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Tezin Adı: Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik ve TükenmiĢlik Düzeyi 

Üzerine Etkisi: Bir Alan AraĢtırması           

Hazırlayan: Altan AYAN     

           

ÖZET 

 

ÇalıĢmada öncelikle liderlik, örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik ayrıntılı olarak 

açıklanmıĢtır. Daha sonra liderlik tarzlarının örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik düzeyi 

üzerine etkisini araĢtıran bankacılık sektöründe 680 iĢgören üzerine uygulama 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada bankacılık sektöründeki liderlik tarzlarının, örgütlerde 

olumsuz sonuçlara yol açan örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik düzeyini nasıl 

etkileyeceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmıĢ ve beĢ özel ile üç devlet bankasının Marmara bölgesindeki il ve 

ilçelerindeki Ģubelerinden 680 iĢgörenden veriler toplanmıĢtır.  

AraĢtırmada 46 soruluk liderlik, 30 soruluk örgütsel sessizlik ve 22 soruluk 

Maslach TükenmiĢlik ölçeği kullanılmıĢtır. Bu kapsamda iĢgörenlerin sosyo-

demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik frekans analizi, betimsel 

istatistikler, faktör analizi, güvenilirlik testi, Kolmogorov Smirnov normal dağılım 

testi, MannWhitney U testleri, Kruskal Wallis testleri, çoklu regresyon analizleri ve 

ikili lojistik regresyon analizleri uygulanmıĢtır.  

Sonuçta dönüĢtürücü liderlik tarzının örgütsel sessizliğin üç alt boyutunu da 

negatif yönde etkileyerek azalttığı görülmüĢtür. Laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter 

liderlik tarzının örgütsel sessizliğin üç alt boyutunu da pozitif yönde etkileyerek 

arttırdığı görülmüĢtür. 

 DönüĢtürücü liderlik tarzının hem duygusal tükenmeyi hem de 

duyarsızlaĢmayı negatif yönde etkileyerek azalttığı görülmüĢtür. Laissez-faire 

liderlik tarzının duygusal tükenmeyi ve duyarsızlaĢmayı pozitif olarak etkileyerek 

arttırdığı görülmüĢtür. Otoriter liderlik tarzının duygusal tükenmeyi pozitif olarak 

etkileyerek arttırdığı görülmüĢtür. Hem dönüĢtürücü liderlik tarzının hem de otoriter 
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liderlik tarzının kiĢisel baĢarıyı pozitif olarak etkileyerek arttırdığı görülmüĢtür. 

Laissez-faire liderlik tarzının kiĢisel baĢarıyı negatif yönde etkileyerek azalttığı 

görülmüĢtür. Nihayetinde, örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlikle mücadelede bankacılık 

sektörü liderlerine dönüĢtürücü liderlik tarzının benimsenmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik Tarzları, Örgütsel Sessizlik, 

TükenmiĢlik, Bankacılık Sektörü 
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Name of Thesis: The Effect of Leadership Styles on Organizational Silence and 

The Level of Burnout: A Field Study  

Prepared by: Altan AYAN 

             

ABSTRACT 

 

          In this study, primarily, leadership, organizational silence and burnout is 

described in detail. Furthermore application is carried out 680 employees in banking 

sector, investigating the effect of the leadership styles on organizational silence and 

burnout. This study aims to determine how leadership styles in the banking sector 

will affect the organizational silence and burnout that lead to negative consequences 

in organizations. Convenience sampling method was used and the data were 

collected 680 employees at the five private and three state banks in the Marmara 

region. 

         46-question leadership scale, 30-question organizational silence scale and 22-

question Maslach Burnout Inventory was used. Frequency analysis for the socio-

demographic characteristics of employees, descriptive statistics, factor analysis, 

reliability analysis, the Kolmogorov-Smirnov normal distribution test, Mann 

Whitney U test, Kruskal-Wallis test, multiple regression analysis and binary logistic 

regression analyses were performed. 

          As result, transformational leadership has negatively impacted three subscales 

of organizational silence, reducing it. Laissez-faire leadership and authoritarian 

leadership had positive impact on three subscales of organizational silence, 

increasing it.  

         Transformational leadership has negatively impacted both emotional 

exhaustion and depersonalization, reducing it. Laissez-faire leadership had positive 

impact on emotional exhaustion and depersonalization, increasing it. Authoritarian 

leadership had positive impact on emotional exhaustion, increasing it. 

Transformational leadership and authoritarian leadership had positive impact on 
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personal accomplishment, increasing it. Laissez-faire leadership has negatively 

impacted personal accomplishment, reducing it. Ultimately, it was recommended the 

adoption of transformational leadership to leaders of the banking sector in order to 

fight for organizational silence and burnout. 

    Keywords: Leadership, Leadership Styles, Organizational Silence, Burnout, 

Banking Sector 
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ÖNSÖZ 

 

Günümüz dünyasında iĢletmelerin yaĢamlarını sürdürmeleri geçmiĢ yıllara 

oranla daha zor hale gelmiĢ ve iĢletmelerin sahip olduğu insan gücü potansiyeli 

geçmiĢe göre daha fazla ön plana çıkmıĢtır. ĠĢletmeler sahip oldukları insan gücü 

potansiyelini en iyi Ģekilde yönetebilmek ve iĢgörenlerinin olumsuz örgütsel 

sorunlarla karĢılaĢmalarına engel olmak durumundadır. Bu açıdan günümüz dünyası 

iĢletmelerinde en önemli görevlerden biri liderlere düĢmektedir. Liderler örgütlerinin 

yaĢamlarını sürdürebilmelerini sağlayabilecek faaliyetler yürütebilecek ve olumsuz 

sonuçlara neden olabilecek örgütsel meselelerle baĢa çıkabilecek niteliğe sahip 

olmalıdır. ĠĢletmedeki liderler örgütlerinin geleceğe istikrarlı bir biçimde 

ilerlemesine engel teĢkil edebilecek ve olumsuz sonuçlara yol açabilecek olan 

örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik sendromu gibi sorunların üstesinden gelebilecek 

davranıĢ biçimleri sergilemelidir. Bunu yaparken de günümüzde üzerinde önemle 

durulan bir konu olan liderlik tarzlarını etkili bir biçimde kullanması gerekir. 

Günümüz dünyasında iĢletmeler için örgütsel davranıĢ konusunun önemi çok 

açıktır. Özellikle çok dinamik, yüksek çalıĢma performansı gerektiren, yoğun iĢ 

temposu olan bankacılık sektörü için örgütsel davranıĢın önemi çok fazladır. Bu 

kapsamda örgütsel sorunlara yol açabilen örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik 

sendromunun bankacılık sektörü özelinde ele alınması ve hangi liderlik tarzlarının bu 

meselelerde etkili olduğunun ortaya çıkarılması yönetim ve organizasyon literatürüne 

katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Bankacılık sektöründe hangi liderlik tarzlarının 

olumsuz sonuçlara neden olan örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik sendromunu nasıl ve 

ne Ģekilde etkilediğini belirleyebilmek önem arz eden bir durumdur. Örgütsel 

olumsuzluklarla baĢa çıkabilecek ve üstesinden gelebilecek olan liderlik tarzlarının 

bankacılık özelinde değerlendirilmesi bu konuya yönelmemizi sağlayan temel 

paradigmadır. 

GerçekleĢtirilen araĢtırmada iĢletmelerin geleceği için çok önemli role sahip 

olan liderlerin gösterdiği liderlik tarzlarının, örgütsel problemler oluĢturan ve 

örgütlerde olumsuzluklara neden olan örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik düzeyini nasıl 
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ve ne Ģekilde etkilediğinin belirlenebilmesi amaçlanmaktadır. Bankacılık 

sektöründeki liderlik tarzlarının örgütsel olumsuzluklara yol açan örgütsel sessizlik 

ve tükenmiĢlik düzeyi üzerine nasıl ve ne Ģekilde etki edeceğinin araĢtırılması temel 

amaçtır. Örgütlerde olumsuz sonuçlara neden olan örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik 

sendromunun üstesinden gelebilecek kiĢilerin baĢında liderlerin olması çalıĢmanın 

temel paradigmasını ortaya koymaktadır. 

 Altan AYAN 

 EDĠRNE, 2013 
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         GĠRĠġ 

          Rekabet koĢullarının her geçen gün arttığı, bilginin temel enstrüman haline 

geldiği ve iletiĢim teknolojilerinin her gün geliĢtiği günümüz dünyasında en önemli 

görevler liderlere düĢmektedir. Liderler örgütlerinin yaĢamlarını sürdürmelerini 

sağlayabilecek olan faaliyetleri yürütebilecek ve olumsuz sonuçlara neden olabilecek 

meselelerle baĢa çıkmak suretiyle Ģirketlerini geleceğe baĢarıyla taĢıyabilecek 

kiĢilerdir. Bu araĢtırmada iĢletmenin geleceği için çok önemli olan liderlerin 

gösterdiği liderlik tarzlarının, örgütlerde genellikle olumsuz sonuçlar meydana 

getirebilen örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik düzeyi üzerine nasıl ve ne Ģekilde etki 

edeceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bankacılık sektöründeki liderlik 

tarzlarının örgütlerde olumsuz sonuçlar meydana getirebilen örgütsel sessizlik ve 

tükenmiĢlik düzeyi üzerine etkisi araĢtırılmaktadır. Örgütsel problemlere yol açan 

örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik sendromu bankacılık sektörünün karĢılaĢtığı temel 

sorunlar olarak öne çıkmaktadır. Örgütlerde olumsuz sonuçlar meydana getiren 

örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik sendorumu ile baĢa çıkabilecek olan kiĢilerin 

iĢletmedeki liderler olması da çalıĢmanın temel paradigmasını ortaya koymaktadır. 

          Bankacılık sektörü çok dinamik ve yüksek çalıĢma performansı gerektiren bir 

yapıya sahiptir. Bu durum bankacılık sektörü iĢgörenlerinin uygun bir çalıĢma yapısı 

içinde faaliyetlerini sürdürmelerini gerektirir. Bankacılık sektöründeki iĢgörenlerin 

verimli bir Ģekilde iĢlerini sürdürmeleri için örgütsel, bireysel ve iliĢkisel sorunlarla 

karĢı karĢıya kalmamaları gerekir. Bu kapsamda örgütlerde genellikle olumsuz 

sonuçlara neden olan örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik sendromu bankacılık sektörü 

özelinde kritik niteliği olan meseleler olarak önem taĢımaktadır. Örgütlerdeki liderlik 

tarzlarının olumsuz sonuçlara yol açabilen örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik 

sendromuyla baĢa çıkmada nasıl bir etki göstereceği bu sorunların aĢılması adına 

yarar sağlayabilir ve örgütlerin geleceğe daha baĢarılı bir Ģekilde yürümesine katkı 

sağlayabilir. Liderler örgütlerini baĢarıya ulaĢtırabilecek ve örgütlerinin yaĢamlarını 

sürdürebilmeleri için kritik öneme sahip olan kiĢilerdir. Liderler örgütlerde meydana 

gelebilecek olumsuz sonuçlara yol açabilen örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik 
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sendromu ile mücadele edebilecek özellik ve nitelikte olmalıdır. Bunu yaparken de 

liderlik tarzlarını uygun ve etkili bir biçimde kullanmaya gayret etmelidirler.  

          GerçekleĢtirilen araĢtırma kapsamında öncelikle ele alınan konular olan 

liderlik, örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik sendromu üç bölüm olarak ayrı ayrı 

incelenmiĢtir. Dördüncü bölüm olan araĢtırma kısmında ise bankacılık sektöründe 

ulaĢılan 680 iĢgörene yönelik uygulama yapılmıĢtır. Bu açıdan teorik bilgiler ıĢığında 

oluĢturulan araĢtırma modeli kapsamında analizler gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 ÇalıĢmada ilk olarak liderlik ele alınmıĢtır. Bu kapsamda liderlik kavramı ve 

liderliğin tanımı, liderlik ve yöneticilik kavramları, liderin kullandığı güç ve güç 

kaynakları, liderlikte karizma, liderlik teorileri ve liderlik tarzları incelenmiĢtir. 

Ġkinci olarak ise örgütsel sessizlik ele alınmıĢtır. Bu kapsamda örgütlerde sessizliğin 

temelleri, örgütsel sessizlik kavramı ve kapsamı, iĢyerindeki ifade biçimleri, sessizlik 

teorileri, sessizlik türleri, sessizlik tercihine neden olan faktörler, sessizliğe yönelik 

tutumlar ve sessizliğin sonuçları incelenmiĢtir. Üçüncü olarak ise tükenmiĢlik 

kavramının geçmiĢi ve tanımı, tükenmiĢlik kavramının kapsamı ve dinamikleri, 

tükenmiĢlik ile bağlantılı konular, tükenmiĢlik modelleri, tükenmiĢliğin belirtileri, 

tükenmiĢliğin nedenleri, tükenmiĢliğin sonuçları, tükenmiĢlikle mücadele yöntemleri 

ve liderlik tarzları, örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik etkileĢimi incelenmiĢtir. 

          ÇalıĢmanın dördüncü bölümünde araĢtırma kısmı ele alınmıĢtır. 

GerçekleĢtirilen çalıĢmanın uygulaması bankacılık sektöründe yapılmıĢtır. Dördüncü 

bölümde liderlik tarzlarının örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik düzeyi üzerine etkisi 

bankacılık sektöründe yapılan bir uygulama ile incelenmiĢtir. Bu kapsamda araĢtırma 

modeli, araĢtırmanın yöntemi ve hipotezleri, araĢtırmada kullanılan anket formu ve 

ölçekler, evren ve örneklem, verilerin toplanması, verilerin çözümü ve yorumlanması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda iĢgörenlerin sosyo-demografik özelliklerinin 

belirlenmesine yönelik frekans analizi, betimsel istatistikler, faktör analizi, 

güvenilirlik testi, Kolmogorov Smirnov normal dağılım testi, MannWhitney U 

testleri, Kruskal Wallis testleri, çoklu regresyon analizleri ve ikili lojistik regresyon 

analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir.  
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           Liderlik tarzları olarak dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire liderlik tarzı ve 

otoriter liderlik tarzı ele alınmıĢtır. Örgütsel sessizliğin alt boyutları olarak ise iĢle ve 

iliĢkilerle ilgili korkular, yönetsel ve örgütsel nedenler ile deneyim eksikliği ele 

alınmıĢtır. TükenmiĢliğin alt boyutları olarak ise duygusal tükenme, kiĢisel baĢarı ve 

duyarsızlaĢma ele alınmıĢtır. 

GerçekleĢtirilen çalıĢmanın ana bulguları önem arz etmektedir. Liderlik 

tarzları olan dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik 

tarzının örgütsel sessizliğin alt boyutları üzerine etkisi araĢtırılmıĢ ve önemli 

sonuçlara ulaĢılmıĢtır. DönüĢtürücü liderlik tarzının örgütsel sessizliğin üç alt 

boyutunu da negatif yönde etkilediği baĢka bir deyiĢle azalttığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Buna ilaveten laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzının örgütsel 

sessizliğin üç alt boyutunu da pozitif yönde etkilediği baĢka bir ifade ile arttırdığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Liderlik tarzları olan dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire liderlik tarzı ve 

otoriter liderlik tarzının tükenmiĢliğin alt boyutları üzerine etkisi araĢtırılmıĢ ve 

dikkate değer sonuçlara eriĢilmiĢtir. Bu kapsamda dönüĢtürücü liderlik tarzının hem 

duygusal tükenmeyi hem de duyarsızlaĢmayı negatif yönde etkilediği baĢka bir ifade 

ile azalttığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yine laissez-faire liderlik tarzının duygusal 

tükenmeyi ve duyarsızlaĢmayı pozitif olarak etkilediği baĢka bir deyiĢle arttırdığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Buna ilaveten otoriter liderlik tarzının duygusal tükenmeyi 

pozitif olarak etkilediği baĢka bir ifade ile arttırdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Buna 

ilaveten hem dönüĢtürücü liderlik tarzının hem de otoriter liderlik tarzının kiĢisel 

baĢarıyı pozitif olarak etkilediği baĢka bir deyiĢle arttırdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Aynı zamanda laissez-faire liderlik tarzının kiĢisel baĢarıyı negatif yönde etkilediği 

baĢka bir ifade ile azalttığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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         PROBLEM 

          AraĢtırmanın problemi, hangi liderlik tarzının veya tarzlarının örgütlerde 

olumsuz sonuçlara yol açan örgütsel sessizliği ve tükenmiĢliği ne oranda 

etkilediğinin ve aralarında nasıl bir iliĢki olduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Buna 

ilaveten demografik özelliklerin; liderlik tarzları yargılarını, örgütsel sessizliği ve 

tükenmiĢlik düzeyini ne oranda etkilediğini ve aralarındaki iliĢkinin varlığını 

belirleyebilmektir.  

           Bu kapsamda, bankacılık sektöründe gerçekleĢtirilen araĢtırma ile birlikte bu 

durumu tüm yönleriyle ortaya koymak esas alınmaktadır. Aynı zamanda bu durum 

kamu ve özel bankaları kapsayacak Ģekilde bankacılık sektörü temelinde 

incelenmektedir.  

           AMAÇ  

           Rekabetin gün geçtikçe arttığı ve iletiĢim teknolojilerinin her gün daha fazla 

geliĢtiği günümüz dünyasında iĢletmelerin yaĢamlarını sürdürebilmeleri için en 

önemli görevler liderlere düĢmektedir. Liderler, iĢletmedeki faaliyetlerin 

yürütülmesinde kritik önemdeki bireylerdir. Bu araĢtırmada bankacılık sektöründeki 

liderlik tarzlarının, örgütlerde olumsuz sonuçlara neden olan örgütsel sessizlik ve 

tükenmiĢlik düzeyini nasıl etkilediğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

           Günümüz dünyasında iĢletmeleri rakiplerinden ayıran temel unsur insan 

kaynağı olarak ifade edilebilir. Ġnsan kaynağına önem veren iĢletmeler sürdürülebilir 

rekabet üstünlüğü sağlayabilen iĢletmeler olarak değerlendirilebilir. AraĢtırmanın 

amacı örgütlerde olumsuz sonuçlara neden olan örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik 

düzeyinin, liderlik tarzlarına göre nasıl değiĢim gösterdiğinin belirlenmesidir. 

Aynı zamanda çalıĢanların demografik özelliklerinin; liderlik tarzları 

yargılarını, örgütsel sessizliği ve tükenmiĢlik düzeyini nasıl etkilediğinin incelenmesi 

amaçlanmaktadır.  
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            ÖNEM 

             Liderlik tarzlarından hangisi veya hangilerinin örgütlerde olumsuz sonuçlara 

neden olan örgütsel sessizliği ve tükenmiĢlik düzeyini ve bunların alt boyutlarını ne 

Ģekilde etkilediği önem arz etmektedir. Liderlik tarzına bağlı olarak iĢgörenlerin 

sessizlik davranıĢı ve tükenmiĢlik sendromu gösterip göstermediği önemli bir 

unsurdur. GerçekleĢtirilen bu çalıĢma ile hangi liderlik tarzı veya tarzlarının 

örgütlerde olumsuz sonuçlara neden olan örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik sendromu 

ve bunların alt boyutlarını nasıl etkilediğinin tüm yönleriyle tespit edilmesi 

hedeflenmektedir.  

Aynı zamanda demografik özelliklerin; liderlik tarzları yargılarını, örgütsel 

sessizliği ve tükenmiĢlik düzeyini nasıl etkilediği önem taĢımaktadır. Yine 

demografik özelliklerin; liderlik tarzları yargıları, örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik 

düzeyi üzerine etkisinin ortaya çıkarılması ve bunların alt boyutları ile olan 

iliĢkilerinin belirlenmesi önemlidir.  

Bu kapsamda, örgütlerde olumsuz sonuçlar meydana getirebilen örgütsel 

sessizlik ve tükenmiĢlik üzerine hangi liderlik tarzı veya tarzlarının nasıl etki 

ettiğinin belirlenmesi önem taĢımaktadır. Aynı zamanda, örgütlerde olumsuz 

sonuçlar oluĢturabilen örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik üzerine hangi demografik 

etkenlerin nasıl etki ettiği önemli bir husustur. Bankacılık sektöründe hangi liderlik 

tarzlarının örgütsel sessizlik ve tükenmiĢliği önlemede yararlı olduğunun ortaya 

konulması önemlidir. 

 VARSAYIMLAR 

             AraĢtırmanın varsayımları Ģöyle sıralanabilir; 

   1. AraĢtırma modeli konu kapsamı ve amaç için uygun bir modeldir. 

   2. Seçilen örneklem, evreni temsil açısından yeterli düzeydedir. 

   3. Kullanılan veri toplama araçlarının nitelikli ve araĢtırmanın amacına 

uygun olduğu varsayılmıĢtır. 
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    4. Ankete katılan kiĢilerin soruları doğru bir biçimde yanıtladıkları 

varsayılmıĢtır. 

    5. AraĢtırmada kullanılan istatistiksel yöntemler araĢtırmanın amacı 

açısından uygundur. 

   SINIRLILIKLAR 

    Sınırlılıklar olarak; 

     1. Elde edilecek sonuçlar itibariyle farklı sektörlere de genellenemeyebilir. 

                2. AraĢtırmada kullanılan anket formunun içerdiği soru sayısının fazla 

olması nedeniyle veri toplama süresi uzamıĢtır. 
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BÖLÜM I 

1. LĠDERLĠK 

            1.1. Liderlik Kavramı ve Liderliğin Tanımı       

                1.1.1. Liderlik Kavramı 

             Lider (leader), liderlik etmek (to lead) ve liderlik (leadership) kelimelerinin 

Anglo-Saxon kökü olarak „yol‟ ya da „yön‟ anlamına gelen „lead‟ görülmektedir. 

Lead kökünün, seyahat etmek veya gitmek anlamına gelen „leaden‟ kelimesinden 

geldiği bilinmektedir. Anglo Saksonlar, kelimenin anlamını denizcilikle alakaları 

nedeniyle gemi rotası anlamında da kullanmıĢlardır. Lider, yol gösteren kiĢi olarak 

ifade edilmektedir. Denizde lider, hem rotacı hem de dümenci olmak durumundadır. 

Liderin eski Yunancada karĢılığı hegemon olup Romalıların lider anlamına gelen 

„dux‟ kelimesindeki gibi „yol ve seyahat‟ anlamlarını ifade etmekteydi. Latincede 

gemi dümencisi anlamına gelen „gubernator ya da governor (yönetici)‟ kavramları da 

lider kelimesinin Ġngiliz dili kökeninden gelmediğini göstermektedir. Lider kelimesi, 

dünya literatürüne 14. Yüzyıl içerisinde girmiĢtir. Ancak lider kelimesinin yoğun bir 

biçimde kullanılması son yüzyıllardadır. Sürekli değiĢen dünyada kavramların 

kullanım alanları da değiĢmektedir. Tarih kitapları çeĢitli düĢünürlere göre liderin 

yapması ve bilmesi gerekenlerle doludur. Ġtalyan yazar Machiavelli‟nin “Hükümdar” 

adlı kitabı ile Balasagunlu Yusuf “Kutadgu Bilig” ile tanınmaktadır (Saruhan ve 

Yıldız, 2009: 231-232). 

   Liderlikle ilgili ilk ciddi çalıĢmalar 1900‟den sonra gerçekleĢtirilmiĢtir. 

1927‟den sonra ise, konunun önemi daha iyi anlaĢılmıĢtır. 1941-1944 yılları arasında 

konuyla ilgili yapılan araĢtırma sayısında önemli bir artıĢ olmuĢtur. Bu yıllar 

arasında yapılan inceleme ve araĢtırmaların çoğunluğu askeri alanla alakalıydı. Bu 

tarihlerde Kurt Lewin ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmalar liderlik kavramının 

anlaĢılmasında gerçek bir değiĢim yaratmıĢtır. Bundan sonraki dönemlerde yapılan 

çalıĢmalar ise, konunun daha iyi anlaĢılması amacı taĢımaktadır. 1930‟lardan önce 

yapılan araĢtırmalarda genellikle grubun bireyler üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. 
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1930‟lardan sonra gerçekleĢtirilen araĢtırmalarda ise, bireyin grup üzerindeki etkileri 

incelenmeye çalıĢılmıĢtır (Güney, 2011: 336). 

   Liderlik, çok eski çağlardan beri üzerinde durulan, teoriler üretilen ve yeni 

teorilerle zenginleĢtirilen bir alandır. Liderlik, daha çok siyaset bilimi, sosyoloji ve 

sosyal psikolojinin olmakla beraber, iĢgören-yönetici, ast-üst iliĢkilerinin var olduğu 

her alanda ve tüm grup süreçlerinde gözlenebilmesi de iĢletmelerin etkin bir tarzda 

yönetilmesindeki önemi sebebiyle, örgüt çalıĢmalarında da odaklanılan bir konu 

olmuĢtur. Örgütsel yaĢamın farklı alanlarıyla (yönetim, örgütsel davranıĢ, insan 

kaynakları vb.) ilgili çalıĢmalar gerçekleĢtiren pek çok kiĢi liderlikle ilgili çalıĢmalar 

yürütmektedir (Tevrüz, Artan ve Bozkurt, 1999: 189). 

    1.1.2. Liderliğin Tanımı 

   Liderlik konusunda yapılan çok çeĢitli çalıĢmalara istinaden birçok liderlik 

tanımı ortaya çıkmıĢtır. Bu tanımlardan bazıları Ģöyledir: 

   Liderlik; liderler ve izleyicilerin değiĢim doğrultusunda örgütsel amaçlara 

eriĢmesindeki etkileme süreci olarak tanımlanabilir. Bu tanımın beĢ anahtar öğesi 

aĢağıdaki Ģekilde ifade edilmektedir (Lussier ve Achua, 2010: 6): 

 Etkileme 

 

 

 

Liderler-Ġzleyiciler                                                   Örgütsel Amaçlar 

 

 

 

 DeğiĢim Ġnsanlar 

    ġekil 1. Liderlik Tanımının Anahtar Öğeleri 

Kaynak: Lussier, R.N. ve Achua, C.F. (2010): Leadership: Theory, Application, & Skill 

Development, Fourth Edition, South- Western Cengage Learning, USA, s.6 

    Liderlik, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu 

amaçları icra etmek için onları harekete geçirme yetenek ve bilgilerinin toplamı 

olarak ifade edilebilir (Eren, 2008: 431). 

LĠDERLĠK 
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   Liderlik, amaçlara ulaĢma doğrultusunda insanları etkileme yeteneği olarak 

tanımlanabilir (Daft ve Marcic, 2011: 381-382). Liderlik, yönlendirme iĢlevi 

anlamına gelmekle birlikte amaçların baĢarılı bir biçimde gerçekleĢtirilmesi için bir 

grubu ya da izleyenleri etkileyebilme yeteneği olarak ifade edilebilir (Can, 2006: 

293). 

   Liderlik, bazı amaçların baĢarıyla gerçekleĢtirilmesi doğrultusunda 

diğerlerinin davranıĢlarını yönlendirme süreci olarak tanımlanabilir (Certo, 2003: 

326). Liderlik, bir toplumsal grupta üyeler tarafından gönüllü olarak izlenen bir 

kiĢinin ünü, gücü ya da toplumsal yeri dolayısıyla öncülük etmesi, toplumsal 

davranıĢ baĢlatabilmesi, baĢka kiĢilerin çabalarını yönetmesi, örgütlemesi, 

denetlemesi durumu veya süreci olarak tanımlanabilir (Güney, 2004: 160). 

  Liderlik, örgütsel amaçları gerçekleĢtirmek için astların gönüllü olarak lideri 

izlediği bir sosyal etkileme süreci olarak ifade edilebilmektedir (Kinicki ve Kreitner, 

2006: 342). Liderlik, herhangi bir durumda, hedefe eriĢmek amacıyla, kiĢinin ya da 

grubun faaliyetlerini etkileme, yönlendirme ve kontrol etme, aynı zamanda da grup 

üyelerini bir araya getirerek, grubun sürekliliğini sağlama süreci olarak 

tanımlanabilir (Tevrüz, Artan ve Bozkurt, 1999: 189). 

 Liderlik, grup amaçlarının elde edilebilmesi için kiĢilerin isteyerek ve Ģevkle 

çabaladığı bir etkileme süreci veya sanatıdır (Weihrich ve Koontz, 1993: 490).             

Liderlik, belirli koĢullar altında, belirli kiĢisel veya grup amaçlarını gerçekleĢtirmek 

üzere, bir kiĢinin baĢkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi süreci olarak 

ifade edilebilir (Koçel, 2010: 569). 

             Liderlik, yöneticinin bir amaca doğru iĢ birlikçi çabayı isteyerek özendiren 

ve teĢvik eden kiĢisel özelliği olarak tanımlanabilir (AĢkun ve Tokat, 2010: 130).  

Liderlik, bir grubu amaçlarına ulaĢabilmesi için etkileme ve gruba yol gösterme 

süreci olarak tanımlanabilir (Robbins, DeCenzo ve Coulter, 2011: 320).  

                Liderlik, iletiĢim sürecinin yaĢandığı bir ortamda, önceden belirlenen 

hedeflere eriĢmek için yönlendirilmiĢ kiĢiler arası etkileĢim süreci olarak ifade 

edilebilir (Zel, 2006: 109-110). 
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    Liderlik, ortak bir amaç etrafında toplanan bireyler ile onların 

davranıĢlarını belirleyen bir birey arasındaki iliĢki olarak tanımlanabilir (Özen 

Kutanis, 2006: 124). 

    Liderlik, kiĢilere değerlerini ve potansiyellerini, bunları kendilerinde 

görmeye baĢlayacakları kadar açık bir Ģekilde ifade etmektir (Covey, 2005: 114).    

Liderlik, en kısa ifadesiyle insanları etkileme sanatıdır (Aytürk, 2010: 92).      

Liderlik, bir grupta yer alan bir veya daha fazla kiĢi tarafından, grubun amaçlarına 

eriĢmesine yardımcı olan davranıĢların baĢarılmasını ifade eder (Ertürk, 2010: 272). 

   Liderlik, baĢkalarını ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirerek 

harekete geçirme sürecidir; bireylere grubun tutum ve hedeflerini benimsetmek ve 

onları bu hedeflere ulaĢmak için çaba göstermeye özendirmektir (Hogg ve Vaughan, 

2007: 273). 

   Liderlik, akılda belirlenen amaçları iyi veya kötü bir Ģekilde 

gerçekleĢtirmek için baĢkalarını etkileme veya onlara yol göstermenin kiĢisel 

kapasitesidir (Cross, 1995: 203).  

  Liderlik tanımlarının ortak olarak üzerinde durdukları temel noktalar; lider, 

izleyiciler, amaçlara eriĢme ve etkileme olarak açıklanabilir. Buna ilaveten liderlik 

tanımlarının çoğunda etkileme sürecinin vurgulanması önem taĢımaktadır. Aynı 

zamanda liderler izleyiciler iliĢkisinin gönüllülük esasına dayandığının vurgulanması 

da önemlidir. 

 1.2. Liderlik ve Yöneticilik Kavramları 

               1.2.1. Liderlik ve Yöneticilik Kavramlarının KarĢılaĢtırılması 

    Liderlik doğrudan insan ve davranıĢı ile alakalıdır ve yönetimin yalnızca 

bir yönünü ifade etmektedir. Daha geniĢ bir kavram olan yönetim ise, liderlik 

faaliyetini de içerisine alan, davranıĢsal olmayan ve insanları direk olarak 

etkilemeyen fonksiyonlarla da bağlantılıdır. Yönetim, örgütün devamı ile alakalı bir 

kavramdır ve hiyerarĢik bir oluĢumla iliĢkilidir. Yönetimde planlama, örgütleme, 

yöneltme, koordinasyon ve kontrol gibi fonksiyonlar yerine getirilmektedir. Liderlik 
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ise eyleme geçme ve değiĢimin hızlandırılması ile alakalıdır. Liderlik, etkileme 

fonksiyonunun temel eylemlerinden biridir (Güney, 2007: 359).  

   Liderler; kendi departmanları, takımları ve Ģirketleri açısından geleceğe 

odaklanma yeteneğine ve uzak görüĢlü bir bakıĢ açısına sahip olmalıdır. Liderler, 

pazar değiĢimlerini, çevresel güçleri ve rakip faaliyetlerini değerlendirebilmeli ve 

dıĢa bakıĢı önemsemelidir. Liderler, güncel bir bakıĢ açısıyla geleceği izlemelidir. 

Liderler, vizyon ve stratejiye odaklanmak ihtiyacında iken yöneticiler ise vizyon ve 

stratejiyi uygulamayla ilgilenmekte ve onları somut plan ve projelere 

dönüĢtürmektedir. Yöneticiler, açık bir örgütsel beceriye, planlama becerisine ve 

sınırlı kaynaklarla daha ileriye gitme yeteneğine sahip olmalıdır (Ryan, 2008: 1-2).  

LĠDER YÖNETĠCĠ 

Motive edici, etkileyen ve davranıĢı 

değiĢtiren kiĢidir. 

Kaynaklardan sorumlu olan ve 

kaynakları idare eden kiĢidir. 

Ġlham verici ve bir vizyon ortaya koyan 

kiĢidir. 

Planları yürüten, uygulayan ve 

malların ve hizmetlerin teslimini 

sağlayan kiĢidir. 

Ġnsanları yöneten kiĢidir. Kaynakları yöneten kiĢidir. 

Karizmatik bir kiĢidir. Ġtinalı ve iĢine bağlı bir kiĢidir. 

Vizyon sahibi olan bir kiĢidir. Planlama, örgütleme, yöneltme ve 

kontrol faaliyetlerini gerçekleĢtiren 

kiĢidir. 

“Güç” ve “Etkileme” unsurlarını 

kullanmalı ve anlamalıdır.  

“Otorite” ve “Sorumluluk” unsurlarını 

kullanmalı ve anlamalıdır. 

Kararlılıkla hareket etmelidir. Sorumluluk bilinciyle hareket 

etmelidir. 

Ġnsanları ön plana koyar. MüĢterileri ön plana koyar. 

Tablo 1. Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar 

Kaynak: Kreitner, R. (2009): Management, Eleventh Edition, Houghton Mifflin Harcourt Publishing, 

Canada, s.404. 

    1.2.2. Lider Yöneticinin Özellikleri 

                Bir örgütte yönetici, atanmıĢ veya seçilmiĢ olarak resmi sıfat taĢımakta 

olan kiĢidir. Lider-yönetici ise, ilke ve hedefleri olan, örgütte çalıĢanların sevip 

benimsediği, peĢinden gittiği ve desteklediği kiĢidir. Bu nedenle, bir yöneticinin 

örgütte tepede olması ve yönetici sıfatı taĢıması onun lider olduğunu ifade 

etmemektedir. Bir yöneticinin örgütte baĢarılı olabilmek için öncelikle liderlik 
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niteliklerini geliĢtirmesi gerekir. Çünkü günümüzde her örgüt lider-yönetici ile 

çalıĢmak istemekte, lider-yöneticiyle çalıĢan örgütler daha baĢarılı olmaktadır. Bir 

yöneticinin örgütte lider olabilmesi için, çalıĢanları etkileme gücüne ve yeteneğine 

sahip bir kiĢi olması gerekir. Bir yöneticinin örgütsel ve yönetsel sorunları 

çözebilmesi, personeli etkili ve verimli olarak yönetebilmesi ve baĢarılı bir biçimde 

hedefe ulaĢabilmesi liderlik özelliklerine sahip olmasını gerektirir. Çünkü 

günümüzde bir örgütün ayakta kalması öncelikle lider-yöneticinin varlığıyla 

bağlantılıdır (Aytürk, 2010: 91-99). BaĢka bir ifade ile lider yöneticiler günümüz 

dünyası iĢletmeleri için çok önemli kiĢilerdir. Lider yöneticiye sahip olan Ģirketler 

önemli mesafeler ve iyi bir geliĢme sağlayabilir. 

   Liderlik için mutlaka biçimsel bir örgütün varlığına ve biçimsel yetkiyle 

donatılmıĢ olmaya ihtiyaç bulunmamaktadır. Birçok lider herhangi bir biçimsel 

yetkisi olmadan büyük kitleleri peĢinden sürüklemiĢtir. Buradan anlaĢıldığı üzere, 

liderin mutlaka bir yönetici olması gerekmemektedir. Diğer yandan her yönetici de 

liderlik yeteneklerine sahip olmayabilir. Ancak bu durum özellikle günümüzdeki 

yöneticiler için önemli bir dezavantaj oluĢturabilir. Örgütlerin hiyerarĢik yapılardan 

gitgide uzaklaĢtığı günümüz dünyasında yöneticilerin liderlik becerileri önemli bir 

unsur haline gelmektedir. Her lider aynı zamanda bir yönetici olmak zorunda değildir 

ancak yöneticilerin aynı zamanda liderlik özelliklerine sahip olmaları gerekmektedir 

(Ataman, 2002: 456).  

 

 

 

 

      

   

             ġekil 2. Lider Yöneticiler 

 Kaynak: Certo, S.C. (2003): Modern Management: Adding Digital Focus, Ninth Edition, Prentice 

Hall, New Jersey, s.327. 

 

 

                                      Lider Yöneticiler 

 

 

 

 

  Yöneticiler Liderler 

Lider 

Olmayan 
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1.3. Liderin Kullandığı Güç ve Güç Kaynakları 

  1.3.1. Güç Kavramı ve Güç Kavramıyla ĠliĢkili Kavramlar 

    1.3.1.1. Güç Kavramı 

    Güç konusu, örgütlerde iĢgörenlerin etkileĢimini esas alan ve örgütlerle 

ilgili araĢtırmaların temelini teĢkil eden bir çalıĢma alanıdır. Kavramsal olarak güç, 

yapılan iĢleri veya elde edilen sonuçları etkileme yeteneği Ģeklinde tanımlanabilir 

(Ward, 2001: 144). Güç, baĢkalarının davranıĢlarını etkilemenin olası yeteneğidir. 

Güç, elindeki olanaklarıyla bir liderin, iĢgörenlerin davranıĢlarındaki değiĢimi 

etkilemesini temsil eder. Liderlik gücün gerçekten kullanıldığı bir alan olarak ifade 

edilmektedir (Daft, 1991: 372). Güç, bir kiĢiyi veya grubu, değer yargılarından ve 

benzeri Ģeylerden mahrum ederek her bir kiĢinin veya grubun davranıĢını yönetmek 

ve kontrol etme kapasitesine sahip olmak olarak tanımlanabilir. KiĢilerin ve grupların 

faaliyetlerini ve isteklerini kontrol edebilme yetisi anlamına gelmektedir (Güney, 

2004: 103). Genel olarak güç, bir tarafın karĢı taraf ya da Ģartlar üzerinde sağlamıĢ 

olduğu kontrol, otorite veya etki olarak ifade edilebilir (Çetin, 2007: 286). 

    Güç, çağdaĢ örgütler için kaçınılmaz bir unsurdur. Güç mutlaka 

kullanılmalıdır, çünkü yöneticiler diğerlerini muhakkak etkilemelidir. Güç, 

yöneticilerin özgüven geliĢtirebilmeleri ve astlarını gönüllü bir biçimde 

destekleyebilmeleri için kritik öneme sahiptir. Bu açıdan bakıldığında güç, herhangi 

bir örgütün doğal bir parçası olarak görülmelidir. Yöneticiler, astlarının çalıĢmalarını 

desteklemek ve koordine etmek için kendi güçlerini tanımalı ve geliĢtirmelidir. 

Gücün kullanılmadığı bir durum ya da güçsüzlük hali, örgütsel etkinliğe zarar 

verecektir. Bir yöneticinin güç kavramının ve güç kaynaklarının önemini anlaması 

halinde, görevini baĢarıyla yerine getirebilmesi için avantajlar elde edebilmesi 

muhtemeldir. Güç, maddi ve bilgi gibi kaynaklar vasıtasıyla insanlara bir Ģeyler 

yaptırabilme yeteneği olarak tanımlanabilir (Kreitner, 2009: 399).  Liderlik güç ve 

güç kaynaklarının kullanılmasını gerektiren ve bu yönde bir tavır benimsenmesi 

gereken bir alan olarak değerlendirilebilir. Liderlik ve güç konuları birbirleri ile çok 

yakından bağlantılı olan unsurlardır. 
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    1.3.1.2. Güç ve Etkileme 

    Güç kavramının yakından iliĢkili olduğu kavramlar, etkileme (influence), 

kontrol, otorite ve politika olarak ifade edilebilir. Güç, etkileme kapasitesi olarak 

tanımlanabilir. Etkileme ise, diğerinin düĢüncelerini, duygularını ve hareketlerini 

değiĢtiren sürece denir. BaĢarılı bir etkileme, diğerlerinin davranıĢı veya elde ettikleri 

sonuçlar üzerinde bir kontrolü ifade etmektedir. BaĢarılı etkileme, kontrol anlamına 

gelebilmektedir (Sinha, 2008: 216).  

     Güç, bir kimseye herhangi bir Ģeyi istenilen bir biçimde yaptırabilme 

yeteneği veya istenilen yoldan bir Ģeyleri icra ettirme yeteneği olarak tanımlanabilir. 

Gücün temeli, diğerlerinin davranıĢı üzerinde kontrolü ifade eder. Doğrudan veya 

doğrudan olmayan bir bağlantı gerçekleĢmeden diğerlerinin davranıĢlarını 

değiĢtirmek mümkün değildir. Güç, planlanan yoldan bir Ģeyleri icra ettirmeye 

zorlama olarak tanımlanırken, etkileme ise gücün uygulanmasına diğerleri tarafından 

verilen davranıĢsal yanıt olarak açıklanabilen bir kavramdır (Schermerhorn vd., 

2011: 278).    

