmini Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Bulguları 

 Madde 

Ortalaması 

Standart 

Sapma 

Madde 

Toplam 

Puan 

Korelasyonu 

Madde 

Çıkarıldığında 

Cronbach’s 

Alpha 

Değeri 

TAT1 3,573 ,846 ,744 ,857 

TAT2 3,787 ,707 ,688 ,871 

TAT3 4,165 ,710 ,703 ,868 

TAT4 4,00 ,955 ,779 ,852 

TAT5 3,765 ,785 ,739 ,859 

GENEL  ,886 

 

İş tatmini ölçeğinin faktör yükleri ile Cronbach's Alpha (α) değeri tablo 

7’de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre ölçeğin orijinaldeki gibi 5 madde ve tek 

boyuttan oluşan bir yapıyı temsil ettiği bu sebeple ölçeğin gerekli şartları 

sağladığı güvenilir ve de geçerli olduğu sonucuna varılabilir. 

4.2.2.3. Örgütsel Özdeşleşme Ölçeğinin Geçerlik ve 

Güvenilirliği 

Örgütsel özdeşleşme ölçeği için hesaplanan KMO değeri 0,819 iken 

barlett testinin sonucu χ2=132,299, p<.000 olarak hesap edilmiştir. Bu 

sonuçlara bakarak mevcut veriler ile açımlayıcı faktör analizi yapmanın 

mümkün olabileceği sonucuna varılmıştır.  

Tablo 8: Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği İçin Açımlayıcı Faktör Analizi Bulguları 

MADDELER FAKTÖR 

YÜKLERİ 

Örg. Özdeşleşme 1 ,797 

Örg. Özdeşleşme 2 ,707 

Örg. Özdeşleşme 3 ,853 

Örg. Özdeşleşme 4 ,861 

Örg. Özdeşleşme 5 ,806 

Örg. Özdeşleşme 6 ,765 
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KMO ,819 

Bartlett's Test of Sphericity  132,299 

Sig. ,000 

Açıklanan varyans (%) 79,847 

 

Bu araştırma dahilinde kullanılmış olan örgütsel özdeşleşmeyi ölçmeye 

yarayan ölçeğe ilişkin faktör yapısını gösteren modeldeki maddelerin faktör 

yükleri ise Şekil 9’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 9: Örgütsel Özdeşleşme Ölçeğindeki Gözlenebilen ve Gözlenemeyen 

Değişkenlere İlişkin LISREL Çıktısı 

Şekil 10’da yer alan yapısal modelde gözlenen T değerlerine bakınca 

gözlemlenebilen değişkenler ile gizil değişkenler arasında yer alan tüm 

değerlerin T Kritik Değer =1.96 ‘nın üzerinde olduğu söylenebilir.  
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Şekil 10: Örgütsel Özdeşleşme Ölçeğindeki Gözlenebilen ve Gözlenemeyen 

Değişkenlere İlişkin T-Testi Sonucunda Ortaya Çıkan Anlamlı Değerler 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda örgütsel özdeşleşme için kurulan 

modelin uyum düzeylerinin incelenmesi gerekmektedir. Analiz neticesinde 

elde edilen uyum değerlerine Tablo 9’da yer verilmiştir.  

Tablo 9: Örgütsel Özdeşleşme Ölçeğine İlişkin Uyum İndeksleri 

 

Uyum Ölçütleri 

 

Beklenen Uyum Değerleri 

 

Gözlenen Uyum 

Değerleri 

RMSEA 0,05<RMSEA<0,10 ,89 

CFİ 0,90<CFİ<0,95 ,99 

GFİ 0,90<GFİ<0,95 ,96 

NFİ 0,90<NFİ<0,95 ,98 

AGFİ 0,85<AGFİ<0,90 ,92 

X2/df 2< X2/df<5 2,79 
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Tablo 9’da Kikare/Serbestlik Derecesi (X2)/df oranı referans değerinin 

arasında yer alan 2,79’luk bir değer almaktadır. RMSEA, RMR, NFI, CFI, GFI, 

AGFİ değerlerinin hepsinin 1’e yaklaştığı görülmektedir (Engel vd., 2003). Bu 

sonuçlar değerlendirildiğinde modelin kabul edilebilir olduğu 

söylenebilmektedir. 

Tablo 10: Örgütsel Özdeşleşme Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Bulguları 

 Madde 

Ortalaması 

Standart 

Sapma 

Madde 

Toplam 

Puan 

Korelasyonu 

Madde 

Çıkarıldığında 

Cronbach’s 

Alpha 

Değeri 

OZDES1 3,473 ,884 ,843 ,938 

OZDES2 3,356 1,083 ,776 ,947 

OZDES3 3,652 ,939 ,884 ,933 

OZDES4 3,617 ,949 ,890 ,932 

OZDES5 3,869 1,023 ,848 ,937 

OZDES6 3,560 ,902 ,817 ,940 

GENEL  ,948 

 

Örgütsel Özdeşleşme ölçeğinin faktör yükleri ile Cronbach's Alpha (α) 

değeri tablo 10’da gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre ölçeğin orijinaldeki gibi 6 

boyuttan oluşan bir yapıyı temsil ettiği bu sebeple ölçeğin gerekli şartları 

sağladığı güvenilir ve geçerli olduğu ifade edilebilmektedir. 

 

4.2.3. Demografik Özellikler Açısından Değişkenlerin Değerlendirilmesi 

Tablo 11: Kurumsal İtibarın Cinsiyetle Karşılaştırılması 

Cinsiyet X SS t df p 

Erkek 4,056 0,520 2,22 228 0,027 

Kadın 4,199 0,451 

 

Tablo 11’de verilen sonuca göre, kadın çalışanların kurumsal itibar 

düzeyinin erkek çalışanlara oranla (4,199-4,056) 0,143 değeri kadar anlamlı bir 

seviyede daha yüksek olduğu söylenebilir. Kurumsal itibar değişkeninin 

Anlamlılık P değeri 0,05 düzeyinden düşük olduğu için çalışanların kurumsal 

itibar açısından cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. 
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Tablo 12: İş Tatmininin Cinsiyetle Karşılaştırılması 

Cinsiyet X SS t df p 

Erkek 3,758 0,716 2,045 228 0,042 

Kadın 3,939 0,619 

 

Tablo 12’de verilen sonuca göre, kadın çalışanların iş tatmini düzeyinin 

erkek çalışanlara oranla (3,939-3,758) 0,181 değeri kadar anlamlı bir seviyede 

daha yüksek olduğu bulunmaktadır. İş tatmini değişkeninin Anlamlılık P değeri 

0,05 seviyesinden düşük olduğu için çalışanların iş tatmini açısından cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. 

Tablo 13: Örgütsel Özdeşleşmenin Cinsiyetle Karşılaştırılması 

Cinsiyet X SS t df p 

Erkek 3,511 0,900 1,213 228 0,227 

Kadın 3,649 0,824 

 

Tablo 13’te verilen sonuca göre, kadın çalışanların örgütsel özdeşleşme 

düzeyinin erkek çalışanlara oranla (3,649-3,511) 0,138 değeri kadar anlamlı bir 

düzeyde daha yüksek olduğu söylenebilir. İş tatmini değişkeninin Anlamlılık P 

değeri 0,05 seviyesinden yüksek olduğu için çalışanların örgütsel özdeşleşme 

açısından cinsiyete göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 

Tablo 14: Kurumsal İtibarın Yaş Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

 Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalaması 

F P 

Gruplar arası 0,460 3 0,153 0,644 0,588 

Gruplar içi 53,848 226 0,238 

Toplam 54,308 229  

 

Yukarıda verilen Tablo 14’ e göre çalışanların yaşı açısından kurumsal 

itibar (0,588) P değeri 0,05 seviyesinden yüksek olduğu için anlamlı bir fark 

olmadığı görülmektedir. 