    Güç, etki yaratma kapasitesi veya yetisi olarak kabul edilebilir. Etkileme 

ise eyleme geçmiĢ güç olarak açıklanabilir (Hogg ve Vaughan, 2007: 271). Güç, bir 

kiĢinin bir diğer kiĢiyi davranıĢları açısından etkileyebilme potansiyeli olarak 

tanımlanabilir. Güç uygulaması etkilemeyi ortaya çıkarır. Etkileme ise, bir eylem 

veya hareket sonucu diğer kiĢilerin davranıĢ, düĢünce, tutum, hedef, gereksinim ve 

değerlerinde değiĢme anlamına gelmektedir (Can ve KavuncubaĢı, 2005: 312). 

Etkileme, bir kiĢinin veya bir gruptaki insanların inançlarını, tutumlarını ve 

davranıĢlarını değiĢtirme potansiyeli olarak ifade edilebilir (Steensma ve Milligen, 

2003: 117). 

    1.3.1.3. Güç ve Otorite 

    Güç, bir kiĢinin baĢkalarını kendi istediği yönde davranıĢa sevk edebilme 

yeteneği olarak ifade edilebilir. Bu sebeple de güç, iliĢkisel bir kavram olarak ortaya 

çıkmaktadır. Tek baĢına ve baĢkaları ile iliĢkilendirilmeden, bir insan için güçlüdür 

diyemeyiz. Otorite ise, kiĢinin örgütte iĢgal ettiği pozisyon nedeniyle sahibi olduğu 
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formal güç olarak açıklanabilir. Otorite, gücü meĢrulaĢtırmaktadır ve bir güç 

kaynağıdır. Otorite ancak bir güç kullanım biçimidir. Güç ise, otoriteyi de içermekte 

olan daha geniĢ bir kavramdır (Özkalp ve Kırel, 2010: 546). 

    Güç ve otorite kavramları genellikle aynı Ģeyler gibi algılanmakta ancak bu 

iki kavram birbirinden farklı anlamlar ifade etmektedir. Otorite bir haktır. Otorite, 

kiĢinin örgütteki pozisyonu temelinden meĢruluk kazanmaktadır. Otorite, iĢ ile 

alakalı bir kavram olarak ifade edilebilir. Diğer taraftan güç ise, kararları etkilemekte 

olan bireysel kapasite olarak tanımlanmaktadır. Otorite, güç kavramının geniĢ bir 

parçası olarak görülmektedir. Otorite, kiĢinin örgütteki pozisyonunun getirdiği 

formal hakları ifade etmektedir (Robbins, DeCenzo ve Coulter, 2011: 156). 

    Otorite, gücün meĢru veya yasal halidir. Otorite, hareketleri ve eylemleri 

komuta etme hakkı olarak ifade edilebilir. Sorumluluk, otoritenin doğal bir sonucu 

olarak ortaya çıkmakta ve yüksek kademe tarafından verilen bir talimatın yansıması 

olarak hareket etme yükümlülüğünü içermektedir. Otorite, herhangi bir grup 

çabasının temellerini ifade etmektedir. Otoriteyi kullanma, bir yöneticinin daha üst 

kademeler tarafından yetki aldığı örgütsel pozisyonundan kaynaklanmaktadır 

(Cleland ve King, 1972: 319). 

                        Otoritenin GeniĢliği                  

                                                                        Yönetim Kurulu Üyeleri 

  BaĢkan 

  BaĢkan Yardımcısı 

 Genel Müdür 

 ġef 

 UstabaĢı 

 ĠĢgören 

                ġekil 3. Otoritenin Kapsamı 

Kaynak:  Cleland, D.I. ve King, W.R. (1972): Management: A Systems Approach, McGraw-Hill, 

USA, s.325. 
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   1.3.1.4. Güç ve Politika 

   Güç, istenilen sonuçların elde edilebilmesi için mevcut veya olası etki 

olarak ifade edilebilir. Politika, bu sonuçlara ulaĢmak için gücün kullanılması ile 

kararları etkilemektir. Gücün ve etkilemenin uygulanması yoluyla politika iki açıdan 

tanımlanabilir. Bunlar kendine hizmet eden davranıĢlar ve doğal bir örgütsel karar 

sürecidir. Ġlk olarak oluĢturulan tanımda politika, kendi çıkarına hizmet eden ve örgüt 

tarafından onaylanmayan, istenmeyen faaliyetlerdir. Bu görüĢe göre, politika kiĢinin 

kendi çıkarına, amacına uygun olan aldatma ve dürüst olmamayı kapsar. Bu durumda 

iĢ ortamında uyumsuzluk ve çatıĢma ortaya çıkmaktadır. Ġkinci görüĢe göre ifade 

edilen tanımda ise politika, örgütsel çıkar grupları arasındaki anlaĢmazlıkların 

çözümü için doğal bir örgütsel süreçtir. Bu görüĢe göre ise politika, çatıĢmaların ve 

görüĢ farklılıklarının üstesinden gelebilmek için kullanılan anlaĢma ve pazarlık 

süreci olarak ifade edilebilir (Daft, 2010: 510). 

   Örgüt içi politika, güç sahibi odakların diğerlerine kendi üstünlüğünü kabul 

ettirebilme yarıĢı olarak ifade edilebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında her örgüt 

politik bir yapıdır. Örgüt üyelerinin güç elde etmek ya da ellerindeki gücü 

artırabilmek adına ciddi bir gayret içinde oldukları ve bu yüzden politik 

mücadelelerin oluĢtuğu görülmektedir. GeniĢ bir çerçevede tezahür eden tanımına 

göre örgüt içi politika, bir örgüt içerisinde çalıĢan, çeĢitli açılardan farklı ancak iĢin 

baĢarılması açısından birbirlerine bağlı kiĢi ya da grupların yol, yöntem ve süreçlerin 

belirlenmesinde kullanılan örgütsel karar mekanizmasında kendi görüĢlerini hâkim 

kılmak için, sahibi oldukları gücü kullanarak birbirlerini etkileme süreci olarak ifade 

edilmektedir (Can, 2006: 282). 

   Örgüt denilen yapı içerisinde, kiĢiler baĢka bir deyiĢle örgütün üyeleri 

çeĢitli yol ve metotlarla birbirlerini etkilemek ve belirli bir yönde davranıĢa sevk 

etmek gayreti içerisindedir. ĠĢte örgüt üyelerinin güç kazanma ve güç kullanma 

yolundaki bu gayretleri örgüt içi politikayı meydana getirmektedir. Örgüt içi politika, 

örgüt üyelerinin yetenek ve performanslarına ilave olarak mesleki geliĢimlerini 

hızlandırmak ve örgütte daha çok güç kazanmak için gösterdikleri davranıĢlar demeti 

olarak ifade edilmektedir. Diğer bir tanıma göre ise örgüt içi politika, örgütte en kısa 
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yoldan ilerleyebilmek için gerekenleri yapmak Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bu 

konuda yapılan tanımların en önemli tarafı, örgüt içi politika ve güç arasındaki yakın 

iliĢkiye dikkat çekmeleridir. BaĢkalarını etkilemek suretiyle iĢ gördürmek 

durumundaki yöneticinin çeĢitli güç kaynaklarını kullanması ve bunlara daha çok 

sahip olmak için çalıĢması normal karĢılanabilir. Önemli olan yöneticinin bunun 

bilincinde olması ve kullanmıĢ olduğu kaynakların sınırını ve ahlaki sonucunu 

değerlemesidir (Koçel, 2010: 558-559). 

  Örgüt içi politikanın temel kaynağı, örgüt içerisindeki kiĢilerin ve grupların 

kendi menfaatlerini ve amaçlarını elde edebilmesidir. Örgütün içerisinde kiĢilerin ve 

grupların birbirleriyle uyuĢmayan ihtiyaçları ve amaçları bulunabilmektedir. Bazı 

insanlar, güç kazanarak örgütsel mekanizmalarda kullanmayı ve böylece örgütsel 

menfaat ve amaçların yanı sıra kendi menfaat ve amaçlarına da hizmet edebilecek 

uygulamalar gerçekleĢtirmeyi arzu edebilir. Bu kiĢiler kendisinin örgütsel menfaat ve 

amaçların koruyucusu olduğunu ifade ederek gücü ve pozisyonu ele geçirerek ilkesiz 

bir biçimde konu dıĢı olarak da kullanabilir (Sinha, 2008: 235).  

  Örgüt içi politikanın algılanmasından, örgütün üyeleri tarafından fark edilen 

kiĢisel çıkarlar ve örgütün ile baĢkalarının çıkarını dikkate almadan kendi amaçları 

doğrultusunda hareket etme Ģeklinde bahsedilebilir. Bu konudaki bazı örnekler, 

birlikte çalıĢılan kiĢilerden bilgi saklama, değiĢen suçlamalar yöneltme, kiĢinin 

kendisini daha iyi gösterebilmek adına diğerlerini kötüleme yoluna gitmesi gibi 

sıralanabilir. Bir kiĢinin kendisine hizmet ettiği veya kendi çıkarına hareket ettiğini 

tam olarak belirlemek zor olduğu için, örgütsel politika araĢtırmacıları özel olarak 

algılanan bu gibi davranıĢların üzerine odaklanmıĢtır (Harris, Harris ve Harvey, 

2007: 635). 

  1.3.2. Güç Kaynakları 

  Güç kaynakları, bir kiĢinin baĢkalarını etkileyebilecek nitelikleri ve 

olanakları biçiminde tanımlanabilir. French ve Raven‟in 1959 yılında yaptığı 

sınıflandırmaya göre güç kaynakları beĢ kategoride ele alınmıĢtır. Bunlar, 

ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç, benzeĢim gücü, uzmanlık gücü ve yasal güç olarak 

sıralanmaktadır. Daha sonra ise 1965 yılında Raven, bunlara yeni bir güç kaynağı 
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olan bilgi gücünü ilave etmiĢtir. French ve Raven‟in 1959 yılında önerdiği güç 

taksonomisi birçok yönetim ve psikoloji araĢtırmacısı tarafından benimsenmiĢtir 

(Gupta ve Sharma, 2008: 2). 

Liderin Etkileme Kaynağı Gücün Temeli 

BenzeĢim Gücü (Referent Power) BaĢkaları tarafından hayranlık ve 

sevilme 

Uzmanlık Gücü (Expert Power) Belirli bir alandaki değer yaratan 

uzmanlık bilgisine sahip olmak 

Yasal Güç (Legitimate Power) 

 

HiyerarĢik pozisyon ve otorite 

Bilgi Gücü (Information Power) 

 

Önemli bilgilere eriĢim 

Ödüllendirme Gücü (Reward Power) Değer yaratan ödülleri sağlama 

yeterliği 

Zorlayıcı Güç (Coercive Power) 

 

Cezalandırma yeteneği 

  Tablo 2. Liderin Güç Kaynakları 

Kaynak: Bartol, K.M. ve Martin, D.C. (1991): Management, McGraw-Hill, USA, s.482 

    1.3.2.1. Yasal Güç (Legitimate Power) 

    Yasal güç, doğrudan doğruya yöneticinin formal pozisyonundan 

kaynaklanmaktadır. Örgütün kendisine verdiği pozisyon dolayısıyla diğer örgüt 

üyeleri üzerinde otoriteye sahiptir. Onun pozisyonundan kaynaklanan otoritesinin 

yerindeliği ve yasallığından dolayı çalıĢanları etkileme durumunun yine çalıĢanlar 

tarafından kabulü ortaya çıkmaktadır. ġöyle ki, eğer bir yönetici çalıĢanlardan iĢlerin 

yapılması için ricada bulunsaydı, çalıĢanlar bu ricada bulunma durumunun 

kendilerinin pozisyonundan kaynaklandığını düĢüneceklerdi (Schnake, 1990: 335). 

    Yasal güç, kiĢinin formal pozisyonu veya otoritesinin dayanağı olan bir güç 

kaynağıdır. Yöneticiler karar almalarını sağlayan yasal güç ile formal otoritelerinden 

dolayı kendilerine uygun hareket ettirme durumu oluĢturabilmektedir. Yasal güç, 

hem olumlu hem de olumsuz bir biçimde ifade edilebilmektedir. Yasal gücün olumlu 

kullanılması iĢ performansı üzerinde yapıcı etki üzerine odaklanmaktadır. Yasal 

gücün olumsuz bir Ģekilde kullanımı ise korkutucu, tehdit edici ve aĢağılayıcı bir 
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eğilimle etkileme yaratabilir. Bunun temeli, gücü kullananın ego inĢasıdır (Kinicki 

ve Kreitner, 2006: 325). 

                 1.3.2.2. Ödüllendirme Gücü (Reward Power) 

     Yöneticiler bir övgü olarak algılanabilecek olumlu ve değer ifade eden 

herhangi bir Ģey (para, terfi, ödül veya sembolik bir jest) verdiklerinde ödüllendirme 

gücünü kullanmıĢ olmaktadırlar. Ödüllendirme gücü, diğer insanlara onların değer 

verdikleri herhangi bir Ģeyi sunabilme yeteneğine bağlıdır. Bu güç, somut bir Ģey 

(para, hediye, Ģirket arabası) olabilir ya da soyut olarak (bir davranıĢı övmek gibi) 

ifade edilebilir. Bu güç uygun bir Ģekilde kullanıldığı takdirde iliĢkileri 

güçlendirebilir, bağlılığı ve üretkenliği arttırabilir. Genel bir Ģekilde herkese verilen 

ödüller ise bu gücün etkinliğini azaltabilmektedir. Tanımı gereği ödüllendirme gücü 

olumludur. Ancak etkisi, kiĢinin onu nasıl gördüğü ile ilgilidir. Bazen bir terfi ya da 

prim, bir teĢekkür mektubundan daha çok pozitif etki yaratır. Bir yöneticinin 

çalıĢanın yanına giderek onu tebrik etmesi telefon veya e-posta mesajından daha 

güçlü bir ödül olabilir. Uygun ödüller performansı pekiĢtirir ve bağlılığı arttırır 

(Barutçugil, 2004: 301-302). 

     1.3.2.3. Zorlayıcı Güç (Coercive Power) 

     Zorlayıcı güç, iĢgörenlerin istenmeyen tutum ve davranıĢlar göstermeleri 

durumunda cezalandırma yöntemi ile onları etkileme durumunu ifade etmektedir. 

Cezalandırma da ödül gibi insanlar üzerinde etkili olmaktadır. Ancak bu durumda 

bireyler sevinerek değil, üzülerek ya da kızarak üstlerine itaat etmektedir. Bu gücün 

temelinde korku vardır. Bu gücün alanı çok geniĢtir. Zorlayıcı güç, korkutmaktan, 

fiziksel güç kullanmaktan, iĢe son vermekten baĢlayan ve psikolojik baskıya kadar 

uzanan çeĢitli teknikleri içermektedir. Zorlayıcı güç, iĢ hayatında hemen hemen her 

yöneticinin baĢvurduğu bir yöntemdir (Güney, 2011: 249).  

     Zorlayıcı güç, cezalandırma doğrultusunda etkileme yeteneği olarak 

görülmektedir. Bu güç, cezalandırma kapasitesi veya diğer insanların davranıĢlarını 

etkileyen pozitif uygulamalardan yoksun bırakmak anlamlarına gelmektedir. Bir 

yönetici bu gücü uygulamak durumunda olduğunda, sözlü kınamalar, ücret kesintisi 
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ve iĢe son verme de dahil olmak üzere çeĢitli yaptırımlar icra edebilir (Schermerhorn, 

1996: 322). 

    1.3.2.4. Uzmanlık Gücü (Expert Power) 

    Uzmanlık gücü, kiĢinin bilgi veya beceri sahibi olması nedeniyle 

baĢkalarını etkileyebilme yeteneğidir. Bu güç, doğal olarak liderin uzman olduğu 

alanlar için geçerlidir (Baysal ve Tekarslan, 1996: 202). Uzmanlık gücü, kiĢide var 

olan özel bilgi birikimi ile hedeflenen algıyı yaratması temeline dayanmaktadır 

(Aguinis, Simonsen ve Pierce, 1998: 456). Uzmanlık gücü, bir amacın 

gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli olan bilgi birikimine sahip olan kiĢinin baĢkaları 

tarafından tanınması esasına dayanmaktadır. Ġstenilen sonuçları elde edebilme 

yeteneğine sahip olması nedeniyle öğretmenler, avukatlar ve rehber olabilecek diğer 

uzman kiĢiler bu gücü kullanırlar. Doktorlar, psikologlar, bilgisayar programcıları 

uzmanlık gücünü kullanan kiĢilerdir (Coon ve Mitterer, 2007: 621). 

    1.3.2.5. BenzeĢim Gücü (Referent Power) 

    BenzeĢim gücü, bu gücü kullanan kiĢinin diğerleriyle olan kiĢisel 

iliĢkilerinin temeline dayanmaktadır. Buradaki etkileme taktiklerinin temeli 

arkadaĢlık ve sadakate bağlıdır. KiĢinin kendisini örgütte sevilen biri olarak 

hissetmesi ve liderler tarafından istenen biri olması benzeĢim gücüne sebep 

olabilmektedir. Liderler, cazip ve ilham verici etkileme taktiklerini 

kullanabilmektedir. Liderler, izleyicilerinde duygu ve coĢku uyandıracak değerler, 

idealler, büyük amaçlar veya özgüven artırıcı faaliyetler ortaya koyabilir (Lussier ve 

Achua, 2010: 115). 

    KiĢinin sahip olduğu karizma ve ona karĢı hayranlık duygusu baĢkalarını 

etkileme fırsatı oluĢturur ve bu nedenle o kiĢiyi güç sahibi kılar. KiĢisel özellikleri ve 

davranıĢ biçimleri ile model olabilen insanlar baĢkaları üzerinde benzeĢim gücü 

sahibi olurlar. Çünkü diğer kiĢiler model aldıkları insana benzemek isteyecekler ve 

onun gibi olmak için davranıĢ göstereceklerdir. Örgüt içinde ise liderin astlar için 

çekici olması astları lidere benzemeye itecek, bu durumda lider astları daha kolay 

etkileyebilir hale gelecektir (Can, 2006: 272). 
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   1.3.2.6. Bilgi Gücü (Information Power) 

   Bilgi, iĢletmelerin en önemli kaynağıdır. Bilgiye eriĢme ve bilgiden 

faydalanma imkanı, kiĢinin örgütteki pozisyonunu belirlemektedir. Genellikle üst 

düzey yöneticiler,  orta düzey yöneticilere göre daha fazla bilgiye eriĢme olanağına 

sahiptir. Onlar da alt düzey yöneticiler ve çalıĢanlar karĢısında daha fazla bilgiye 

ulaĢma hakkına sahiptir (Daft ve Marcic, 2011: 401). Bilgi gücü, örgütsel iĢleyiĢ ve 

gelecek planları hakkındaki önemli bilgilerin dağıtımı üzerindeki kontrol ve eriĢim 

ile alakalıdır. Yöneticiler genellikle astlarına göre bilgiden daha iyi Ģekilde 

faydalanma imkânına sahiptir. Yöneticiler, iĢ birimi üyelerine bilgiyi ne kadar 

dağıtacağına iliĢkin takdir hakkına sahiptir. Önemli bilgiler üzerinde daha fazla 

kontrol sahibi olan kiĢinin, bilgi gücü fazladır (Bartol ve Martin, 1991: 481).  

   Liderlik ile güç kaynakları birbiri ile yakından iliĢkili olan konulardır. 

BaĢka bir ifade ile liderler çeĢitli güç kaynaklarını kullanmak suretiyle izleyicilerine 

yönelik uygulamalar ve yönlendirmeler gerçekleĢtirebilir. 

  1.4. Liderlikte Karizma   

  Karizma, bir kiĢinin, kiĢiliği ve tavırları sayesinde baĢkalarını etkileme ve 

onlarda olumlu tepkiler uyandırma gücü olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyiĢle 

karizma, bir toplulukta, bir toplum üyelerinin yöneticilerde (ya da kiĢilerde) 

bulunduklarına inanmıĢ olduğu olağanüstü yetenek, güç, etkileyicilik gibi 

özelliklerin bütünü olarak ifade edilebilir (Güney, 2004: 136-137). Karizma 

konusuyla ilgilenen çoğu yazar çalıĢmalarına Max Weber‟in fikirleri ile 

baĢlamaktadır. Weber‟in görüĢlerine göre, karizma otoritenin temeliymiĢ gibi 

görünmektedir. Weber‟in karizma kavramı içerisinde; istisnai bir lider, bir kriz 

durumu, liderin krizin çözümüne iliĢkin vizyon ve misyonu, lidere ve vizyona 

bağlanan izleyiciler ve liderin karizmatik özelliklerinin tekrarlanan baĢarılarla 

doğrulanması durumları mevcuttur. Karizmanın sadece kiĢisel bir özellik veya beceri 

olarak tanımlanması, lider ile izleyici arasındaki karĢılıklılığı tam olarak ifade 

etmemektedir. Weber karizmayı, lider ile izleyici arasında sürekli onaylanmayı 

gerektiren doğal olarak kırılgan ve istikrarsız bir yapı olarak kavramlaĢtıran kiĢidir 

(Anderson vd., 2009b: 204).  
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Karizma teriminin modern anlamda kullanımı sosyolog Max Weber 

tarafından, 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla geçiĢ yıllarında otoritenin bir kaynağı olarak 

ifade edilmesiyle beraber yapılandırılmıĢtır. Ussal-yasal otorite ve geleneksel otorite 

ise otoritenin diğer kaynaklarıdır. Geleneksel otorite kiĢisel sadakat ve geleneklerden 

oluĢmakta iken, ussal-yasal otorite ise resmi olan ve pozisyondan kaynaklanan görev 

ve haklardır. Karizma ise liderin istisnai kiĢisel gücü ve niteliklerinden meydana 

gelmektedir. Bir karizmatik lider ise yetenekli, istisnai, insanüstü ve doğaüstü 

nitelikler taĢımaktadır. Karizma terimi genellikle siyasal bilimler ve sosyoloji 

literatüründe kullanılmakla birlikte, liderin izleyicileri üzerinde derin ve olağanüstü 

etkiler bırakma yeteneği veya kiĢisel kabiliyetinin gücünü ifade eder (Vercic ve 

Vercic, 2011: 13).  

Karizma, “armağan” anlamını ifade eden yunanca bir kelimedir. Armağan 

olarak kabul edilen Ģey, öğreticilik, yöneticilik, alimlik ve tedavi edici gibi özellikleri 

açıklamaktadır. Karizma kelimesi, sıradan insanlardan ziyade insanüstü ya da 

benzersiz güç ve niteliklere sahip olan kiĢiler için geçerlidir. Kahramanlık, cesaret, 

ileriyi görebilme gibi karizmatik yetenekler ne eğitimle iĢlenir, ne de öğrenimle 

geliĢtirilir. Diğer bir deyiĢle karizma için eğitim ve öğretim yapılmaz. Sadece, 

karizmatik yetenek uyandırılır. Karizma, yalnızca içten gelen bir kararlılık ve 

zorlama olarak ifade edilebilir (Güney, 2011: 384-385). 

Günlük rutinin dıĢında olan her türlü talebin karĢılanması kural itibarıyla, 

bütünüyle türdeĢlikten uzak, diğer bir ifadeyle karizmatik temelde olarak ifade 

edilmektedir. Karizma, sadece içsel irade ve denetimi kabul etmektedir. Karizmatik 

bir lider, kendisine göre bir iĢe el atar ve salt taĢıdığı misyona dayanarak kendisine 

itaat ve izleyiciler ister. Bunları bulup bulamadığına bağlı olarak baĢarısı 

belirlenmektedir. Eğer izleyiciler, liderin misyonunu tanımazlarsa karizmatik olma 

iddiası çökecektir (Weber, 2008: 341-343).  

Liderler için karizmanın ne denli kritik olduğu ve karizmatik temelde 

hareketlerine yön veren liderlerin izleyicileri ile olan iliĢkisinin aldığı boyut 

önemlidir. 
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       1.5. Liderlik Teorileri 

           1.5.1. Liderlikte Özellikler Teorisi 

Özellikler teorisi, liderlikte büyük adamlar teorisinin halefi durumunda olan 

bir yaklaĢımdır. Büyük adamlar teorisine göre Abraham Lincoln, Martin Luther King 

gibi liderler doğuĢtan gelen birtakım yol gösterici nitelikleriyle birlikte doğmuĢlardır. 

Buna karĢın, özellikler teorisi uzmanları liderlik niteliklerinin doğuĢtan gelmediğini 

fakat tecrübe ve öğrenmeyle geliĢtirilebileceğini varsaymaktadırlar. Bir lideri 

izleyicilerinden farklı kılan unsur, liderin fiziki ve kiĢilik karakteristik özellikleri 

itibarıyla ortaya çıkmaktadır (Kinicki ve Kreitner, 2006: 343).  

Liderlikle ilgili ilk bilimsel çalıĢmalar liderin kendisi üzerine 

odaklanmaktaydı. Özellikler teorisi bir kiĢinin lider olabilmesi için hangi 

karakteristik ve özelliklere sahip olması gerektiği sorusuna cevap aramaktadır. 

Özellikler teorisinden önce, eski yunan ve romalıların bakıĢ açılarının gereği olan 

“lider olunmaz lider doğulur” anlayıĢı hüküm sürmekteydi. Büyük adamlar teorisi 

liderliğin oluĢması için, çeĢitli özelliklere sahip olmak veya olmamak dikkate 

alınmaksızın doğuĢtan gelen bir durumun mevcudiyetinin gerekliliğini 

vurgulamaktadır (Luthans, 1992: 273).  

Büyük adamlar teorisi, lider merkezli teorilere bir emsal teĢkil etmektedir. 

Büyük adamlar teorisine göre liderlere insanüstü nitelikler bahĢedildiğine 

inanılmakta ve bu sayede liderler savaĢlar kazanabilmekte, yeni keĢifler 

yapabilmekte ve tarihi yeniden yazabilmektedir. Büyük adamlar teorisini takip eden 

anlayıĢ ise özellikler teorisidir (Sinha, 2008: 269). Thomas Carlyle‟in büyük adamlar 

okulu teorisi, tarihi büyük adamların özgeçmiĢ öyküleri ile simgelemektedir. Bu 

okula göre, birtakım kiĢiler bazı niteliklere sahip olarak doğar ve bu nitelikler onların 

her yerde ve her zaman lider olarak ortaya çıkmasına imkân vermektedir. Zamanla 

bu görüĢ yerini, kiĢilerin liderlik niteliklerinin öğrenim ve deneyim ile de 

kazanılabileceğini savunan bir anlayıĢa bırakmıĢtır. Bu konuda yapılan çeĢitli 

araĢtırmalar, zeka, çalıĢkanlık, iyi konuĢma, algılayabilme, karar verebilme, boy, 

ağırlık gibi gövde yapısı ve atletik yapılar üzerinde durarak lidere özgü nitelikleri 

belirleme arayıĢı içerisinde olmuĢtur (Can, 2005: 262). 
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Liderlik konusu ile alakalı olarak geliĢtirilen ilk teori özellikler teorisidir. Bu 

teoriye göre liderin sahibi olduğu özellikler, liderlik sürecinin etkinliğini belirleyen 

en önemli unsur olarak öne çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bir kiĢinin herhangi bir 

gruba liderlik etmesini sağlayan gerçek sebep onun kiĢisel özellikleridir. Özellikler 

teorisi, baĢarılı veya baĢarısız birçok liderin karakteristikleri üzerinde inceleme 

yapmaya dayanmaktadır. Bu gözlemlerin sonucunda ortaya konan özellikler 

potansiyel liderlerin baĢarılarını ya da baĢarısızlıklarını ortaya koymakta 

kullanılmıĢtır (Serinkan, 2008: 34). 

Lideri ve liderlik sürecini tanımlayan en temel ve en eski yaklaĢım özellikler 

teorisidir. Bu teoriye göre liderlerin, diğer insanlara göre farklı, üstün kiĢilik 

özellikleri ve nitelikleri olduğu gerçeği mevcuttur. Liderlerin diğer kiĢilerden 

ayrılmasını sağlayan en önemli unsur onların sahip olduğu kiĢisel özelliklerdir. Bu 

özellikler onlara verilmiĢ olan doğal bir idare etme ve yönetme yeteneğini 

kapsamaktadır. Liderleri özellikler teorisiyle bağlantılı olarak irdeleme alıĢkanlığı 

milattan önceye dayanır. Antik yunan düĢünürlerinin geliĢtirdiği diyalog ve tartıĢma 

metotlarında devlet yönetimi ve liderin sahibi olması gereken özellikler mevcuttur. 

Sokrates, Aristo ve Platon‟un geliĢtirdiği temeller ile yöneticileri baĢkalarından 

ayıran özellikler açıklanmıĢtır. Bunlar, fiziksel özellikler, temel kiĢilik özellikleri ve 

çeĢitli sosyal özelliklerdir (Fındıkçı, 2009: 61). 

           Sokakta yürümekte olan ortalama bir insana liderlik hakkında ne 

düĢünüyorsunuz diye sorulabilir. Bu durumda muhtemelen o kiĢinin aklına karizma, 

zeka, kararlılık, coĢku, güç, cesaret, dürüstlük ve özgüven gibi nitelikler gelecektir. 

Bunlar tam olarak özellikler teorisinin kapsamını temsil etmektedir. Özellikler 

teorisi, liderlerin lider olmayanlardan farklı karakteristikleri ve nitelikleri üzerinde 

durmaktadır. Özellikler teorisi, liderlik alanındaki çalıĢmaların baĢlangıcını 

oluĢturmaktadır (Robbins ve De Cenzo, 1998: 389). 

Liderlerin doğuĢtan sahibi olduğu yetenekler ve bunların çocukluk yıllarında 

edinilen kimi niteliklerle zenginleĢtirilmesi özellikler teorisine göre liderliğin 

temelini oluĢturmaktadır. Ġlk çağlardan günümüze insanlar, baĢarılı olan liderlerin 

önemli özelliklerini analiz etmeye çabalamıĢlardır. Ancak her liderin özellikleri 
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dikkate alındığında liderlerin sahip olması gereken niteliklerin listesi giderek 

artmaktadır. GerçekleĢtirilen birçok araĢtırmaya göre bunlar; üstün zekâ, analiz 

yeteneği, düĢüncelerini aktarabilme yeteneği gibi tüm liderlerde görülebilen ortak 

özellikler olarak öne çıkmaktadır. Mesela, Cattell adlı düĢünür yaptığı çalıĢmalarda 

lider olarak ortaya çıkan çocukların zekalarının normalin üstünde olduğunu ve 

baĢkalarıyla rahatlıkla iliĢki geliĢtirebilen sosyal ve dıĢa dönük kiĢiliğe sahip 

olduklarını belirlemiĢtir (Eren, 2003: 526).  

Özellikler teorisine göre, liderin sahip olduğu özellikler fiziksel, sosyal ve 

kiĢisel olmak üzere üç tiptir. Bunlar lideri lider olmayanlardan ayırmaktadır. Fiziksel 

özellikler; genç ya da yaĢlı, iyi görünüĢlü, uzun boylu olmak gibidir. Sosyal 

özellikler; iyi eğitimli, göze çarpan gibi unsurlar olarak sıralanabilir. KiĢilik 

özellikleri ise; uyumlu, Ģartlara uyan, duygusal olarak dengeli, özgüven sahibi 

olmaktır (Ataman, 2002: 458). 

1.5.2. Liderlikte DavranıĢsal Teoriler 

Özellikler teorisinde ortaya konulmaya çalıĢılan lider özelliklerinin, kiĢilere 

ve durumlara göre farklılık göstermesi sonucunda araĢtırmalar liderlerin ortaya 

koyduğu davranıĢlar üzerine odaklanmıĢtır. DavranıĢsal liderlik teorilerinin 

temelinde liderin sahibi olduğu özelliklerden ziyade, astlarıyla gerçekleĢtirdiği 

iliĢkiler çerçevesinde gösterdiği davranıĢlardan dolayı liderliğin baĢarılı ve etkin 

olduğu anlayıĢı bulunmaktadır (Saruhan ve Öncer Özdemir, 2004: 116). 

Özellikler teorisinin lider tarifinde kullandığı kiĢisel özelliklerin büyük bir 

bölümünün, kitleleri peĢinden sürükleyen ve lider olarak tanımlanan çoğu kiĢi de 

bulunmadığının ortaya çıkması, araĢtırmacıları “lider kimdir?” sorusundan, “lider ne 

yapar?”, “izleyicilerine nasıl davranmaktadır?”, “izleyicileri ile iliĢkileri, iletiĢimi ve 

beraber çalıĢma alıĢkanlıkları nasıldır?” sorularına yönelmiĢtir. DavranıĢsal teoriler 

olarak bilinen bu çalıĢmaların hepsi etkili liderlik tarzını; liderin davranıĢ biçimi ve 

izleyicilerin buna gösterdiği duygusal ve davranıĢsal tepkilerle ifade etmiĢlerdir 

(Tevrüz, Artan ve Bozkurt, 1999: 192). 

 



26 
 

 1.5.2.1. Ohio State Üniversitesi Liderlik ÇalıĢması 

 Ohio State üniversitesi liderlik çalıĢması, liderlerde görülen belli davranıĢ 

kalıplarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir uygulamadır. 1945 yılında baĢlayan 

araĢtırmaların nihayetinde 1800‟e yaklaĢan lider davranıĢ biçimi ortaya konulmuĢtur. 

Ġstatistiki analizlerin yapılması sonucu bu sayı 150‟ye düĢürülmüĢtür. Bu davranıĢ 

biçimleri soru haline getirilerek “Liderlik DavranıĢı Tanımlama Anketi (LBDQ) 

oluĢturuldu. Ġzleyici durumundaki bireylere liderin davranıĢ biçimiyle alakalı sorular 

sorulmuĢ ve bulgular değerlendirilerek lider davranıĢlarının temelde iki ayrı boyut 

itibarıyla toplandığı ortaya çıkmıĢtır. Bunlara “yapıyı harekete geçirme (initiating 

structure)” ve “bireyi önemseme (consideration)” isimleri verilmiĢtir (Zel, 2006: 

125). 

  Yapıyı harekete geçirme (initiating structure) ve bireyi önemseme 

(consideration) gibi lider davranıĢını tanımlayan iki unsur sık sık kullanılmaktadır. 

Bunlar Ohio State üniversitesinde yıllar önce baĢlatılan araĢtırma projesi sonucu 

ortaya çıkmıĢlardır. Burada Liderlik DavranıĢı Tanımlama Anketi (LBDQ) 

geliĢtirilmiĢtir. Ölçülen iki liderlik faktörü yapıyı harekete geçirme (initiating 

structure) ve bireyi önemseme (consideration) Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. Bunlar 

uzmanlar tarafından liderliğin Ohio State boyutları olarak ifade edilmektedir. Bireyi 

önemseme (consideration), lider davranıĢlarındaki karĢılıklı güveni, arkadaĢlığı, 

destek olmayı, saygı gösterme ve samimiyeti ifade etmektedir. Yapıyı harekete 

geçirme (initiating structure) ise, lider davranıĢını gösteren kiĢi, yapılacak çalıĢmaları 

organize eder, iliĢkileri ya da rolleri ve iletiĢim kanallarını tanımlar ve iĢi yapmanın 

yollarını belirler (Dessler, 1998: 341). 

 Bireyi önemsemenin (consideration) boyutları liderin astlarıyla karĢılıklı 

güven, iĢgörenlere saygı, onların duygularını önemseme, kiĢilerarası iliĢkilerde bir 

samimiyet oluĢması gibi unsurları yansıtmaktadır. Yapıyı harekete geçirmenin 

(initiating structure) boyutları ise, liderin amaçlara ulaĢma doğrultusunda astların 

rollerini tanımlamasını yansıtmaktadır (Reece, Brandt ve Howie, 2011: 261). 
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                  Yüksek  

  

 

 

Bireyi Önemseme 

 

 

 

 

                    DüĢük    

               DüĢük                                                                                       Yüksek 

                                                  Yapıyı Harekete Geçirme 

                 ġekil. 4 Ohio State ÇalıĢması Temel Liderlik Tarzları 

Kaynak. Reece, B.L., Brandt, R. ve Howie, K.F. (2011): Effective Human Relations: 

Interpersonal and Organizational Applications, Eleventh Edition, South-Western Cengage Learning, 

USA, s.261 

  Ohio State üniversitesi araĢtırmacıları lider davranıĢlarını temel olarak iki 

tipte incelemiĢlerdir. Bunlar bireyi önemseme (consideration) ve yapıyı harekete 

geçirme (initiating structure) olarak ifade edilebilir. Bireyi önemseme (consideration) 

esasen liderin astlarının duyguları ve düĢüncelerine karĢı saygı göstermesi, karĢılıklı 

güvenin yerleĢtirilmesi olarak görülebilir. Bireyi önemseyen liderler dostça davranıĢ 

gösteren, açık iletiĢim sağlayan, takım çalıĢmasını geliĢtiren ve astlarının huzurlu 

olması doğrultusunda davranıĢ gösteren kiĢilerdir. Yapıyı harekete geçirme 

(initiating structure) ise, liderin iĢ odaklı ve astlarını amaçların gerçekleĢtirilmesi 

doğrultusunda faaliyete yönelttiği bir durumdur. Yapıyı harekete geçiren liderler 

direktifler veren, planlamaya zaman harcayan, iĢ faaliyetlerini programlayan 

kiĢilerdir (Daft, 1991: 377). 

 1.5.2.2. Michigan Üniversitesi Liderlik ÇalıĢması 

 Michigan üniversitesi liderlik çalıĢması, Rensis Likert baĢkanlığındaki bir 

grubun yaptıkları incelemelerle davranıĢlara bağlı liderliği tanımlamalarına 

-DüĢük Yapıyı Harekete 

Geçirme  

-Yüksek Bireyi Önemseme 

 
Lider, grup harmonisi ve sosyal 

ihtiyaçlarının tatmini için çabalar. 

-Yüksek Yapıyı Harekete 

Geçirme  

-Yüksek Bireyi Önemseme 

 
Lider, iĢin verimli bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilmesi ve çalıĢma 

grubunun arkadaĢlığının, 

uyumunun sürdürülmesi arasında 

bir denge kurmaya çabalar. 

-DüĢük Yapıyı Harekete 

Geçirme  

-DüĢük Bireyi Önemseme 

 
Lider, genellikle pasif bir rol 

üstlenir ve iĢin çalıĢanların kendi 

eliyle yapılmasına müsaade eder. 

-Yüksek Yapıyı Harekete 

Geçirme  

-DüĢük Bireyi Önemseme 

 
Lider, önceliğini ve dikkatini iĢin 

gerçekleĢtirilmesi yöneltir. KiĢisel 

alaka ve kaygılar ikinci planda 

kalır. 
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dayanmaktadır. GerçekleĢtirilen bu çalıĢmada kiĢiye ve iĢe yönelik davranıĢların 

etkileri ve sonuçları gözlemlenmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucu olarak kiĢiye yönelik bir 

liderlik yaklaĢımının daha etkin sonuçlar verdiği ortaya çıkmıĢtır (Saruhan ve Yıldız, 

2009: 245).  

Michigan üniversitesi liderlik çalıĢması ile gerçekleĢtirilen mülakat ve 

görüĢmeler sonucunda iki tip temel liderlik davranıĢı karakterize edilmiĢtir. Bunlar 

kiĢiye yönelik davranıĢ ve iĢe yönelik davranıĢ olarak ifade edilebilir. KiĢiye yönelik 

yaklaĢıma göre, yöneticiler astlarının sorunlarına önem vermekte ve amaçların 

gerçekleĢtirilebilmesi etkin bir çalıĢma grubu oluĢturmaya dayanmaktadır. ĠĢe 

yönelik yaklaĢıma göre ise, liderler iĢle alakalı rutin görevleri belirler, çalıĢma 

metotlarını kararlaĢtırır ve iĢgörenlerin çalıĢma metotlarını nasıl uyguladığını 

yakından izleyerek bunların belirlenen standartlara uygunluğunu denetler (Bartol ve 

Martin, 1991: 486). 

Michigan araĢtırmacıları iki tip liderlik davranıĢının varlığını ortaya 

koymuĢlardır. Bunlardan ilki olan kiĢiye yönelik liderler, astlarının ihtiyaçları 

doğrultusunda hareket ederler. Liderin desteği ve kolay etkileĢim kiĢiye yönelik 

davranıĢın iki alt boyutu olarak ifade edilebilir. Bunun anlamı, astlara yönelik olarak 

gösterilen desteğe ilave olarak, kiĢiye yönelik liderlerin izleyicileriyle olumlu 

etkileĢimi kolaylıkla gerçekleĢtirebilmesi ve çatıĢmayı minimize edebilmesidir. Buna 

karĢın, iĢe yönelik liderler, programlar doğrultusunda faaliyetleri yönlendirmek, 

görevleri baĢarıyla yerine getirmek ve verimli çalıĢmak gibi icraatları 

gerçekleĢtirirler. Amaçları vurgulamak ve iĢi kolaylaĢtırmak yönünde faaliyette 

bulunmak iĢe yönelik liderlik davranıĢının boyutları olarak değerlendirilmektedir. 