Tablo 15: İş Tatmininin Yaş Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

 Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalaması 

F P 

Gruplar arası 0,363 3 0,121 0,268 0,849 

Gruplar içi 102,033 226 0,451 

Toplam 102,396 229  
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Tablo 15’ te göre çalışanların yaşı açısından iş tatmini (0,849) P değeri 

0,05 seviyesinden yüksek olduğu için anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 

Tablo 16: Örgütsel Özdeşleşmenin Yaş Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

 Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalaması 

F P 

Gruplar arası 0,090 3 0,030 0,040 0,989 

Gruplar içi 169,335 226 0,644 

Toplam 169,425 229  

 

Tablo 16’ da ise çalışanların yaşı açısından örgüsel özdeşleşme (0,989) 

P değeri 0,05 seviyesinden yüksek olduğu için anlamlı bir fark olmadığı 

görülmektedir. 

Tablo 17: Kurumsal İtibarın Medeni Durumla Karşılaştırılması 

Medeni 

Durum 

X SS t df p 

Evli 4,162 0,466 0,969 228 0,334 

Bekar 4,099 0,513 

 

Tablo 17’ ye göre P değeri 0,05 seviyesinden yüksek olduğu için 

kurumsal itibar değişkeni arasında ortalamaların medeni durumu açısından 

anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 

Tablo 18: İş Tatmininin Medeni Durumla Karşılaştırılması 

Medeni 

Durum 

X SS t df p 

Evli 3,869 0,670 0,266 228 0,790 

Bekar 3,845 0,669 

 

Tablo 18’ e göre P değeri 0,05 düzeyinden yüksek olduğu için iş tatmini 

değişkeni arasında ortalamaların medeni durum dikkate alındığında  anlamlı bir 

farkın olmadığı görülmektedir. 

Tablo 19: Örgütsel Özdeşleşmenin Medeni Durumla Karşılaştırılması 

Medeni 

Durum 

X SS t df p 

Evli 3,572 0,918 0,324 228 0,746 

Bekar 3,610 0,777 
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Tablo 19’ a göre P değerinin 0,05 düzeyinden yüksek olması nedeniyle 

örgütsel özdeşleşme değişkeni ortalamalarının medeni durum açısından anlamlı 

bir farklılık oluşturmadığı görülmektedir. 

Tablo 20: Kurumsal İtibarın Eğitim Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

 Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalaması 

F P 

Gruplar arası 0,343 3 0,114 0,479 0,697 

Gruplar içi 53,965 226 0,239 

Toplam 54,308 229  

 

Yukarıda verilen Tablo 20’ ye göre, eğitim durumu açısından 

bakıldığında kurumsal itibar (0,697) algısına ilişkin ortalama değerler P değeri 

0,05 seviyesinden yüksek olduğu için anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Tablo 21: İş Tatmininin Eğitim Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

 Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalaması 

F P 

Gruplar arası 0,502 3 0,167 0,371 0,774 

Gruplar içi 101,893 226 0,451 

Toplam 102,396 229  

 

Tablo 21’ e göre, eğitim durumu açısından iş tatminine yönelik ortalama 

değer (0,774) P değeri 0,05 seviyesinden yüksek olduğu için anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. 

Tablo 22: Örgütsel Özdeşleşmenin Eğitim Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

 Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalaması 

F P 

Gruplar arası 0,798 3 0,266 0,357 0,784 

Gruplar içi 168,626 226 0,746 

Toplam 169,425 229  

 

Tablo 22’ ye göre ise eğitim durumu açısından örgütsel özdeşleşmeye 

yönelik ortalama değer (0,784) P değeri 0,05 düzeyinden yüksek olduğu için 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 
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Tablo 23: Kurumsal İtibarın Çalışma Süresine Göre Karşılaştırılması 

 Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalaması 

F P 

Gruplar arası 0,414 3 0,138 0,578 0,630 

Gruplar içi 53,895 226 0,238 

Toplam 54,308 229  

 

Tablo 23’ de çalışanların çalışma süresi açısından kurumsal itibar 

ortalamaları (0,630) görülmektedir. Anlamlılığı gösteren p değeri 0,05 

düzeyinden yüksek olduğu için anlamlı bir farklılık yoktur denilebilir.. 

Tablo 24: İş Tatmininin Çalışma Süresine Göre Karşılaştırılması 

 Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalaması 

F P 

Gruplar arası 1,228 3 0,409 0,914 0,435 

Gruplar içi 101,168 226 0,448 

Toplam 102,396 229  

 

Tablo 24’ te çalışanların çalışma süresi açısından iş tatmini ortalamaları 

(0,435) P değeri 0,05 düzeyinden yüksek olduğu için anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir denilebilir. 

Tablo 25: Örgütsel Özdeşleşmenin Çalışma Süresine Göre Karşılaştırılması 

 Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalaması 

F P 

Gruplar arası 1,405 3 0,468 0,630 0,596 

Gruplar içi 168,020 226 0,743 

Toplam 169,425 229  

 

Tablo 25’ te çalışanların çalışma süresi açısından örgütsel özdeşleşme 

ortalamaları (0,596) P değeri 0,05 düzeyinden yüksek olduğu için anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir.. 

4.2.4. Korelasyon Analizi 

Kurumsal itibar, iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme değişkenleri 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek adına korelasyon analizi gerçekleştirilmiş 

olup analiz neticesinde elde edilen pearson korelasyon katsayılarına ilişkin 

bulgular tablo 26’ da gösterilmiştir. 
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Tablo 26: Araştırma Değişkenlerine İlişkin Korelasyon Analizi 

 Kurumsal  

İtibar 

İş Tatmini Örgütsel 

Özdeşleşme 

Kurumsal İtibar 1   

İş Tatmini 0,602** 1  

Örgütsel Özdeşleşme 0,682** 0,813** 1 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

  

 Korelasyon analizine göre, kurumsal itibar algısı ile iş tatmini arasında 

orta düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkiye (r=0,602) rastlanılmıştır. 

Kurumsal itibar algısı ile örgütsel özdeşleşme arasında da orta düzeyde, pozitif 

yönde ve anlamlı bir ilişki (r=0,682) bulunmaktadır. Diğer yandan İş tatmini ile 

örgütsel özdeşleşme arasında yüksek düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı bir 

ilişki (r=0,813) olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  

4.2.5. Regresyon Analizleri 

Kurumsal itibar ile örgütsel özdeşleşme değişkenleri arasında bulunan 

ilişkide iş tatmininin aracılık etkisini analiz etmek amacıyla Baron ve Kenny 

(1986, s. 1176) tarafından önerilen aracı değişken modeli kullanılarak doğrusal 

regresyon analizinden faydalanılmıştır. Bu model dört koşulun işlemesine 

bağlıdır. Bunlardan ilki bağımsız değişken durumundaki değişkenin, aracı 

değişkeni anlamlı bir şekilde etkilemesi gerekliliğidir. İkincisi aracı değişken 

bulunmadığında bağımsız değişken bağımlı değişkeni anlamlı bir şekilde 

etkilemelidir. Üçüncüsü aracı değişkenin de bağımlı değişkeni anlamlı bir 

biçimde etkilemesi gerekmektedir. Dördüncüsü aracı değişkenin modele dâhil 

olmasıyla birlikte bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinde 

bir azalma meydana gelmelidir. Bu çalışmada kurumsal itibar algısı (X) 

bağımsız değişkeni, örgütsel özdeşleşme (Y) bağımlı değişkeni ve nihayet iş 

tatmini ise (M) aracı değişkeni oluşturmaktadır. İş tatmininin aracı rol 

oynayabilmesi için kurumsal itibar algısı ile özdeşleşme arasına nedensel bir 

etki oluşturacak şeklide konumlandırılması gerekir. Bu modele göre aracı 

değişkenin modele dâhil olması durumunda bağımsız değişkenin, bağımlı 

değişken üstündeki etkisinde herhangi bir değişim söz konusu olmuyorsa tam 

bir aracılık etkisinden söz edilir. Eğer aracı değişken modele dâhil olduğunda 

bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinde gözle görülür 

anlamlı bir azalma oluyorsa bu durumda kısmi aracılık etkisinden söz 

edilmektedir (Doğanalp ve Kaplan, 2018:169).   
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Tablo 27: Kurumsal İtibarın Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisine Yönelik 