Amaçlara ulaĢılması ve görevlerin yapısının kolaylaĢtırılmasına odaklandığından iĢe 

yönelik liderlik davranıĢı, yapıyı harekete geçirmeye (initiating structure) yakın 

olarak görülebilir. Bununla beraber, Ohio State üniversitesi liderlik çalıĢmasında 

ifade edilen yapıyı harekete geçirme (initiating structure) ve bireyi önemseme 

(consideration) boyutlarından farklı olarak, Michigan üniversitesi araĢtırmacıları 

kiĢiye yönelik liderlik ve iĢe yönelik liderliği birbirine zıt olan iki farklı liderlik tarzı 

olarak değerlendirmiĢlerdir (Daft, 2008: 48). 
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1.5.2.3. Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matrisi 

Yönetim tarzı matrisi iki boyutlu olarak ele alınan ve Robert Blake ve Jane 

Mouton tarafından geliĢtirilen bir uygulamadır. Bu matrise göre, liderler kiĢiye önem 

veren ve üretime önem veren olarak sınıflandırılmaktadır. Bu teorinin önerdiği en iyi 

liderlik tarzı 9,9 takım yönetimidir. Takım yönetiminin en iyi liderlik tarzı olarak 

önerilmesinin nedeni yüksek verimlilik ve olumlu neticeler alınmasına sebep 

olmasıdır. Bu yaklaĢım amaca yönelik bir faaliyettir. Bununla beraber 9,9 takım 

liderlik tarzının her durumda kullanılması zordur. Mesela, acil bir iĢ için faaliyet 

gerçekleĢtirmek gerekiyorsa, bu durumda 9,1 otoriter tarz uygulanarak kısa zamanda 

iĢ yerine getirilir. AĢağıdaki Ģekilde Blake ve Mouton‟un bu beĢ liderlik tarzı 

gösterilmektedir (Dalton, Hoyle ve Watts, 2011: 239-240): 

 

                (Yüksek) 9  

                             8 

KiĢiye Önem Verme 7 

                 6 

                 5 

                 4 

                             3 

                  2                    (DüĢük) 1 

                  1        1          2         3        4       5       6      7        8         9   

                                  (DüĢük)                   Üretime Önem Verme                  (Yüksek) 

             ġekil.5 Blake ve Mouton‟un Yönetim Tarzı Matrisinin Belirttiği BeĢ 

Liderlik Tarzı 

Kaynak. Dalton, M., Hoyle, D.G. ve Watts, M.W. (2011): Human Relations, Fourth Edition, 

South-Western Cengage Learning, USA, s.240 

 

                

           

 

 

 

 

 

1,9 Klüp Yönetimi: 

Lider, iĢgörenleri 

destekler ve onları 

düĢünür. ĠĢin verimli 

olarak gerçekleĢtirilmesi 

öncelikli değildir. 

1,1 Zayıf Yönetim: 
Lider, iĢi 

gerçekleĢtirmek için en 

az çabayı gösterir. 

 

5,5 Örgüt Yönetimi: 

Lider, hem iĢgörenlere 

hem de iĢe alaka 

gösterir. 

 

9,9 Takım Yönetimi: 
Lider, hem iĢin 

baĢarıyla gerçekleĢmesi 

hem de iĢgörenlerin 

moraline yüksek ilgi 

gösterir.  

 

9,1 Otorite-Ġtaat: 
Lider, iĢin baĢarıyla 

yapılmasına büyük 

önem verir. Morale ve 

geliĢmeye önem vermez 

ya da çok az önem verir. 
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 1.5.2.4. McGregor’un X ve Y Teorileri 

 McGregor‟un X yaklaĢımına göre, insanlar edilgen ve pasiftir. Onları 

yönlendirmek ve motive etmek gerekir. Ġnsanlar iĢi sevmez ve iĢten kaçmak ister. 

Onlar örgütsel amaçlar için zorlanmalı ve denetlenmelidir. Bu yaklaĢıma göre 

liderler otoriter tarzdadır. Y yaklaĢımına göre ise: insanlara zaten sorumluluk 

yüklenebilir. ĠĢ icra ederken fiziki ve zihinsel çaba, oyun veya dinlenme kadar doğal 

bir olaydır. Ġnsanlar kabullendikleri amaçlara hizmet ederken kendilerini yönetebilir 

ve denetleyebilir. Amaçlara bağılılık, elde edilmesi durumundaki ödüllere bağlıdır. 

Bu yaklaĢıma göre liderler demokratik tarzdadır (Özen Kutanis, 2006: 129-130). 

 Liderliği bireyin yönetsel davranıĢ özelliklerine göre ifade eden McGregor‟a 

göre liderin davranıĢları insanlar hakkındaki düĢüncelerine göre değiĢir. Otoriter 

lider ya da X tipi lider, insanı sorumluluktan kaçan, çalıĢmaktan hoĢlanmayan, basit 

ve tekrarlı iĢleri seven biri olarak görür. Bu varsayımı temel alan lider, sıkı kontrol, 

baskı ve cezalandırmayı benimser. Bu tip liderler iĢin yerine getirilmesine büyük 

önem atfeden, birçok kiĢisel yeteneğe sahip, örgütün görevlerini uygulayabilmek için 

gerekenleri bilen, buna uygun açık talimat veren ve bunları güç ve yaptırımlarla 

yerine getiren kiĢilerdir. Buna karĢın demokratik lider ya da Y tipi lider, insanların 

doğuĢtan tembel olduğunu kabul etmez. DıĢ baskı ve denetimlerle çalıĢanların 

baĢarıya ulaĢmasının çok kolay olmadığını, insanların kendilerini yöneterek 

denetledikleri takdirde daha baĢarılı olacaklarını kabul eder. Örgütün sorunlarını 

çözerken yaratıcılığa ve sorumluluk bilincine çok önem verir (Barutçugil, 2004: 

271). 

 McGregor‟un X teorisine göre, yöneticiler iĢgörenlerin yetenekleri hakkında 

kötümser varsayımlara sahiptir. Onlar iĢgörenlerin iĢi sevmediğini, sorumluluktan 

kaçtığını, hırslı olmadığını ve yakından kontrol gerektirdiğine inanmaktadırlar. Y 

teorisine göre ise, iyimser varsayımlar doğrultusunda tavır alınmaktadır. Bu 

varsayımlar; insanın sorumluluk almayı kabul ettiği, kendi kendini kontrol 

edebileceği, yaratıcı kapasite sahibi olduğu ve iĢi dinlenme veya oyun kadar doğal 

bir uygulama olarak gördüğü gibidir (Dubrin, 2011: 24). 
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1.5.2.5. Likert’in Sistem 4 Modeli 

Bu teori, Rensis Likert tarafından Michigan üniversitesi sosyal araĢtırmalar 

enstitüsünde yürütülen liderlik çalıĢmalarına dayanmaktadır. Bu çalıĢmalar sonunda 

Likert tarafından ortaya atılan “yönetimde sistem 4 yaklaĢımı” genel liderlik tarzları 

üzerine durmaktadır. Buna göre “sistem 1” yaklaĢımı Blake tarafından ifade edilen 

“(9,1) Otorite-Ġtaat” boyutuna benzemekle beraber “sistem 4” yaklaĢımı da “(9,9) 

Takım Yönetimi” ile aynı hizada görülebilir (Scanlan ve Keys, 1987: 367). 

 R. Likert bir yöneticinin davranıĢlarını, sistem 1 (istismarcı otokratik 

yönetim), sistem 2 (yardımsever otokratik yönetim), sistem 3 (danıĢmaya dayanan 

yönetim) ve son olarak da sistem 4 (demokratik grup temeline dayalı yönetim) olmak 

üzere dört Ģekilde sınıflandırmıĢtır. Rensis Likert‟in sistem 1 ve sistem 4 modeli 

McGregor‟un X ve Y yaklaĢımlarını anımsatmaktadır. Sistem 1‟de kiĢiye 

güvensizlik, korkutma yoluyla baskı altına alma ve cezalandırma yoluna gidilir. 

Sistem 4 modelinde ise, astlara karĢı güven duyulmakta, amaçların tespiti ve varılan 

sonucun değerlendirilmesinde onlara katılım imkânı verilmektedir (Efil, 1998: 48). 

Rensis Likert teorisine göre dört temel tarzdan bahsedilmektedir. Sistem 1‟e 

göre, bütün kararları yöneticiler vermektedir. Kimin, ne zaman ve nasıl bir iĢi 

gerçekleĢtireceğini yöneticiler saptamaktadır. Buna göre baĢarısızlık 

cezalandırılmaktadır. Yönetimin iĢgörenlere güveni çok azdır. Sistem 2‟ye göre, 

kararları yine yöneticiler vermekte ancak iĢler yapılırken astlar bir dereceye kadar 

serbesttir. Otoriter lider babacan tavır sahibidir. Sistem 3‟e göre, yöneticiler amaçları 

belirlemeden ve karar vermeden evvel astlara danıĢmaktadır. ĠĢlerin nasıl baĢarıyla 

gerçekleĢtirileceği konusunda karar vermede astlar oldukça serbesttir. Buna göre, 

cezalandırmadan çok ödüllendirmeye baĢvurulmaktadır. Sistem 4 ise, Likert‟in 

önerdiği sistem olarak kabul edilir. Buna göre, tüm iĢgörenler amaçların tespiti ve 

iĢle alakalı kararların verilmesine tam anlamıyla dâhil olurlar (Can, 2005: 263). 

1.5.3 Liderlikte Durumsallık Teorileri 

Durumsal liderlik teorilerin temelinde, bulunulan durumun gereksinimlerine 

bağlı olarak en iyi liderlik tarzının belirleneceği düĢüncesi bulunmaktadır. Durumsal 
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liderlik teorisine göre, en iyi liderlik tarzının tespiti duruma özgü gerekliliklere 

bağlıdır (Scarborough, 1992: 196). Durumsal liderlik teorilerinde en iyi liderlik 

tarzından değil, herhangi bir durumda hangi liderlik tarzının etkin olduğundan 

bahsetmek gereklidir (Baysal ve Tekarslan, 1996: 217). 

           Durumsallık yaklaĢımı, farklı Ģartların farklı liderlik tarzları gerektirdiği 

varsayımını esas almaktadır. Durumsallık yaklaĢımına göre lider, ortamın özellik ve 

gereksinimlerine göre ortaya çıkar. Bu nedenle de, liderin kiĢisel özellikleri önem arz 

etmemektedir. Durumsallık yaklaĢımına göre lider, grup üyelerini iĢ ve ortamın 

vaziyetine göre motive eder ve amaca yöneltir. Durumsallık yaklaĢımı, ideal 

liderliğin ortama ve duruma göre değiĢeceği fikrini esas almaktadır (Gürüz ve Gürel, 

2009: 297). 

1.5.3.1. Fiedler’in Etkin Liderlik YaklaĢımı 

Fiedler‟in modeli, liderin kiĢisel özelliklerine ağırlık veren bir etkileĢim 

modeline emsal olarak incelenebilir. Fiedler 1964 ve 1978 yıllarında doğal gruplarla 

gerçekleĢtirdiği seri araĢtırmalarda önemli bir kiĢilik özelliği üzerinde durmuĢtur. Bu, 

kiĢinin baĢkalarını nasıl algıladığına iliĢkindir. Farklı grupların liderlerine beraber 

çalıĢmayı en çok istedikleri grup üyesi ile çalıĢmayı en az istedikleri grup üyesini 

kiĢilikleri açısından tarif etmeleri söylenir. Bu iki kiĢiyi birbirine benzer olarak 

algılayan liderlerle, onları çok farklı algılayan liderlerin kendilerinin de farklı kiĢilik 

özelliklerine sahip olduğu ortaya çıkmıĢtır. Beraber çalıĢmayı en az ve en çok 

istediği bireyleri kiĢilikleri açısından benzer gören lider, beraber çalıĢmayı en az 

istediği mesela tembel veya beceriksiz bir çalıĢanı da biraz seviyor ve yadsımıyordur. 

Bu tip liderler en az tercih ettikleri iĢ arkadaĢlarını da kiĢi olarak beğenmekte ve onu 

en iyi çalıĢan kiĢiden fazla farklı görmemektedir. Bu açıdan bireyin baĢkalarını nasıl 

algıladığı onun kendi kiĢiliğini yansıtan bir özellik olarak görülebilir (KağıtçıbaĢı, 

2010: 327-328). 

           Yıllar süren tecrübeye dayanan araĢtırmadan sonra, Fiedler liderlik 

etkinliğinin durumsallık modelini ortaya koymuĢtur. Fiedler‟in araĢtırmasının temeli, 

her liderlik tarzının bulunduğu duruma bağlı olarak etkili olabilmesidir. Fiedler‟in 

ifade ettiği üç temel durumsal değiĢken liderin etkinliğini belirlemektedir. Bunlardan 
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ilki “lider-izleyici iliĢkileri” olarak ifade edilebilir. Lider-izleyici iliĢkileri, liderin 

astları tarafından ne düzeyde kabul gördüğünü anlatmaktadır. Ġkinci olarak 

“baĢarılacak iĢin niteliği” ele alınmaktadır. BaĢarılacak iĢin niteliği; astların 

gerçekleĢtirdiği iĢlerin rutinlik düzeyi, önceden saptanan belirli bir yol ve 

yöntemlerin bulunup bulunmadığıyla alakalıdır. Üçüncü olarak ise, “pozisyonun 

gücü” ifade edilmektedir. Pozisyonun gücü, liderin bulunduğu aĢamaya ne düzeyde 

otorite sağlandığını anlatmaktadır (Hodgetts, 1997: 329). 

1.5.3.2. Yol-Amaç Teorisi 

Adından da anlaĢılacağı üzere yol-amaç teorisi, liderlerin amaçlara 

eriĢilebilmesi için artan sayıda çeĢitli ödülleri ve amaca ulaĢmadaki yolu açıklayarak 

astların tatminini ve performansını artırmaya dayanmaktadır. Diğer bir deyiĢle 

liderler, izleyicilerinin örgütsel amaçlara nasıl eriĢeceğini açıklamalı, izleyicilerinin 

amaçlara ulaĢmasını engelleyebilecek olan problemlere dikkat etmeli ve amaçlara 

ulaĢılması durumundaki çeĢitli ödüllerle onları motive etmelidir. Yolun açıklığa 

kavuĢturulması ve ödüllerin izleyicilerinin çaba ve motivasyonunu artırmak için 

kullanılmasıyla birlikte liderler iki durumla karĢılaĢırlar. Birincisi liderin davranıĢı 

izleyicilerinin Ģimdiki ve gelecekteki memnuniyeti için bir kaynak olmalıdır. Bu 

nedenle, liderler izleyicilerinin bugünkü memnuniyetini sağlayacak uygulamalarda 

bulunmalı veya faaliyetler ve ödülleri gelecekteki memnuniyetin sağlanabileceği 

Ģekilde idare etmelidir. Ġkinci olarak ise, koçluk, rehberlik, destek ve etkin iĢ 

performansı için gereken ödülleri sağlarken liderin davranıĢı tamamlayıcı olmalı ve 

iĢ ortamındaki izleyicilerin karakteristiklerinin kopyası olmamalıdır (Williams, 2009: 

527-528). 

Yol-amaç teorisinde, liderin izleyicileri nasıl etkilediği, iĢle ilgili amaçların 

nasıl algılandığı ve amaca ulaĢma yollarının neler olduğu üzerine odaklanılır. Bu 

kavram motivasyon konusundaki beklenti modelinin bir uzantısı olarak görülebilir. 

Buna göre, liderlerin örgütsel amaçlara ulaĢmak, iĢyerinde iĢ tatminini sağlamak ve 

izleyicileri motive etmek açısından etkinlikleri olan kiĢiler olduğu temel varsayımına 

göre hareket edilir. Yapılan araĢtırmalara dayanarak liderlerin örgütte iki önemli 

fonksiyona sahip olduğu öne sürülmektedir. Bunlardan ilki, örgütsel amaçları 
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saptama ve böylece izleyicilere hangi davranıĢın ödüllendirileceğinin iletilmesidir. 

Ġkincisi ise, arzulanan davranıĢlar için izleyicileri destekleyerek amaca ulaĢmasını 

sağlayarak ödülleri arttırmak olarak ifade edilebilir. Sonuçta, liderin davranıĢının 

izleyicilerce kabulü ancak bu davranıĢın derhal tatmin edici olması veya gelecekte 

ulaĢılabilecek bir tatmin için araç olabilmesine baĢka bir ifade ile ödüle götürme 

olasılığına bağlı bir durumdur (Eren, 2008: 455). 

           1.6. Liderlik Tarzları 

Bu baĢlık altında dönüĢtürücü, iĢgördürücü, laissez-faire, otoriter, 

demokratik, karizmatik, hizmetkâr, stratejik, paternalist, narsistik ve etik liderlik 

tarzları ele alınmıĢtır. 

1.6.1. DönüĢtürücü Liderlik (Transformational Leadership) 

DönüĢtürücü liderler, baĢlangıçta tasarlanandan ve düĢünülenden daha 

fazlasını yapabilmek için baĢkalarını motive eden kiĢilerdir. DönüĢtürücü liderler 

beklentilere meydan okuyan ve genellikle yüksek performans elde eden kimselerdir. 

DönüĢtürücü liderler, izleyicilerinde daha fazla memnuniyet ve bağlılık 

sağlayabilmektedir. Ayrıca, dönüĢtürücü liderler izleyicilerini güçlendiren, bireysel 

ihtiyaçlar ve kiĢisel geliĢmeye dikkat eden, izleyicilerinin kendi liderlik 

potansiyellerini geliĢtirmesine yardımcı olan kiĢilerdir. DönüĢtürücü lider, örgütün 

paylaĢılan vizyon ve amaçlarına bağlılık konusunda izleyicilerine ilham veren, 

problemlerin yaratıcı bir Ģekilde çözümünü zorlayan, izleyicilerinin liderlik 

kapasitelerini koçluk, danıĢmanlık yolu ile geliĢtiren bir bireydir (Bass ve Riggio, 

2006: 4). DönüĢtürücü liderlik, örgütün içinde ideal bir duruma iliĢkin olarak bir 

vizyonu meydana getirmeyi sağlama süreci olarak ifade edilebilir. DönüĢtürücü 

liderler, ödüllendirme ile astların ihtiyaçlarını tatminin ötesinde bir davranıĢ 

gösterirler. Ayrıca, grubun ve örgütün kendini anlamasına ve güvenin artmasına 

önem vererek astları baĢarı ve büyümeye yönlendiren kiĢilerdir (Güney, 2004: 67). 

DönüĢtürücü liderlik tarzı, izleyicilerinin güven ve itimadını kazanarak kendisini bir 

rol model olarak yerleĢtiren bir yaklaĢımı gerektirmektedir. DönüĢtürücü liderler ile 

izleyicileri arasında ortaya çıkan iliĢki aslında duygusal bir nitelik taĢımaktadır 

(Lopez-Zafra, Garcia-Retamero ve Landa, 2008: 38).  
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DönüĢtürücü liderlik yaklaĢımına göre liderler, geleceğe yönelik  ilham verici 

bir vizyon yaratarak ve onu temsil ederek izleyicilerinde olumlu duygular ve yüksek 

motivasyon sağlayabilmektedir (Rowold ve Rohmann, 2009: 42). DönüĢtürücü 

liderlik, geleceğe, yeniliğe, değiĢime ve reforma yönelik bir liderlik tarzı olarak 

değerlendirilebilir. DönüĢtürücü lider, astları tarafından paylaĢılan gerçekçi bir 

vizyon belirtmekte ve bu vizyona bağlılığı mümkün kılmaktadır. DönüĢtürücü lider, 

astlarının beceri ve yeteneklerini geliĢtirmelerine yardımcı olarak onları bu 

doğrultuda yönlendirir. Ayrıca, astları arasındaki farklılıkları göz önüne alarak onlara 

ihtiyaçları, yetenekleri ve beklentileri birbirinden farklı kiĢiler olarak algılar (Demir, 

2008: 197). 

DönüĢtürücü liderler, izleyicilerinin çetin mücadelelere giriĢebilmeleri için 

onları yeteri kadar güce sahip olduklarına iknaya uğraĢan kiĢilerdir. DönüĢtürücü 

liderler, iĢgörenler ile yakın iliĢki geliĢtirerek ve her iĢgörenin kiĢisel ihtiyaçlarını 

dikkate alarak onlara kiĢisel ilgi gösterme yönünde faaliyette bulunur. Lider, her 

bireye karĢı kiĢisel ilgi meydana getirerek onlara farklı ancak adaletli bir Ģekilde 

davranır. Liderin bu tutumu nedeniyle çalıĢanlar özel ve motive olmuĢ hissine sahip 

olurlar. DönüĢtürücü liderler, iĢgörenlerin örgütün vizyonu ve misyonu temelinde 

örgütle bütünleĢmesini sağlamaya çalıĢırlar (ĠĢcan, 2006: 164). DönüĢtürücü 

liderliğin temelinde, liderin güven uyandırması, bağlılık uyandırması ve 

izleyicilerinin takdirini kazanarak kiĢisel çıkarların ötesinde grup çıkarlarının 

önemsenmesini sağlamak vardır. Ġzleyicilerin belirli iĢlemleri kurallara ve talimatlara 

uygun olarak yapması, analizi ve kontrolünden ziyade dönüĢtürücü liderler vizyona, 

paylaĢılan değerler gibi soyut niteliklere odaklanmaktadır (Zagorsek, Dimovski ve 

Skerlavaj, 2009: 148). DönüĢtürücü liderler, izleyicilerinin özlemlerini teĢvik eden, 

gurur duymalarını sağlayan, Ģevkle hareket etmesine sebep olan ve arzu edilen bir 

geleceğe ilerleyen kiĢiler olarak görülmektedir (Gooty vd., 2010: 979).  

DönüĢtürücü liderlik, maliyet-kazanç değiĢiminin ötesine geçerek 

izleyicilerinin beklentilerini aĢan bir performans göstermeleri için motive eden ilham 

veren bir liderlik tarzıdır. DönüĢtürücü liderlik teorileri, izleyicilerin örgüte duygusal 

bağlılıkları olduğunu ve liderin davranıĢları sonucunda izleyicilerde duygusal ve 

motivasyonel bir canlanma oluĢtuğu varsayılmaktadır. Liderler değiĢim ihtiyacını 



36 
 

tanımlamak suretiyle yeni vizyonlar oluĢturarak ve kiĢileri bu vizyonlara bağlanma 

doğrultusunda faaliyete geçirerek sonuçta örgütü de dönüĢtürebilirler (Anderson vd., 

2009b: 206-207). 

DönüĢtürücü liderlik karmaĢık bir süreç olmakla beraber liderleri ve 

izleyicileri birbirine bağlayarak örgütlerin ya da izleyicilerin değiĢimi veya 

dönüĢümüne yol açan bir modeldir. DönüĢtürücü liderlik, liderler ve izleyicilerinin 

duygular, değerler, etik, standartlar ve uzun dönemli amaçlarla ilgili olarak 

birbirlerini etkilediği ve izleyicilerin güdülerini, ihtiyaçlarının tatminini ve insani 

davranıĢlarını değerlendirmeyi gerektiren bir faaliyettir. Bütün liderlik teorileri 

etkilemeyi gerektirirken, dönüĢtürücü liderlik ise izleyicilerinin umulanın üstünde 

baĢarı elde etmek için olağanüstü bir etkileme yeteneğini ortaya koymaktadır. 

DönüĢtürücü liderlik alanındaki ilk araĢtırmacılar bu kavramı, liderler ve 

izleyicilerinin sorumluluklarının bütünleĢtirilmeye çabalanması olarak belirtmiĢlerdir 

(Rowe ve Guerrero, 2011: 258). 

DönüĢtürücü liderler çevreyi algılamakta yetenekli kiĢilerdir. Ġzleyicilerinin 

ilgi ve alakalarını stratejik amaçların gerçekleĢtirilmesine yöneltirler. DönüĢtürücü 

liderlerin izleyicileri, örgütün misyonuna üst seviyede bir bağlılık göstermekte, daha 

fazla çalıĢmaya gönüllülük sergilemekte, liderlerine yüksek güven duymakta ve üst 

düzey uyum sergilemektedir. DönüĢtürücü liderliğin bütün bu etkileri, stratejik 

vizyonun, misyonun ve amaçların anlaĢılarak yayılmasını ve izleyiciler tarafından 

kabullenilmesini sağlayacak daha uygun koĢullar oluĢturabilecektir (Berson ve 

Avolio, 2004: 627).  

 DönüĢtürücü liderlik, izleyiciler ve lider arasında yakın iliĢkiler geliĢtirmeyi 

gerektirmektedir. DönüĢtürücü liderler, izleyicilerinin grup amaçlarını benimsemeleri 

ve buna yönelik farkındalık yaratmalarını sağlamaktadır. DönüĢtürücü liderler, grup 

vizyonu için izleyicilerinin kendi kiĢisel çıkarlarından vazgeçmelerinin önemini 

vurgulayarak onları motive etmektedir (MacDonald, Sulsky ve Brown, 2008: 337). 

DönüĢtürücü liderlik tarzı günümüz ekonomik sistemi ve iĢletmleri tarafından 

sıklıkla tercih edilmektedir. Bunun nedeni dönüĢtürücü liderlik tarzının günümüz 

dünyasının gereklerine diğer liderlik tarzlarına göre daha uygun olmasıdır. 
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1.6.2. ĠĢgördürücü Liderlik (Transactional Leadership) 

ĠĢgördürücü liderlik tarzı, lider ve izleyicileri arasındaki karĢılıklı 

değiĢimlerin önemi üzerinde durmaktadır. Ġstenilen görev yerine getirildiği takdirde 

liderler astlarını ödüllendirme yoluyla etkileyebilmektedir. Bu tarz liderlik anlayıĢı 

hemen hemen tüm kurumların her düzeyinde ortaya çıkabilmektedir. ĠĢgördürücü 

liderler sorumluluk, doğruluk ve kararlılık gibi unsurlara önem vermek suretiyle 

izleyicilerini tatmin etmektedir (Güney, 2011: 395). ĠĢgördürücü liderlik süreci, 

liderin istenilen davranıĢlara yönelik ödüller vermesi (veya cezalandırma tehditi) ve 

belirli görevlerin tamamlanması üzerine temellendirilmiĢtir. ĠĢgördürücü liderlik tarzı 

izleyicilerinin riayet etmesi ile sonuçlanabilir fakat iĢ amaçlarına yönelik bir bağlılık 

ve coĢku meydana getirme olasılığı bulunmamaktadır (Zagorsek, Dimovski ve 

Skerlavaj, 2009: 147-148).   

 ĠĢgördürücü liderler, izleyicilerinin çıkar ve gereksinimleri doğrultusunda 

onları ödüllerle desteklemekte veya cezalandırma yoluna gitmektedir. Lider, ödül ve 

yaptırımları güç kaynağı olarak kullanır ve bir düzen meydana getirmeye çalıĢır. 

ĠĢgördürücü liderlik statükoyu kabul etme eğiliminde olup amaç ve değerler üzerinde 

bir çatıĢmaya meydan vermemektedir. Bu liderlik tarzına göre lider, değiĢime karĢı 

yaratıcı bir Ģekilde yanıt verme yeteneğinden yoksun olmakla beraber izleyicilerinin 

üstün performans göstermeleri yönünde telkinde bulunmaktadır (Morrill, 2010: 13). 

ĠĢgördürücü liderlik tarzını benimseyen yöneticiler, yetkilerini iĢgörenleri 

ödüllendirmeyi daha fazla gayret sarf etmeleri için ücret ve statü vererek 

kullanabilmektedir. ĠĢgördürücü liderler, çalıĢanların geçmiĢten günümüze 

faaliyetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek ya da iyileĢtirerek görevleri icra 

ettirme yoluna gitmektedir. ĠĢgördürücü liderler, geçmiĢteki olumlu ve yararlı 

gelenekleri devam ettirme, bunları gelecek kuĢaklara bırakma açsısından faydalı 

hizmetler gerçekleĢtirirler (Eren, 2008: 460-462). 

 ĠĢgördürücü liderlik, iĢgörenlerin belirlenen rol ve iĢ gereksinimlerine ve 

performansa bağlı olarak izleyicilere sağlanan olumlu ya da olumsuz ödüllere 

odaklanmaktadır. ĠĢgördürücü liderlik, amaçların belirlenmesi gibi temel yönetsel 

faaliyetleri, amaçların baĢarıyla gerçekleĢtirilmesi doğrultusunda ilerlemeyi izlemeyi 
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ve amaçlara baĢarıyla ulaĢma düzeyine göre kiĢilerin ödüllendirilmesi veya 

cezalandırılması faaliyetlerini kapsamakta olan bir liderlik tarzıdır (Kinicki ve 

Kreitner, 2006: 353). ĠĢgördürücü liderlik tarzı genellikle liderler ve astları arasında 

açık bir Ģekilde ortaya konulan bir anlamda pazarlık durumu temelinde belirlenen 

davranıĢ ve faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi durumunda alınacak ödüllerin 

açıklanması anlayıĢına dayanmaktadır. Bu nedenle liderler, çabalar karĢılığında vaat 

ettiği ödüllerde, kiĢilerin kendi çıkarına çalıĢarak ödülleri kazanmak isteyeceği temel 

varsayımına göre hareket edeceğini dikkate almalıdır (Gold, Thorpe ve Mumford, 

2010: 12). ĠĢgördürücü liderlik davranıĢları, iĢgörenlerin rol ve görev 

gereksinimlerinin açık olarak ortaya konulması, performansa dayalı personel 

güçlendirme sağlama gibi faaliyetler doğrultusunda çalıĢma ortamının 

yapılandırmasını içermektedir (Fein, Vasiliu ve Tziner, 2011: 517).  

ĠĢgördürücü liderlik tarzı, istikrarı sağlayan, risk almaktan kaçınan ve 

izleyicilerinin çaba ve performansına karĢılık veren bir yaklaĢımdır. Liderler bu tarzı 

benimsediklerinde iki önemli unsura dikkat etmelidir: a) amaçları ve beklentileri açık 

bir Ģekilde ortaya koymak, b) belirlenen amaçlara izleyicilerin ulaĢıp ulaĢamadığına 

göre ödüllerin veya cezaların nasıl biçimlendiğinin tanımlanmasının gerekliliğidir. 

GerçekleĢtirilen bu değiĢ tokuĢ biçimleri esasen lider ve izleyicileri arasındaki 

etkileĢime ve iliĢkilere bağlıdır (Connely ve Ruark, 2010: 746). ĠĢgördürücü liderlik 

tarzı, geleneksel sistemde ve istikrar arayan iĢletmeler için benimsenen bir tarzdır. 

ĠĢgördürücü liderler ödül ceza uygulamaları gerçekleĢtirmek suretiye izleyicilerini 

yönlendirirler. Bu açıdan bakıldığında verimli bir çalıĢma düzeni için çok uygundur. 

1.6.3. Laissez-Faire (Serbest Bırakıcı) Liderlik   

Laissez-faire liderlik tarzı, yönetim yetkisine en az ihtiyaç duyan, 

izleyicilerini kendi haline bırakan ve izleyicilerinin her birinin kendisine verilmiĢ 

kaynaklar itibarıyla amaç, plan ve program yapmasına olanak tanıyan davranıĢı ifade 

etmektedir. Laissez-faire liderlik tarzının faydası her izleyiciyi bireysel olarak 

harekete geçirmesi Ģeklindedir (Alkın ve Ünsar, 2007: 79). Laissez-faire liderlik, 

pasif bir liderlik tarzını benimseyen, yüksek düzeyli aldırmazlığı, kararsızlığı ve 

kaçınmayı yansıtan bir bakıĢ açısı sergilemektedir (McColl-Kennedy ve Anderson, 
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2005: 116). Laissez-faire liderlik tarzına göre lider, sorumluluklardan kaçınan, 

konuları takip etmede baĢarısız olan ve temelde bir çeĢit liderlik eksikliğini gösteren 

bir faaliyet içindedir (Bennett, 2009: 5). Laissez-faire liderlik, pasif liderlik olarak 

tanımlanmaktadır. Laissez-faire liderler, astlarını etkileme ve yönlendirmede isteksiz 

davranan kiĢilerdir. Bu tip liderler genellikle bireysel veya gruplarda karar vermeye 

katılmaktan kaçınmakta ve liderlik rolünden çekinmektedir. Bu durumda, astların 

önemli ölçüde hareket özgürlüğüne sahip olması nedeniyle güç ve etkileme gibi 

faaliyetlerini en üst seviyede tutmaktadır (Deluga, 1990: 192). 

1.6.4. Otoriter Liderlik (Authoritarian Leadership) 

Otoriter liderlik, liderin davranıĢının astları üzerinde mutlak otorite ve kontrol 

göstermesi ve tartıĢmasız bir Ģekilde astlardan itaat talep edilmesidir. Otoriter liderler 

kendi örgütlerinde baĢkalarına nazaran daha fazla bilgiye sahip olduklarını ve bir 

Ģeylerin ancak kendi yollarıyla doğru yapılabileceğini düĢünmektedirler. Bu nedenle 

otoriter liderler, izleyicilerinin üzerindeki kiĢisel üstünlüklerini vurgulamakta ve 

otoriteyi kendilerinin üzerinde topladığından tek taraflı kararlar verebilmektedirler. 

Otoriter yönetimde liderler, grup üzerinde güçlü bir kontrol ve otorite sergilemekte 

ve grubu lidere itaat etmeye zorlamaktadır (Ertüreten, 2008: 23).                 

Otoriter liderlik, tartıĢma götürmez bir Ģekilde astları üzerinde itaat 

gerektirmekte, mutlak otoriteye dayanmakta ve astları üzerinde kontrolü ileri 

sürmektedir. Otoriter liderler, yapıyı harekete geçirirken kontrol uygulamakta, 

kurallara uymayı önemsemekte, vaat ettiği ödüllere boyun eğdirmekte, itaatsizlik 

olduğu zaman ise cezalandırma ile tehdit etmektedir. Otoriter liderler, astları 

üzerinde kiĢisel hâkimiyet kurmakta ve astlarının performanslarını öncelikle tehdit 

aracılığıyla kontrol etmektedir. Otoriter liderler, algılanması muhtemel kötü 

davranıĢları ile özellikle astlarının gözünü korkutmakta ve onları sindirmektedir 

(Kiazad vd., 2010: 513-514). 

1.6.5. Demokratik Liderlik 

Demokratik liderlik tarzına sahip olan bir kiĢi, çalıĢanlara ya da ekibine “Ne 

yapacağız? Kararı siz verin” sorusunu sormaktadır. Demokratik liderlik tarzının en 
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etkin tarafı insanlara enformasyon paylaĢımıyla motivasyon ve güç kazandıran bir 

yaklaĢım olmasıdır. Böylece, mesela ticaret Ģartlarının ne denli zor olduğu 

görüldüğünde ya da ham madde fiyatlarının ne kadar yüksek seviyeye ulaĢtığı 

görüldüğünde zor kararlara neden baĢvurulduğu anlaĢılır. Bu tarzın tehlikesi karar 

alma sürecini ağırlaĢtırmasıdır. En uygun Ģartlarda bile oybirliği sağlamanın 

olanaksız gözüktüğü durumda, yine de konsensüs için toplantılarda gerekenden fazla 

zaman harcanabilmektedir. Demokratik liderlik tarzı, örgüt içindeki ortama otoriter 

liderlik tarzı veya koçluk tarzı kadar olumlu bir etki yaratmamaktadır (Bloch ve 

Whiteley, 2007: 64-66). 

Demokratik liderler, kiĢilerin karar verme, yükümlülüklerini yerine getirme 

konusunda yetenekli olduğuna inanmakta ve yakın gözetim veya kesin talimatlar 

verilmeden görevlerin etkin bir biçimde yerine getirilebileceğini varsaymaktadır. 

Demokratik liderler, kiĢilerin yeteneğine, motivasyonuna ve moraline samimiyetle 

güvenmekte ve itimat etmektedir. Bu tarzı benimseyen liderler,  kiĢileri 

destekleyerek, etkileĢimde bulunarak, iĢi kolaylaĢtırarak ve gruba önem vererek 

liderlik durumunu karakterize etmektedir (Kunnanatt, 2007: 101). 

            Demokratik liderlik zaman zaman aydın liderlik olarak da ifade edilen bir 

tarzdır. Bu tür liderlik kiĢilerin özsaygı ve itibarlarının farkında olan bir yaklaĢımı 

belli eder. Liderin eylemlerinin temeli, güven, doğruluk, dürüstlük, eĢitlik, açıklık ve 

karĢılıklı saygıya dayanmaktadır. Demokratik liderler, baĢkalarıyla ilgilenirken ve 

onları göz önüne alırken dinleme ve anlama yoluyla empati kurabilmeyi seçmektedir. 

Demokratik liderler bütün seviyelerdeki bütün iĢgörenlerle açık iletiĢim yolunu 

kullanmaktadır. Demokratik lider, bütün iĢgörenlerin azami derecede yetenek ve 

istekleri doğrultusunda güçlendirilmeleri için gayret gösteren kiĢilerdir. Aynı 

zamanda demokratik lider, grup içerisinde doğal bir sinerji ortamının geliĢtirilmesi 

adına kolaylaĢtırıcı bir rol üstlenmekle birlikte, takım çalıĢmasına güçlü bir Ģekilde 

yer vermektedir (Goethals, Sorenson ve Burns, 2004: 821). 

              1.6.6. Karizmatik Liderlik 

  Bir liderin kiĢiliği onun etkinliğinin büyük bir parçasını oluĢturabilmektedir. 

Karizma, baĢkalarını ilham, duygu, kiĢisel çekicilik temelinde etkileme ve 
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yönlendirme yeteneği olarak görülebilir. Bir liderin karizmatik olarak 

nitelendirilmesi herkesin bu fikri paylaĢtığı anlamına gelmemektedir. Çok popüler ve 

ilham verici liderler bile örgütün bazı üyeleri tarafından olumsuz olarak 

algılanabilmektedir. Karizmatik liderlerin önemli olmasının nedeni genellikle 

astlarının motivasyon ve tatminlerini yükseltebilen bir yönlendirebilme yeteneği 

olmasıdır (Dubrin, 2011: 371). 

Karizmatik liderlik yaklaĢımı, karizmanın lider ile izleyicilerinin 

etkileĢiminin sonucunda meydana geldiğini öne sürmektedir. Liderin karizmatik 

olduğu söylense de, gerçekte karizma izleyicilerinin lidere verdikleri tepkilerde 

saklıdır. Karizmatik lideri izleyen gruplarda, karizmatik olmayan lideri izleyen 

gruplardan farklı bazı özellikler görülmektedir. Bunlardan ilki, normalden daha fazla 

bir performanstır. Ġkincisi, yüksek seviyede lidere düĢkünlük, bağlılık ve saygıdır. 

Üçüncüsü ise, lidere ve onun fikirlerine duyulan coĢku ve heyecandır. Dördüncü ve 

son olarak ise, grubun toplu bir amacı için, kiĢisel çıkarlardan vazgeçmeye razı 

olmaktır. Karizma, yalnızca liderin grubuna yaptıklarında değil, izleyicilerinin 

özelliklerinin liderinkilerle birleĢmesinde var olmaktadır. Karizmatik liderler diğer 

liderlere göre daha fazla risk ve alıĢılmıĢın dıĢında karar alma eğilimindedir 

(KağıtçıbaĢı, 2010: 331-332). 

Karizmatik liderlik, vizyonu çağrıĢtıran düĢünceleri gerektiren, ortaklaĢa 

faaliyetleri motive etmek için ilham veren, çevresel eğilimlere duyarlılık gösteren, 

alıĢılmıĢın dıĢında ve kiĢisel risk alan davranıĢlar sergileyen bir sosyal etkileme 

süreci olarak tanımlanmaktadır. Belirtilen bu davranıĢların sonucunda liderler 

izleyicileri için bir rol model olarak görülmektedir. Bu sayede izleyiciler yaptığı iĢi 

anlamlandırabilme ve ortaklaĢa amaçlar için fedakârlıkta bulunabilmektedir (Sosik 

ve Dinger, 2007: 136). 

Karizmatik liderler insanları normal olarak var olandan daha fazla motive 

etme ve ilham verme yeteneğine sahip olan kiĢilerdir. Ġzleyicileri takımı, departmanı 

veya örgütü uğruna kendi kiĢisel çıkarlarını bir kenara bırakarak faaliyet 

göstermektedir. Karizmatik liderlerin üç etkisi Ģöyle sıralanabilir: a) iĢgörenlerin 

kendilerini özdeĢleĢtirdiği geleceği imgeleyen üstün bir vizyon tespit etmek, b) 
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herkesi içeren ortak bir değerler sistemini Ģekillendirmek, c) astlara güvenmek ve 

güvenlerini kazanmaktır. Karizmatik liderler değiĢim atmosferi yaratırlar ve daha 

sıkı çalıĢmak için diğerlerine yönelik heyecan uyandıran, teĢvik eden vizyoner 

fikirleri akıllara yerleĢtirebilirler (Daft ve Marcic, 2009: 427-428). 

Karizmatik liderler, kendi inançları ve yegâne davranıĢları ile baĢkalarının 

üzerinde yoğun sosyal etkileme yaratan ve bunu yaymak suretiyle uygulayan bir tarz 

benimsemektedir. Karizmatik etkilemenin temelleri, liderin değerleri, kiĢilik 

karakteristikleri ile davranıĢı, izleyicilerinin atfettikleri veya bu faktörlerin bazı 

birleĢimleridir. Karizmatik liderler, özgüven sahibi, dominant, dıĢa dönük ve kendi 

değer, inanç ve ahlaki doğrularına güçlü bir bağlılığı olan kiĢilerdir (Sosik, 2005: 

222-223).    

1.6.7. Hizmetkâr Liderlik (Servant Leadership) 

Ġlk defa Robert Greenleaf tarafından ortaya konulan Hizmetkâr Liderlik 

kavramı, liderlerin kendi çıkarlarını aĢarak örgüte ve baĢkalarına hizmet etmesini 

ifade eden liderliği altüst eden bir kavramdır. Hizmetkar liderler iki Ģekilde faaliyet 

göstermektedir. Bunlar, astların amaçları ile gereksinimlerini yerine getirmek ve 

örgütün misyonu ya da üst düzey amaçlarını gerçekleĢtirmek Ģeklinde ifade edilebilir 

(Daft ve Marcic, 2006: 434). 

Hizmetkâr lider, baĢarının yakalanması için izleyicilerinin neye ihtiyaçları 

olduğunu bulmaya çalıĢır. BaĢkalarının ondan birĢeyler istemesinden ziyade, süreç 

içerisinde kiĢileri ve örgütü etkileyen bir fark yaratmakla ilgilenmektedir. Hizmetkâr 

liderlik rolü, izleyicilerin amaçlarına baĢarılı bir Ģekilde ulaĢmaları için gereken 

Ģeyleri yapmaktır. Hizmetkâr liderlik özsaygısı yüksek olan kiĢiler için kolay bir 

liderlik tarzıdır. Bu tarz liderler için baĢka insanların fikirlerini dinlemek herhangi bir 

sorun teĢkil etmemektedir (Vinod ve Sudhakar, 2011: 456-457). 