Regresyon Analizi 

Model R2 F B β t p 
Kurumsal İtibar 0,465 198,548 1,205 0,682 14,091 0,000 

Bağımlı Değişken: Örgütsel Özdeşleşme                       Durbin-Watson =  1,713 

 

Tablo 27 incelendiğinde anlam düzeyinin p<0.05’ ten küçük olması 

nedeniyle kurulan regresyon modelinin anlamlı olduğu söylenebilir. İlişkinin 

belirlenmesi amacıyla yapılan regresyon analizi ölçüm sonuçlarına göre 

çalışanların kurumsal itibar algılarının onların örgütleriyle özdeşleşme 

düzeyleri üzerinde orta düzeyde ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. 

kurulan regresyon modelinin söz konusu ilişkiyi açıklama gücü diye ifade 

edilebilen R2 değeri 0,465 olarak ölçülmüştür (R2 =.465; p<0.05). Bu değer, 

örgütsel özdeşleşme değişkeninin %46,5’inin modeldeki bağımsız değişken 

(kurumsal itibar) tarafından açıklandığını ifade etmektedir. Kurumsal itibar 

algısının örgütsel özdeşleşme üzerindeki toplam etkisi B= 1,205’tir (t=14,091; 

p<0.05).  

Tablo 28: Kurumsal İtibarın İş Tatminine Etkisini Belirlemeye Yönelik 

Regresyon Analizi 

Model R2 F B β t p 
Kurumsal İtibar 0,363 129,687 0,827 0,602 11,388 0,000 

Bağımlı Değişken: İş Tatmini                        Durbin-Watson =  1,772 

 

Tablo 28’e bakıldığında anlamlılık düzeyinin p<0.05’ ten küçük olduğu 

görülmektedir. Buna göre kurulan regresyon modeli anlamlıdır denilebilir. 

Yapılan regresyon analizi neticesinde elde edilen sonuçlarına göre çalışanların 

kurumsal itibar algıları onların iş tatminlerini orta düzeyde ve anlamlı bir 

şekilde etkilemektedir. Modelin açıklama gücü diye tanımlanabilen R2 değeri 

0,363 olarak ölçülmüştür (p<0.05). İş tatmini değişkeninin değişkenliğinin 

%36,3’ünün modeldeki bağımsız değişken (kurumsal itibar) tarafından 

açıklandığını ifade etmektedir. İş tatmininin kurumsal itibar algısı üzerindeki 

toplam etkisinin ise B=0827 (t=11,388; p<0.05) olduğu görülmektedir. 
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Tablo 29: İş Tatmininin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisine Yönelik 

Regresyon Analizi 

Model R2 F B β t p 
İş Tatmini 0,660 443,238 1,045 0,813 21,053 0,000 

Bağımlı Değişken: Örgütsel Özdeşleşme                  Durbin-Watson =  1,713 

 

Tablo 29 incelendiğinde anlamlılık düzeyinin p<0.05’ ten küçük olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla kurulan regresyon denklemi anlamlıdır. Yapılan 

regresyon analizi sonuçlarına göre çalışanların iş tatminleri onların örgütleriyle 

özdeşleşmeleri üzerinde orta düzeyde ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Modelde 

ölçümlenen R2 değeri 0,660’tır (p<0.05). Bu değer, örgütsel özdeşleşme 

değişkeninin %66’ sının modeldeki bağımsız değişken (iş tatmini) tarafından 

açıklandığını ifade etmektedir. İş tatmininin örgütsel özdeşleşme üzerindeki 

toplam etkisi B=1,045’tir (t=21,053; p<0.05). 