Hizmetkâr liderlik yaklaĢımını karakterize eden on nokta üzerinde 

durulmaktadır. Bunlar: aktif dinleyicilik, empati, düzeltici olma, farkındalık, ikna 

etme, kavramsallaĢtırma, öngörü, idare etme, bağlılığı geliĢtirme ve topluluk 

oluĢturabilme olarak sıralanmaktadır. Bazı araĢtırmacılar ise Spears‟ın belirtilen bu 
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on karakteristiğinden farklı öneriler ortaya koymuĢlardır. Bu karakteristikler ise: 

sevgi, alçakgönüllülük, baĢkalarını düĢünme, vizyon, güven, güçlendirme ve hizmet 

olarak ifade edilmektedir. Diğer dikkat çeken karakteristikler ise: insanlara değer 

verme, insanları geliĢtirme, topluluk oluĢturma, güvenilir olma, liderlik sağlama ve 

liderliği paylaĢma olarak belirtilebilir. Her bir durumda da, hizmetkâr liderlik 

örgütsel ortamda otokratik liderliğin karĢıtı olarak ortaya çıkmaktadır (McCuddy ve 

Cavin, 2008: 108). 

1.6.8. Stratejik Liderlik 

Stratejik liderler, birçok faaliyeti gerçekleĢtiren ve kendi rollerini icra ederken 

birçok Ģapkası olan kiĢilerdir. Bu faaliyetler: stratejik kararlar verme; geleceğe dair 

bir vizyon oluĢturmak ve bunu yaymak; temel yetenekler ve kabiliyetler 

geliĢtirebilmek; örgütsel yapıları, süreçleri ve kontrolleri geliĢtirebilmek; birçok 

seçim uygulamasını yönetmek; yeni nesil liderler seçmek ve geliĢtirmek; etkili bir 

örgüt kültürü sürdürebilmek; ve örgütün kültürünü etik değerler sistemi içerisine 

yerleĢtirebilmektir (Boal ve Schultz, 2007: 411).   

Tehdit ve fırsatlarla dolu dinamik bir çevrede, yenilikçi ve sağlam bir örgüt 

yapısına sahip olmak için stratejik liderlik gereklidir. Stratejik lider, bütün değiĢme 

ve geliĢme faaliyetlerini onaylayan ve çalıĢanlarını motive eden üst kademe 

yöneticisi olarak tarif edilebilir. Stratejik liderlik, bireylerin vizyon sahibi 

olabilmelerini, örnek teĢkil edebilmelerini ve Ģirkete değer katabilmeyi ifade 

etmektedir. Stratejik liderlik, iĢteki bütün çalıĢanların faaliyetlerine istikamet 

göstermek, onları cesaretlendirebilmek ve teĢvik edebilmeyi içermektedir (Serinkan, 

2005: 91-92). 

Stratejik liderlik, örgütün tamamını ilgilendiren ve örgütün dıĢ çevre koĢulları 

ile iliĢkisine yönelen üst düzey yöneticilerin uygulamalarını gerektiren bir 

yaklaĢımdır. Stratejik liderlik örgütün düĢünce tarzı, kimliği, misyonu ve makro 

çevre koĢullarında fark yaratan temel yeteneği ile ilgili olan bir liderlik tarzıdır 

(Worden, 2003: 32). 
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Stratejik lider; geleceği görebilme, vizyon oluĢturabilme, esnek olabilme ve 

diğer bireyleri güçlendirebilme yetenekleri vasıtasıyla gereken zamanlarda stratejik 

değiĢimleri gerçekleĢtiren kiĢidir. Stratejik lider, liderliğin daha özel ve karmaĢık bir 

çeĢitidir. Bu sebeple, liderlik için gereken hemen hemen bütün özellikler stratejik 

lider için de geçerlidir. Ancak stratejik liderin en temel sorumluluğu Ģirketin 

yaĢamını veya rekabet üstünlüğünü sürdürmesiyle alakalı olduğundan, bütün 

paydaĢlara fayda sağlayacak, geleceğe dönük, yönlendirici yetenek ve niteliklerinin 

olması diğer niteliklerine göre daha çok önem taĢır (Ülgen ve Mirze, 2007: 374-375). 

1.6.9. Paternalist Liderlik  

Örgütlerde paternalizm ya da babacanlık batılı literatürde çok fazla ele 

alınmamıĢ olmakla beraber toplulukçu ve hiyerarĢik kültürlerde sık sık rastlanan bir 

kavramdır. Paternalizm kavramı, ikili iliĢkilerin niteliğini ve bu iliĢkilerde ast ve 

üstün görev ve sorumluluğunu ifade etmektedir. Paternalist toplumlarda ast ve üst 

arasındaki iliĢki, ebeveyn ve evlat arasındaki iliĢkiyi çağrıĢtırmaktadır. Bu iliĢkilerde 

üstün görevi astı korumak, yönlendirmek, yol göstermek ve ona fayda sağlayacak 

kararları onun adına vermek gibi faaliyetlerdir. Buna karĢılık ise asttan beklenen 

üstlerine, itaat ve bağlılık sergilemesidir (ÇalıĢkan, 2009: 224). 

 Paternalistik liderlik, Çin‟e özgü örgütlerde yaygın bir yönetim fenomeni 

olarak görülmektedir. Paternalistik liderliğin kavramsallaĢtırılması, Tayvan‟daki aile 

Ģirketleri, ileri teknoloji Ģirketleri, askeri kuruluĢlar ve eğitim müesseselerinde 

yapılan bir dizi ampirik çalıĢmaya dayanmaktadır. Bu liderlik tarzına diğer katkıda 

bulunan kaynaklar Güneydoğu Asya‟daki Çin‟li iĢletmeler üzerine odaklanan 

araĢtırmalardan oluĢmaktadır (Chen ve Kao, 2009: 2534).  

Paternalist lider, iĢ ortamında bir aile iklimi yaratmaya çabalamaktadır. 

Astlarıyla yakın ve kiĢisel iliĢkiler kurmakta, iĢle alakalı olmayan alanlara dahil 

olmakta, sadakat beklemekte, iĢgörenlerin statü ve otorite konularına dikkat 

etmelerini istemektedir. Paternalist örgütlerde yöneticinin iĢgörenlere dönük ilgi ve 

kontrol alanı iĢle alakalı hususlarla sınırlı olmadığından informal bir iletiĢim ortamı 

bütün iĢgörenlerce benimsenmekte ve desteklenmektedir. Paternalistik liderler için, 
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çoğu kiĢinin örgütlerini daha fazla ücret veya daha uygun imkanlar için 

bırakmayacakları varsayılmaktadır (Köksal, 2011: 105). 

1.6.10. Narsistik Liderlik 

Narsisizmin tanımı ile alakalı farklı görüĢler bulunmasına rağmen davranıĢsal 

açıdan tanımlanmasında bir görüĢ birliği olduğu söylenebilir. Buna göre narsisizm; 

içe yöneltilmiĢ bir haz duygusu, özsaygı ve güven konusunda baĢka kimselerden çok 

kendine güvenmeyi kapsamaktadır. Narsistik kimseler, prestij ve güç ile avunmakta, 

baĢkalarından daha güçlü, önemli, yetenekli olduğunu düĢünerek kendilerini 

yüceltmektedirler (Gülmez, 2009: 18). 

Narsissizmin patolojik ve normal olarak sınıflandırılması ile, sosyal yaĢamda 

ve iĢ hayatında narsisizmin ne Ģekilde ele alınması gerektiği sorusu gündeme 

gelmiĢtir. Bu konuda gerçekleĢtirilen araĢtırmalar, narsisizm özelliklerinin 

bireylerinin iĢ hayatındaki performansları, motivasyonları ve geri bildirimlere karĢı 

sergiledikleri tutum gibi birçok konuda etkili olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Narsistik 

eğilimi bulunan bireyler, büyüklenmeci ve bencil davranıĢlarının ödüllendirildiğini 

gördüğünde narsist davranıĢlarını daha kolay göstermeye baĢlarlar (Atay, 2009: 185). 

1.6.11. Etik Liderlik 

ĠĢletmelerde ortaya çıkan son etik skandallar, liderlikte etik davranıĢların 

Ģekillenmesi hakkındaki soruların önemini arttırmıĢtır (Brown, Trevino ve Harrison, 

2005: 117). Etik liderliğin bakıĢ açısı, liderin karakteri, dürüstlüğü, etik farkındalığı, 

örgütün çıkarlarını kiĢisel çıkarların üstünde tutması veya takımı desteklemek 

suretiyle kolektif yönelim, nezaket gösterme ve baĢkalarının ihtiyaç ve haklarını göz 

önünde bulundurmak gibi icraatları vurgulamaktadır. Temel anlamı itibarıyla etik 

liderlik, liderin hem ahlaki bir kiĢi hem de ahlaki bir yönetici olmak suretiyle sosyal 

gücü nasıl kullandığına hitap eden bir yaklaĢım olarak değerlendirilmektedir (Resick 

vd., 2011: 436). 

Son zamanlarda iĢ hayatında ortaya çıkan Enron, WorldCom ve benzeri 

skandallar karizmatik ve dönüĢtürücü liderlik kapsamında ele alınan liderin etik 

davranıĢının önem kazanmasına sebep olmuĢ ve liderin etik davranıĢı 
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Ģekillendirmesindeki rolü konuĢulmaya baĢlamıĢtır. Örgütte etik bir iklimin meydana 

gelebilmesi için liderin etik davranıĢ göstermesi ve örgütteki kiĢilere etik bakımdan 

iyi bir emsal teĢkil etmesi gerekmektedir. Etik liderler, etik davranmak suretiyle 

iĢgörenlere ahlaki bakımdan emsal oluĢturarak onların dönüĢtürülmesine katkı 

sağlarlar. Liderin vaat ettikleri ile uygulamaları arasında tutarsızlık meydana geldiği 

takdirde iĢgörenler hayal kırıklığına uğramakta ve olumsuz tavır takınmaktadır 

(ArslantaĢ ve Dursun, 2008: 112-113).   

Birbirine bağlı iliĢkilerin oluĢma biçimleri etik liderliğin özünü teĢkil 

etmektedir (Bellingham, 2003: 7). Etik liderlik, örgütlerde etiğin yavaĢ yavaĢ 

öğretilmesi ve kabullenilmesinde uygulanan bir yöntemdir. Etik liderlik tarzı, bir 

taraftan amaçların doğruluğuna odaklanırken, diğer taraftan da örgüt için ahlak 

standartlarının meydana getirilmesini sağlamaktadır. Ġnsanlar baĢkaları tarafından 

etkilendiğinden ötürü, liderler örgütte olumlu bir etik ikliminin meydana 

getirilmesinde önemli bir rol modeli konumundadırlar (Özdemir, 2003: 164).  

Günümüz dünyasındaki iĢletmeler tarafından en fazla tercih edilen liderlik 

tarzlarından bahsedilmiĢtir. Bu kapsamda iĢletmenin durumuna göre çağdaĢ yönetim 

biliminin en uygun gördüğü liderlik tarzlarını uygulamak Ģirketin daha fazla mesafe 

almasını sağlayabilir.  
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BÖLÜM II 

         2. ÖRGÜTSEL SESSĠZLĠK 

           2.1.Örgütlerde Sessizliğin Temelleri 

            Sessizlik, anlamı itibarıyla “sessiz olma durumu, sükût” Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (Ayverdi, 2011: 1093). Sessizlik bütüncül bir kavram olmamakla 

beraber çeĢitli faktörlerin neden olduğu ve sürüklediği bir olgu olarak 

değerlendirilmektedir. Bununla beraber, bu konu çok yönlü araĢtırmalarda çok yönlü 

anlamlar ifade eden bir olgudur. Özellikle haksızlık bağlamında ele alındığında 

sessizlik, aktif olmayan onaylamayı yansıtan bir unsur olarak literatürde ifade 

edilmektedir. Daha doğrusu, sessizlik korku hissi, moral bozukluğu, düĢük özsaygı 

gibi unsurlarla alakalı bir kavramdır. Sessizliğin kavramsal geliĢimi zorlu olmakla 

beraber hem olumlu hem de olumsuz anlamlara geldiği konusundaki anlaĢmazlıklar 

sonucunda bu konu öznellik ve belirsizlik ile karĢı karĢıya kalmaktadır (Pinder ve 

Harlos, 2001: 347). 

           Örgütlerde sessizlik ile ilgili araĢtırmalar daha yeni ve seyrek olarak 

sürdürülmektedir. Aslında, yönetim literatüründe bu konunun temeli olarak görülen 

iki temel çalıĢma mevcuttur. Bu çalıĢmaların her ikisi de kavramsal olarak örgütlerde 

sessizlik olgusuna odaklanmıĢtır. Bunlardan birincisi, Morrison ve Milliken‟in 2000 

yılında açıkladığı; örgütsel güçlerin hangi sıklıkla sessizlik iklimini yarattığı, 

iĢgörenlerin düĢüncelerini yaygın olarak esirgediği yerlerin nereler olduğu, kolektif 

olarak kimlerin açıkça konuĢmayı tehlikeli veya abes olarak algıladığı gibi 

unsurlardır. Ġkinci temel çalıĢmada ise, 2001 yılında Pinder ve Harlos, algılanan bir 

haksızlık ile ilgili olarak iĢgörenlerin açıkça konuĢup konuĢmama konusundaki 

kararlarına odaklanmıĢ ve sessizliği; değiĢimi etkileme yeteneğine sahip olan 

kiĢilere, iĢgörenin örgütsel durumlar hakkındaki açıklamasını esirgemesi biçiminde 

tanımlamıĢtır (Morrison ve Milliken, 2003: 1354). 

          Yönetim literatüründe sessizlik ile ilgili araĢtırmalar çok fazla olmadığı halde, 

özellikle bu konuda odaklanılan iki çalıĢma mevcuttur. Pinder ve Harlos tarafından 

2001 yılında tanımlanan iĢgören sessizliği; durumları değiĢtirme yeteneğinde olan 
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kiĢilere, örgütsel koĢullarla ilgili konulardaki davranıĢsal, biliĢsel ve duygusal 

değerlendirmelerin açıklanmasının esirgenmesi olarak ifade edilmiĢtir. Diğer bir 

farklı yaklaĢımda, Morrison ve Milliken tarafından 2000 yılında örgütsel sessizlik; 

iĢgörenlerin muhtemel örgütsel problemler ile ilgili görüĢ ve endiĢelerini 

esirgemesini ifade eden kolektif bir olgu olarak tanımlanmıĢtır. Bu yaklaĢıma göre 

örgütlerde sessizlik sistematik bir kültür olarak düĢünülmekte, iĢgörenler olumsuz 

tepkiden korktuğundan ve görüĢlerinin değerli olmadığı inançlarından dolayı 

hakikatleri konuĢmayıp fikirlerini açıklayamadığı savunulmaktadır. Belirtilen bu iki 

yaklaĢımın kavramsallaĢtırma düzeyleri farklı olsa da (Pinder ve Harlos‟un 

odaklandığı nokta, bireysel iĢgören sessizliğinin haksızlığa karĢı bir yanıt olduğu ve 

Morrison ve Milliken‟in odaklandığı nokta ise, örgütsel düzeyli sessizliğin korkuya 

ve sessizlik kültürüne bir yanıt olduğudur), her iki tanımın da temel vurgusu sessizlik 

öğesinin esasını esirgemenin  (withholding) oluĢturduğudur. Benzer Ģekilde her iki 

yaklaĢımda, iĢgörenlerin niçin daha sık açıkça konuĢmadığının nedenleri üzerine 

odaklanmıĢtır (Dyne, Ang ve Botero, 2003: 1364). 

           Morrison ve Milliken‟in 2000 yılındaki çalıĢmasında ortaya attığı husus; 

örgütteki iĢgörenlerin görüĢlerini açığa vurmasındaki isteksizliğin nedeninin örgütsel 

ve sistematik faktörler olduğu kanısıdır. Daha spesifik olarak bunlar, muhalif 

görünmenin zararları hakkındaki yöneticilerin inançları, iĢgörenlerin kendi çıkarları 

ve kendi görüĢlerinin göreceli değerinin yarattığı iklimin fikirleri açıklamadaki 

cesareti kırması gibi unsurlardır. Bunlara ilave olarak Morrison ve Milliken; örgütsel, 

çevresel ve bireysel karakteristiklerin bu inançları büyüttüğünü belirtmiĢtir (Hargie, 

2006: 249). ĠĢgören sessizliği, ülkemiz için son derece yeni bir araĢtırma ve çalıĢma 

alanı olarak görülmektedir. ĠĢgören sessizliği ile ilgili olarak gerçekleĢtirilen çalıĢma 

sayısının sınırlı olduğu malumdur. Örgütlerde sessizlik konusunun uluslararası 

literatür açısından da yeni bir konu olduğu söylenebilir. ĠĢgörenlerin sessiz kalmayı 

tercih etmesinin birçok sebebi mevcut olabilir. Sessiz kalma davranıĢının derinine 

inmenin oldukça zor olması da doğal olarak değerlendirilebilecek bir durumdur 

(Eroğlu, Adıgüzel ve Öztürk, 2011: 99-100). Örgütsel sessizlik ya da iĢgören 

sessizliği kavramının temellerinin Morrison ve Milliken‟in 2000 yılındaki ve Pinder 

ve Harlos‟un 2001 yılındaki çalıĢmalarına dayandığı net olarak söylenebilir. 
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2.2. Örgütsel Sessizlik Kavramı ve Kapsamı 

Genellikle örgütlerde, iĢgörenler kararlar hakkında ya açıkça konuĢurlar ya da 

sessiz kalmayı tercih ederler. Bu açıdan bakıldığında, kiĢiler fikirlerini, görüĢlerini ve 

endiĢelerini ya paylaĢırlar ya da kendilerinde tutarlar. Çoğu durumda iĢgörenler 

sessizliği seçmekte ve baĢkaları için değerli olabilecek düĢüncelerini veya 

açıklanması umut edilen fikirlerini esirgemektedirler. ĠĢte, oluĢan bu durumu 

araĢtırmacılar iĢgören sessizliği olarak değerlendirmektedir (Morrison ve Milliken, 

2003: 1353). 

 Örgütsel sessizlik, örgütsel problemler veya meseleler hakkındaki bilgileri 

paylaĢmamak, saklamak gibi anlamları ifade etmektedir. Örgütsel sessizlik, 

iĢgörenlerin problemler hakkında yönetimle konuĢsa bile bir fark olmayacağı veya 

böyle bir bilgi paylaĢımı durumunda cezalandırılacağına ya da kendisine zarar 

geleceğine inandığı zaman meydana gelebilmektedir (Williams, 2009: 581). 

 Örgütsel sessizlik bir kavram olarak son zamanlarda ortaya çıkmıĢtır. 

Örgütsel sessizlik, örgüt veya endüstride karĢılaĢılan önemli meseleler veya 

problemlere karĢılık olarak az miktarda söylem ve faaliyet gerçekleĢtirmeye dayanan 

kolektif düzeydeki bir olgu olarak ifade edilebilir (Henriksen ve Dayton, 2006: 

1540). 

 Örgütsel sessizlik, örgütsel problemler hakkında fikir ve endiĢelerin 

iĢgörenler tarafından saklanması olarak görülen ve birçok örgütte muhtemelen 

rastlanılan, ciddi olarak araĢtırılması lüzumlu olan bir kavramdır. Birçok araĢtırmacı, 

örgütsel sağlık için yukarı yönlü bilgi akıĢının önemi üzerinde durmaktadır. 

AraĢtırmacılar, etkili karar verebilmek için çok yönlü ve farklı noktalardaki 

görüĢlerin önemini vurgulamaktadır. Yönetimin daha fazla açık iletiĢim ve personel 

güçlendirmeye odaklandığı zamanlarda ise bu durum paradoksal bir nitelik 

taĢımaktadır. Bununla beraber birçok araĢtırmacının değindiği gibi, çoğu örgütte 

doğru bir personel güçlendirme standart hale gelememiĢtir. Bu konuda vurgulanması 

gereken diğer bir nokta da, örgütsel sessizliğin, örgütsel değiĢim ve geliĢme yolunda 

potansiyel bir engel teĢkil ettiğidir (Morrison ve Milliken, 2000: 707). 



50 
 

Örgütsel sessizlik, kiĢisel raporlama davranıĢını etkileyebilen kiĢisel 

faktörlerin aksine, özel bir raporlama iklimine yönelik örgütsel faktörlere daha fazla 

odaklanmaktadır. Whistle-blowing gibi sadece kabahat içeren dar kapsamlı 

faaliyetlerle ilgili bir durumdan farklı olarak, örgütsel sessizlik iĢgörenler tarafından 

potansiyel mesele veya sorunlar hakkındaki bilgilerin esirgenmesini içermektedir 

(Park ve Keil, 2009: 902). 

ĠĢgörenlerin örgütte belirli konu ve meseleleri bildiği halde üstleriyle gerçeği 

konuĢamadıkları hususu örgütsel sessizlik konusunu araĢtırmaya değer bir hale 

getirmektedir. Son zamanlarda geliĢen formel ses çıkarma mekanizmaları (açık kapı 

politikaları, öneri ve Ģikayet sistemleri gibi), toplantılar gibi resmi ortamda ses 

çıkartma olanakları ve kendiliğinden gerçekleĢen anlık, yüz yüze oluĢabilen informel 

ortamlar açıkça konuĢma fırsatları olarak değerlendirilebilir. Bu hususlar, yetkili 

kiĢilere ulaĢabilmenin akla gelen yolları olarak ifade edilebilir. Ancak, örgütte 

sessizlik kolektif bir hal almıĢsa kurumsal geliĢmeyi olumsuz Ģekilde etkileyecektir 

(Çakıcı, 2008: 119). 

Genel olarak iĢgören sessizliği, örgütteki iĢgörenlerin kasıtlı olarak 

baĢkalarından bilgileri esirgemesi anlamına gelmektedir. Bununla beraber, iletiĢimin 

olmadığı her durum, iĢgören sessizliğini temsil etmemektedir. ĠĢgören sessizliğini 

karakterize eden iletiĢim eksikliği; öneriler, endiĢeler veya sorunları kapsayan önemli 

olarak görülen bilgilerin, iĢgörenlerin kasıtlı bir kararı ile iletilmemesi sonucunda 

meydana gelmektedir. Bu nedenle, iĢgören sessizliği kasıtsız olarak yapılan bir 

iletiĢim ihmali olarak tanımlanamamaktadır (Tangirala ve Ramanujam, 2008: 39). 

Örgütsel sessizlik, aktif, bilinçli, kasıtlı bir davranıĢ olarak görülmekte ve bu 

kapsamda araĢtırılmaktadır. Örgütsel sessizlik olgusunun temelini, iĢgörenlerin 

örgütsel sorunlar ve örgütsel iyileĢtirmeler hakkındaki fikirlerini kendisinde tutması 

ve bu vaziyetin kolektif bir hal alması oluĢturmaktadır. Bu durum, örgütsel değiĢim 

ve geliĢimin önünde bir engel teĢkil etmektedir (Altınöz, Çöp ve Kervancı, 2011: 

583). 

Örgütsel sessizlik gizli bir engel olarak görülmektedir. Bunun sebebi, kiĢisel 

olarak davranıĢlarla bizzat meĢgul olunmadıkça vaka hakkında gözlem 
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yapılamayacaktır. Güvensizlik; sorunlar, meseleler veya endiĢeler karĢısında kiĢilerin 

sessiz kalmasına neden olabilmekte, gerekli değiĢimleri yapmak için hayati 

konumdaki bilgilerin kaybına yol açmaktadır (Shockley-Zalabak, Morreale ve 

Hackman, 2010: 87).      

Sessizliğin yüksek olduğu bir örgütte, kaçan fırsatların ve engellenemeyen 

problemlerin yol açmıĢ olduğu olumsuz ortam, örgütün yaratıcılığını da azaltıcı etki 

göstermektedir. Sert ve zorlu rekabet Ģartlarında yaĢamlarını sürdürmeye çalıĢan 

örgütler, çeĢitli meselelerin teĢhis edilmesinde yetersiz kalabilmekte, fikirlerin açıkça 

belirtilmesini desteklemediği ve farklı bakıĢ açılarını önemsemediği için birçok 

fırsatı henüz fark edemeden yitirmiĢ olabilmektedir. Kritik önemdeki konularda 

iĢgörenlerin sorunun çözümüne yönelik fikir ve görüĢleri, beklenmedik durumların 

meydana gelmesine engel olabilir. ĠĢgörenlerin sessiz kalma davranıĢı göstermeleri, 

değiĢimin önünde engel teĢkil edebilmelerine neden olabilir (TaĢkıran, 2011: 73). 

Sessizliğin beĢ tane ikili fonksiyonu olduğu kabul edilmektedir. Bunlar: 1) 

Sessizlik, kiĢileri hem bir araya getirmekte hem de birbirinden uzaklaĢtırmaktadır. 2) 

Sessizlik, insan iliĢkilerine hem zarar verebilmekte hem de düzeltebilmektedir. 3) 

Sessizlik, hem bilgi sağlamakta hem de gizleyebilmektedir. 4) Sessizlik, derin bir 

Ģekilde düĢünmenin ya da düĢünce yokluğunun bir emaresi olabilmektedir. 5) 

Sessizlik hem kabul ve onayın hem de muhalefetin bir iĢareti olabilmektedir. ĠĢgören 

sessizliği veya örgütsel sessizlik tanımlarında ve analizinde genellikle belirtilen son 

üç fonksiyon üzerine odaklanılmaktadır (Çakıcı, 2010: 9). 

ĠĢgören sessizliğinin olumsuz etkileri hem doğrudan hem de dolaylı 

olabilmektedir. ĠĢgören sessizliğinin doğrudan etkisi, iĢteki kritik bilgilere 

yönetimsel eriĢimin azalmasına yol açmasıdır. Mesela, sürekli süreç iyileĢtirme 

çabaları operasyonel problemlerin devamlı olarak tespitini gerektirmekte, mevcut iĢ 

süreçlerinin zayıf yönleri hakkında ipuçları sağlanabilmektedir. ĠĢgören sessizliği, 

iĢgörenlerin iĢteki refahını doğrudan etkilemektedir. Mesela, iĢgörenlerin 

haberleĢmedeki kritik bilgileri kasıtlı olarak bastırması, psikolojik sıkıntıyı, stresi ve 

fizyolojik problemleri arttırabilmektedir. Ayrıca, bu durumdaki iĢgörenler örgütsel 
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değiĢim çabaları ile daha az meĢgul olma eğiliminde ve örgütsel değiĢime daha zor 

adapte olmaktadır (Tangirala ve Ramanujam, 2008: 37-38). 

 Örgütsel sessizlik, gerçek bir çoğulcu örgüt oluĢturulmasına önemli bir engel 

teĢkil etmektedir. Çoğulcu bir örgüt, iĢgörenlerinin farklılıklarını yansıtan ve değer 

veren aynı zamanda birçok görüĢ ve bakıĢ açısının ifade edilmesine izin veren bir 

yapı olarak tanımlanabilir. Eğer örgütteki iĢgörenler kritik meselelerle ilgili 

görüĢlerini açık bir Ģekilde ifade edemezlerse, böylesi bir durumda çoğulculuğa 

eriĢilememiĢ demektir. ĠĢgörenlerin kendi değerleri, inançları, öncelikleri ve 

deneyimleri farklı olabilmektedir. Ancak açıklanan görüĢler monolitik kaldığı 

takdirde, örgüt çeĢitlilikten yararlanamayacak bir vaziyete bürünür. Sessizlik, 

kolektif düzeyli bir olgu olarak görülmektedir (Morrison ve Milliken, 2000: 707). 

  Örgütlerde değiĢim programları uygulamaları sıklıkla baĢarısız olma eğilimi 

göstermektedir. Bu baĢarısızlığın meydana gelme nedenleri arasında, iletiĢim 

desteğinden yoksunluk ve bilgi paylaĢımı ile alakalı oluĢan problemler yer 

almaktadır. Bu değiĢim programlarıyla ilgili en büyük engellerden birinin örgütsel 

sessizlik olduğu kanısı hakimdir. Örgütsel sessizlik, iĢgörenlerin örgütsel söyleme 

serbestçe katkı sağlamamaları biçiminde tanımlanabilir. Örgütsel sessizlik, kiĢinin 

örgütsel konularla ilgili değiĢim yaratma gücüne sahip kiĢilere, kendi fikirlerini 

söylemekten kaçınması olarak da görülebilir (Karacaoğlu ve Cingöz, 2009: 698). 

  Örgütte Ģikâyetçi bir iĢgören olarak algılanmak, saygı ve güven kaybına 

uğramak, iliĢkilere zarar vermek, iĢten atılmak, terfi edememek gibi korkular 

iĢgörenlerin sessiz kalma eğilimlerini güçlendirebilecek nitelik taĢıyan hususlar 

olarak ifade edilebilir (Sözen, Yeloğlu ve AteĢ, 2009: 399). 

 Örgütteki iĢgörenler, iĢle ilgili kaygıları hakkında ya açıkça konuĢarak ya da 

sessiz kalmak suretiyle bir seçim gerçekleĢtirmek durumundadır. Örgütteki kiĢiler 

örgütsel hiyerarĢi bağlamında böyle bir seçimi yaparken; iĢverenin problemler 

hakkında bir Ģey duymak istemediği, açıkça konuĢtuğundan dolayı ceza 

alabileceğini, sosyal sistem içerisinde açıkça konuĢmaya yönelik örtülü normlar 

olabileceği gibi unsurlar gözü önüne gelebilir. Böyle bir durumda beklendiği gibi, 
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geliĢen mesele ve problemlerle ilgili olarak sessiz kalma yönünde bir karara 

yönelmek oldukça yaygın bir kanaattir (Milliken ve Morrison, 2003: 1563). 

 ĠĢgörenler özellikle herhangi bir durumda konuĢmanın ve görüĢlerini 

açıklamanın akıllıca bir davranıĢ olmadığını hissettiğinde, kendi açısından olumsuz 

sonuçları olduğunu düĢündüğünde veya iĢ ortamındaki iliĢkilerini etkilediğine 

inandığı takdirde sessiz kalma yönünde eğilim göstermektedir. Örgütsel sessizlik 

ortamı meydana geldiği takdirde, örgüt açısından değiĢime direnç ve değiĢime yavaĢ 

uyum gösterme davranıĢı oluĢmaktadır. Rekabet ortamında yöneticilerin gösterdiği 

faaliyetler, örgütlerinin geliĢimi ve ilerlemesi istikametindedir. Yöneticiler bir 

taraftan değiĢim ve geliĢimi hedeflerken bir taraftan da bu değiĢim ve ilerlemenin 

iĢgörenler aracılığıyla gerçekleĢeceğinin farkındadırlar. Bu bağlamda, değiĢim ve 

ilerlemenin vazgeçilmez ve en önemli unsuru olan iĢgörenlerin, örgütleri ile ilgili 

herhangi bir hususta sessizliğe bürünmemesi ve görüĢlerini açıkça ifade etmesi çok 

önemlidir (TaĢkıran, 2011: 71-73). 

 Örgütsel sessizlik, örgütlere hakim olan bir olgudur. Henüz bu kavram 

anlaĢılması zor olan bir husustur. ĠĢgören sessizliği ile ilgili araĢtırmaların diğerlerine 

nazaran az sayıda olduğu malumdur. Morrison ve Milliken, sessizliğin örgütlerde 

güçlü bir unsur olduğunu fakat hak ettiği araĢtırma titizliğinin algılanamadığını 

belirtmiĢlerdir. Pinder ve Harlos ise, sessizliğin örgütleri tamamen çevrelediğini 

ancak araĢtırmacılar tarafından genellikle ihmal edildiğini ifade etmiĢlerdir. 

Sessizlik, bir araĢtırma alanı olarak fark edildiğinde, birçok araĢtırmacı bu konunun 

nispeten basit ve bütünleĢik olarak varsaymıĢlardır. Buna göre önceki araĢtırmalarda 

sessizlik konusuna olan ilginin az olmasının iki temel nedeni vardır. Birincisi, 

sessizlikle ilgili birçok görüĢ bu konuyu konuĢmanın olmaması olarak (aslında 

davranıĢ olmaması) görmüĢtür. KonuĢma olmadığı zaman, davranıĢın olmaması 

özellikle açık bir durum değildir ve dikkat çekmemektedir. Ġkinci olarak ifade 

edilecek husus ise, davranıĢın olmaması, açık bir davranıĢ ve ortada olan bir 

davranıĢa göre çalıĢılması zor bir konudur (Dyne, Ang ve Botero, 2003: 1363-1364). 

Günümüz dünyasındaki iĢletmeler için örgütsel sessizlik konusunun çok önemli bir 

hal aldığı ve sessizliğin birçok örgütü sardığı söylenebilir.  
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 2.3. ĠĢyerindeki Ġfade Biçimleri (Forms Of Workplace Expression) 

2.3.1. ĠĢgören Sesi (Employee Voice) 

Ses, itiraz edilebilir durumdaki meselelerden kaçmaktan ziyade bunları 

değiĢtirebilme doğrultusunda herhangi bir giriĢimde bulunmak (doğrudan yönetimde 

sorumlu kiĢiye bireysel ya da kolektif olarak talep, yönetimde bir değiĢim niyetiyle 

daha yüksek otoriteye baĢvuru, çeĢitli itirazlar ve eylemler sergileme) olarak 

tanımlanabilir (Hirschman, 1970: 30). Örgütsel yazında iĢgören sesi, bir algılama 

veya bir tutumdan ziyade bir davranıĢ olarak kavramsallaĢtırılmaktadır. Potansiyel 

problemlere amirin dikkatinin çekilmesi ve yöneticilere maliyet avantajı sağlayacak 

öneriler sunulabilmesi gibi hususlar ses davranıĢı ile ilgili örneklerdir (Ng ve 

Feldman, 2011: 217).  

Ses davranıĢı, iĢgörenlerin iĢyerinde değiĢime yönelik yapıcı öneriler sunması 

ve örgütün etkinliğine katkı sağlamaya dönük olarak faaliyet göstermesidir. Buna 

ilave olarak ses davranıĢı, süreçlerin iyileĢtirilmesi ve örgütsel problemlere iliĢkin 

olarak yeni çözümler formüle edilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, örgütün 

etkinliği için ses davranıĢının önemi vardır. ĠĢgörenlerin ses davranıĢının örgütsel 

etkinliğe katkı sağladığı hususu çeĢitli araĢtırmacılar tarafından da vurgulanmıĢtır 

(Hung, Yeh ve Shih, 2012: 442). 

 ĠĢgörenler genellikle çalıĢtıkları örgütlerde düĢüncelerini seslendirme 

konusunda isteksiz davranmaktadır. Ses davranıĢı, mevcut durumu proaktif bir 

Ģekilde sorgulama ve yapıcı öneriler sunma olarak tanımlanabilir. Günümüzde 

Ģirketlerin hızla değiĢen pazarlar ve ciddi rekabet koĢullarında hayatta kalmak için 

daha fazla inovasyona yönelmesi ve hızlı yanıtlar vermesi gerekmektedir. Bundan 

dolayı ses davranıĢı günümüzde örgütler için kritik bir önem teĢkil etmektedir. Ses 

ile ilgili araĢtırmalarda, iĢgörenlerin örgütsel meseleler hakkındaki görüĢ ve 

endiĢelerini serbest bir biçimde açıklamasını teĢvik edecek faktörlerin bulunması 

genel kanıdır. Bireysel faktörler olan tatmin ile öz yeterlik ve takımın psikolojik 

güvenliği gibi durumsal faktörler ile iĢgörenlerin ses davranıĢı arasında pozitif bir 

iliĢki olduğu bulunmuĢtur. Son zamanlarda yapılan çalıĢmalarda ise, iĢgörenlerin 
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görüĢlerini seslendirebilmeleri için liderleri tarafından motive edilmelerinin önemi 

üzerinde durulmaktadır (Liu, Zhu ve Yang, 2010: 189-190). 

Ses davranıĢı; kiĢilerin sistem düzeyindeki amaçları desteklemesini, sistem 

düzeyindeki amaçlara yönelik engellerin üstesinden gelmek için biliĢsel kaynaklarını 

kullanarak öneriler geliĢtirmesini, öneriler açıklamak için inisiyatif almasını 

gerektirmektedir. Ses davranıĢı, bireylerin durumsal taleplerle baĢa çıkabilmesi için 

muhtemel bir yol olduğuna inanması ve kiĢilerarası ortamlarda fikirlerini açıklaması 

gerektiğine inanmasını ifade etmektedir (Lepine ve Dyne, 2001: 328). ĠĢgören sesi, 

problemlerin çözümü ve belki de öğrenilebilmesi doğrultusunda atılabilecek ilk adım 

olabilir. ĠĢgörenlerin problemler hakkındaki Ģikayeti olsun, kusur ve engellerin iĢaret 

edilmesi olsun veya proaktif bir Ģekilde çözümler geliĢtirilmesi olsun, örgütte 

geribildirime önemli katkı sağlamak olsun bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla 

ses ile ilgili önceden yapılan birçok araĢtırma mevcuttur. Teorik olarak, iĢgören 

sesinin önemi değerlendirilirken iyi sosyal iliĢkiler dikkate alınmalıdır (Pauksztat, 

Steglich ve Wittek, 2011: 303).  

Günümüzde bazı küçük ölçekli örgütlerde bile, yöneticilerin iĢgörenlerin 

kaygılarını anlayabilmesini sağlayan ve iĢgörenlerin endiĢelerini seslendirdiğinde 

yöneticilerinin bunu dinleyeceğini bildiği formal ve informal programlar 

geliĢtirilmektedir. ĠĢgörenler için ses mekanizmalarının sağlandığı örgütlerde 

iĢverenler somut avantajlar elde edebilmektedir. Genel olarak ses terimi, iĢgörenlerin 

çalıĢmakta olduğu örgütte karar verme ve iĢ aktivitelerinin nasıl gerçekleĢtirileceği 

hakkında bir Ģey söylemesi olarak ifade edilebilir. Akademisyenler ve uygulama 

yapanlar iĢgören sesi için diğer terimleri (katılım, sorumluluk, ilgi veya güçlendirme) 

farklı Ģekillerde kullanmıĢlardır (Wilkinson ve Fay, 2011: 65).  

Ses kavramı en yalın biçimiyle, bir durum karĢısında düĢüncesini belirtmek 

olarak ifade edilebilir. Yabancı literatüre göre ses davranıĢı, belirsiz bir 

homurdanmadan sert bir protestoya kadar derecelendirilen bir unsur olarak 

değerlendirilmektedir. Ses davranıĢı, eleĢtirmekten ziyade durumu iyileĢtirme 

maksadıyla yapılan yapıcı itiraz olarak tanımlanabilmekte ve ekstra rol davranıĢı 

olarak değerlendirilmektedir. Ses davranıĢı ile ilgili yapılan tanımlarda ortak 
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noktanın kaçınma yerine değiĢtirme giriĢimi olduğu görülmektedir. Ses davranıĢı; 

kanıksama, umursamama veya sessizleĢme davranıĢlarının aksine örgütü ve iĢi 

önemseme, yanlıĢ aktivitelere karĢı duyarlı olma ve fayda sağlama maksadı 

taĢımaktadır (Çakıcı, 2010: 76). 

Son elli yıldan beri araĢtırmacılar ses ve sessizlik ile ilgili kavramlara ilgi 

göstermiĢlerdir. ĠĢgörenler genellikle örgütteki iĢ ve iĢin geliĢtirilmesinde yapıcı 

yollar sunabilecek fikir, bilgi ve görüĢlere sahip olmaktadır. Bazen iĢgörenler fikir, 

bilgi ve görüĢlerini açıklamakta ve seslendirebilmektedir. Bu açıdan ses; fikir, bilgi, 

görüĢ ve kaygıların açıklanması olarak tanımlanabilir (Zehir ve Erdoğan, 2011: 

1390).  

ĠĢgören sesi, kiĢilerin potansiyel fayda ve riskleri değerlendirerek karar 

süreçlerine planlı bir biçimde katkı sağlamasıdır. Bir yandan ses, iĢgörenlerin 

yetenek ve değerli katkılarının vurgulandığı ve kanıtlandığı iyileĢtirmelere yol 

açabilirken diğer yandan da iĢgörenlerin kaygı ve önerilerini açıklamak suretiyle 

iyileĢtirmeler sağlaması çalıĢma grubunun paylaĢtığı yerleĢik rutin ve inanç 

sistemleriyle karĢı karĢıya gelebilmektedir (Gao, Janssen ve Shi, 2011: 788-789). 

Ses, yalnızca tenkit etmekten ziyade iyileĢtirme maksadıyla yapıcı tekliflerin 

açıklanmasına dayanan destekleyici bir davranıĢ olarak ifade edilmektedir. Ses, 

değiĢim doğrultusunda yenilikçi öneriler sunma ve diğerlerinin anlaĢamadığı standart 

iĢlemlerde küçük değiĢiklikler tavsiye etme gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Ses, 

örgütün çevresi dinamik olduğu zaman ve yeni fikirlerin sürekli geliĢmeyi 

kolaylaĢtırdığı zamanlarda önem teĢkil etmektedir (Dyne ve Lepine, 1998: 109). 

ĠĢgören sesi, iĢgörenlerin sorunları açıklaması doğrultusunda oluĢturulan bir 

mekanizma olarak ifade edilmektedir. Daha geniĢ olarak iĢgören sesi, Ģirketin karar 

verme süreçlerine katılımı ve kaygıların dile getirilmesi istikametinde faaliyette 

bulunma anlamlarına gelebilmektedir. ĠĢgören sesi mekanizmaları çeĢitli ülkeler ve 

çeĢitli Ģirketler arasında önemli farklılıklar gösteren bir unsur olarak 

değerlendirilebilir (Royer vd., 2008: 235-237). Günümüz yönetim literatüründe ses 

ile açıkça konuĢma kavramlarının eĢ anlamlı ya da açıkça konuĢmanın ses kavramını 

da kapsayacak Ģekilde kullanıldığı söylenebilir. 
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2.3.2. Açıkça KonuĢma (Speaking up)   

Açıkça konuĢma kavramı, bir kiĢinin baĢkalarının fikir ve eylemleri dahil 

olmak üzere önerilen veya gereken değiĢiklikleri kapsayan iĢyeri meseleleri 

hakkındaki görüĢ ve düĢüncelerini açık bir Ģekilde ortaya koyması, iĢle ilgili 

meselelere yönelik olarak farklı çizgide durabilmesi ve alternatif yaklaĢımlar 

sergileyebilmesi olarak ifade edilebilir (Premeaux ve Bedeian, 2003: 1538). 

Yoğun rekabet koĢulları, yüksek müĢteri beklentileri ve değiĢen dünyada 

kaliteye odaklanılması nedeniyle gittikçe artan bir Ģekilde örgütler iĢgörenlerinin 

daha fazla inisiyatif almasını, açıkça konuĢmasını ve sorumluluk üstlenmesini talep 

etmektedir. Örgütler yaĢamlarını sürdürebilmeleri için, bilgi ve bilgi birikimini 

paylaĢmaktan çekinmeyen, kendileri ve takımının inançlarını savunabilen çevre 

koĢullarıyla baĢa çıkabilecek insanlara ihtiyaç duymaktadır. Literatür personel 

güçlendirme ve açık iletiĢim kanallarına odaklanmasına rağmen, bazı iĢgörenlere 

göre çalıĢtıkları örgütler iletiĢimi ve bilgi paylaĢımını desteklememekte bu da 

değiĢim yönetimi programlarının baĢarısız olmasına neden olmaktadır (Vakola ve 

Bouradas, 2005: 441). 

 Açıkça konuĢma, bir örgütteki iç politikaları, faaliyetleri ve süreçlerini 

iyileĢtirmek motivasyonuyla yönetime bilgi, fikir ve öneri ifadesinde bulunmaktır. 

ĠĢgörenlerin örgütsel problemlerle ilgili görüĢ beyanına dayanan açıkça konuĢma, 

örgütsel iyileĢtirme gayesinden kaynaklanmaktadır. Ancak genellikle örgütsel 

problemler ve bununla ilgili fikirler mesai arkadaĢları, yakın arkadaĢlar ya da aile 

bireyleriyle paylaĢılırken, durumu etkileyebilecek güce sahip olan yöneticilerle 

konuĢulmamaktadır. Bunda olumsuz sonuçlardan kaçınmak ve zarar görmeme 

düĢüncesi etkili olmaktadır. Açıkça konuĢma ve ses davranıĢının önündeki en önemli 

engel korku olarak ifade edilebilir. Bundan dolayı ortak akıldan faydalanmak adına 

örgütler, iĢgörenlerinin açıkça konuĢabilecekleri formel mekanizmalar ve koĢullar 

sağlamalıdır (Çakıcı ve Çakıcı, 2008: 330). 

Açıkça konuĢma, bilgi paylaĢma ve geribildirim sağlama konusundaki 

isteksizlik iĢgörenlerin güven, moral ve motivasyonunu olumsuz olarak etkileme 

potansiyeli taĢımaktadır. Bilgi ve görüĢlerin esirgenmesi örgütsel karar verme, hata 
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düzeltme, geliĢtirme ve inovasyon süreçlerine zarar verebilmektedir. Açıkça 

konuĢma, olumlu olarak kabul edilen ve özellikle büyük örgütsel yeniden yapılanma 

faaliyetlerini gerçekleĢtiren Ģirketlerde baĢarılı bir örgütsel değiĢim sağlamak için 

iĢgörenlerin katkılarının gerektiği için, birçok örgüt tarafından yüksek övgü alan bir 

harekettir. ĠĢgörenlerin önerileri değiĢim süreci gerçekleĢirken çok değerli 

olabilmektedir (Nikolaou, Vakola ve Bourantas, 2008: 667). 

 Ses kavramı ilk olarak, itiraz edilebilir durumdaki meselelerden kaçınmak 

yerine değiĢtirmek adına herhangi bir giriĢimde bulunmak olarak tanımlanmıĢtı. 

Açıkça konuĢma kavramı, Hirschman tarafından 1970 yılında tatminsizliğin belirtisi 

olarak kavramsallaĢtırılan ses kavramından kolayca ayırt edilebilmektedir.  Açıkça 

konuĢma daha geniĢ bir kavram olarak, sadece iyileĢtirme ihtiyaçlarının ve 

önerilerinin seslendirilmesini değil, aynı zamanda baĢkalarının fikir ve faaliyetleri 

hakkında açık bir Ģekilde görüĢ ifade etmeyi, iĢle ilgili konulara yönelik olarak farklı 

çizgide durabilmeyi veya alternatif yaklaĢımlar gösterebilmeyi içermektedir 

(Premeaux ve Bedeian, 2003: 1538-1539). 

Ses davranıĢı ve açıkça konuĢma, bireyin üzerine vazife olmadığı halde daha 

etkin biçimde örgütsel iĢleyiĢi sağlamaya kendini yönlendirmesi ve hatta dert 

edinmesidir. Bu açıdan bakıldığında ses davranıĢı ve açıkça konuĢma örgütsel 

vatandaĢlık ile yakından bağlantılı görünmektedir. Açıkça konuĢma, direk olarak 

yöneticilerle yapılması öngörülen bir davranıĢ olmakla birlikte yöneticiye iletilmesi 

Ģartıyla dolaylı bir yol kullanılarak da yapılabilir. Bu açıdan bakıldığında, 

yöneticisiyle açıkça konuĢma cesareti sergileyemeyen bireylerle yöneticiler arasında 

kurulacak güvenilir bir mekanizma, kurumla ilgili problemler ile kurumu 

iyileĢtirmeye yönelik önerilerin dolaylı da olsa yöneticiye aktarılmasını sağlayacak 

ve problemin çözümüne katkı sağlayıcı bir iĢlev görebilecektir. Bununla beraber 

yöneticilerle doğrudan açıkça konuĢma mekanizmalarını da oluĢturmak ve 

etkinleĢtirmek önem arz etmektedir (Çakıcı, 2010: 77-78). 

2.3.3. Whistle-blowing Kavramı 

Whistleblowing kavramı 1980‟li yıllarda akademik literatürde bir ivme 

kazanmıĢ fakat bu konudaki yayınların büyük çoğunluğu temelde kitap incelemeleri 
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ve editöryel değerlendirmelerden oluĢmuĢtur. Whistleblowing konusunda 

günümüzde yazılan eserler özellikle bilgi teknolojileri, mühendislik ve bilimsel 

araĢtırma dergilerinde görülmektedir. 1980‟li yıllarda ayrıca whistleblowing 

konusundaki çalıĢmalar sosyolojik ve psikolojik perspektifte ele alınmıĢtır 

(Vandekerckhove, 2006: 13). 

1980‟li yıllarda literatürde whistleblowing kavramı belirmeye baĢladı. 

Whistleblower konumundaki kiĢiler örgütlerin üyesi durumunda olmakla birlikte 

disfonksiyonel örgütsel faaliyetler hakkında, bu problemlerin adresi konumundaki 

kiĢilere veya örgütlere bilgi açığa çıkarmaktadır. Whistleblowing konusundaki 

geleneksel tanıma göre, uygunsuz olan faaliyetlerin raporlanması gerektiği akla 

gelmekle beraber, bu terim gayrimeĢru ve örgütsel olarak disfonksiyonel 

uygulamaları kapsamaktadır (Keil vd., 2010: 789). 

Sosyologlar, psikologlar ve yönetim teorisyenleri, whistleblowing hakkında 

ve whistleblowing faaliyetinin topluma, iĢletmelere ve kiĢilere yönelik etkilerinin 

neler olduğu üzerinde çalıĢmalar yapmıĢlardır. Bununla beraber, whistleblowing 

faaliyetinin öneminin fark edilmesi ise nispeten son yıllarda gerçekleĢmiĢtir (Lewis, 

2011: 71). 

Whistleblowing konusunda yapılan geniĢ bir tanıma göre bu kavram, halen 

iĢgören olarak çalıĢan ya da daha önce iĢgören olarak çalıĢmıĢ kiĢi tarafından, iĢteki 

iĢlenen suçların, ihmallerin veya yasa dıĢı faaliyetlerin açığa çıkarılmasını 

kapsamaktadır (Lewis, 1995: 208). KiĢiler çalıĢmakta oldukları yerlerde yasa dıĢı 

veya etik olmayan faaliyetlerle karĢılaĢtıkları zaman hangi eylemi yapacaklarına dair 

bir karar vermek durumunda kalırlar. Whistleblowing, ahlaka aykırı veya etik 

olmayan uygulamaların iĢgören tarafından Ģirket yetkililerine, devlet otoritelerine ya 

da medyaya ifĢa edilmesi biçiminde tanımlanabilir (Boone ve Kurtz, 2011: 43). 

Whistleblowing, örgüt içerisindeki etiğe ve yasalara aykırı olan faaliyetlerin, 

örgüt içinde ve örgüt dıĢındaki ilgili kurumlara iletilmesi biçiminde tanımlanabilir. 

Whistleblowing faaliyeti, kiĢiler ve örgütler açısından hem olumlu hem de olumsuz 

sonuçlar meydana getirebilir. Whistleblowing, örgütteki yanlıĢ davranıĢların örgüt 

içindeki ve dıĢındaki bireylere rapor edilmesi faaliyetidir. BaĢka bir tanımda 
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whistleblowing, kamu faydası bakıĢ açısı ile motive olan ilgili kiĢinin, belirli bir 

yanlıĢ uygulamayı fark ederek kendi iradesiyle bu durumu yetkili olan kiĢi ya da 

görevliye ifĢa etmesi olarak ifade edilebilir. Buradaki önemli noktalardan biri, ifĢa 

etmenin dayandığı motivasyonun kiĢisel değil ve kamu faydası gözetmesi gereğidir 

(Özler, 2010: 195-197). 

Whistleblowing, iĢgörenin geniĢ bir topluluğun çıkarlarını muhafaza etmek 

adına, çalıĢmakta olduğu örgütte iĢlenen suçlara iliĢkin olarak bulunduğu grup 

dıĢındaki kimselere bilgi sızdırması biçiminde ifade edilebilmektedir (Sinha, 2008: 

396). Whistleblowing, iĢverenin nezdinde gerçekleĢen gayrimeĢru, ahlaka aykırı 

veya yasadıĢı uygulamaların, Ģimdiki veya daha önce örgütte çalıĢan kiĢiler 

tarafından, eylemleri etkileyebilecek kiĢilere ya da örgütlere ifĢa edilmesi olarak 

tanımlanabilmektedir (Near ve Miceli, 1995: 680). BaĢkalarının yaptığı etik 

ihlallerinin raporlanması olarak tanımlanabilecek olan whistleblowing, çoğu insan 

için atması zor bir adım olarak algılanmaktadır. Muhtemel whistleblower olabilecek 

kiĢiler genellikle, etiği ihlal edenlerin değil de, kendilerinin cezalandırılmasından 

korkmaktadır (Williams, 2007: 116).    

Whistleblowing, eğer bir iĢletmede ahlaka aykırı uygulamalar mevcut ise, 

iĢgörenlerin bu uygulamaları önce iĢletme yönetimine, eğer önlem alınmıyorsa 

kamuoyuna veya hukuki mercilere bildirme hakkını içermektedir. Burada önemli 

olan mağdur olanın mağduriyetinin giderilmesine yönelik bir davranıĢ meydana 

gelmesidir. Whistleblowing, örgütlerde muhtemel kötü ve yanlıĢ davranıĢların 

raporlanması ya da açığa çıkarılmasıdır. (Durak, 2012: 18-19). 

  2.3.4. Konu Benimsetme (Issue Selling) 

  Konu benimsetme, iĢgörenlerin sessizliği kırması ve konularla ilgili açıkça 

konuĢması olarak bahsedilebilecek bir kavramdır (Piderit ve Ashford, 2003: 1479).  

Konu benimsetme, belirli kiĢilerin baĢkalarını örgütsel performans için gerekli olan 

eğilimlerin, geliĢmelerin, olayların kavranabilmesi ve bunlara dikkat çekilmesi 

yönünde etkilemesi süreci olarak ifade edilebilir. Konu benimsetme, örgütün zamana 

ve dikkate olan yatırımını biçimlendirmekte ve böylece kısmen de meydana gelen 

değiĢimleri ve eylemleri biçimlendirmiĢ olmaktadır. Konu benimseticiler (Issue 
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Sellers) konuları benimsetmek adına hareket ederek birikimlerini kullanmakta ve üst 

düzey karar vericilerin dikkatlerini çekmektedirler. Burada hareket etmek ile demek 

istenen, etkileĢim oluĢturan davranıĢlardır (Dutton, O‟neill ve Lawrence, 2001: 716).  

Konu benimsetme, belirli kiĢilerin baĢkalarını, konuların kavranması ve 

dikkat çekilmesi yönündeki davranıĢları ile yönlendirmesi doğrultusunda etkilediği 

süreç olarak ifade edilebilir. Örgütsel açıdan konu benimsetme özellikle orta düzey 

yöneticiler üzerine odaklanmaktadır. Orta düzey yöneticiler konular hakkında 

sağladığı veya sağlamadığı önemli bilgilerle üst yöneticileri yönlendirebilmekte, 

kaynakları seferber edebilmekte, seçtiği bazı konulara üst yönetimin dikkatini 

çekebilmektedir (Dutton ve Ashford, 1993: 398). 

 Örgütsel perspektif açısından konu benimsetme, karar vermenin erken 

safhaları için kritik bir süreç olarak görülmektedir. Konu benimsetme süreci, 

özellikle yüksek rekabetin olduğu ve yüksek hızın olduğu çevrede geleneksel 

olmayan rekabet biçimleriyle karĢı karĢıya kalan örgütler için önemlidir. Hem hızın 

hem de yüksek kaliteli karar süreçleriyle baskı altındaki yüksek hızlı çevrede hızlı bir 

biçimde hareket etmek gerekli bir unsur olarak öne çıkmaktadır (Dutton vd., 1997: 

408). Konu benimsetme günümüz iĢletmelerinin dikkatle üzerinde durması gereken 

bir uygulama olarak görülebilir. 

 2.3.5. Ġlkeli Örgütsel Muhalefet (Principled Organizational Dissent) 

 Ġlkeli örgütsel muhalefet kavramı, iĢgörenin ifade davranıĢlarından biri 

olarak farklı bir bakıĢ açısına dayanmaktadır. Ġlkeli örgütsel muhalefet, örgütteki 

yasal ve sosyal normların ihlal edilmesine karĢı vicdani itirazla ilgilidir. Ġlkeli 

örgütsel muhalefet ile ilgili olarak Graham altı yegâne formdan oluĢan bir tipoloji 

önermiĢtir. Ġlkeli örgütsel muhalefetin iki formu sessiz muhalefettir ve esasen kiĢinin 

sessiz kalarak örgütte kalmaya devamı tercih etmesi ya da sessizce ayrılması olarak 

farklılaĢmaktadır. Ġlkeli örgütsel muhalefetin dört formu ses temellidir ve kiĢinin 

örgütte kalmayı veya ayrılmayı seçmesi ya da sesin ifadesinin örgütün içsel veya 

dıĢsal kanallarıyla gerçekleĢmesi olarak farklılaĢmaktadır. Bu dört ses temelli form 

Ģöyle açıklanabilir: a) yalnızca içsel kanalların kullanılması ile içsel değiĢim çabası 

veya protestosu (içsel-kalma), b) ayrılırken istifası için nedenlerini açıklamak (içsel-
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ayrılma), c) dıĢsal baskıyı kullanarak içsel değiĢim çabası veya protestosu (dıĢsal-

kalma), ve d) kamuoyu protestosu ile beraber ayrılmak (dıĢsal-ayrılma). Graham‟a 

göre, bahsedilen son iki form whistleblowing davranıĢı tiplerini temsil etmektedir 

(Brinsfield, 2009: 23). 

2.3.6. Sorumluluk Alma (Taking Charge) 

Sorumluluk alma, yeni bir kavram olarak değerlendirilmekte ve açıkça 

konuĢmaya benzemektedir. Sorumluluk alma, iĢin nasıl gerçekleĢtirildiği ile ilgili 

olarak fonksiyonel değiĢimleri baĢarılı bir Ģekilde sonuçlandırmada istekli ve yapıcı 

gayretleri içermekte ve informel bir liderlik biçimi olarak ele alınabilmektedir. 

Sorumluluk alma, açıkça konuĢmaya benzer olarak örgütün içsel fonksiyonlarının 

iyileĢtirilmesini amaçlamaktadır. Ancak, açıkça konuĢma görüĢ beyanı ile 

alakalıyken, sorumluluk alma ise iĢlerin icra edilme biçimini değiĢtirmeyi amaçlayan 

davranıĢsal gayretlerle ilgili bir unsurdur (Çakıcı, 2007: 150-151). 

2.3.7. Üstleri Etkileme (Upward Influence)  

Üstleri etkileme, astların bireysel veya örgütsel amaçlara ulaĢmayı 

kolaylaĢtıran taktik seçimi için üst kademedekileri iknaya yönelik ölçülü bir giriĢimi 

olarak ifade edilebilir. Üstleri etkileme faaliyeti gerçekleĢirken hiyerarĢik zincir 

içerisinde daha güçlü bireylere ulaĢmak hedeflenmektedir (Çakıcı, 2010: 10).            

Genel olarak üstleri etkileme taktikleri, arzu edilen sonuçları elde etmek için astların 

amirlerini harekete geçirmek adına tasarlanan faaliyetlerdir (Higgins, Judge ve 

Ferris, 2003: 100). Üstleri etkileme konusunda örgütlerde çeĢitli mekanizmalar 

oluĢturma yolunda hareket edilebilir. 

2.3.8. ġikâyet Etme (Complaining) 

Kowalski tarafından ortaya konan tanıma göre Ģikâyet etme; önceden öznel 

olarak tecrübe edilmiĢ olan ya da olmayan, duyguları açığa vurmaya veya zihindeki 

amaçlara eriĢmeye yönelik yahut her ikisini de amaçlayan tatminsizlik ifadeleridir. 

Kowalski, Ģikâyet etmenin kiĢilerarası iliĢkilerde çok yaygın olduğu sonucuna varmıĢ 

ve bunun özellikle de kiĢilerin Ģikâyet etmenin algılanan maliyetini düĢük olarak 

gördüğü ve tatminsizliğin yüksek olduğu durumlarda oluĢtuğunu belirtmiĢtir. 
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Bununla beraber, Kowalski, tüm Ģikâyet etmelerin de tatminsizliğin dıĢavurumu 

olmadığını, tatmin olmuĢ kiĢilerin de sempati veya dikkat çekme gibi kiĢilerarası 

amaçlarına eriĢmek için Ģikâyet etme davranıĢı gösterebileceğini ifade etmiĢtir 

(Brinsfield, 2009: 24-25).  

Bu konuda yapılan bir araĢtırmaya göre, bazı demografik yapılar, kiĢisel 

özellikler ve olayların Ģikâyet etme davranıĢı ile iliĢkili olabileceği ileri sürülmüĢtür. 

BaĢka bir çalıĢmada ise, Ģikâyet etme davranıĢı gösterenlerin genç, iyi eğitim almıĢ, 

maddi koĢullarının iyi olması eğilimi yüksek bireylerden oluĢtuğu ifade edilmiĢtir 

(Erdoğan, 2011: 29). 

 2.4. Sessizlik Teorileri 

Gerek sessizlik kararı gerekse iĢyerindeki ifade biçimleriyle ilgili kararlar, 

literatürde bilinen ortak bir teorik temel çerçevesinde ele alınabilir (Çakıcı, 2010: 

15). 

2.4.1. Ajzen’in Planlı DavranıĢ Teorisi 

Tutumların davranıĢları nasıl ve ne zaman etkilediği ile ilgili son zamanlarda 

gerçekleĢtirilen çalıĢmaların çoğu Ajzen‟in 1985 ve 1987 yıllarında meydana 

getirdiği Planlı DavranıĢ Teorisi‟nden etkilenmiĢtir. Bu teori, Ajzen‟in Fishbein ile 

1975 ve 1980 yıllarında birlikte oluĢturduğu “Mantıksal Eylem Teorisi‟nin bir 

uzantısı olarak değerlendirilmektedir. Her iki teoride, davranıĢların belli bir nedene 

dayandığı varsayımı üzerine kurulmuĢtur. Bu teorilere göre, kiĢiler davranıĢlarının 

sonuçları hakkında önceden düĢünmekte, seçtikleri bir sonuca ulaĢmak için bir karara 

varmakta ve bu kararı uygulamaktadır. Diğer bir deyiĢle, davranıĢlar belli bir niyet 

sonucunda meydana gelir. Bu niyet, önceden düĢünülen sonuca ulaĢmaktır. Bu 

teorilere göre, bir davranıĢı belirleyen doğrudan tutum değil, niyettir. Tutum niyeti, 

niyet de davranıĢı etkilemektedir (KağıtçıbaĢı, 2010: 124). 

 Planlı DavranıĢ Teorisi, belirli bir çerçevede oluĢan insan davranıĢlarını 

açıklamak ve tahmin etmek maksadıyla tasarlanan bir davranıĢ teorisi olarak 

değerlendirilebilir. Planlı davranıĢ teorisine göre kiĢilerin bir davranıĢı 

gerçekleĢtirmesinin birincil açıklayıcısı niyet olarak ifade edilmektedir. KiĢilerin 
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niyetlerinin ise tutumlar, algılanan sosyal baskı (öznel normlar) ve algılanan 

davranıĢsal kontrol tarafından açıklandığını tarif eder. DavranıĢa yönelik tutum, 

algılanan sosyal baskı ve algılanan davranıĢsal kontrol değiĢkenleri niyeti 

açıklamakta, niyet ise davranıĢı açıklamaktadır (Küçük, 2011: 146-147).  

Planlı davranıĢ teorisine göre, insan eylemlerini etkileyen üç temel faktör 

mevcuttur. Bunlar; davranıĢın olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilmesi 

(davranıĢa yönelik tutum); davranıĢı gerçekleĢtirmek veya gerçekleĢtirmemeye göre 

algılanan sosyal baskı (öznel norm); davranıĢ hakkındaki öz-yeterlik (algılanan 

davranıĢsal kontrol) olarak sıralanmaktadır. DavranıĢa yönelik tutum, öznel norm ve 

algılanan davranıĢsal kontrol unsurlarının birleĢimi ile birlikte davranıĢsal niyetin 

biçimlendirilmesi yönünde ilerlenir. Genel bir kural olarak, daha olumlu tutum ve 

öznel norm ve yüksek derece algılanan davranıĢsal kontrol ile birlikte kiĢinin 

niyetinin davranıĢa yönelmesi daha güçlü bir Ģekilde gerçekleĢir. Sonuçta, 

davranıĢlar üzerindeki yeterli fiili kontrol derecesi, fırsat meydana geldiğinde 

kiĢilerin niyetlerini uygulamasını etkiler (Ajzen, Brown ve Carvajal, 2004: 1109-

1110). 
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Kaynak. Ajzen, I. (1991): “The Theory of Planned Behavior”, Organizational Behavior and 

Human Decision Processes, 50, s.182. 

DavranıĢa yönelik tutum, bireysel bir faktör olarak tarif edilmekte ve kiĢilerin 

bir davranıĢı eyleme geçirme konusundaki olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerini 

ifade eder. Algılanan sosyal baskı, kiĢinin herhangi bir davranıĢı gerçekleĢtirme veya 

gerçekleĢtirmeme konusunda algılamıĢ olduğu sosyal baskı ya da kolaylığı ifade eder 

(Küçük, 2011: 147-148). Öznel norm, davranıĢı gerçekleĢtirecek olan kiĢinin, dikkate 

aldığı grubun davranıĢına yönelik düĢüncesinin, nasıl olacağına iliĢkin inancıdır 

(Bayram, 2010: 13). 

Ajzen ve Madden tarafından 1986 yılında yapılan çalıĢmada, öğrencilerin 

derslerinden A notu ile geçmek istediklerini keĢfedildi. Bu ĢaĢılacak bir Ģey değildi. 

A notu öğrencilerin gözünde çok değerlidir (tutum) ve kendi aileleri ile arkadaĢları 

onlardan bu notu yakalamalarını isterler (öznel norm). Ne var ki, gerçekte A notu 

almaya iliĢkin tahminler, öğrencilerin kendi yeteneklerine iliĢkin algıları hesaba 

katılmadığı sürece güvenilir durumda olmamaktadır. Ajzen, algılanan davranıĢsal 

kontrolün ya davranıĢsal niyet üzerinde ya da doğrudan bizzat davranıĢ üzerinde 

edimde bulunabileceğini öne sürmüĢtür. Ajzen, buna planlı davranıĢ teorisi adını 

vermiĢtir (Hogg ve Vaughan, 2007: 186). 

2.4.2. Vroom’un BekleyiĢ Teorisi 

1964 yılında Victor Vroom tarafından ortaya konulan bekleyiĢ teorisi 

(Expentancy Theory), insan davranıĢlarını kiĢinin amaç ve seçimleriyle, bu amaçları 

baĢarmadaki beklentileri açısından ifade etmeye çalıĢmaktadır. Bu doğrultuda, 

bireyler hangi sonuçları tercih edeceklerini belirler ve onları elde etmek adına 

gerçekçi tahminlerde bulunurlar. BekleyiĢ teorisine göre bireylerin sonuca ulaĢma 

beklentisi yüksek olan ve arzu ettikleri amaçlar için çabaladıkları, beklentisi yüksek 

olmayan ve arzulamadıkları amaçlar için çaba göstermedikleri söylenebilir (Gürüz ve 

Gürel, 2009: 288-289). 

Victor Vroom tarafından geliĢtirilmiĢ olan bekleyiĢ teorisi, çalıĢanı neyin 

motive ettiği üzerinde değil, motivasyonun kavramsal belirleyicileri üzerine 

odaklanır. Bu teori, çalıĢanların davranıĢ seçimlerini nasıl yaptıklarını, diğer bir 
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deyiĢle çalıĢanın amaçlarıyla iĢteki davranıĢları arasındaki iliĢkiyi ortaya 

koymaktadır. BekleyiĢ teorisine göre, çalıĢanları iki Ģey motive etmektedir. Bunlar: 

çalıĢanların bir Ģeyi ne kadar istediği ve onlara ulaĢma Ģanslarının ne olduğu olarak 

ifade edilebilir (Serinkan, 2008: 112). 

Vroom tarafından geliĢtirilen bekleyiĢ teorisi, motivasyonun kiĢilerin 

görevleri yerine getirme yetenekleri ve arzulanan ödüllere ulaĢma konusundaki 

beklentilerine bağlı olduğunu ileri sürmektedir. BekleyiĢ teorisi, ihtiyaç ve ödüllerin 

çeĢitlerini belirlemekle değil, kiĢilerin ödülleri almak için kullandıkları düĢünce 

süreci ile ilgilenmektedir (Barutçugil, 2004: 191). Vroom tarafından geliĢtirilen 

bekleyiĢ teorisine göre iĢ ve görev baĢarısı, büyük ölçüde ödüllendirilen bir 

davranıĢın fonksiyonu olarak değerlendirilmektedir (Eren, 2003: 591). 

Victor Vroom‟a göre, bir bireyin belli bir iĢ için gayret göstermesi iki faktöre 

bağlıdır. Bunlar; a) Valens (kiĢinin ödülü arzulama dercesi) ve b) BekleyiĢ 

(ödüllendirilme olasılığı) olarak ifade edilebilir. Bu durumda Motivasyon=Valens x 

BekleyiĢ olarak ifade edilebilir. Bu modelin üç temel kavramı mevcuttur. Bunlar, 

valens, bekleyiĢ ve araçsallıktır (Koçel, 2010: 632-633). 
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Kaynak. Mullins, L.J. (2010): Management & Organisational Behaviour, Ninth Edition, Prentice 

Hall, Italy, s.270. 

2.4.2.1. Valens (Valence) 

Valens, bir kiĢinin belirli bir çaba sarf ederek ulaĢacağı ödülü arzu etme 

düzeyini belirtir. Belirli bir ödül farklı bireyler tarafından farklı biçimlerde 

arzulanabilir. Ġnsan ihtiyaçlarının farklılığından dolayı, bazı kiĢiler böyle bir ödülü 

çok arzu ederken, bazıları da bu ödüle hiç değer vermeyebilir. Hatta, baĢka kiĢiler 

için böyle bir ödül, çaba harcamaya değmeyecek bir değeri de ifade edebilmektedir 

(Koçel, 2010: 632-633). Valens, bireyden bireye değiĢebilir. Bazı bireyler için çok 

anlamlı ve değerli olan ödül bazıları için ise, hiçbir önem taĢımayabilir. Bundan 

dolayı valens, -1 ile 1 arasında değer alabilmektedir (Saruhan ve Yıldız, 2009: 254). 

Valens, spesifik sonuçlar hakkında hissedilenlerdir. Bu durum belirli bir 

sonucun, kiĢisel olarak çekiciliği veya tercih edilmesi ile ilgilidir. Vroom değer ile 

valens kavramlarını ayırmıĢtır. Bir kiĢi bir amacı arzu edebilir fakat onu elde 

ettiğinde az tatmin duyabilir. BaĢka bir deyiĢle, bir kiĢi bir amaç için çabalamaktan 

sakınabilir fakat bu amaç ona tatmin sağlayabilir (Mullins, 2010: 270).  

2.4.2.2. BekleyiĢ 

BekleyiĢ, belirli bir seviyede çaba gösterilmesi sonucunda belirli bir sonuca 

ulaĢılacağına iliĢkin duyulan inancı ifade etmektedir. Zihinsel ya da bedensel çabanın 

beklenen olumlu sonuçlara ulaĢtıracağına olan inancın yüksek olması halinde kiĢi 

daha çok çaba harcar. BekleyiĢ bireyin kendisine Ģu soruyu sormasıyla alakalıdır: 

“Çaba gösterirsem, arzulanan sonuçlara ulaĢabilecek miyim?” (Ataman, 2002: 448).  

BekleyiĢ, bireyin algıladığı bir olasılığı ifade etmektedir. Bu olasılık belirli 

bir gayretin belirli bir ödülle ödüllendirileceği hakkındaki bir durumdur. Eğer birey 

çaba sarf etmekle belirli bir ödüle ulaĢacağına inanıyorsa, daha fazla çaba sarf 

edecektir. Bu nedenle bekleyiĢi 0 ile +1 arasında değiĢen bir değer ile belirtmek 

mümkün olmaktadır. Eğer birey belirli bir çaba ile belirli bir ödül arasında bir iliĢkisi 

görmezse, bu durumda bekleyiĢ 0 değerinde olacaktır (Koçel, 2010: 633). 
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2.4.2.3. Araçsallık   

           Vroom‟un ifade ettiği diğer kavram araçsallıktır. Araçsallık, birinci 

derecedeki sonuçların, ikinci derecedeki sonuçlarla iliĢkisi konusunda kiĢinin 

algısıdır. “ġunu yaparsam Ģu sonucu elde ederim” anlamındaki araçsallık +1‟den -1‟e 

uzanan değerde görülmektedir. Eğer ücretin yükselmesi verimlilik sağlıyorsa 

araçsallığın değeri +1 olabilir. Ġkinci derecedeki sonuçlar, birinci derecedeki sonuçlar 

olmadan mümkün olmuyorsa araçsallık -1 değerinde olabilir (Can, 2005: 242). 

Araçsallık, kiĢinin kendisine, “arzulanan sonuçlara ulaĢırsam bunun bana ne 

gibi bir faydası olacak?” sorusuyla alakalıdır. Araçsallık, kiĢinin arzulanan sonuçlara 

ulaĢması durumunda bunun kendisi için sağlayacağı faydaya iliĢkin algısı olarak 

ifade edilebilir. Birinci derecedeki sonuçlara ya da baĢka bir deyiĢle örgütsel 

amaçlara eriĢilmesi halinde bu durumun ikinci derece sonuçlara baĢka bir ifade ile 

kiĢisel amaçlara (para kazanma, güvenliği sağlama vb.) ulaĢtırıp ulaĢtıramayacağı 

hususu önemlidir (Ataman, 2002: 448). 

Araçsallık, bireyin gösterdiği verimliliğin belli sonuçlara ulaĢması olarak 

ifade edilebilir. Diğer bir deyiĢle, birey gösterdiği performans sonucunda bir ödül 

alabilir. Bu ödüllendirme, birinci derece sonuç olarak isimlendirilir. Mesela, kiĢi 

baĢarısının sonucu olarak yüksek bir maaĢ alabilir. Bu maaĢ artıĢı, ikinci derece 

sonuç olarak adlandırılan amaca ulaĢılabilmesini sağlayan bir araçtır. KiĢinin 

tanınması, terfisi için bir araçtır (Efil, 1998: 103). 

             2.4.3. Sessizlik Sarmalı (Spirals of Silence) 

 KiĢiler ne düĢündüklerini açıkça söyleme davranıĢı gösterirken, mevcut konu 

hakkındaki hâkim görüĢün kendi algılamalarını önemli ölçüde etkilediği 

görülmüĢtür. 1975, 1985 ve 1991 yıllarında Noelle-Neumann tarafından kamuoyu 

araĢtırmaları bağlamında geliĢtirilen sessizlik sarmalı teorisi, kiĢilerin kendi 

doğrularını söyleyip söylememe kararını nasıl izah ettiği üzerinde durmuĢtur. 

Sessizlik sarmalı; medya ve kiĢilerarası görüĢler gibi dıĢsal güçlere, bireyin 

düĢüncesini açıklama istekliliği ile bağlantılıdır. AĢağıdaki Ģekil 8, sessizlik 

sarmalının temel iĢleyiĢini göstermektedir. Bu durum, heterojen kiĢilerden oluĢan 
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örgütlerdeki bireylerin dünya hakkında önceden sahip olunan farklı inançlara sahip 

olması önermesi ile baĢlar. KiĢilerin görüĢlerini açıklama konusundaki istekliliği 

sadece kendi kiĢisel fikirlerinden değil aynı zamanda dıĢ çevre tarafından özellikle de 

algıladıkları hâkim düĢünce ikliminden etkilenmektedir. Eğer kiĢiler çoğunluk ile 

mutabık olduğuna emin değillerse, görüĢlerini açıklama konusunda isteksiz 

davranabilirler (Bowen ve Blackmon, 2003: 1395-1396). 

   

 

 

 

 

 

 

 

             ġekil 8. Sessizlik Sarmalının Temel ĠĢleyiĢi 

Kaynak. Bowen, F. ve Blackmon, K. (2003): “Spirals of Silence: The Dynamic Effects of Diversity 

on Organizational Voice”, Journal of Management Studies, s.1396. 

Sessiz kalmayı tercih etmenin dayandırıldığı diğer bir teori olan sessizlik 

sarmalı teorisi, ilk olarak kamuoyu çalıĢmalarında geliĢtirilmiĢtir. Sessizlik sarmalı 

teorisinin temeli olarak; kiĢiler çoğunluk olmadıkları takdirde kendilerine 

inanılmayacağını ve görüĢlerinin önemsenmeyeceğini düĢünerek fikirlerini ifade 

etmede isteksiz davranır. Eğer kiĢi, çoğunluk ile aynı fikirde değilse veya kamuoyu 

desteğinin zayıf olduğu anlaĢılıyorsa fikirlerini açıklamada isteksiz olabilir (Çakıcı, 

2010: 17).   Sessizlik sarmalı, aleni düĢünce ve görüĢlere uygun olarak sessizliğin 

nasıl meydana geldiği ve nasıl devam ettiği ile ilgili olarak bir görüĢ sağlamaktadır 

(Alparslan, 2010: 38). 
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KiĢilerin görüĢleri ve davranıĢları üzerindeki çevrenin etki derecesi sosyal 

araĢtırmalar için karmaĢık bir konu olarak değerlendirilmektedir. Noelle-Neumann 

tarafından belirtilen husus, çoğunluk baskısının hâkim olduğu bir ortamda kiĢiler 

çoğunluğun görüĢüne uymakta veya izolasyonla karĢılaĢmaktadır (Moreno-Riano, 

2002: 66). 

2.4.4. Fayda-Maliyet Analizi 

KiĢiler, sessiz kalma veya açıkça konuĢma kararını verirken, fayda-maliyet 

analizi gerçekleĢtirirler. KiĢiler açıkça konuĢarak elde edebilecekleri faydalara karĢı, 

konuĢmanın olası bedelini tartmak suretiyle fayda-maliyet analizi gerçekleĢtirirler. 

Direkt bedeller; gösterilen enerji ve zaman kaybı olarak ifade edilebilir. Endirekt 

bedeller ise, azalan imaj, itibar kaybı, görüĢüne karĢı çıkılanların misilleme yapma 

olasılığı, artan muhalif iliĢkilerin oluĢturacağı risk ve çatıĢmalar, görüĢü yok 

sayıldığında veya göz önüne alınmadığında hissedilen psikolojik rahatsızlıklar olarak 

sıralanabilir. Terfi etmeye yönelik engel ve iĢini kaybetme de ödenen bedeller olarak 

ifade edilebilir (Bildik, 2009: 22). 

2.4.5 Kendini Uyarlama (Self-Monitoring) 

Kendini uyarlama teorisine göre, kiĢiler durumun gereklerine göre 

davranıĢlarını uyumlaĢtırmak için hassasiyetlerini ortama göre değiĢtirmektedir. 

Kendini uyarlama, insanların kiĢiler arası iliĢkilerinde kendini göstermenin, 

kamudaki görüntüsünü gözlemleme, inceden inceye ayarlama ve kontrol etmenin 

düzeyi ile bağlantılıdır. Kendini uyarlama düzeyi yüksek olan kiĢiler, kamuda iyi 

izlenim verme hatırına sosyal davranıĢlarını bilerek değiĢtirme yeteneğinde ve 

ortamsal ipuçlarını kullanabilen kiĢilerdir. Kendini uyarlama düzeyi düĢük olan 

kiĢiler ise kendi içindeki tavırları, duyguları, düĢünceleri ve yargıları yansıtma 

eğilimi gösterirler. Bu durumdaki kiĢiler, kendini uyarlama düzeyi yüksek olan 

kiĢilere göre daha açık konuĢmaktadır. Çünkü kendini uyarlama düzeyi düĢük olan 

kiĢiler, kim oldukları ile nasıl davrandıkları arasındaki tutarlılığa önem vermekte ve 

gerçek fikirleri ile hissettikleri ne ise onu açıklamaktadırlar (Çakıcı, 2007: 154). 
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            2.5. Sessizlik Türleri 

Sessizlik türleri Pinder ve Harlos tarafından 2001 yılında gerçekleĢtirilen ve 

belirtilen bu çalıĢmadan yararlanılarak Dyne, Ang ve Botero tarafından 2003 yılında 

yapılan sınıflandırma olarak iki Ģekilde ifade edilebilir. 

            2.5.1. Pinder ve Harlos’un Sessizlik Sınıflandırması 

           Yönetim literatürü incelendiğinde, ikili ve üçlü sessiz davranıĢ sınıflandırması 

yapıldığı görülmektedir. Pinder ve Harlos tarafından 2001 yılında gerçekleĢtirilen 

araĢtırmada, iĢgören sessizliği (employee silence) kavramını geliĢtirdikleri ve iĢgören 

sessizliğini ne çeĢit ortamların ürettiğini ortaya koyan bir model öne sürdükleri 

çalıĢmada iki tür sessizlikten bahsetmiĢlerdir. Algılanan haksızlığa yanıt niteliği 

taĢıyan ve davranıĢsal, duygusal ve biliĢsel unsurları mevcut olan bu sessiz davranıĢ 

biçimleri; sineye çekme (quiescence)  ve kabullenme (acquiescence) olarak ifade 

edilebilir (Çakıcı, 2010: 31). 

            2.5.1.1. Sineye Çekme (Quiescence) 

            Sineye çekme (quiescence), sessizliğin bir türü olarak iĢgörenin kasıtlı 

ihmalini(savsamasını) temsil etmektedir. ĠĢyerindeki haksızlık bağlamında rahatsız 

edici ve kiĢinin kendi ya da baĢkalarının yardımı ve teĢviki ile değiĢtirebileceği 

bilinçli bir durumu ifade etmektedir. Sineye çekme durumu, bir kiĢinin koĢullarında 

anlaĢmazlık yaĢadığı, aslında sessizlik içinde sıkıntı çektiği, mevcut durumu 

değiĢtirecek alternatiflerin varlığının farkında olduğu ve henüz onları keĢfetmek için 

isteksiz olduğu bir vaziyeti tarif eder. Bununla birlikte, sineye çekme durumunda 

olan iĢgörenler, sessizliği üreten ve besleyen koĢulları değiĢtirmek için sessizliğini 

kırmada hazır durumdadırlar (Pinder ve Harlos, 2001: 348). Sineye çekme, “ihmal 

etme” davranıĢıyla karakterize edilen bir sessizlik türü olarak rahatsız edici, bilinçli 

ve kasıtlı bir durumu belirtmektedir (Erenler, 2010: 18). Sineye çekme (quiescence), 

açıkça konuĢmanın sonuçlarından korku nedeniyle kasıtlı bir biçimde sessiz kalma 

olarak ifade edilmektedir. Sineye çekme, kabullenmeye göre, geçici bir sessizlik hali 

olabilir ve birey açıkça konuĢmaya ikna edilebilir. KiĢi, haksızlığın farkında olmakla 

beraber durumu düzeltebilecek olan bireylere sessizliğini bozmak için fırsat 

kollamaktadır (Çakıcı, 2010: 33-34). 
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            2.5.1.2. Kabullenme (Acquiescence) 

            Kabullenmede, iĢgörenler kendilerinin durumu değiĢtirme kapasitesinde 

olmadığını algılayarak, duruma boyun eğme suretiyle mevcut örgütsel Ģartları kabul 

etmekte ve yaĢananları doğal olarak görmektedir. Kabullenmede iĢgörenler, 

bulunduğu ortam Ģartlarını az ya da çok normal kabul ettikleri için, bazı Ģeylerin 

yanlıĢ gittiğini gösteren olaylar olsa da Ģartları değiĢtirme konusundaki 

farkındalıkları azdır (Erenler, 2010: 19). 