Tablo 30: Kurumsal İtibar İle Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkide İş 

Tatmininin Aracılık Etkisine Yönelik Regresyon Analizi 

Model R2 F B β t p 

Kurumsal İtibar 

İş Tatmini 

0,719 290,039 0,535 

0,811 

0,303 

0,630 

6,866 

14,297 

0,000 

0,000 

Bağımlı Değişken: Örgütsel Özdeşleşme                  Durbin-Watson =  1,689 

 

Tablo 30’da bağımsız değişken olan kurumsal itibar algısının yanında 

aracı değişken olan iş tatmininin de modele dahil edilmiş hali görülmektedir. 

modelin anlamlılığını gösteren p değeri 0,05’ten küçük olduğundan regresyon 

denkleminin anlamlı olduğu sonucuna varılabilir. Aracılık etkisinin olup 

olmadığı incelendiğinde ise aracı değişken modelde değilken bağımsız 

değişken durumundaki kurumsal itibarın özdeşleşme üzerindeki etkisini 

gösteren regresyon katsayısı B=1,205 idi (p<0,05). Aracı değişken olan iş 

tatmini modele dahil edildikten sonraki kurumsal itibar algısının özdeşleşme 

üzerindeki etkisinde neredeyse yarı yarıya bir azalma meydana gelmiştir 

(B=0,535; p<0,05).  Bu azalmada p değeri anlamlılığını  (p>  α=0,05) 

kaybetseydi iş tatmininin tam aracılık etkisinden söz edilebilirdi. Ancak etki 

düzeyi düşmüş olmakla birlikte hala daha anlamlılığını koruyor olması 
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(p<0,05) kurumsal itibar algısı ile özdeşleşme arasındaki ilişkide iş tatmininin 

kısmi bir aracılık etkisine sahip olduğunu göstermektedir.  

Tüm bu bulgulara dayanarak araştırma kapsamında oluşturulan 

hipotezler (H1, H2, H3 ve H4) kabul edilmiştir.  

 

SONUÇ 

Küreselleşme ile birlikte rekabet şartlarının zorlaşması bazı işletmeleri 

etik dışı davranışlara sevk etmektedir. Bu davranışlar rüşvet, nepotizm ve 

mobbing gibi olumsuz kavramların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu 

durum bütün insanlık için sorun teşkil etmektedir. İşletmelerin kâr 

maksimizasyonunu, sürdürülebilirliklerini ve büyümeyi sağlamak için ihtiyaç 

duyduğu en önemli kıymet insandır. Buradan yola çıkarak işletmeler açısından 

etik ve ahlâk üzerinde özellikle durulması gereken olgular haline gelmektedir. 

İşletmelerin denetiminde olan somut değerlerin yanında yaşanan bu olumsuz 

olaylar neticesinde soyut değerlerin de yönetilmesi gerekmektedir. Yönetimi 

gerçekleştirmek için önce işletmenin soyut değerleri içinde yer alan kurumsal 

itibarın paydaş algısının ölçülmesi koşulu bulunmaktadır. Çünkü genel kabul 

gören düşünce yönetilmesi gereken herhangi bir olgunun öncelikle ölçülmesi 

gerektiği şeklindedir. Bu sayede işletmede yenilik yapılabilir ve gelişim 

sağlanabilmektedir. 

Kurumsal itibarın oluşması için öncelikle işgörenin doğru seçilmesi ve 

işletmenin iç paydaşlarına yönelik iş ve çevresinin iyileştirilmesi (eşit şartların 

oluşturulması ve ahlâkî ortamın sağlanması) gerekmektedir. Özenle 

gerçekleştirilecek bu davranışlar yetenekli işgörenleri işletmeye çekmekte ve 

işgörenin işletme vizyonu ile ilgili algısında olumlu yönde etkiye sebep 

olabilmektedir. Ayrıca işletmenin işgörene sunacağı kariyer olanağı da 

kurumsal itibar algısını güçlendirebilmektedir. İşgörenler bulundukları işletme 

hakkında oluşan olumlu algıları çevrelerine olumlu bir şekilde yansıtarak diğer 

paydaş algıları üzerinde etkileri bulunmaktadır. İşgören sayesinde işletmeye 

karşı diğer paydaşlar tarafından oluşan olumlu algı işletmeye güçlü bir 

kurumsal itibar olarak geri dönmektedir. İşletmeler güçlü bir itibar ile maddi ve 

maddi olmayan birçok değer kazanmasının yanında paydaşlarına da maddi ve 

manevî değer sağlayabilmektedir. 