            Kabullenme (acquiescence),  iĢgörenin mevcut seçenekler için farkındalığının 

sınırlandığı ve kendisinin örgütteki yeri ile ilgili örgütsel koĢullara yönelik derinden 

bir kabulü anlamına gelmektedir. Haksızlığın olduğu koĢullarda, var olan seçeneklere 

yönelik aldırmazlık ve herhangi bir çabalama arzusundan yoksun olma durumu 

meydana gelmektedir. Kabullenme (acquiescence), sineye çekmeye (quiescence) 

göre daha derin bir durumu yansıtmaktadır. Kabullenme, sineye çekmeye göre daha 

fazla yardım veya teĢvik gerektirmektedir. Kabullenmede iĢgörenler, sessizliklerinin 

daha az bilincinde ve sineye çekmeye göre değiĢim için daha az hazır ve daha az 

isteklidir. Kabullenmede, sineye çekmeye benzer olarak bu durum rahatsızlık verici 

fakat motivasyonel kapasite daha zayıftır. Kabullenmedeki kiĢiler derin bir 

kabullenme ile birlikte ilerleme umutlarından vazgeçmiĢ ve iyileĢtirme olasılığı olan 

dıĢsal olayların öneminin az ya da çok farkında değillerdir (Pinder ve Harlos, 2001: 

349). 

             AĢağıdaki tablo 3‟te sessizliğin iki türünün sekiz boyut açısından 

değerlendirilmesi sunulmaktadır. Mesela, tablo 3‟te sineye çekme (quiescence), 

iĢgörenlerin itiraz edilebilir durumdaki meselelere razı olmadığı bilinçli bir durumu 

ve nispeten gönüllü bir durumu ifade etmektedir. Buna göre sineye çekmede, mevcut 

durumun kabulü nispi olarak düĢük, stres düzeyi nispeten yüksek ve iĢgörenlerin 

alternatiflerin farkında olması daha fazladır. Sineye çekme, dıĢ etkilerle daha az 

teĢvik edilir ve sonraki örgütsel olaylar sesi veya ayrılmayı tetikleyebilir. Sineye 

çekmeyle ilgili baskın duygular, korku, öfke, sinizm, umutsuzlık ve muhtemelen 

depresyondur. Buna karĢın kabullenmede (acquiescence), iĢgörenlerin sessizliği 

gönülsüzdür ve durumlarını fark etme bilincinden yoksundurlar. Kabullenmede 
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mevcut duruma müsamaha nispeten yüksektir. Kabullenmedeki iĢgören kendi 

koĢullarını normal veya beklediği gibi kabul eder. Bu nedenle, stres düzeyi nispeten 

düĢük ve iĢgörenler kendi durumlarında yeni alternatifler arama ve oluĢturma 

motivasyonu yüksek değildir. Bundan dolayı, kabullenmedeki iĢgörenlerin ses veya 

ayrılma durumu daha azdır. AĢağıdaki tabloda görüldüğü gibi, kabullenmede baskın 

duygu katlanma olarak ifade edilebilir (Pinder ve Harlos, 2001: 350-352). 

 Sineye Çekme  

 (Quiescence) 

Kabullenme 

 (Acquiescence) 

Gönüllülük Nispeten Gönüllü Nispeten Gönülsüz 

Bilinçlilik Bilinçli Daha az bilinçli 

Kabul Etme DüĢük Yükseğe Yakın 

Stres Seviyesi Yükseğe Yakın DüĢüğe Yakın 

Alternatiflerin 

Farkındalığı 

Nispeten Yüksek Nispeten DüĢük 

Ses Eğilimi Nispeten Yüksek Nispeten DüĢük 

Ayrılma Eğilimi Nispeten Yüksek Nispeten DüĢük 

Baskın Duygular Korku,Öfke, 

Umutsuzluk, Sinizm, 

Depresyon 

Katlanma 

    Tablo 3. Sineye Çekme (Quiescence) ve Kabullenmenin (Acquiescence) Boyutları 

Kaynak. Pinder, C.C. ve Harlos, K.P. (2001): “Employee Silence: Quiescence and Acquiescence as 

Responses to Perceived Injustice”, Research in Personnel and Human Resources Management, 

Volume 20, s.350. 

              2.5.2. Dyne, Ang ve Botero’nun Sessizlik Sınıflandırması 

              Dyne, Ang ve Botero tarafından 2003 yılında gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada 

sessizlik türlerini geliĢtirirken Pinder ve Harlos‟un çalıĢmasından faydalanmıĢlardır. 

Yaptıkları sınıflandırmada; kabullenici sessizlik (acquiescent silence), korunma 

amaçlı sessizlik (defensive silence) ve koruma amaçlı sessizlik (prosocial silence) 

olmak üzere üç tür sessizlikten bahsetmiĢlerdir. Bunlar sessizliğin 3K‟sı olarak 

isimlendirilebilir (Çakıcı, 2010: 31-32). 
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              2.5.2.1. Kabullenici Sessizlik (Acquiescent Silence) 

             Çoğu insana göre bir kiĢinin davranıĢının sessiz olarak nitelendirilmesi, o 

kiĢinin aktif iletiĢim gerçekleĢtirememesi anlamını ifade etmektedir. Sessizlik; 

konuyla ilgili fikirler, bilgiler ve görüĢlerin açıklanmaması yönünde tercih yapılması 

olarak kavramsallaĢtırılabilir. Sessizlik sadece sesin yokluğunu ifade etmemekte ve 

iĢgörenleri farklı motive eden farklı sessizlik türlerinin mevcut olduğu 

görülmektedir. Pinder ve Harlos‟un 2001 yılında yaptığı kavramsallaĢtırmada altını 

çizdiği gibi ilk sessizlik türünün kabullenici sessizlik (acquiescent silence) olduğu 

göz önüne alınabilir. Kabullenici sessizlik, feragat ve el çekmeye bağlı olarak 

konuyla ilgili fikir, bilgi veya düĢüncelerin esirgenmesi (withholding) olarak 

tanımlanabilir. Böylece kabullenici sessizlik, bir tür devreden çıkma, bir tür geri 

çekilme davranıĢı olarak aktiflikten ziyade daha pasif olma durumunu yansıtmaktadır 

(Dyne, Ang ve Botero, 2003: 1366). 

Bu sessizlik türüne göre iĢgörenler örgütteki geliĢmeler karĢısında rıza 

gösterme temelinde, bilgi, görüĢ ve düĢüncelerini ifade etmeme yönünde hareket 

ederler. Böyle bir durumda iĢgörenler; mevcut duruma razı olmakta, çok fazla 

konuĢma eğilimi göstermemekte, durumu değiĢtirmek için herhangi bir giriĢimde 

bulunmamaktadır. ĠĢgörenlerin bu davranıĢlarının arka planında, konuĢsa dahi bir Ģey 

fark etmeyeceğine olan inanç yer alır (Karacaoğlu ve Cingöz, 2009: 699). 

Kabullenici sessizlik, çeĢitli iĢ ortamlarında söylenen Ģu bildik sözlerle 

kendini göstermektedir: “BoĢ ver, böyle gelmiĢ böyle gider”, “BoĢuna çeneni yorma, 

hiçbir Ģeyi değiĢtiremezsin”. Bundan dolayı, kabullenici sessizlik ile öğrenilmiĢ 

çaresizlik arasında güçlü bir bağlantı olduğu söylenebilir. Önceki tecrübelerinde ne 

yapsalar da çevresini kontrol edemediklerini gözlemleyen öğrenilmiĢ çaresizlik 

içindeki kiĢiler,  sineye çekme ve sessizleĢme davranıĢına büyük bir eğilim 

gösterirler. Bu bireyler, kurumlarıyla veya iĢyerleriyle alakalı problemlere ve 

konulara karĢı ilgisiz davranırlar. Kabullenici sessizlik durumunda, örgütsel konu ve 

problemlere kasıtlı bir ilgisizlik veya düĢük seviyede ilgi söz konusu olup var olan 

durumu değiĢtirme gayreti bulunmamaktadır. Buradaki durumda, yalnızca verilen iĢi 

yaparak zaman doldurma çabası vardır (Çakıcı, 2010: 33). 
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Bu tür bir sessizlik içinde olan iĢgörenler, görüĢlerini seslendirmeye, olaylara 

dâhil olmaya veya değiĢtirmeye çalıĢmak için gayret harcamaya isteksiz olduğundan 

içinde bulunduğu durumu sessiz bir Ģekilde kabullenme eğilimindedir. ĠĢgören, 

durumu seslendirmesinin önemsiz olduğuna ve bir fark yaratmasının mümkün 

olmadığına inandığı için, mevcut durumu değiĢtirmekle alakalı görüĢlerini saklaması 

bu tür bir sessizliği yansıtmaktadır (Erenler, 2010: 21). 

Kabullenici sessizlik türünde, bilginin varlığı mevcut olup, kiĢinin iletiĢim 

kurmaktan kaçınma davranıĢı gözlemlenir. Kabullenici sessizlik davranıĢı, korku, 

öfke ve pesimistik duyguları içermekte ve konuĢma durumunda ortaya çıkabilecek 

olumsuz vaziyetlere olan inanç yüzünden bu türden duygularla daha da 

beslenmektedir. Bundan dolayı kabullenici sessizlik edilgen bir davranıĢ olarak 

değerlendirilebilir (TaĢkıran, 2011: 78). Kabullenici sessizlik türünde, iĢgörenler 

aslında devreden çıkmıĢ olma durumu sergileyebilmekte ve bulundukları vaziyeti 

değiĢtirme çabası sarf etmekte isteksizlik gösterme eğilimindedir (Wang vd., 2011: 

4-5). 

2.5.2.2. Korunma Amaçlı Sessizlik (Defensive Silence) 

Korunma amaçlı sessizlik (defensive silence), korkuya dayalı kendini 

korumanın bir biçimi olarak konuyla ilgili fikirlerin, bilgilerin ve düĢüncelerin 

esrigenmesi Ģeklinde tanımlanabilir. Korunma amaçlı sessizlik, kasıtlı ve proaktif bir 

davranıĢ olarak dıĢ tehlikelere karĢı kiĢinin kendini koruması niyetini ifade 

etmektedir. Kabullenici sessizliğin aksine, korunma amaçlı sessizlik daha proaktif; 

alternatifleri farkında olma ve üzerinde düĢünmeyi içeren; Ģu an için fikir, bilgi ve 

düĢünceleri esirgemeye iliĢkin bilinçli bir kararı izlemenin en iyi kiĢisel strateji 

olduğunu gören bir yaklaĢımı içermektedir (Dyne, Ang ve Botero, 2003: 1367). 

ĠĢgörenler açıkça konuĢmanın kendilerine verebileceği önemli zararlardan 

(kariyer hareketliliğinin sınırlanması, üstlerinin ve arkadaĢlarının desteğinin azalması 

gibi) korku nedeniyle muhtemelen korunma amaçlı sessizliği seçme yönünde hareket 

ederler (Detert ve Burris, 2007: 872). Korunma amaçlı sessizlikle ilgili olarak 

Morrison ve Milliken‟in vurguladığı korku unsuru öne çıkmaktadır. Yöneticilerden 

negatif geri bildirim alma korkusu, yöneticilerin iĢgörenlerin doğuĢtan tembel olduğu 
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konusundaki inançları gibi anlayıĢlar, çalıĢanların korunma amaçlı sessizlik davranıĢı 

göstermelerine neden olabilmektedir (TaĢkıran, 2011: 79). 

2.5.2.3. Koruma Amaçlı Sessizlik (Prosocial Silence)  

           Koruma amaçlı sessizlik, müĢterek güdülere ve özgeciliğe (altruism) dayalı 

olarak örgüte ve diğer kiĢilere yararlı olmak amacıyla iĢle ilgili düĢüncelerin, 

bilgilerin veya görüĢlerin esirgenmesi olarak tanımlanabilir. Örgütsel vatandaĢlığa 

benzer olarak koruma amaçlı sessizlik, esasen baĢkalarına odaklanan kasıtlı ve 

proaktif bir davranıĢ olarak ifade edilebilir. Örgütsel vatandaĢlık davranıĢı gibi 

koruma amaçlı sessizlik de, örgütün görevlendirmesi olmadan isteğe bağlı bir 

davranıĢ olarak ortaya çıkmaktadır. Korunma amaçlı sessizliğe (defensive silence) 

benzer bir Ģekilde, koruma amaçlı sessizlik de (Prosocial Silence) alternatiflerin 

farkında olunması ve dikkate alınması temelinde düĢünce, bilgi ve fikirlerin 

esirgenmesine yönelik bilinçli bir kararı ifade etmektedir. Korunma amaçlı 

sessizliğin (defensive silence) aksine, koruma amaçlı sessizlik (Prosocial Silence) 

açıkça konuĢmanın meydana getirebileceği olumsuz kiĢisel sonuçlardan korkmaktan 

ziyade baĢkaları için kaygılanma temelinde motive olmayı gerektiren bir davranıĢ 

olarak görülebilir (Dyne, Ang ve Botero, 2003: 1368).  

           Mesela, iĢgören gruptaki kaynaĢma ve uzlaĢmanın devam ettirilmesi adına 

muhalif görüĢlerini açıklamama eğilimi gösterebilir. KiĢi, arkadaĢını korumak için, 

onun iĢteki yetersizliği konusunda sessiz kalmayı seçebilir. Yine bir iĢgören, örgütün 

aleyhine olabilecek özel bir bilgiyi örgütü korumak adına dıĢarıya iletmeyebilir 

(Çakıcı, 2010: 34). 

AĢağıda gösterilen Ģekilde, sessizlik türlerinin altında yatan güdüler ve bu 

davranıĢların türü ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Buna göre, devreden çıkma 

biçiminde ortaya çıkan sessizliğin altındaki temel güdü, boyun eğme ve rıza 

göstermedir. Pasif bir davranıĢı gösteren bu güdüye göre, kiĢi konuĢmasının örgütte 

herhangi bir değiĢiklik yaratmayacağına inanmaktadır. Korunma amaçlı sessizlikte 

(Defensive Silence) temel güdü, kiĢinin kendini koruma isteğidir. KiĢi, fikir ve 

düĢüncelerini açıkça söylerse ortaya çıkabilecek sonuçlardan korktuğundan kasıtlı 

olarak görüĢlerini ifade etmekten kaçınır. Koruma amaçlı sessizlikte (Prosocial 
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Silence)  ise, kiĢiler baĢkaları yönelimli olduğundan ve dayanıĢma nedeniyle sessiz 

kalmaktadır. MüĢterek çıkarlar ve koruma nedeniyle, örgütün veya baĢkalarının 

yararı göz önünde bulundurularak herhangi bir durum hakkında görüĢ ifade 

edilmemektedir. Dolayısıyla, korunma amaçlı ve koruma amaçlı sessizlik türleri 

proaktif bir davranıĢ niteliği barındırmaktadır (TaĢkıran, 2011: 82). 

DavranıĢın Genel Yapısı           Temel ĠĢgören Güdüsü         Spesifik DavranıĢ Tipi 

 

ĠĢgören Pasif Devreden Çıkma   Kabullenici 

 (Katlanma)   Sessizlik 

 (Acquiescent  

   Silence) 

 

 Kendini Koruma Korunma 

      (Korku) Amaçlı 

 Sessizlik 

                                                                                                         (Defensive Silence) 

ĠĢgören Proaktif 

 

 Koruma Amaçlı  

 BaĢkaları Odaklı Sessizlik 

                                                                (DayanıĢma)                          (Prosocial Silence) 

ġekil 9. Sessizliğin Kritik Karakteristikleri Olarak ĠĢgören Güdüleri 

Kaynak. Dyne, L.V., Ang, S. ve Botero, I.C. (2003): “Conceptualizing Employee Silence and 

Employee Voice as Multidimensional Constructs”, Journal of Management Studies, 40:6, s.1362. 

 2.6. Sessizlik Tercihine Neden Olan Faktörler 

 2.6.1. KiĢisel Faktörler 

  2.6.1.1. YaĢ 

  YaĢ özelliği değerlendirildiğinde, kiĢinin sessiz kalma davranıĢını etkileyen 

önemli faktörlerden biri olduğu söylenebilir. YaĢ ilerledikçe iĢ ortamındaki 

davranıĢlarda değiĢebilmektedir. YaĢ ilerledikçe iĢgörenlerin uyum düzeyi 

artmaktadır. Bu eğilim daha fazla sessiz kalma tercihine yöneltebilir (TaĢkıran, 2011: 

84). BaĢka bir ifade ile yaĢ ile sessiz kalma arasında önemli bir iliĢki olabileceği 

söylenebilir.  
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  2.6.1.2. Cinsiyet 

  GerçekleĢtirilen birçok araĢtırmada yapılan iĢler bazında kadın ve erkeklerin 

baĢarı oranlarında çok az, hatta yok denilebilecek bir farklılık ortaya çıkmaktadır. 

Kadın ve erkekler arasında problem çözme yeteneği, beceri, güdü, liderlik ve 

öğrenme yeteneği bakımından anlamlı bir fark bulunamamıĢtır (Özkalp ve Kırel, 

2010: 132). 

  Cinsiyet konusunda, kadınların ekonomik olarak bağımsızlığını 

kazanamaması, toplumdaki gücün kadınlardan çok erkekte olması, ataerkil toplumsal 

yapıdan dolayı kadına yüklenen anne rolü ve bunlara bağlı olarak daha az kadın 

çalıĢan bulunması gibi nedenler kadınların sessiz kalma konusundaki tercihini 

yükseltebilmektedir (TaĢkıran, 2011: 85). BaĢka bir ifade ile kadınların erkeklere 

göre sessizliğe daha fazla yönelebileceği düĢünülebilir. 

  2.6.1.3. Eğitim 

 Eğitim geniĢ anlamda, kiĢilerin içinde yaĢadıkları toplumun değerlerini, bilgi 

ve becerilerini öğrenerek, bunları yeni nesillere aktarması olarak tanımlanabilir. 

Eğitim, olumlu davranıĢların aktarılmasında birinci derecede role sahip olan bir 

faaliyettir. Eğitim sayesinde, kiĢiler bir yandan sosyalleĢirken diğer yandan da 

meslek edinerek statü edinirler (ĠĢçi, 2007: 27). 

 Eğitim konusunda sessiz kalma durumu bazen kiĢinin eğitim seviyesinin 

düĢük olmasına bağlı olarak bilgisini gösterememesi ve belli bir konudaki fikirlerini 

açıklayamaması Ģeklinde meydana gelebilir (TaĢkıran, 2011: 85). Bu bağlamda 

eğitim düzeyi ile sessiz kalma arasında bir iliĢki olabileceği düĢünülebilir. 

2.6.1.4. ĠĢ Tecrübesi 

ĠĢgörenlerin en fazla geliĢtirilmesi, iĢ tecrübeleri müddetince olabilmektedir. 

ĠĢ tecrübeleri; iliĢkiler, sorunlar, istekler, görevler ya da personel iĢlerinde 

karĢılaĢacakları diğer özelliklerle yakından iliĢkilidir (Noe, 2009: 327). ĠĢ tecrübesi 

farklı olan iĢgörenlerin sessiz kalma tercihi bu duruma bağlı olarak değiĢebilir. ĠĢ 

tecrübesi ile sessiz kalma arasında anlamlı bir iliĢki olabileceği söylenebilir. 
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2.6.1.5. Kendine Saygı (Self-Esteem) 

Kendine Saygı, insanların kendilerinin yaptıkları ve yapmayı sürdürdükleri 

hakkındaki kapsamlı kiĢisel değerlendirmeleri olarak görülen ve kendilerini yansıtan 

herhangi bir boyut (fiziksel, sosyal gibi) olarak ifade edilen bir kavramdır. Kendine 

saygı düzeyi düĢük olan iĢgörenler sessizliğe yönelebilir ve bu durum özellikle 

sineye çekme (quiescence) biçiminde ortaya çıkabilir. Örgüt bazında kendine saygı 

düzeyi yüksek olan iĢgörenler, iĢyerinde kendilerini değerli hissetmekte, kendilerini 

motive olmuĢ, yetenekli ve güçlendirilmiĢ olarak görmektedir (Pinder ve Harlos, 

2001: 354-355). 

2.6.1.6. ĠletiĢim EndiĢesi (Communication Apprehension) 

ĠletiĢim endiĢesi, geniĢ tabanlı bir iletiĢim korkusu durumunu yansıtmaktadır. 

ĠletiĢim endiĢesi düzeyi yüksek olan kiĢiler; olumsuz duyguları ve iletiĢimin 

sonuçlarını önceden tahmin edip ona göre davranma, iletiĢimden sakınma yönünde 

hareket ederler. Kendine saygı (Self-esteem) ile iletiĢim endiĢesi arasında bir bağlantı 

kurulabilir. ĠletiĢim endiĢesi düzeyi yüksek olan kiĢilerin kendine saygı düzeyi düĢük 

olma eğilimindedir (Pinder ve Harlos, 2001: 355). 

2.6.1.7. Kontrol Odaklılık (Locus of Control) 

Kontrol odaklılık, kiĢinin faaliyetlerinin sonuçlarını, yaptıklarıyla ya da 

kontrolü dıĢındaki olaylarla iliĢkili olup olmadığına yönelik inançları olarak ifade 

edilebilir.  Ġç kontrol odaklı kiĢiler, kendilerine ne olduğu ile kendi gayretleri 

arasında bir iliĢki olduğuna inanabilir. DıĢ kontrol odaklı kiĢiler ise, kendilerine ne 

olduğu ile kendi gayretleri arasında çok az iliĢki olduğu ya da hiçbir iliĢki olmadığına 

inanabilirler. YaĢamlarından Ģansı, kaderi ve dıĢ faktörleri sorumlu tutabilirler 

(SolmuĢ, 2008: 92). 

2.6.1.8. Umursamazlık 

Umursamaz kiĢilik gösteren insanların, örgütsel meselelerle ilgili seslerini 

çıkarmaları ya da açıkça konuĢmaları yönünde davranıĢ göstermeleri pek 

beklenemeyecektir. Umursamazlık; olaylardan, toplumdan, hareket ve iĢlemlerden 
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geri durma biçiminde tarif edilebilir. Umursamaz bir iĢgören, iĢ tatminini 

önemsememekte olan bir yapıdadır. Yöneticilerin davranıĢları, anlaĢmazlıkların ve 

belirsizliklerin hakim olduğu örgütsel ortam ve iĢin niteliği de bireyi umursamazlığa 

itebilir. Umursamazlık daha çok bürokratik örgütlerde meydana gelebilir (Çakıcı, 

2010: 24-25). 

  2.6.2. Örgütsel Faktörler 

  2.6.2.1. Sessizlik Ġklimi 

  Sessizlik iklimi, Ģu iki paylaĢılan inançla karakterize edilen bir kavram 

olarak tanımlanabilir: 1) örgütteki problemler hakkında açıkça konuĢmak için çaba 

harcamaya değmez, 2) KiĢinin düĢünce ve endiĢelerini seslendirmesi tehlikelidir 

(Morrison ve Milliken, 2000: 714). 

 Örgütsel sessizlik, iĢgörenlerin tutumları ile iliĢkili olan bir kavramdır. 

ĠĢgörenlerin tutumları üzerine güvenin etkisi büyük ölçüde bir sessizlik iklimine 

bağlıysa, bu durumda örgütün atacağı daha ileri adım iĢgörenlerin güvenlerini 

artırmak için iĢgörenlerin amirleri ve üst yönetim ile iletiĢimini geliĢtirmek ve 

örgütsel imajı geliĢtirmeye çalıĢmaktır. Sessizlik iklimine yol açan bazı meselelerin 

üstesinden gelinebilir. Bu meseleler; örgütsel yapı ve politikalar (karar alma 

merkezileĢmesinin artması gibi), yönetsel uygulamalar (yöneticilerin negatif 

geribildirim korkusu gibi), örtük yönetsel inançlar gibi sıralanabilir. Sessizlik iklimi 

ve iletiĢim ya da istiĢare yoksunluğu iĢ tatminsizliğine ve zayıf morale yol açarak 

iĢgörenlerin yeni duruma göre eskiyi düĢünmesine yol açabilir (Nikolaou, Vakola ve 

Bourantas, 2011: 736).  

Morrison ve Milliken tarafından 2000 yılında gerçekleĢtirilen çalıĢmada, 

örgütlerde sessizlik ikliminin oluĢmasına etki edebilen bazı örgütsel uygulamaların 

olduğu belirtilmiĢtir. Bunlar, karar almada merkezileĢme ve yukarı yönlü formal 

geribildirim mekanizmalarından yoksunluk olarak ifade edilmiĢtir (Vakola ve 

Bouradas, 2005: 443). 

Toplu niyet oluĢturma süreci ve iletiĢim, sessizlik iklimini hızlandırıcı etki 

gösteren unsurlardır. ĠĢgörenler sosyal etkileĢim yoluyla algılamalarını ve 
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tecrübelerini paylaĢmakta ve iĢ ortamına iliĢkin olarak ortak bir anlayıĢ meydana 

getirmektedirler. Mesela, yöneticiler astlarından gelen düĢünceleri hasır altı 

ettiklerinde ya da muhalefet olması sebebiyle astlar terfi edemediği takdirde 

iĢgörenler açıkça konuĢmanın riskli olduğu ya da boĢuna olduğu bakıĢ açısıyla 

birbirine yakınlaĢır. Buna benzer yönetsel davranıĢlar ne kadar yaygın ve belirgin 

durumdaysa, sessizleĢme konusunda ortak niyet oluĢturma o kadar hızlı ilerler 

(Çakıcı, 2007: 156). 

Üst yöneticiler, açıkça konuĢma hakkında bir tavır oluĢturarak bu tavırlarının 

bütün örgütü yavaĢ yavaĢ sarmasına yol açarak bir sessizlik ikliminin oluĢmasına 

neden olabilirler. Mesela, üst yöneticiler karar verme sürecini merkezileĢtirerek 

iĢgören sesinin olumsuz olarak algılanacağı bir iklim yaratabilir. Ayrıca, açıkça 

konuĢmanın istenmeyen ve zaman kaybına neden olan bir durum olduğu algısına yol 

açabilirler (Detert ve Trevino, 2010: 250).  

2.6.2.2. Sağır Kulak Sendromu (Deaf Ear Syndrome) 

Sağır kulak sendromu, örgütsel hareketsizlik olarak ifade edilebilmekte ve 

ihtilafların maliyetinin yüksek olduğu, verimliliği düĢüren ve devir hızının 

yükselmesine neden olan bir durumdur. Sağır kulak sendromu, iĢgörenlerin 

hoĢnutsuzluklarını doğrudan ve açık olarak açıklama cesaretlerini kıran durumlarda 

iĢleyen bir örgütsel norm olarak ifade edilebilir (Pinder ve Harlos, 2001: 346). 

ĠĢgörenler, örgütte meydana gelen aksaklıkları, karĢı karĢıya geldikleri 

olumsuzlukları duymazlıktan ve görmezlikten gelebilmekte ve bu durumda sessizliğe 

yönelebilmektedir. Bu durum iĢgörenler açısından olumlu bir tepki biçiminde 

görülebilir. Bunu yansıtan durum sağır kulak sendromu olarak ifade edilen ve bir 

norm olarak yerleĢip iĢgörenleri bu yönde davranıĢa itebilecek bir olgudur 

(Alparslan, 2010: 40-41). 

Pierce vd. tarafından sağır kulak sendromuyla ilgili üç tema belirlenmiĢtir: 1) 

yetersiz örgütsel politikalar (hantal veya açık olmayan bildirim prosedürleri; 2) 

yönetsel ussallaĢtırma ve tepkiler (iddiaları inkâr etme, mağduru suçlama, suçun 

ciddiyetini mümkün olduğunca azaltma, değerli bir iĢgörenin devamlı korunması, 
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rahatsızlık vermeyi kronikleĢtireni bilmezlikten gelme, mağdura karĢı misillemede 

bulunmak); ve 3) örgütsel karakteristikler (aile iĢletmeleri, küçük firmaların en az 

düzeydeki insan kaynakları fonksiyonları, kırsal lokasyonlar, erkek egemen 

endüstriler) olarak sıralanabilir (Brinsfield, 2009: 38). 

2.6.2.3. Haksızlık Kültürü (Culture of Injustice) 

Harlos‟un 1999 yılında 12 endüstriden 33 farklı örgüt üzerinde yaptığı 

araĢtırmada bazı örgütlerin haksızlık kültürüne sahip olduğu keĢfedilmiĢtir. Haksızlık 

kültürü, haksız istihdam iliĢkileri içinde çalıĢan iĢgörenlerin kötü muamele gördüğü 

ortak bir durumu yansıtan bir kavramdır. Özellikle, bu iĢyerlerindeki iĢgörenlerin 

ortak olarak belirttiği altı boyut yaygın öğeler olarak sıklıkla görülmüĢtür. Bu 

boyutlar; yoğun yönetsel kontrol koĢullarını, çatıĢmanın güçlü bir Ģekilde 

bastırılmasını, insan iliĢkilerinden çok iĢ iliĢkilerine değer verilmesini ve rekabete 

dayanan bireycilik aracılığıyla üretimin vurgulanmasını anlatan niteliktedir  (Pinder 

ve Harlos, 2001: 345-346). 

Haksızlık algılamalarının kaynağı olarak tanımlanan altı kültürel koĢul 

bulunmaktadır. Bunlar; sıkı kontrol, çatıĢmanın bastırılması, insan iliĢkilerinden 

ziyade iĢ iliĢkilerine değer verilmesi, üretim ve sonuçların vurgulanması, rekabete 

dayanan ve kendini düĢünen bireycilik olarak sıralanabilir. Belirtilen bu koĢullar 

haksızlık algılamalarının kaynağı olarak görülmektedir. Buna ilave olarak, patronlar 

ve/veya üst yönetim tarafından uyum (conformity) gerekli bir olgu olarak görülmekte 

ve uyumun düĢük çatıĢma toleransı vasıtasıyla ortaya çıkan çok önemli bir norm 

olduğu ifade edilmektedir. Bu normun açık olarak ihlal edilmesi, en iyi olarak çeĢitli 

düzeylerde dıĢlama en kötü olarak ise iĢten çıkarma biçiminde yansıyabilir. Ayrıca, 

tekrarlanan temalar olarak uyum (conformity), itaat (compliance) ve soğukluk 

(coldness), haksızlık algılamalarının açık kaynakları olarak ifade edilebilir. Bunlar 

birlikte düĢünüldüğünde, belirtilen koĢullar ve belirtilen temaların birleĢimi haksızlık 

kültürünün temel resmini oluĢturmaktadır (Harlos, 1997: 184).  
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2.6.2.4. HiyerarĢik Yapılar 

HiyerarĢik yapılar, üstlerle açık iletiĢimi ve özellikle de eleĢtiriyi 

kendiliğinden sınırlayıcı vasıf gösteren niteliktedir. Genellikle, yukarıdan aĢağıya 

iletiĢim akıcı iken, aĢağıdan yukarıya dikey iletiĢim tıkanabilmekte veya ilk amirle 

sınırlı olmaktadır. Etik olmayan davranıĢlar, yönetim sorunları, iĢgörenlerin 

performansı, iyileĢtirmeye dönük öneriler, örgütsel problemler ve çalıĢma olanakları 

kolay bir biçimde açığa vurulmayan ve üstlere iletilemeyen konular arasında 

görülebilir. Otel çalıĢanlarıyla yapılan bir araĢtırmada, 27 konuda çalıĢanların sessiz 

kalma sıklığına göre en sessiz kalınan ilk beĢ konu sırasıyla; yöneticilerin düĢük 

performansı, yöneticilerin yetersizlikleri, iĢyeri politikaları, ücretler ve yöneticilerin 

yanlıĢ tutum ve davranıĢları Ģeklinde ortaya konulmuĢtur. ĠĢgörenler amirlerine 

güvenmiyor ve açıkça konuĢmaktan zararlı çıkacaklarını düĢünüyorlarsa bilgiyi 

üstlerine olduğu gibi değil de süzerek iletme eğilimi gösterebilirler. Bilgiyi yukarıya 

çarpıtarak ya da süzerek vermenin, etkin karar alabilmeyi olumsuz olarak etkilemesi 

muhtemeldir (SolmuĢ, 2008: 94). 

           AĢağıdan yukarıya doğru iletiĢimin, ancak örgütsel güven ortamı meydana 

getirildiğinde ve liderler güvenilir olduğu durumlarda gerçekleĢebileceğini 

vurgulamak önemlidir. AĢağıdan yukarıya iletiĢim akıĢının iĢlerliğinin, örgüt 

yöneticilerinin yönetim anlayıĢı ve örgüte hakim olan kurum kültürü ile yakından 

iliĢkili olduğu açıktır (Gürüz ve Gürel, 2009: 355). 

AĢağıdan yukarıya doğru iletiĢimde karĢılaĢılan engeller; üst yönetime kolay 

eriĢememek, iletiĢim sürecinde bilgilerin farklılaĢması, yöneticinin bu tür iletiĢime 

karĢı gösterdiği davranıĢ, çalıĢanların statüleri ve Ģirketin gelenekleri Ģeklinde 

sıralanabilir (Mısırlı, 2004: 17).  

            2.6.3. Yönetsel Faktörler 

           Örgütlerde sesin riskli olarak algılandığı durumlarda, korku nedeniyle 

sessizliği seçmek en iyi davranıĢsal strateji olarak görülebilir. Yöneticilerin negatif 

geribildirim korkusu nedeniyle iĢgörenlerin görüĢlerini seslendirmesi konusundaki 

cesareti kırılabilir. Aynı zamanda yöneticilerin, iĢgörenleri çıkarcı ve güvenilmez 
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olarak farzettiği örtük inançları olabilir. Bütün bunlar iĢgören davranıĢlarını 

etkilemekte ve sessizlik iklimi oluĢmasına yol açarak iletiĢim ve bilgi paylaĢımı 

konusundaki cesareti kırabilmektedir (Gambarotto ve Cammozzo, 2010: 169). 

            Temel olarak örgütsel sessizliğin iki kökene bağlı bir sonuç olduğu kabul 

edilmektedir. Bu iki kaynak: 1) Yöneticilerin negatif geribildirim korkusu, 2) 

Genellikle yöneticiler tarafından tutulan bir dizi örtük inanç olarak sıralanabilir 

(Morrison ve Milliken, 2000: 708). 

 2.6.3.1. Yöneticilerin Negatif Geribildirim Korkusu (Managers’ Fear of 

Negative Feedback) 

            Örgütlerde bir sessizlik iklimini oluĢturmayı kolaylaĢtıran faktörlerden biri, 

üst yöneticilerin özellikle astları tarafından negatif geribildirim alma korkusudur. 

Negatif geribildirimlerin kiĢisel olarak mı ya da izledikleri hedeflerin yönüyle mi 

ilgili olup olmadığı hususu genellikle bu insanların tehdit edilmiĢ gibi hissettiği güçlü 

bir belirti olarak görülebilir. Bu nedenle, negatif geribildirim almaktan çoğunlukla 

kaçınmaya çabalanmakta ve negatif geribildirim alındığı zaman ise mesajı 

görmezden gelmeye çabalama, kusuru reddetme ya da kaynağın güvenilirliğini 

sorgulama gibi eğilimler izlenebilmektedir (Morrison ve Milliken, 2000: 708). 

2.6.3.2. Yöneticilerin Örtük Ġnançları (Managers’ Implicit Beliefs) 

            Genellikle yöneticilerin iĢgörenler hakkında ve yönetimin doğası hakkında 

örtük olarak tuttuğu bir dizi inançlar, örgütsel sessizliğin kökeninde yatan diğer 

önemli faktör olarak görülmektedir. Bu konudaki ilk inanç, iĢgörenlerin çıkarcı ve 

güvenilmez olduğu ile ilgilidir. McGregor‟un X teorisi de buna benzer olarak, 

kiĢilerin çıkarcı ve kendi çıkarını maksimize etmek istediği görüĢünü ifade 

etmekteydi. Bu konudaki ikinci inanç ise, örgütsel sessizlik için elveriĢli koĢullar 

yaratabilecek olan; yönetimin örgütsel açıdan önemi yüksek olan çoğu konu 

hakkında en iyisini bileceği inancıdır. Üçüncü inanç ise, yine yaygın bir sessizlik 

iklimi yaratmaya elveriĢli olan; örgütsel sağlığın iĢareti olarak birlik, anlaĢma ve 

uzlaĢının görülerek anlaĢmazlık ve fikir ayrılığından kaçınılmasıdır (Morrison ve 

Milliken, 2000: 708-710). 
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2.7. Sessizliğe Yönelik Tutumlar 

2.7.1. Çoğulcu Cehalet (Pluralistic Ignorance) 

Çoğulcu cehalet, iĢgören sessizliği veya iĢgören sesinin kendisi olmasa da, 

iĢgörenlerin belirli durumlarda niçin sessizliği tercih ettiği konusunda bir açıklama 

sağlamaktadır. Çoğulcu cehalet, kiĢilerin bazı durumlarda davranıĢlarını baĢkalarına 

benzettiğini fakat bu çok benzer davranıĢların temelinde farklı tutum ve duyguların 

bulunduğunu ifade eder. Çoğulcu cehalet, kiĢilerin gerçek duygularını ve inançlarını, 

utanç duyma ve sosyal olarak onaylanmama korkusu nedeniyle gizlemesine dayanır 

(Brinsfield, 2009: 30-31). 

Çoğulcu cehalet, insanların baĢkalarının davranıĢlarına riayet ettiği fakat 

sergilediği bu aynı davranıĢların altında farklı his ve inançların yattığına inandığı bir 

durumu ifade etmektedir (Shelton ve Richeson, 2005: 92). 

 2.7.2. Sorumluluğun Dağılması (Diffusion of Responsibility) 

Sorumluluğun dağılması, bir grup karakteristiği olarak örgütsel sessizliği 

etkileyen bir unsur olarak görülmektedir (Henriksen ve Dayton, 2006: 1546). 

KiĢiler bir gruba katıldığı zaman, yalnız baĢına yaptıkları faaliyetlere göre 

gruptaki faaliyetlerinde daha az sorumluluk hissederler. Bu durum sorumluluğun 

dağılması kavramını ifade etmektedir. Darley ve Latane, 1968 yılında ilk defa bu 

kavramı ortaya koymuĢlardır. Bu kavrama göre; gerçekleĢen bir olayda yardıma 

ihtiyacı olan kiĢiye, olaya tek baĢına Ģahit olan birine göre grup içinde bulunan 

birinin yardım etme olasılığı daha azdır. Olaya tanık olan grup içinde müdahale 

baskısı herhangi bir kiĢiye odaklanmamakta, bunun yerine olaya müdahale 

sorumluluğu gözlemleyenler arasında paylaĢılmakta ve tek bir kiĢiye sorumluluk 

kalmamaktadır (Forsyth, Zyzniewski ve Giammanco, 2002: 54). 

2.7.3. Susma Etkisi (Mum Effect) 

Susma etkisi, insanların kötü haberlerin iletiĢimi konusunda isteksiz 

davranmasını ifade etmekte olan bir kavram olarak açıklanabilir (Schermerhorn vd., 

2011: 268). Susma etkisi, kötü haber taĢıyıcısı olarak bilinmekten rahatsız olacağı 
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için kiĢilerin olumsuz bilgiyi iletmek istememesine dayanır. Yapılan araĢtırmalar 

kötü haberi iletme konusundaki isteksizliğin, haberi veren ile alan arasındaki iliĢkiye 

zarar vereceği endiĢesinin yanı sıra alıcının talihsizliğini paylaĢamamanın verdiği 

suçluluk hissinden kaynaklandığını göstermiĢtir. Birçok araĢtırmada, astların 

amirlerine bilgiyi iletirken, bilginin olumsuzluğunu minimum seviyeye getirdikleri 

görülmüĢtür (Erdoğan, 2011: 26-27). 

Çoğu araĢtırma iĢgörenlerin, iĢ arkadaĢları ve astlarının dezavantajına olan 

potansiyel problemler ve yapılan hatalar hakkındaki endiĢelerini bildirirken rahatsız 

olduklarını ve bu durumun olumsuz etkisini azaltmak için bilgiyi sakladığını ya da 

çarpıttığını ortaya koymuĢtur. Bu durum tamamen yukarıya doğru iletiĢim ile sınırlı 

değildir. Liderlerin de zayıf performansın geribildiriminden kaçındığı ya da 

geciktirdiği görülmüĢtür (Brinsfield, 2009: 33). 

2.7.4. Abilene Paradoksu (Abilene Paradox) 

Abilene paradoksu, Harvey tarafından 1974 yılında ortaya atılmıĢtır. Bu 

kavram, grup içindeki kiĢilerin aslında kendi tercihlerinin zıttı olan, gruptaki kiĢilerin 

topluca bir hareket planı geliĢtirmesine dayanmaktadır. Grup iletiĢiminin çökmesine 

yol açan bu paradoksta, grubun her bir üyesi kendi tercihinin zıttı olan grubun toplu 

hareketine hatayla inanmakta ve bu nedenle de itiraz etmemektedir. Burada, kiĢiler 

kendi gerçek duyguları ile ilgili olarak sessiz kalmaktadır (Brinsfield, 2009: 35). 