İşletmeler için işgörenin varlığının öneminin gün geçtikçe artmasından 

dolayı işletme ile işgören arasındaki psikolojik ilişkinin üzerinde durulması 
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gereken bir konu haline gelmektedir. Bu ilişkinin incelenmesi işgörenin 

organizasyon ile özdeşlemesini sağlayacak faktörleri ortaya çıkarmaktadır. 

İşgörenlerin iş ve çevresinde olmaktan gurur duymaları, işten ayrılmama 

niyetlerinin bulunmaları, ben duygusundan ziyade biz anlayışı ile takım 

duygusuna sahip olması işletme için avantaj yaratmaktadır. Aktif katılımın 

takdir edildiği bir organizasyonda ciddiye alınma ve dinlenme deneyimi 

yaşayan işgören kendini değerli hissedebilmektedir (Smidts vd., 2001, s. 1058). 

İşletme tarafından önemli olduğu duygusuna varan işgören işletmeye artı değer 

sağlayabilmektedir. Bu sebeple her geçen gün değişimin yaşandığı dünyada 

güçlü kurumsal itibar yaratan ve örgütsel özdeşleşmeyi sağlayan işletmeler 

gelişmeleri yakalayarak performanslarında artış yakaladıkları ve amaçlarına 

ulaştıkları söylenebilmektedir.  

Literatür incelendiğinde kurumsal itibarın örgütsel özdeşleşme 

üzerindeki etkisini inceleyen bütün çalışmalarda pozitif yönlü bir etki olduğu 

yönünde sonuca ulaşılmıştır (Işık ve Zincirkıran, 2016; Mignonac, Herrbach ve 

Guerrero, 2006; Fuller vd., 2006; Öz ve Bulutlar, 2009; Podnar, 2011; Seven, 

2019; Öncer ve Yıldız, 2012; Smidts, Pruyn ve Van Riel; 2001, Kırpık ve 

Akdemir, 2018). Yapılan çalışmalara bakıldığında örgütsel özdeşleşmenin 

kurumsal itibar ile işten ayrılma niyeti (Öz ve Bulutlar, 2009; Mignonac, 

Herrbach ve Guerrero, 2006), işgören iletişimi (Smidts, Pruyn ve Van Riel; 

2001), iş tatmini (Işık ve Zincirkıran, 2016) ve iç saygı (Fuller vd., 2006) 

arasında aracı rolünün bulunduğuna dair sonuca varıldığı görülmektedir.  

İşletmenin olumlu algı yaratacak uygulamaları sayesinde paydaşlarda 

oluşan güven algısı, işletme imajı ve kurumsal itibarın nitelikli işgörenleri 

kendi bünyesine çektiği bilinmektedir. Bu sebeple işletmelerin yaptıkları her 

eylem özellikle işgören algısına yansıyacağı için dikkat edilmekte ve burada en 

önemli görev yöneticiye düşebilmektedir. Kurumsal itibar içerisinde ürün ya da 

hizmet kalitesi, finansal güç, sosyal sorumluluk gibi faktörleri barındırmasının 

yanısıra yöneticinin alanında iyi, güvenilir ve adaletli olması gerekmektedir. 

Aynı zamanda yöneticiler, işgören odaklı bir yönetim tarzı uygulayarak ve 

işgörenin öz saygısını geliştirmede etkin bir rol oynayarak örgütsel 

özdeşleşmenin yaşanmasına yardımcı olabilmektedir. İşletmelere somut ve 

soyut değer kazandıran işgörenlerin, örgütsel özdeşleşmelerine katkı sağlayan 

itibarın oluşturulması, devamlılığın sağlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. 
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