Harvey, Abilene paradoksunun, bir kiĢinin düĢüncelerinin gruptaki diğer 

üyelerden farklı olduğunu düĢündüğü durumlarda ortaya çıktığını ileri sürmüĢtür. Bu 

paradoksa göre, kiĢiler bulunduğu grupta kendi düĢüncelerinin diğerleri tarafından 

kabul görmeyeceğini düĢünür. Aslında diğer grup üyeleri de farklı ya da aynı 

düĢüncelere sahip olabilir. Bu noktada, kiĢi kendi düĢüncesinin diğer grup üyelerinin 

genel düĢüncesine uymadığı fikrine kapılır ve genel düĢünceye itiraz etmez, sessiz 

kalır ve grubun ortak düĢüncesi olarak algılanan düĢünceye göre bir hareket gösterir 

(Alparslan, 2010: 39-40). 
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2.7.5. Grup DüĢünü (Groupthink) 

Janis gerçekleĢtirdiği çalıĢmada, grupların karar verme rasyonalitesi ve grup 

kararlarını çarpıtan önyargı ihtimalinden bahsetmiĢ ve zayıf grup düĢüncesi 

anlamında grup düĢünü (groupthink) terimini kullanmıĢtır. Grup düĢünü, aĢırı 

derecede aynı fikirde olma eğilimi arayıĢı olarak tanımlanabilir (Semin ve Fiedler, 

1996: 58). Grup düĢünü, üyelerinin birbirine bağlılığı yüksek seviyede olan 

gruplarda oybirliği ile bir karara varma arzusunun makul karar almanın önüne 

geçmesi durumudur ( Hogg ve Vaughan, 2007: 687). 

Grup içinde uzlaĢmaya varma gayretleri, bazen düĢünceleri birbirine 

benzeyen insanların görüĢ birliği oluĢturma baskısı hissetmesiyle istenmeyen yönlere 

eriĢebilir. Özellikle, mutlaka bir karar vermenin gerektiği durumlarda, bir karara 

varmak o karara nasıl varıldığından daha fazla önem kazanmakta ve birçok önemli 

sayılabilecek husus göz ardı edilmek suretiyle sonuca varılmaktadır. Janis‟e göre, 

grup düĢünü, en iyi kararı almak yerine grup içi atmosferin pozitif olmasının daha 

çok önem kazandığı hallerde öne çıkar. Janis, grup düĢünün meydana gelmesinde rol 

oynayan 3 faktörden bahsetmiĢtir. Bunlardan birincisi, grup üyelerinin birbirine 

bağlılığıdır. Grup üyeleri birbirine çok bağlıysa, uyum düzeyi de o kadar fazla 

olabilir. Diğer iki faktör ise, tehdit edici bir durum ve yapısal ve süreçsel yanlıĢlar 

olarak belirtilmiĢtir (KağıtçıbaĢı, 2010: 341).    

2.7.6. Bağlılık ve Ġlgisizlik (Loyalty and Neglect) 

Hirschman tarafından 1970 yılında gerçekleĢtirdiği çalıĢmada; 

ayrılma/çıkıĢ(exit), ses(voice) ve bağlılık(loyalty) kavramlarını, örgütün üyelerinin 

tatminsizliğe karĢı verdiği davranıĢsal tepki olarak tanımlamıĢtır. Özellikle, yüksek 

bağlılığın ses ile ilgili olduğunu ve düĢük düzeyli bağlılığın ise ayrılma/çıkıĢ ile ilgili 

olduğunu ifade etmiĢtir. Hirschman, bağlılığı olan iĢgörenlerin tatminsizliklerine dair 

konuĢabileceğini ve bağlılığı olmayan iĢgörenlerin ise ayrılma/çıkıĢ eğilimi 

göstereceğini ifade etmiĢtir. Aslında Hirschman, paradoksal olarak bağlılık adı 

altında sessizliğin temel çerçevesini çizmiĢ, bağlılığı olan iĢgörenlerin örgütte 

kalacağını, sessizlik içinde olacağını ve her Ģeyin daha iyiye gideceğine inanacağını 

öne sürmüĢtür (Brinsfield, 2009: 31-32). 
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Hirschman‟ın gerçekleĢtirdiği çalıĢmaya ek olarak Rusbult, Zembrodt ve 

Gunn tarafından 1982 yılında yapılan ve Farrell tarafından 1983 yılında yapılan 

çalıĢmalarda tatminsizliğe bir dördüncü boyut olan ilgisizlik (neglect) kavramını 

katmıĢlardır. Ġlgisizlik (neglect) kavramını, iĢgörenler arasındaki ihmalkâr ve 

aldırmaz nitelikteki davranıĢ olarak tanımlamıĢlardır (Erdoğan, 2011: 26).  

Rusbult tarafından geliĢtirilen model de tatminsizliğe tepki ile ilgilidir. Bu 

modelde dört kategori bulunmaktadır. Bu modele göre ayrılma/çıkıĢ (exit), farklı bir 

iĢ aramak, transfer olmak ve iĢten ayrılmak suretiyle örgütü terk etmek olarak 

tanımlanmaktadır. Ses (voice), amirler ya da iĢ arakadaĢlarıyla sorunları tartıĢma, 

problemleri çözmek için bir harekette bulunma ve çözüm önerileri sunma gibi 

koĢulları iyileĢtirici aktif ve yapıcı çabalardır. Bağlılık (loyalty) ise, pasif bir biçimde 

ama koĢulların iyileĢmesini iyimserlikle bekleme anlamındadır. Ġlgisizlik (neglect) 

ise, pasif bir Ģekilde davranarak ilgi ve çabayı azaltarak koĢulların kötüye gitmesine 

müsaade etmek, kronikleĢen geç kalma ve devamsızlık ve hata oranının artmasını 

içerir (Rusbult vd., 1988: 601).  

 Bu konudaki diğer model ise, Farrell tarafından geliĢtirilen çok boyutlu 

modeldir. Bu modele göre, ses (voice) ve bağlılık (loyalty), yeterli kabul edilen 

istihdam koĢullarını sürdürmek ve canlandırmak için kiĢisel bir giriĢim olarak 

yapıcılığı ifade etmektedir. Buna karĢın, ayrılma/çıkıĢ(exit) ve ilgisizlik (neglect) ise 

yıkıcılığı ifade etmektedir (Rusbult vd., 1988: 601-602). 

2.7.7. Sosyal DıĢlama (Social Ostracism) 

Sosyal veya iliĢkisel dıĢlama, genellikle “sessiz muamele” (silent treatment) 

olarak adlandırılan ve dıĢlamanın olası biçimlerinden biri olarak görülmektedir. 

Williams tarafından dıĢlama, genellikle kiĢileri dıĢarıda tutan ve umursamayan bir 

durum olarak açıklanmaktadır. Bununla beraber sosyal dıĢlama ve sessizlik son on 

yılda örgüt biliminde ilgi gösterilen konular arasına girmeye baĢlamıĢtır (Greenberg 

ve Edwards, 2009: 16). 
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2.8. Sessizliğin Sonuçları 

Sessizliğin örgütler ve iĢgörenler üzerinde yol açabileceği olumsuz 

yansımalar Ģöyle sıralanabilir: 1) ĠĢgörenler, çoğu zaman örgütsel meselelerle ilgili 

görüĢlerini dile getirdiklerinde açık ya da gizli Ģekilde cezalandırılacaklarına 

inanmaktadır. KiĢinin, meselelerle ilgili açıkça konuĢmada kendini güçsüz 

hissetmesi, örgütsel bağlılık ve destek duygusunda azalma, iĢ tatminin azalması ve 

iĢten ayrılmaya neden olabilir, 2) KiĢi, örgüt yararına olan konuyu gündeme taĢır. 

Ancak, açıkça konuĢan iĢgören, itibar kaybı, küçük düĢme ya da problem çıkarıcı 

olarak etiketlenme gibi bir sonuçla karĢılaĢabilir, 3) Grupsal karar alma davranıĢı 

üzerine yapılan çalıĢmalar, çok yönlü bakıĢ açıları ve seçenekler değerlendirildiğinde 

karar kalitesinin arttığını ifade etmektedir, 4) Yenilik var olanı sorgulamaktan 

geçmektedir. Ortam bunu olanaksız hale getiriyorsa mevcut uygulamalar yıllarca 

sürebilir. Hiç sorun olmayan yerlerde geliĢmenin de olmadığı ifade edilebilir, 5) 

Çoğunlukla yönetime, uygulamalar konusunda olumlu geribildirimde bulunurken 

olumsuz geribildirimden kaçınılır. Bu da hataların devam etmesine ve zamanında 

önlem alınmadığı için büyümesine neden olur (SolmuĢ, 2008, 100-103). 

Örgütsel sessizliğin sonuçları olarak, sessizliğin bir kültür haline dönüĢmesi; 

iĢgören verimliliğinin, iĢ tatmininin, örgütsel bağlılığın ve motivasyonun azalması; 

stres ve iĢe yabancılaĢma düzeyinin artması; değiĢime adapte olamama ve 

yaratıcılığın engellenmesi Ģeklinde sıralanabilir (TaĢkıran, 2011: 89-90). ĠĢgörenlerin 

iĢle ilgili konular hakkında açıkça konuĢma isteksizliği; inovasyonun azalması, etik 

ihlallerinin ele alınmasının ihmali, stres ve depresyon, düĢük bağlılık ve düĢük iĢ 

tatmini gibi birçok önemli bireysel ve örgütsel sonuçlarla bağlantılıdır (Brinsfield, 

2012). 

Nihayetinde bir iĢletmede örgütsel sessizliğin engellenebilmesi için 

iĢgörenlerin çeĢitli açılardan oluĢabilecek korkularının önlenmesi ve açıkça 

konuĢmayı ortaya çıkarabilecek mekanizmaların yerleĢtirilmesi gerekir. Bu anlamda 

iĢletmelerde örgütsel sessizliğin engellenerek açıkça konuĢmanın sağlanabilmesi bir 

örgüt geliĢtirme çabası olarak görülebilir. BaĢka bir ifade ile örgütsel sessizliğin 

örgüt geliĢtirme çabalarına negatif bir etkisi olduğu söylenebilir. 
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                                             BÖLÜM III 

3. TÜKENMĠġLĠK  

 3.1. TükenmiĢlik Kavramının GeçmiĢi ve Tanımı 

Ġnsanlarla iĢleri arasındaki iliĢkide, iĢler ters gittiği zaman zorlukların arttığı 

durum da, uzun zamandır modern çağın önemli bir fenomeni olarak tanınan bir 

durum oluĢmaktadır. Bu fenomen için tükenmiĢlik terimi kullanılmaktadır. 

TükenmiĢlik, 1970‟li yıllarda Amerika‟da görülmeye baĢlayan, özellikle de insani 

hizmet (human services) çalıĢanları arasında görülmeye baĢlayan bir durumdur. Bu 

popüler kullanıma, ruhsal olarak ıstırap çeken ve düĢ kırıklığına uğramıĢ olan 

mimarın iĢten ayrılarak Afrika ormanlarına çekilmesini anlatan, Greene‟nin 1961 

yılındaki “A Burn-Out Case” isimli romanında iĢaret edilmiĢtir. Hatta daha önceki 

hem kurgusal hem de kurgusal olmayan yazılarda, benzer olguların tanımlamaları, 

aĢırı yorgunluk, iĢindeki tutku ve idealizm kaybını içermektedir (Maslach, Schaufeli 

ve Leiter, 2001: 398). 

Zihinsel ve fiziksel tükenme durumları uzun zamandan beri bilinenen 

olgulardır. Ancak, H.J. Freudenberger çeĢitli sosyal alanlardaki gönüllü çalıĢanların 

zihinsel ve fiziksel tükenme durumları için 1974 yılında tükenmiĢlik (burnout) 

kavramını ortaya atmıĢtır.  TükenmiĢlik sendromu (burnout syndrome), kronik strese 

bir tepki olarak ortaya çıkan, yeni koĢullara uyum sağlamanın ve enerji kaynaklarının 

çökmesi olarak tanımlanabilir (Bühler ve Land, 2003: 5). 

Ġlk defa Herbert J. Freudenberger tarafından 1974 yılında ortaya atılarak 

literatüre geçen tükenmiĢlik sendromu; baĢarısızlık, yıpranma, enerji ve güç 

kaybetme ya da kiĢinin iç kaynaklarındaki karĢılanamayan istekler sonucunda beliren 

bir tükenme durumu olarak açıklanmıĢtır (Özler, 2010: 287). TükenmiĢlik kavramı 

Freudenberger tarafından 1974 yılında, fiziksel, duygusal ve zihinsel tükenme 

olaylarını açıklamak için kullanılmıĢtır. Freudenberger, hastaları arasında iĢe 

bağlılığın olmayıĢı, insanlıktan uzaklaĢma ve baĢarı düĢüklüğü tespit etmiĢtir. Bu 

belirtiler genellikle öğretmenler, sosyal hizmet görevlileri gibi profesyonel kiĢilerde 

yaygın olarak görülmektedir. TükenmiĢlik, iĢteki stres veya birikmiĢ kronik baskı 
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durumunun sonucunda oluĢan fiziksel, duygusal ve zihinsel tükenme hissi olarak 

tanımlanabilir. Bu durum duygusal ve fiziksel olarak bitme ve çalıĢma ile yaĢama 

karĢı negatif bir duyguyu karakterize etmektedir (Weisberg ve Sagie, 1999: 333). 

TükenmiĢlik sendromu, baĢ edilemeyen stresin sonucunda ortaya çıkan bir 

durumdur. Tükenme kavramı, ilk defa gönüllü sağlık çalıĢanları arasında görülen 

yorgunluk, hayal kırıklığı ve iĢi bırakma ile kazarakterize edilen bir durumu 

belirtmek için Freudenberger tarafından açıklanmıĢ ve daha sonra da Maslach ve 

Jackson tarafından geliĢtirilen bir unsurdur. Uzun dönemli iĢ stresinin tükenmiĢliğe 

neden olduğunu Maslach ifade etmiĢtir. Maslach‟a göre tükenmiĢlik, profesyonel bir 

bireyin mesleğinin temel anlamı ve amacından koptuğu, artık hizmet verdiği kiĢilerle 

gerçekten ilgilenemediği bir durumu ifade etmektedir (Ertürk, 2010: 205-206).    

ĠĢ stresi üzerine gerçekleĢtirilen çalıĢmalarla ilgilenen araĢtırmacılar, insani 

hizmetlerde çalıĢanlar arasındaki incelemelerinde, bazı insani hizmet çalıĢanlarının 

yaĢadığı deneyimlerinde düĢtüğü boĢlukları ifade etmede tükenmiĢlik kavramını 

kullanmıĢlardır (Jackson, Turner ve Brief, 1987: 339). TükenmiĢlik olgusuyla ilgili 

ilk çalıĢmalar, insani hizmetler sağlayan kiĢilerin iĢlerine karĢı nasıl tepki 

verdiklerinin tanımlanmasındaki birkaç boyutu ifade etmekteydi (Jackson ve 

Maslach, 1982: 64). TükenmiĢlik sendromu, bireyin kendisine büyük hedefler 

belirleyip daha sonra istediklerini elde edemeyerek hayal kırıklığına uğrayıp, 

yorulduğunu ve enerjisinin tükendiğini hissetmesi biçiminde tanımlanabilir. 

TükenmiĢlik sendromu, özellikle baĢarı odaklı olarak yaĢayan, yoğun bir çalıĢma 

tarzının içinde olan ve kiĢisel sınrlarını zorlayan bireyleri etkisi altına alan bir 

durumdur (Gürüz ve Gürel, 2009: 376). 

TükenmiĢlik, kiĢinin sahip olduğu değerlerde ve maneviyattaki bir aĢınmayı 

yansıtır. En yalın biçimiyle tükenmiĢlik, insan ruhunun çöküĢü anlamına 

gelmektedir. TükenmiĢlik, yavaĢ yavaĢ ve devamlı olarak geliĢerek kiĢiyi kurtulması 

zor bir girdabın içine sürükleyen bir sendrom olarak ifade edilebilir. Bu durumda 

yaratıcılık yok olur ve daha iyisi için gayret edilmez. Bir anlamda, gücün güçsüzlüğe 

teslim oluĢunu ifade eden bir durum olarak görülebilir (Sürgevil, 2006: 4). 
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Maslach, Jackson ve Leiter tarafından 1996 yılında yapılan tanıma göre 

tükenmiĢlik, duygusal yönden zorlu durumlarla sürekli olarak etkileĢimde 

bulunmanın sonucunda geliĢen bir fiziksel, duygusal ve biliĢsel tükenme 

(exhaustion) durumudur. TükenmiĢlik, iĢgörenlerin iĢten beklentileri ile ilgili girdi ve 

çıktılarının ayrımını algıladığı durumda meydana gelen bir süreç olarak 

görülmektedir. TükenmiĢlik, iĢ stresine bir reaksiyon biçimi olarak görülmekte ve 

çoğunlukla hizmet sektörü çalıĢanlarının aĢırı taleplerle baĢa çıkamamalarının 

sonucunda meydana gelmektedir (Hu ve Cheng, 2010: 1339). 

TükenmiĢlik, sürekli olarak devam eden stres etkenlerine bir tepki olarak 

ortaya çıkan, gittikçe yoğunlaĢan fiziksel, psikolojik ve davranıĢsal bir fonksiyon 

bozukluğu olarak açıklanabilen bir kavram olarak görülebilir (Bernstein vd., 2008: 

527). TükenmiĢlik, öznel olarak yaĢanan, fiziksel yıpranma, çaresizlik, umutsuzluk, 

hayal kırıklığı, olumsuz bir benlik kavramının geliĢmesi, iĢe, iĢyerindeki kiĢilere ve 

yaĢama karĢı negatif tutumların geliĢmesi gibi belirtilerin eĢlik ettiği bir durum 

olarak ifade edilebilir (SolmuĢ, 2004: 101). 

TükenmiĢlik, uzun süreli stresli bir çalıĢma ortamına maruz kalmanın 

sonucunda oluĢan, bir kiĢinin iĢine karĢı negatif duygusal reaksiyonudur. 

TükenmiĢliğin önemli bir değiĢken olması, sadece iĢgörenin refahının zayıflığının bir 

göstergesi olduğundan değil, aynı zamanda iĢgörenin tutumları, sağlığı ve 

davranıĢları ile ilgili olduğu içindir. Çoğu tükenmiĢlik araĢtırması, çevreyle iliĢkiye 

odaklanmasına rağmen, kiĢisel farklılıklar da tükenmiĢliğin geliĢmesinde 

muhtemelen önemli rol oynamaktadır (Alarcon, Eschleman ve Bowling, 2009: 244). 

TükenmiĢlik, insanlara yardım etme ile ilgili olan iĢlerde çalıĢan kiĢilerde oluĢan 

kronik gerilim ve stresin sonucunda oluĢan duygusal bir tükenme durumu olarak 

ifade edilebilir. TükenmiĢlik, çoğu zaman tatminsizlik, sıkıntı, stres, gerilim, çatıĢma, 

baskı, sinir, bıkkınlık, yorgunluk, zorlanma ve depresyon gibi durumlarla 

karıĢtırılmaktadır  (Meier, 1984: 211). TükenmiĢlik kavramı uzun sayılabilecek bir 

geçmiĢe sahip ve hizmet sektöründe çalıĢanlarda sıklıkla oluĢabilen bir durumdur. 

TükenmiĢlik olgusunu uzun süren sıkıntılı bir halin son bulmayarak kiĢiyi çöküntüye 

sürüklemesi olarak tanımlayabiliriz. 
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 3.2. TükenmiĢlik Kavramının Kapsamı ve Dinamikleri 

TükenmiĢlik olgusunu niteleyen beĢ ortak unsur Ģöyle sıralanabilir: 1) 

TükenmiĢlikte, zihinsel ya da duygusal tükenme, yorgunluk ve depresyon ağırlıklı 

belirtiler mevcuttur, 2) DavranıĢsal ve zihinsel belirtiler, fiziksel belirtilere göre daha 

önemlidir, 3) TükenmiĢlik belirtileri iĢ ile ilgilidir, 4) Bu belirtiler, kiĢinin önceden 

bir rahatsızlığı yoksa normal kiĢilerde görülebilir, 5) Olumsuz tutum ve 

davranıĢlardan dolayı, iĢ performansı ve etkinliği azalmaktadır. Bu öğelerin çoğu iĢle 

ilgili sinir zayıflığını temsil etmektedir (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001: 404). 

TükenmiĢlik, iĢteki stres etkeni olan kiĢilerarası durumlara yanıt olarak ortaya 

çıkan, insanlarla aĢırı bir irtibat sonucunda onlara karĢı olan tutum ve davranıĢlardaki 

değiĢikliği ifade etmektedir. Daha spesifik olarak tükenmiĢlik; duygusal tükenme 

(emotional exhaustion), duyarsızlaĢma (depersonalization) ve düĢük kiĢisel baĢarı 

hissi (reduced sense of personal accomplishment) ifade eden bir sendrom olarak, 

kendi görevleri sebebiyle insanlarla temasta olan kiĢilerde meydana gelebilmektedir 

(Leiter ve Maslach, 1988: 297). 

TükenmiĢlik, duygusal tükenme (emotional exhaustion), düĢük kiĢisel baĢarı 

hissi (sense of reduced personal accomplishment) ve duyarsızlaĢma 

(depersonalization) ya da sinizmden (cynicism) oluĢan bir sendrom olarak 

görülmektedir. TükenmiĢliğe neden olan faktörler olarak; kurumsal organizasyonla, 

iĢle ve çalıĢan toplulukla ilgili faktörler, örgütteki amaçların sürekliliği ve iĢin 

yapılıĢı ile alakalı olarak ödül ve ceza ile ilgili faktörler görülebilir (Tuuli ve 

Karisalmi, 1999: 441-442). Duygusal tükenme ve duyarsızlaĢmanın yüksek 

seviyelerde olması ile düĢük kiĢisel baĢarı hissi, tükenmiĢliğin göstergesidir (Rijk 

vd., 1998: 4). 

 TükenmiĢlik, iĢteki kiĢilerarası stres etkenlerine ve kronikleĢen duygulara bir 

yanıt olarak ortaya çıkan devamlı bir haldir. TükenmiĢlik, üç boyutlu olarak ifade 

edilebilir. Bu boyutlar, yüksek tükenme (exhaustion), yüksek sinizm ve düĢük 

performans olarak açıklanabilir. TükenmiĢlikle ilgili olan çoğu sonuç, iĢ performansı 

ve sağlıkla ilgilidir.  TükenmiĢlik özellikle, devamsızlık, iĢten ayrılma niyeti, iĢgücü 
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devri, örgütsel bağlılık düzeyi ve iĢ tatmini ile iliĢkilidir (Lee ve Cummings, 2008: 

48). 

ġiddetli ve kronik stres, tükenmiĢliğe yol açmaktadır. TükenmiĢlik; sinizm, 

tükenme (exhaustion) ve etkinliğin azalmasını kapsayan psikolojik bir sendromdur. 

TükenmiĢliğin iĢgörenler, örgütler ve müĢteriler üzerinde olumsuz etkisi 

bulunmaktadır. TükenmiĢlik, iĢ özelliklerinin olumsuz algılamasının düzeyinin 

yüksek olması, zorlayıcı ve aĢırı çalıĢma, devamsızlık, iĢgücü devri, uykusuzluk, 

depresyon, evlilikle ve aile ile ilgili problemlerle iliĢkili olan bir konudur. Buna ilave 

olarak tükenmiĢlik, iĢ performansı ve iĢ moralinin düĢük düzeylerde olmasıyla 

iliĢkilidir (Childs ve Stoeber, 2010: 270). 

TükenmiĢlik, diğer problemlerle bağlantılı olan bir sürecin akıbetinde 

meydana gelen, stres ve depresyon gibi süreklilik gösteren bir durum olarak 

değerlendirilmektedir (Niehouse, 1984: 81).  TükenmiĢlik, bir psikolojik gerginlik 

Ģeklidir. TükenmiĢlik, iĢ performansında azalma, iĢ tatminsizliği, örgütsel bağlılığın 

düĢük seviyelerde olması ve devamsızlığın artması gibi arzu edilmeyen sonuçlara yol 

açar. Daha önemlisi, tükenmiĢlik iĢten ayrılma niyetinin kritik bir belirleyicisidir 

(Babakus, Yavas ve Ashill, 2011: 18). 

TükenmiĢlikle ilgili 1990‟lı yılların baĢındaki araĢtırmalar bu konunun insani 

hizmetler ve eğitim ortamlarının dıĢında da var olduğunu ortaya çıkarmıĢlardır. 

TükenmiĢlik, iĢ performansı, iĢi bırakma, devamsızlık ve iĢten ayrılma niyetiyle 

bağlantılıdır. TükenmiĢlik, iĢyerinde düĢük verimliliğe ve düĢük etkinliğe yol 

açabilmektedir (Hetland, Sandal ve Johnsen, 2007: 59). TükenmiĢlik, iĢteki uzun 

süreli strese bir yanıt olarak ortaya çıkan ciddi bir psikolojik ve fiziksel sendromdur. 

AraĢtırmacılar tükenmiĢliğin, hem örgütlere hem de kiĢilere büyük maliyetler 

getirdiğini göstermiĢlerdir. Bu durumun sebebi ise, tükenmiĢliğin iĢgörenlerin iĢ 

tutumlarını negatif olarak etkilemesi, arzu edilmeyen davranıĢlara yol açması, iĢe 

bağlılığı azaltması, görev performansını azaltması ve iĢten ayrılma niyetini 

arttırmasıdır (Chiu ve Tsai, 2006: 517). 

TükenmiĢlik, iĢteki kronikleĢen sürekli bir durumu ifade etmekte ve hayat 

için ciddi bir kriz oluĢturabilmektedir. TükenmiĢlik, enerji kaybıdır. Böyle bir 
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durumda sürekli bir bunalmıĢlık, stresli olma ve bitkinlik hali vardır. TükenmiĢlik 

hevesin kaybolmasıdır. BaĢlangıçtaki tutku yavaĢ yavaĢ kaybolur ve yerini olumsuz 

bir sinizme bırakır. TükenmiĢlik, itimat kaybıdır. ĠĢe aktif bağlılık ve enerji olmadan 

bunu devam ettirme için bir sebep bulmak zordur (Leiter ve Maslach, 2005: 2-3).    

Yöneticiler, takım liderleri ve insanlarla yüzyüze çalıĢanlar tükenmiĢlik 

konusunda yüksek risk altında kiĢiler olarak görülmektedir.  TükenmiĢlik, keyifsiz 

bir ruh halini yansıtan bir iĢ depresyonu olarak ifade edilebilir.  Herhangi bir 

meslekteki herhangi bir kiĢi herhangi bir düzeyde tükenmiĢliğin bir kurbanı olabilir. 

TükenmiĢlik, motivasyonu azaltmakta ve çalıĢmayı manasız bir angarya olarak 

görmeye yol açarak hevesi yok etmektedir (Potter, 2005: 9-10). 

TükenmiĢlik, iĢgörenlerin uzun süre strese maruz kaldığında geliĢen olağan 

bir durum olarak yavaĢ yavaĢ ilerleyen bir olgudur. Sassali tarafından 1979 yılında 

yapılan tanıma göre tükenmiĢlik, kiĢisel arzuların sürekli olarak engellenmesinden 

dolayı, iĢgörenin enerjisinin tükendiği bir durumu ifade etmektedir. TükenmiĢlik, 

fiziksel, duygusal ve zihinsel enerjinin tükenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle de, 

baĢarı duygusu eksikliği, iĢ performansının kötüleĢmesi, belirlenmiĢ amaçları 

önemsememe veya kiĢilikdıĢı davranıĢlara yöneltmektedir (Jung, Yoon ve Kim, 

2011: 3). TükenmiĢlik; tükenme (zihinsel enerjiyi tüketmek), sinizm (iĢe karĢı oluĢan 

negatif bir tutum) ve mesleki etkinliğin azalması (kiĢinin iĢ sorumluluklarını yerine 

getirirken artık etkili olamayacağına yönelik inancı) ile karakterize edilen bir 

durumdur (Langelaan vd., 2006: 522). 

TükenmiĢliğin katlanılması en zor maliyeti, iĢinde en baĢarılı olan ve en 

parlak kiĢilerin kaybedilmesi durumudur. TükenmiĢlik, motivasyonu yüksek olan ve 

kendisini iĢe adamıĢ olan kiĢilerin, iĢe yönelik heves ve Ģevklerini kaybetmeleri ile 

baĢlayan bir sürecin sonucu olarak ifade edilebilir (Sürgevil, 2006: 5). TükenmiĢlik, 

stresin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve hem kiĢileri hem de örgütleri açık bir 

Ģekilde etkilemekte olan bir durumdur. TükenmiĢlik, eĢzamanlı olarak ortaya çıkan 

fazla baskı ve az tatmin yaĢamayla geliĢen genel bir tükenme hissi olarak ifade 

edilebilir (Griffin ve Moorhead, 2012: 189). 
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TükenmiĢlik, sürekli iĢ baskısından kaynaklanan kronik bir duygusal bitkinlik 

durumudur. TükenmiĢlik, yıkıcı stresin özel bir halidir ve çoğunlukla doğrudan strese 

iĢaret etmek için de kullanılabilen bir unsurdur. TükenmiĢlik, iĢle ilgili bir stres çeĢiti 

olduğundan genellikle yüksek düzeyde kiĢisel etkileĢim içinde bulunan ya da baĢka 

kiĢilere yardım etmeyi gerektiren iĢlerdeki çalıĢanlarda daha çok görülür. 

TükenmiĢlik yaĢayan kiĢiler, genel olarak iĢlerine çok fazla duygusal katkı yapmak 

durumundaki bireylerdir. Bu tip kiĢiler kendilerine genellikle çok yüksek standartlar 

belirleyen özelliktedir (Can, 2006: 240). 

TükenmiĢliğin hem örgütler hem de bireyler üzerinde olumsuz sonuçlara yol 

açabileceği çeĢitli araĢtırmalarla ortaya konulmuĢtur. TükenmiĢlik, sağlık sorunları, 

depresyon, düĢük verimlilik ve devamsızlık ile iliĢkili olan bir kavram olarak 

değerlendirilmektedir. TükenmiĢlik, çok boyutlu bir olgu olarak kabul edildiğinden, 

etkili önleme stratejileri tasarlamak için bu durumun temelinde yatan süreci tam 

olarak anlamak çok önemli bir önkoĢuldur (Dierendonck, Schaufeli ve Buunk, 2001: 

41).  

            TükenmiĢlik, psikolojik, fiziksel ve zihinsel bir tükenme durumudur. 

TükenmiĢlik, stresin psikolojik sonuçlarından biri olarak değerlendirilebilir. 

TükenmiĢlik, özellikle yardım eden, koruyan ve baĢka kiĢilerin bakımından sorumlu 

olan çalıĢanlarda oluĢabilir. HemĢireler, doktorlar, öğretmenler, avukatlar, sosyal 

çalıĢmacılar ve polis memurları gibi kiĢiler, iĢlerinin doğası nedeniyle artan 

tükenmiĢlik riski ile karĢı karĢıya kalabilirler (George ve Jones, 2012: 249).  

Cardinell tarafından 1981 yılında tükenmiĢlik geniĢ bir açıdan ele alınmaya 

çalıĢılmıĢ ve kiĢinin yaĢamında ortaya çıkan ciddi bir rahatsızlık belirtisi ve bir 

anlamda orta yaĢ krizi olarak ifade edilmiĢtir. Bu kapsamda, gerçekleĢtirilen birçok 

araĢtırmanın, çoğu kiĢinin otuz beĢ ile elli yaĢlar arasında yaĢamak durumunda 

olduğu kariyer ve statü elde etme isteği baĢta olmak üzere, sosyal içerikli bazı 

sorunları nedeniyle bunalım yaĢadığını ortaya koyduğunu belirtmiĢtir (Izgar, 2003: 

2). 

TükenmiĢlik, önemli bir konu olarak dikkat çekmektedir. TükenmiĢlik, birçok 

meslekte görülmesi muhtemel bir durumdur. TükenmiĢlik sendromu; sosyal 
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çalıĢmacılar, öğretmenler, iĢletme yöneticileri, diĢ hekimleri, polisler, büyük mağaza 

yöneticileri, psikoterapistler, avukatlar, hemĢireler gibi mesleklerde görülen bir 

durumdur (Gillespie, 1987: 3). TükenmiĢlik, günümüz çalıĢanlarında tehlikeli 

düzeylerde oluĢabilen bir durum olarak öne çıkmaktadır. Bu durumda, hem beyaz 

yakalı hem de mavi yakalı çalıĢanlar kendini, stres altında olan, güvensiz, yanlıĢ 

anlaĢılan, küçümsenen ve iĢyerine yabancılaĢan bir seviyede hissedebilmektedir 

(Leiter ve Maslach, 2001: 48). 

 TükenmiĢlik, insanların çalıĢtıkları iĢle bağlantılı olarak sıklıkla ortaya 

çıkabilen bir sinizm ve duygusal tükenme sendromudur. TükenmiĢlik sendromunun 

en önemli yönü, duygusal tükenme hissinin artmasıdır. KiĢilerin duygusal 

kaynaklarını tüketmesi, onların psikolojik açıdan uzun dönemli olarak iĢe kendilerini 

veremeyebileceklerini hissetmelerine neden olabilir. Diğer olumsuz olarak geliĢen 

durum ise sinizm ile ilgili tutumlar ve hisler olarak ifade edilebilir (Maslach ve 

Jackson, 1981: 99). TükenmiĢlik, iĢgörenlerin iĢten zihnen uzaklaĢması, ayrılma 

niyeti geliĢtirmesi ve sonuç olarak da iĢten ayrılmasına yol açan çok önemli biliĢsel 

ve duygusal bir durumdur. TükenmiĢlik, yoğun kiĢilerarası iliĢkiler gerektiren insani 

hizmetlerde çalıĢanlarda baĢlangıçta fark edilen bir durumdur. Fakat yapılan 

araĢtırmalar tükenmiĢlik sendromunun hemen hemen her meslek için geçerli 

olduğunu göstermiĢtir (Moneta, 2011: 274). 

Günümüzde tükenmiĢlik ciddi bir problem olarak kabul edilmektedir. 

TükenmiĢlik sendromundan muzdarip kiĢilerin, yaĢam kalitesi azalmakta ve aile 

hayatı ile çalıĢma hayatı olumsuz bir Ģekilde etkilenebilmektedir. TükenmiĢlik, 

öncelikle yardım ile ilgili olan mesleklerde öne çıkan ve özellikle de sosyal 

çalıĢmacılar, hemĢireler ve öğretmenler de oluĢabilen bir durumdur (Hellesoy, 

Gronhaug ve Kvitastein, 2000: 233-234). TükenmiĢlik, genellikle insani hizmet 

mesleklerinde çalıĢanlar arasında negatif sosyalizasyon sonucunda oluĢan bir 

durumdur. TükenmiĢlik, bazı belirtilerin eĢlik ettiği bir durum olarak görülmektedir. 

Bu belirtiler, karamsar ruh hali, meslekten ayrılma niyeti ve iĢteki performans 

düzeyinin kalitesinin engellenmesi olarak sıralanabilir (Gustavsson, Hallsten ve 

Rudman, 2010: 864). 
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KiĢilerarası isteklerin mevcut olduğu, insan odaklı olarak karakterize edilen 

sağlık hizmetleri, insani hizmetler ve eğitim gibi mesleklerde tükenmiĢlik oluĢabilir. 

TükenmiĢlik, çeĢitli meslekler için önemli bir mesleki tehlike oluĢturabilecek olan bir 

durumdur. TükenmiĢlik, düĢük iĢ performansı, devamsızlık ve sağlığın bozulması 

gibi durumlarla bağlantılıdır. TükenmiĢlik olgusunun ölçülmesi ve tespit edilmesi 

tarihsel olarak yakın zamanlara dayandırılabilmektedir (Jenkins ve Maslach, 1994: 

103). TükenmiĢlik kavramı kapsamı itibarıyla duygusal tükenme temelli, 

duyarsızlaĢma ve düĢük kiĢisel baĢarının eĢlik ettiği bir sendrom olarak ifade 

edilebilir. 

3.3. TükenmiĢlik Ġle Bağlantılı Konular 

3.3.1. TükenmiĢlik ve Stres 

 Stres kavramı günümüze özgü olarak algılansa da tarih öncesinden beri 

insanlar stresli durumlarla karĢılaĢtılar. Ancak, stres sözcüğü bir fizikçi tarafından 

18. yüzyıldan sonra bilim dünyasına katılmıĢtır. Stres kavramı, Latince “estrictia” 

sözcüğünden türetilmiĢtir. Baskı yapmak, zorlamak, germek gibi anlamlara sahiptir. 

Kelime anlamı itibarıyla stres, ameliyat Ģoku, travma, soğuk, heyecan gibi etkenlerin 

organizmada, iç organlarda ve metabolizmada meydana getirdiği bozuklukların tümü 

olarak ifade edilmektedir. Kısaca stres, organizmanın bazı durumlar karĢısında 

zorlanması sonucu vermiĢ olduğu tepkidir (Saruhan ve Yıldız, 2009: 308). 

Stres kavramı, endüstrileĢen her toplumun çabuk öğrendiği psikolojik 

kavramlardan biri olarak öne çıkmaktadır (Cüceloğlu, 2006: 321). Stres, 

organizmanın bedensel ve zihinsel sınırlarının zorlanması nedeniyle oluĢan 

durumdur. Stres, bazı çevresel tehditlere karĢı kiĢinin bünyesinde meydana gelen 

tepkidir. Stresin uzun müddet devam etmesi durumunda, hem bedensel hem de ruhsal 

bozukluklar oluĢabilir (Güney, 2004: 226). TükenmiĢlik, genellikle stres 

araĢtırmaları çerçevesinde kavramsallaĢtırılmaktadır. Mesela, Maslach ve diğerleri 

tarafından 2001 yılında yapılan çalıĢmada tükenmiĢlik, iĢteki kronikleĢen duygusal 

ve kiĢilerarası stres etkenlerine uzun süreli bir tepki olarak tanımlanmıĢtır. Yine, 

Hobfoll ve Shirom tarafından 2000 yılında gerçekleĢtirilen çalıĢmada, tükenmiĢlik, 

bir kiĢinin kronik iĢ stresine maruz kalması sonucunda oluĢtuğunu belirtmiĢlerdir. 
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Schaufeli ve Enzmann tarafından 1998 „de yapılan araĢtırmada, tükenmiĢlik, 

özellikle kiĢilerarası talepler sonucunda oluĢan uzun süreli mesleki stresin özel bir 

türü olarak tanımlanmıĢtır (Pines ve Keinan, 2005: 626).  

            TükenmiĢlik, talepler ve kaynaklardaki uzun dönemli dengesizlikle gelen 

uzun süreli iĢ stresinin sonucunda oluĢan, uyumun bozulduğu son aĢama olarak 

görülebilir (Schabracq, Winnubst ve Cooper, 2003: 389).       TükenmiĢlik, özellikle 

problem ve meseleleri olan insanlarla kapsamlı olarak ilgilenmeyle alakalı olan 

kronikleĢmiĢ duygusal gerginlik durumuna bir tepkiyi ifade etmektedir. Bu yüzden, 

tükenmiĢlik, iĢ stresinin bir türü olarak görülmektedir. TükenmiĢlik olgusuna göre 

stres yalnızca, yardımcı olan kiĢi ile alıcı kiĢi arasındaki sosyal etkileĢimden 

meydana gelmektedir (Maslach, 2003: 2). 

Stres, her zaman kesinlikle kaçınılması gereken ya da zarar verici özelliği 

olan bir Ģey olmayabilir. Bazen baĢarı için gereken dinamizmin kaynağı da olabilir. 

Bununla beraber, aĢırı stresin zarar verici tarafı yararından fazla olabilir. Sürekli 

stres; normal stres, anormal stres, tükenme ve bozulma gibi safhaları içermektedir. 

Sürekli stres üçüncü safhada tükenmiĢliğe neden olur. Bundan dolayı stres ve 

tükenmiĢlik iliĢkisi çoğu araĢtırmada ele alınmaktadır. AraĢtırmacılara göre 

tükenmiĢlik, aĢırı stresin bir sonucudur. TükenmiĢlikten sonraki aĢama ise, bozulma, 

yok olmadır (Izgar, 2003: 5-6). 

ĠĢ stresi, iĢgören ve onun iĢ çevresi arasındaki belirli bir iliĢki olarak 

görülebilir. Stres, kiĢinin iĢ çevresinde gördüğü tehdit özelliği içeren unsurlara 

verdiği tepki olarak ele alnabilir (Hu ve Cheng, 2010: 1338). ĠĢ stresi, günümüz 

çağında endüstrileĢmiĢ ülkeler için çok ciddi bir unsur olarak görülmektedir. 

TükenmiĢlik ise, insan odaklı çalıĢan meslekler için yaygın olarak görülen bir 

durumdur. ĠĢ stresi ve tükenmiĢlik konusundaki sıkıntılar, çeĢitli sağlık sorunlarına 

yol açabilir. Bu sorunlar, fiziksel olarak (baĢ ağrısı, mide problemleri ve hatta kalp 

krizi) ve zihinsel olarak (iĢ tatminsizliği, kaygı, depresyon) ifade edilebilir. Belirtilen 

bu sağlık sorunları iĢgören bağlılığını ve performansını negatif olarak etkilemekte ve 

örgütteki verimliliği düĢürmektedir (Gill, Flaschner ve Shachar, 2006: 469-470). 
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                       STRES                TÜKENMĠġLĠK 

Fiziksel, duygusal ve zihinsel bir 

dengesizlik durumudur. 

Gitgide artan hayal kırıklığı içeren bir 

sendromdur. 

KiĢinin tehdit algılaması tarafından 

üretilir. 

KiĢinin karĢılanmamıĢ beklentileri ve 

tatmin edilmemiĢ ihtiyaç algılamasından 

meydana gelir. 

Olumlu ya da olumsuz fiziksel ve 

duygusal tepkiye sebep olur. 

KiĢinin değerlendirmelerine bağlı olarak 

kendine saygısını azaltan psikolojik ve 

fiziksel belirtiler tarafından karakterize 

edilir. 

Kısa veya uzun süreli olabilir. Belirli bir zaman periyodunda yavaĢ 

yavaĢ geliĢir. 

      Tablo 4. Stres ve TükenmiĢlik Arasındaki Farklar 

Kaynak: Gold, Y. ve Roth, R.A. (2005): Teachers Managing Stress and Preventing 

Burnout: The Professional Health Solution, The Falmer Press, Taylor & Francis e-Library, s.44.       

Stres, kiĢinin fiziksel, duygusal ve zihinsel durumunda bir dengesizlik olması; 

herhangi bir durumdaki kiĢinin algılamalarından meydana gelmesi; fiziksel ve 

duygusal tepkiye sebep olması gibi durumlar içerir. TükenmiĢlik ise, kiĢinin 

karĢılanmamıĢ beklentiler ve tatmin edilmemiĢ ihtiyaç algılamasından meydana 

gelmektedir. TükenmiĢlik, gitgide artan hayal kırıklığı ile karakterize edilmekte ve 

kiĢinin kendine saygısını azaltan psikolojik ve fiziksel belirtilerle ilgilidir. 

TükenmiĢlik, belirli bir zaman periyodunda yavaĢ yavaĢ geliĢen bir durumdur (Gold 

ve Roth, 2005: 44). Stres ile tükenmiĢlik çok yakın iliĢkili kavramlardır. Stresin artan 

düzeyinin genellikle tükenmiĢlik ile sonuçlanacağı akla gelebilir. TükenmiĢlikle ilgili 

çalıĢmalarda stres kavramının da iliĢkili olarak irdelenmesi ya da araĢtırma 

kapsamına alınması önemli görülebilecek bir durumdur. 

3.3.2. TükenmiĢlik ve ĠĢ Tatmini 

Her dönemde iĢ tatmini, bütün örgütler ve çalıĢanlar açısından önem taĢıyan 

bir kavram olmuĢtur. ĠĢ tatmini konusundaki araĢtırmalar 1900‟lü yılların baĢında 

yoğunlaĢmıĢtır. Bu dönemde sosyal bilimciler, iĢ tatmininin kapsamını belirlemek 

adına iĢgörenlerin tutum ve davranıĢlarıyla ilgili çok sayıda araĢtırma 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. Yöneticiler, çalıĢanları motive ederken bu araĢtırmaların 

bulgularından faydalanmıĢlardır. Yeterli nitelikteki kiĢilerin iĢe alınması, tatmin 
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edilerek iĢinde verimli olmasının sağlanması yönetimin temel amaçlarından biri 

olmuĢtur (Güney, 2007: 37-38). 

ĠĢ tatmini, çalıĢma ortamında kiĢilerin davranıĢlarını etkileyen en önemli 

tutumlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Temel olarak bir kiĢinin iĢini sevip 

sevmemesi; onun beklentileri ve mevcut gerçeklik arasındaki farka bağlıdır (Çetin, 

Akın ve Erol, 2001: 272). ĠĢ tatmini, bir iĢgörenin iĢi hakkındaki olumlu veya 

olumsuz hissettikleri olarak açıklanabilir. ĠĢ tatmini, iĢgörenin iĢi hakkındaki genel 

duygusal değerlendirmesi olarak ifade edilebilir (Kim, Leong ve Lee, 2005: 174). 

Locke tarafından 1976 yılında iĢ tatmini, bireyin kendi iĢini ve iĢ 

deneyimlerini değerlendirmesinin sonucunda oluĢan keyifli ya da olumlu duygusal 

durum biçiminde ifade edilen bir kavram olarak öne çıkmıĢtır (Anderson vd., 2009b: 

30). ĠĢ tatmini, kiĢinin iĢine karĢı olan genel davranıĢ ve tutumları olarak 

açıklanabilir. ĠĢ tatmini, iĢgörenin iç huzurunu ve rahatlığını kapsamaktadır. 

ÇalıĢanların beklentileri ile elde ettikleri uyumlu ise iĢ tatminleri artmaktadır (Özen 

Kutanis, 2006: 85). ĠĢ tatmini ile tükenmiĢlik kavramları arasındaki fark ele 

alındığında, bu iki kavram arasındaki negatif iliĢki öne çıkmaktadır. Bazı 

araĢtırmacılar, iĢ tatminindeki azalmayı tükenmiĢliğin bir sonucu olarak 

değerlendirmektedir. ĠĢ tatmini veya iĢ tatminsizliğinin, tükenmiĢlik için geçerli bir 

etken olduğu ancak tükenmiĢlikten farklı bir kavram olduğu açıktır. TükenmiĢliğin 

mesleki stres kaynaklı psikolojik gerginlik Ģeklinde karakterize edilmesi, onu iĢ 

tatminsizliğinden farklı kılmaktadır. Bu gerginlik durumunun, müĢteriye ya da 

baĢkalarına karĢı olan davranıĢlarda ve gerçekleĢtirilen iĢin kalitesinde değiĢikliklere 

neden olduğu ifade edilebilir (Sürgevil, 2006: 13-14). 

ĠĢ tatmininin, tükenmiĢliğin özellikle duyarsızlaĢma boyutunda etkili olduğu 

konusundaki değerlendirmeler çeĢitli araĢtırmalarda ifade edilmiĢtir (Izgar, 2003: 6). 

ĠĢ tatmini ve tükenmiĢlik kavramlarının her ikisi de duygusal iĢ tepkileridir. Daha 

önce gerçekleĢtirilen araĢtırmalar bu iki kavram arasındaki iliĢkiyi ele almıĢtır. Bu 

araĢtırmaların belirtilen bu iki kavram arasında yüksek bir iliĢki bulduğu ifade 

edilmiĢtir (Tsigilis, Koustelios ve Togia, 2004: 667). ĠĢ tatmini ile tükenmiĢlik 

arasındaki negatif iliĢkinin varlığı bu yöndeki araĢtırmalarda ele alınabilir. 
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3.3.3. TükenmiĢlik ve Örgütsel Bağlılık 

Örgütün hayatta kalabilmesi, iĢgörenlerin örgütten ayrılmamasına bağlıdır. 

ĠĢgörenler, örgüte ne derece bağlıysa örgüt o derece güçlü olur. Örgüt, yaĢamını 

sürdürebilmek için iĢgörenlerin örgütten ayrılmasını engellemeye çalıĢır. Bunu 

gerçekleĢtirirken, ücret arttırma, terfi imkânı sağlama, özendiriciler sunma gibi 

yolları takip eder. Her örgütün iĢgörenleri tutmak için gösterdiği gayret aynı değildir. 

Bazı örgütler, iĢgörenin örgütten ayrılmasından çok fazla etkilenmez. Örgüte girmek 

için baĢvuranları fazla olan bir örgüt, iĢgöreni örgüte bağlamak için büyük bir 

gayrete ihtiyaç duymaz. Örgütsel bağlılık, genel anlamda iĢe katılma, sadakat ve 

örgüt değerlerine olan inanç da dâhil olmak üzere kiĢinin örgüte olan psikolojik 

bağlılığını içerir (Ölçüm Çetin, 2004: 90).  

Örgütsel bağlılık, iĢgörenin çalıĢtığı örgüte karĢı hissetmiĢ olduğu bağın 

gücünü ifade eder. Örgütsel bağlılık duygusunun, örgütsel performansı olumlu olarak 

etkilediğine inanılmakta, bu çerçevede, örgütsel bağlılığın iĢe geç gelme, 

devamsızlık, iĢten ayrılma gibi istenmeyen sonuçları azalttığı, buna ilaveten ürün ya 

da hizmet kalitesine olumlu olarak katkıda bulunduğu öne sürülmektedir. Örgütsel 

bağlılık, iĢgörenlerin çalıĢtığı örgüte yönelik hisleri ve tutumları olarak ifade 

edilmektedir. Tutum olarak örgütsel bağlılık, iĢ tatminine göre daha genel bir 

kavramdır. Bunun sebebi, örgütsel bağlılığın hem iĢe hem de örgüte odaklanmıĢ bir 

kavram oluĢudur. Daha durağan bir kavram olması dolayısıyla günlük olaylardan 

etkilenmez (Güney, 2011: 276-277). 

Bağlılığın yüksek seviyelerde olması, iĢgücü devrinin düĢük düzeylerde 

olmasına, verimliliğin artmasına ve daha iyi hizmet sağlanmasına neden olabilir. 

TükenmiĢliğe maruz kalmanın, iĢgörenlerin örgüte bağlılığını azalttığı ve hatta iĢten 

ayrılmaya neden olabileceği ifade edilebilir. Eğer iĢgörenler, çalıĢtıkları iĢlerinde 

duygusal olarak tükenme hissediyorsa, bu durumda hizmet verdiği insanlara dönük 

bir duyarsızlaĢma geliĢecek ve çok baĢarılı olmadıklarını hissedeceklerdir. Bu 

durumda da, iĢgörenler örgütün amaçlarını kabul ederken daha az istekli ve amaçlara 

eriĢmek için kendini daha az adamıĢ ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak iĢi 

bırakmaya eğilimli olacaklardır. Böylece örgütsel bağlılık, tükenmiĢlik ile hem 
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iĢgücü devri hem de iĢi bırakma arasındaki iliĢkide ara değiĢken görevini 

üstelenebilecek bir unsurdur (Leiter ve Maslach, 1988: 299). 

3.3.4. TükenmiĢlik ve Devamsızlık 

Devamsızlık, iĢgörenlerin planlanan zamanda iĢ baĢında bulunmamalarını 

ifade etmektedir. Devamsızlık, iĢe hiç gelmeme, geç gelme, erken çıkma, mesai 

saatleri arasında iĢ baĢında olmama gibi biçimlerde olabilir. Devamsızlık, iĢgücü 

eksikliğine yol açtığı için insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi için dikkate 

alınmalıdır. Devamsızlığın neden olduğu iĢgücü kaybını telafi etmek için gereken 

iĢgücü miktarına yedek iĢgücü ihtiyacı denir (Uyargil vd., 2008: 119). Duygusal 

olarak tükenme, tükenmiĢliğe maruz kalma, aĢırı zorlanma veya depresyon gibi 

hallerde, iĢgörenler büyük ölçüde iĢe devamsızlık gerçekleĢtirmektedir. 

TükenmiĢliğin temel öğesi olarak duygusal tükenme ifade edilebilir. Stres 

modellerine göre iĢteki devamsızlık, stresli iĢ koĢullarının bir sonucu olarak 

değerlendirilmektedir (Ybema, Smulders ve Bongers, 2010: 105). Devamsızlık, 

tükenmiĢlik sendromuyla birlikte daha yaygın olarak rastlanan bir durum olarak 

görülebilir (Maslach, 2003: 136). TükenmiĢliğe maruz kalmanın devamsızlık ile 

sonuçlanabileceği yaygın olarak düĢünülebilecek bir durumdur. 

3.3.5. TükenmiĢlik ve ĠĢgücü Devri 

ĠĢgücü devri, belirli bir dönemde, bir iĢletme veya bölümde oluĢan iĢgören iĢe 

giriĢ-çıkıĢ hareketlerinin meydana getirdiği bir olgu olarak ifade edilebilir. Birçok 

durumda, iĢten ayrılanların yerine yeni iĢgören alınması gerekmekte, bu durum ise 

bir iĢgücü dönüĢümüne yol açmaktadır. ĠĢten ayrılanların yerine hemen yeni iĢgören 

alınmaması, alınsa da istenen performansa ulaĢması için zaman gerekmesi gibi 

nedenler, iĢletme içi iĢgücü arzında bir düĢüĢe ya da eksikliğe neden olacaktır. ĠĢlerin 

planlanan Ģekilde yürütülmesi için iĢgücü devrinin yol açacağı bu kayıpları telafi 

edecek olan ilave iĢgücü gerekmekte ve buna ek iĢgören ihtiyacı adı verilmektedir 

(Uyargil vd., 2008: 120). ĠĢgücü devri, iĢteki tatminsizlik durumlarının ve örgütsel 

bağlılıktan yoksunluğun etkilediği bir süreç olarak görülebilir. TükenmiĢlik 

sendromu da iĢgücü devrini etkileyen bir unsur olarak ele alınabilir (Bhanugopan ve 
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Fish, 2006: 450). TükenmiĢlik, stresle iliĢkili rahatsızlıklara neden olmakta ve aynı 

zamanda da iĢgücü devrinin yüksek olmasına yol açmaktadır (Maslach, 2005: 45). 

3.4. TükenmiĢlik Modelleri 

3.4.1. Maslach TükenmiĢlik Modeli 

Maslach‟a göre tükenmiĢlik, yapılan iĢ ile ilgili kronikleĢen duygusal ve 

kiĢiler arası stres etkenlerine yönelik sürekli bir tepki olarak tanımlanmakta ve 

duygusal tükenme (emotional exhaustion), duyarsızlaĢma (depersonalization, 

cynicism) ve düĢük kiĢisel baĢarı hissi (reduced sense of personal accomplishment) 

biçiminde üç boyutlu olarak ifade edilmektedir (Sürgevil, 2006: 42). Maslach 

tükenmiĢlik modeli en yaygın ve en çok bilinen tükenmiĢlik modelidir. 

  3.4.1.1. Duygusal Tükenme (Emotional Exhaustion) 

  Duygusal tükenme, kiĢinin duygusal kaynaklarındaki bir azalmayı ifade 

etmektedir (Pienaar ve Willemse, 2008: 1054-1055). Duygusal tükenme, 

tükenmiĢliğin temel stres boyutu olarak ifade edilmekte ve kiĢinin duygusal ve 

fiziksel kaynaklarının azalması anlamına gelmektedir. Bu sürecin en önemli 

kaynakları, aĢırı iĢ yükü ve iĢ ortamındaki kiĢilerarası çatıĢmalar olarak sıralanabilir 

(SolmuĢ, 2004: 103). Duygusal tükenme, bireyin duygusal kaynaklarının tükendiğini 

hissetmesiyle duygusal bir yorgunluk içinde olması ve çalıĢtığı örgütte hizmet 

verdiği kiĢilere eskisi kadar sorumlu davranamadığını düĢünmesi durumudur. 

Gerginlik ve kaygı duygusunu aĢamayan birey için sonraki gün iĢe gitmek çok 

zordur. Bundan dolayı da, iĢe gitmeme, iĢe saatinde gelmeme, iĢe devamsızlık, iĢten 

ayrılma gibi hem iĢgören hem de örgüt açısından verimsiz bir durum meydana 

gelmektedir (Ertürk, 2010: 207). 

Duygusal olarak fazla yüklenme durumu ve sonrasında da oluĢan duygusal 

tükenme, tükenmiĢlik sendromunun merkezini oluĢturmaktadır. Bu kavram, kiĢinin 

baĢkaları tarafından maruz bırakıldığı duygusal taleplerle etrafının sarılması ve 

duygusal olarak kendisini aĢan bir çalıĢma durumunu ifade etmektedir. Bu duruma 

bir tepki olarak adlandırılabilecek olan duygusal tükenme kavramı, aynı zamanda 

tükenmiĢliğin bir yüzünü oluĢturmaktadır. Bu durumda, kiĢi kendisini süzülmüĢ ve 
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bitkin düĢmüĢ hisseder. BaĢka bir gün için kendisinin yeterli enerjiye sahip 

olmadığını hisseder. KiĢinin duygusal kaynakları bitmiĢ ve bu kaynakların yenilenme 

imkânı bulunmamaktadır (Maslach, 2003: 3). 

 KiĢiler tükendikleri zaman, kendilerini hem duygusal hem de fiziksel açıdan 

aĢırı zorlanmıĢ olarak hissederler. Kendisini bitmiĢ hisseden kiĢi, yorgunluğunu 

gidermek ve kendine gelmek konusunda baĢarısızdır. Sabahları kalktığı zaman, 

kendisini en az akĢam yattığı kadar yorgun hisseden bu kiĢilerin, baĢka bir bireyle ya 

da baĢka bir projeyle karĢılaĢacak kadar enerjileri kalmamıĢtır. Duygusal tükenme, 

iĢin taleplerinin ve değiĢikliklerin oluĢturduğu strese verilen ilk tepki olarak ifade 

edilebilir. KiĢiler, tükenmiĢlik sendromuna maruz kalan diğer insanları veya 

kendilerini tanımlarken sıklıkla duygusal tükenme hissi yaĢadıklarını tarif 

etmektedir. TükenmiĢliğin üç boyutu içinde en çok rapor edilen ve en fazla analiz 

edilen boyut duygusal tükenmedir (Sürgevil, 2006: 43-44). Duygusal tükenme 

boyutu tükenmiĢliğin temeli ve en önemli unsuru denilebilecek bir durumdur. 

3.4.1.2. DuyarsızlaĢma (Depersonalization) 

DuyarsızlaĢma, tükenmiĢlik sendromunun ikinci ayağıdır. DuyarsızlaĢma, 

iĢgörenin, iĢi gereği karĢılaĢtığı baĢka insanlara ve iĢine karĢı geliĢen katı, soğuk, 

ilgisiz ve hatta insani olmayan tutumu olarak ifade edilebilir. Dozu gittikçe yükselen 

bu olumsuz tepki, çeĢitli Ģekillerde oluĢur. Böyle bir durumda kiĢi, karĢılaĢtığı 

bireylere aĢağılayıcı ve kaba davranarak onların rica ve isteklerini göz ardı edebilir. 

Bu durumda olan iĢgörenler, etkileĢimde oldukları bireylere ve çalıĢtıkları örgüte 

karĢı mesafeli, aldırmaz ve alaycı bir tavır benimser (Izgar, 2003: 3). 

DuyarsızlaĢma, tükenmiĢlik sendromunun dikkat çeken ikinci yönüdür. 

DuyarsızlaĢma, katı, duyarsız ve hatta insani olmayan bir tepkiyi içerebilir. 

DuyarsızlaĢma, kiĢinin, baĢkalarına bir anlamda pas renkli gözlüklerle bakması, 

onlar hakkında kötü bir düĢünce geliĢtirmesi, onlar için en kötüsünü umması ve hatta 

onları sevmemesi gibi durumlarını içermektedir (Maslach, 2003: 5). DuyarsızlaĢma, 

kiĢinin müĢterileriyle aĢırı derecede bağlantısının kopması, onlara yönelik olarak 

duyarsız ve katı tutum sergilemesi ve onlara karĢı negatif duygular geliĢtirmesi 

olarak ifade edilebilir (Truchot ve Deregard, 2001: 347). 
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DuyarsızlaĢma, tükenmiĢliğin kiĢilerarası iliĢki boyutu olarak ifade edilebilir. 

DuyarsızlaĢma, kiĢinin diğer iĢ arkadaĢlarına veya yöneticilerine dönük olarak 

negatif, alaycı ve psikolojik olarak aĢırı mesafeli davranıĢlarını kapsayan bir 

durumdur. DuyarsızlaĢma, duygusal tükenmenin aĢırı derecede olduğu hallerde 

geliĢmektedir. ĠĢgören, yaĢadığı stresten kaçınmak amacıyla bir baĢa çıkma 

mekanizması olarak diğer insanlardan uzaklaĢmaya baĢlayabilir. Ancak, diğer 

insanlardan uzaklaĢmanın genellikle olumlu bir etkisi bulunmamaktadır (SolmuĢ, 

2004: 103-104). 

3.4.1.3. DüĢük KiĢisel BaĢarı Hissi (Reduced Sense of Personal 

Accomplishment) 

KiĢinin çevresindeki bireylere dönük olumsuz ve saldırganlık içeren fikir ve 

davranıĢları, bir noktadan sonra kendisine yönelir. Suçluluk duygusu gitgide daha 

baskın hale gelmekte ve baĢkaları tarafından sevilmediği düĢüncesi belirmektedir. Bu 

noktadaki iĢgören, çalıĢma hayatında hiçbir geliĢme kaydedemediği ve hatta daha da 

gerilediği düĢüncesinin esiri olur. Harcadığı veya harcayacağı gayretlerin hiçbir iĢe 

yaramayacağına dönük bir psikoloji geliĢtirmesi, suçluluk duygusunun devamlı 

olarak artmasına neden olur. Bunun sonucunda iĢgörende, bir taraftan yetersizlik 

duygusu diğer taraftan da aĢağılık kompleksi kronikleĢir (Özler, 2010: 290). 

 Bireyin kendisiyle alakalı değerlendirmelerinin olumsuz bir nitelik 

kazanması sonucunda, iĢ ile ilgili birtakım olaylarda kendini yetersiz algılama ve iĢte 

karĢılaĢılan bireylerle olan iliĢkilerde de baĢarısızlık duygusu ortaya çıkmaya baĢlar. 

Bu açıdan harcanan çabanın boĢa gitmesi ve suçluluk duygusu, iĢgörenin iĢ 

motivasyonunu azaltarak baĢarı için gereken davranıĢları gerçekleĢtirmeyi 

engelleyebilir (Ertürk, 2010: 208).  

 TükenmiĢliğin üçüncü yönü olarak ifade edilen düĢük kiĢisel baĢarı hissi, 

kiĢilerin kendilerini olumsuz olarak değerlendirmesine yönelik olarak eğilim 

göstermesine dayanmaktadır (Law, 2010: 197). DüĢük kiĢisel baĢarı hissi, bireyin 

kendisini mesleki açıdan yetersiz görmesini, iĢinde baĢarısız hissetmesini ve gelen 

talepleri karĢılama hususunda harcamıĢ olduğu bütün çabaların yetersiz olduğu 

fikrine kapılmasını ifade eden bir durumdur (Bolat, 2011: 256-257). 
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Diğer kiĢiler hakkında geliĢtirdiği negatif düĢünce tarzı, bireyin kendisi 

hakkında negatif düĢünmesine neden olur. Birey bu durumda kendisini suçlu 

hissedebilir. Kendisini kimsenin sevmediğine iliĢkin bir duygu geliĢtirir. KiĢi kendisi 

için baĢarısız hükmü verir. ĠĢte bu noktada tükenmiĢliğin üçüncü aĢaması olan düĢük 

kiĢisel baĢarı hissi oluĢur. KiĢilerin kendileri ile ilgili değerlendirmelerinin olumsuz 

bir nitelik kazanması sonucunda, iĢinde ve iĢinde karĢılaĢtığı kiĢilerle olan 

iliĢkilerinde baĢarısızlık ve yeterlik duygusunda düĢme görülür. ĠĢinde geliĢme 

gerçekleĢtiremediğini ve hatta gerilediğini düĢünmekte olan bu durumdaki kiĢiler 

kendilerini suçlu hissetmektedirler (Izgar, 2003: 4). 

3.4.2. Meier TükenmiĢlik Modeli 

Scott Meier tarafından geliĢtirilen tükenmiĢlik modeli Bandura‟nın öz 

yeterlilik (self-efficacy) modeli temel alınarak oluĢturulmuĢtur (Sürgevil, 2006: 32).  

Bandura, kendilik değeri duygusu olan öz yeterlilik (self-efficacy) kavramını 

ele almıĢtır. AraĢtırmalara göre, öz yeterlilik duygusu yüksek olan kiĢiler 

yaĢamlarındaki çok çeĢitli olaylarla daha iyi baĢ edebilmektedir. Bu kiĢiler 

güçlüklerin üstesinden gelebilmeyi ummaktadır. Görevlerine sebat eder ve baĢarılı 

olacaklarına iliĢkin kendine güven düzeylerini daima yüksek tutarlar. Diğer yandan, 

öz yeterlilik duygusu düĢük olan kiĢiler yaĢamdaki çeĢitli olaylarla baĢ edebilme 

konusunda kendilerini mutsuz ve umutsuz hissetmekte ve kendilerini etkilemekte 

olan durum ve Ģartları değiĢtirebilmek adına çok az ya da hiç imkânları olmadığına 

inanırlar. Ne zaman bir sorunla karĢılaĢsalar, eğer ilk denemeleri baĢarısızlıkla 

sonuçlanmıĢsa sorunu çözmek için denedikleri her Ģeyi bırakmaya kalkarlar. Sonucu 

değiĢtirebilmek adına yapabilecekleri hiçbir Ģey olmadığına inanırlar (Schultz ve 

Schultz, 2007: 506-507). 

Her yıl milyonlarca Amerikalı sigarayı bırakmak veya kilo vermek için 

profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu kiĢilerin bir bölümü birkaç hafta sigara 

içmeme ya da birkaç kilo vermeyi baĢarsa da, sadece küçük bir yüzde bu 

alıĢkanlıkları tamamen bırakmakta veya verdiği kiloyu korumaktadır. Bu konuda 

baĢarılı olan kiĢileri diğerlerinden ayıran Ģey, Bandura‟nın öz yeterlilik kavramında 

yatmaktadır. KiĢiler gerçekten yapabileceklerine kendilerini inandırdığı zaman 
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sigarayı bırakabilmekte ve kilo verebilmektedir. Sigara içen kiĢiler sık sık bırakmayı 

denedikleri ancak yapamadıklarını ifade ederler. Sosyal-biliĢsel analize göre, bu 

kiĢilerin sigarayı bırakamama nedeni, yapamayacağına inanmasıdır. Bandura‟ya 

göre, kiĢiler gerçekten değiĢmek adına kesin bir karar vermediği ve gereken gayreti 

göstermediği sürece, davranıĢlarını değiĢtirmeye pek yanaĢmazlar (Burger, 2006: 

543) 

Öz yeterlilik (self-efficacy), korkak ve çekingen davranıĢlarda eriĢilen 

değiĢikliği analiz etmek için merkezi bir rol oynayan bir kavram olarak ifade 

edilebilir (Bandura, 1977: 193). Belirli bir eğitim içeriğinin baĢarılı bir biçimde 

tamamlanma olasılığı olarak tanımlanan Bandura‟nın öz yeterlilik kavramı, eğitimin 

baĢarısıyla kalıcı bir pozitif iliĢkiye sahiptir. Eğitim öncesindeki yüksek öz yeterlilik, 

temel bir etki olarak yaygın biçimde iyi bir Ģey olarak ele alınır (Anderson vd., 

2009a: 356).  

Meier‟e göre tükenmiĢlik; kiĢinin iĢle alakalı olumlu pekiĢtirici beklentisinin 

çok düĢük, ceza beklentilerinin çok yüksek olduğu, var olan pekiĢtiricileri kontrol 

etme yönündeki beklentilerinin düĢük olduğu ve pekiĢtiricileri kontrol edebilmeye 

dönük gereken davranıĢları yapmayla alakalı kiĢisel yeterlik beklentilerinin düĢük 

olduğu, tekrarlayan iĢ yaĢantılarının sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Meier‟in 

tükenmiĢlik modeli; pekiĢtirme beklentileri, sonuç beklentileri, yeterli olma 

beklentileri ve bağlamsal bilgi iĢleme (davranıĢları anlamlandırma süreci) olarak dört 

değiĢken ile ortaya konulabilir (Sürgevil, 2006: 33-34). 

 3.4.2.1.PekiĢtirme Beklentileri  

PekiĢtirme beklentileri, mevcut iĢ yaĢantılarının, iĢgörenin amaçlarını 

karĢılayıp karĢılamayacağı ile alakalı beklentileri olarak açıklanabilir. PekiĢtirme 

beklentileri, iĢgörenden iĢgörene değiĢen bir olgu olarak görülebilir. Bunun nedeni, 

iĢgörenlerin yaĢadığı iĢ deneyimlerinin farklılığına bağlı olarak, sonuçlara atfedilen 

değer ve anlamın bireyden bireye değiĢmesidir. Bu durum ise, pekiĢtirme 

beklentisinin bireyler arasında farklılaĢmasına yol açmaktadır (Ergene, 2010: 61).  
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Mesela, bir öğretmen sınıfta devamlı olarak soru soran öğrencilerle çalıĢmak 

isterken, baĢka bir öğretmen ise sessiz bir biçimde dinleyen öğrencileri tercih ederek 

bu Ģekilde doyum sağlayabilir. Her iki kiĢi de bu Ģekilde iĢlerinden memnuniyet 

duyarken, tam tersi bir durum söz konusu olduğunda ise her ikisi için de 

doyumsuzluk oluĢabilir (Atlandı, 2010: 26). 

3.4.2.2. Sonuç Beklentileri 

PekiĢtirme beklentileri belli sonuçların istenen beklentileri karĢılayıp 

karĢılayamadığını tanımlarken, sonuç beklentileri ise hangi davranıĢların o sonuçları 

elde edebilmek için gerektiğini açıklamaktadır. Birey geçmiĢ deneyimlerinden yola 

çıkmak suretiyle bazı davranıĢların belirli bazı sonuçları doğuracağını tecrübe 

etmekte ve bu sonucu genellemeye yönelmektedir. PekiĢtirme beklentisi sonucun 

iĢgören için değerini vurgulamakta iken, sonuç beklentisi ise sonuç için gereken 

davranıĢları vurgulamaktadır (Sarıkaya, 2007: 38). 

3.4.2.3. Yeterli Olma Beklentileri 

Bu kavram, arzu edilen sonuçları ortaya çıkaracak davranıĢları yapabilmede 

kiĢisel yeterliliği açıklamaktadır. Bandura‟ya göre, sonuç beklentileri ve yeterli olma 

beklentileri arasındaki farkı vurgulamak önemli bir husustur. Sonuç beklentileri ve 

yeterli olma beklentileri arasındaki ayrım, bilmek ve yapmak arasındaki fark olarak 

ifade edilebilir. Arzu ettikleri bir iĢi yapabilecek kiĢisel yeterliliğe sahip olmadığını 

düĢünen bireyler tükenmiĢliğe maruz kalabilmektedir (Sürgevil, 2006: 34). 

3.4.2.4.Bağlamsal Bilgi ĠĢleme (DavranıĢları Anlamlandırma Süreci) 

Bağlamsal bilgi iĢleme kavramı; kiĢilerin sosyal gruplar, örgütsel yapılar, 

öğrenme stilleri ve kiĢisel inançlar gibi bağlamlardaki bilgi iĢleme, diğer bir ifadeyle 

davranıĢları anlamlandırma süreçlerine iĢaret eden bir unsurdur. Meier‟e göre 

kiĢilerin iĢ çevresine tepki olarak ne hissettikleri, düĢündükleri ve nasıl davrandıkları 

ile kiĢinin tükenmiĢlik yaĢamasına neden olan öğrenme stili ve kiĢisel inanç gibi 

biliĢsel etkenlerin rolünün ne olduğu bu modelin ilgilendiği sorular olarak öne 

çıkmaktadır. Modele göre, bu sorular bağlamsal iĢleme kavramına vurgu yaparak 

incelenmektedir. Meier tarafından geliĢtirilen tükenmiĢlik modeli, tükenmiĢliğin bir 
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stres süreci olduğunu, ilerleyen psikolojik safhaları kapsadığını ve zamanla meydana 

geldiğini vurgular (Sürgevil, 2006: 34-35). 

Bu süreç tükenmiĢlik modelinin en kapsamlı süreci olup, kiĢilerin 

beklentilerini nasıl öğrendikleri, sürdürdüğü ve değiĢtirdikleri ile ilgili açıklamalar 

ortaya koymaktadır. Bağlamsal bilgi iĢleme süreci değiĢkeni, iĢgörenlerin bilgi 

iĢleme sürecine bağlı olarak oluĢturmuĢ olduğu deneyimler sonucunda biçimlenir 

(Sarıkaya, 2007: 39). 

3.4.3. Suran ve Sheridan TükenmiĢlik Modeli 

Erken ve orta yetiĢkinlik süresince geliĢimsel bakımdan benzer özellikler 

gösteren dört basamağın detaylı bir biçimde incelenmesi hususunda giriĢimde 

bulunan Suran ve Sheridan‟ın modelindeki basamaklar Ģöyle açıklanabilir: 1) 

Kimlik-Rol KarmaĢası AĢaması, 2)Yeterlilik-Yetersizlik AĢaması, 3) Verimlilik-

Durgunluk AĢaması ve 4)Yeniden OluĢturma- Hayal Kırıklığı AĢamasıdır. Her bir 

basamak tükenmiĢliğin meydana gelmesinde etkili olan hayat tarzını kapsamaktadır. 

Belirtilen bu model, Erikson‟un 1950 yılında ortaya koyduğu kiĢilik geliĢimi 

kuramına dayanmaktadır (Demir, 2010: 187). Suran ve Sheridan‟a göre, tükenmiĢlik, 

bu aĢamaların her birinde yer alan çatıĢmaların tatmin edici bir biçimde 

çözülememesinin bir sonucu olarak açıklanmaktadır (Sürgevil, 2006: 35). 

3.4.3.1.Kimlik-Rol KarmaĢası AĢaması 

Profesyonel geliĢim ile alakalı hususların etkin olarak dikkate alınması, lise 

son sınıfta ve üniversitenin ilk yıllarında baĢlamaktadır. Bireysel ve mesleki kimlik 

rollerinin oluĢtuğu bu zaman dilimi, psikolojik geliĢim bakımından kritik bir dönem 

olarak ifade edilebilir (Ergene, 2010: 63). Ne tür bir meslek seçilmesi gerektiği 

düĢüncesi ön plana çıkabilir. Bu duruma verilen yanıt ise; hem meslek seçimine 

(kiĢinin psikolog, avukat ya da doktor olması gibi), hem de bu meslekler boyutunda 

kiĢiye yol gösteren ilk hislere (para ve finansal baĢarı, güç, etki gibi) dayanmaktadır 

(Sürgevil, 2006: 36). 
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3.4.3.2. Yeterlilik-Yetersizlik AĢaması 

Bu dönem, kiĢinin kendi yeteneklerini geliĢtirebileceği ve bu doğrultuda 

bağımsızlığına kavuĢabileceği, bir çıraklık dönemi olarak açıklanabilir. Bu süreç 

içinde kiĢi, insanların gözünde mesleki bir kimlik geliĢtirmekte ve bu kimliği 

geliĢtirmeye dönük duyduğu kaygı azalmaktadır. Bundan sonra, kiĢinin seviyesi 

belirlenmiĢ ve unvanı saptanmıĢtır. Kendisini mesleği doğrultusunda kendisiyle en 

fazla örtüĢen Ģekilde tanımlayan kiĢinin, kimliğine ve mesleğine dönük duyduğu 

kaygıların büyük bir kısmı çözülmüĢtür. Bu noktadan itibaren kiĢi kendisini ona statü 

olarak en yakın kiĢilerle kıyaslar ve mesleğin temel görevlerini uygulayabilmek için 

gerekli olan minimum yeteneğin ne olduğunu belirlemeye çabalar (Ergene, 2010: 

63). 

 3.4.3.3. Verimlilik-Durgunluk AĢaması 

 Meslek insanı, çıraklık dönemini tamamladıktan sonra sisteme bağlılığı 

kalmamıĢ ve kariyerini düzenleme sürecine adım atmıĢtır. Bu süreç genellikle, otuzlu 

yaĢlarda meydana gelir ve otuzlu yaĢların ortalarıyla sonlarına kadar sürmektedir. Bu 

dönemde verilen kararlar, çalıĢma yeri ve tarzı seçimlerini içermektedir. Bu süreçte 

maddi ve kiĢisel bakımdan bir stabilite sağlanmaktadır. Bu dönemde, bir ev sahibi 

olmak, evlenmek ve çocuk sahibi olmak gibi kararlar verilmektedir. Bu dönemde ilgi 

alanları ve yetenekler belirginleĢir. Ġlk terfiler gelmeye baĢlayarak tanınmıĢlık 

artmaktadır (Sürgevil, 2006: 39).  

   3.4.3.4. Yeniden OluĢturma- Hayal Kırıklığı AĢaması 

Bu dönemde ise, mesleğe yönelik olarak bir memnuniyetsizlik 

yaĢanmaktadır. ĠĢgörenler, sanki her Ģey tekrar tekrar yapılıyormuĢ gibi bir fikre 

kapılabilir. Mesleki görevlerinin uygulanması sürecinde çok az bir yenilik 

hissedilmektedir. Bu dönem, bir anlamda klasik orta yaĢ krizi olmakta ve incinebilme 

ile ölüm korkusu hisleri oluĢabilmektedir (Özel, 2009: 68). 

 

 



112 
 

3.4.4. Pearlman ve Hartman TükenmiĢlik Modeli 

Pearlman ve Hartman‟ın 1982 yılında geliĢtirdiği modeli, bireysel değiĢkenler 

ve kiĢinin çevresini yorumlayan biliĢsel/algısal bir odağa sahiptir. Bu modele göre 

tükenmiĢliğin üç boyutu, stresin üç temel belirtisini yansıtmaktadır. Bunlar, fiziksel 

semptomlar üzerine odaklanan fizyolojik boyut (fiziksel tükenme), tutum ve 

duygular üzerine odaklanan duygusal/biliĢsel boyut (duygusal tükenme) ve 

semptomatik davranıĢlar üzerine odaklanan davranıĢsal boyut (duyarsızlaĢma ve 

düĢük iĢ verimi) olarak açıklanabilir (Demir, 2010: 187). 

Pearlman ve Hartman 1982 yılında oluĢturdukları tükenmiĢlik modelinde dört 

aĢama mevcuttur. Bunlar: 1) Durumun strese götürme derecesi, 2) Algılanan Stres 

Düzeyi, 3) Strese Verilen Tepki ve 4) Strese Verilen Tepkinin Sonucu olarak 

sıralanabilir (Sarıkaya, 2007: 36). 

3.4.4.1. Durumun strese götürme derecesi 

Bu aĢama, hangi durumun veya durumların strese yol açtığını göstermekte 

olan bir safhadır. Strese neden olan iki büyük durum vardır. Bunlardan birincisi, 

kiĢinin beceri ve yeteneklerinin, algılanan ya da gerçek örgütsel beklentiler 

karĢısında yetersiz kalmasıdır. Ġkincisi ise, kiĢinin yaptığı iĢin, beklentilerini, 

ihtiyaçlarını ve değerlerini karĢılayamaması durumudur. Diğer bir deyiĢle, bu 

safhadaki stresin düzeyini, birey ile örgüt değiĢkenleri arasındaki uyumsuzluğun 

derecesi belirler (Sürgevil, 2006: 31). 

3.4.4.2. Algılanan Stres Düzeyi 

Strese yol açan birçok durum, bireyin kendini stres altında algılaması ile 

sonuçlanmamaktadır. Birinci aĢamadan ikinci aĢamaya geçmek, rol ve örgüt 

değiĢkenlerine, insanların kiĢiliklerine ve geçmiĢ (background) özelliklerine bağlı 

olan bir durumu içermektedir (Özkanan, 2009: 37). 
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3.4.4.3. Strese Verilen Tepki 

Strese verilen tepki aĢaması, strese yanıt olarak verilen üç temel tepki 

kategorisini kapsamaktadır. Fizyolojik, biliĢsel ve davranıĢsal belirtilerden hangisinin 

ortaya çıkacağını, kiĢisel ve örgütsel değiĢkenler belirler (Ergene, 2010: 58). 

 3.4.4.4. Strese Verilen Tepkinin Sonucu 

Bu aĢamada tükenmiĢlik, kronik duygusal stresin yaĢanması ile meydana 

gelir. TükenmiĢliğin sonucunda, iĢ tatmini veya iĢi gerçekleĢtirme düzeyinde bir 

değiĢme oluĢabilir. Psikolojik ve fizyolojik sağlık durumlarında da bir bozulma 

ortaya çıkabilir. KiĢi iĢi bırakabilmekte ya da iĢten atılabilmektedir. Pearlman ve 

Hartman 1982 yılında geliĢtirdiği bu modelin, tükenmiĢlik sendromunun incelenmesi 

için iyi bir dayanak olabileceğini ifade etmiĢtir. Ancak o dönemdeki kimi 

araĢtırmacılar için, tükenmiĢlik henüz tam olarak anlaĢılıp formüle edilmiĢ bir 

vaziyette değildir (Özkanan, 2009: 37-38). 

             3.4.5. Edelwich ve Brodsky TükenmiĢlik Modeli 

Edelwich‟e göre tükenmiĢlikte dört safha vardır. Bu evrelendirme, 

tükenmiĢliği anlamayı kolaylaĢtırıcı bir bakıĢ açısı oluĢturmaktadır. Ancak, temel 

olarak tükenme bireyin bir evreden baĢka bir evreye geçmiĢ olduğu bir süreç değil, 

devamlı bir olgu olarak ifade edilebilir (GüneĢ, Bayraktaroğlu ve Özen Kutanis, 

2009: 483). Edelwich ve Brodsky 1980 yılında, tükenmiĢliğin idealist coĢku, 

durgunluk, engellenme ve apati olarak isimlendirilen birbirini takip eden dört 

safhadan geçtiğini ve bir süreç sonunda meydana geldiğini ileri sürmektedirler 

(Demir, 2010: 186). 

 3.4.5.1. Ġdealist CoĢku Safhası 

KiĢilerin genellikle mesleğe baĢladıkları ilk yıllarını kapsamakta olan bu 

dönemde, enerjileri, umutları ve iĢten beklenti seviyeleri oldukça fazladır. KiĢiler bu 

dönemde yoğun ve istekli bir biçimde çalıĢmakta ve sonucunda da takdir edilmeyi 

beklemektedirler. KiĢilerin coĢkulu oldukları bu dönemde, umduklarını bulamayanlar 
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için yavaĢ yavaĢ bir durgunluk ve isteksizlik oluĢmaya baĢlamaktadır (KaĢlı, 2009: 

53). 

           3.4.5.2. Durgunluk Safhası 

Durgunluk safhasında, baĢlangıçtaki istek ve umutta bir düĢme meydana 

gelir. KiĢi, mesleğinin umduğu gibi çıkmadığının karmaĢasını yaĢamaktadır. Bu 

safhada, bireyin enerji düzeyi azalmaya baĢlamakta ve iĢi yavaĢ yapma düĢünceleri 

oluĢmaktadır. Artık idealizmin, ilkelerin ve amaçların ilk safhadaki gibi peĢine 

düĢülmez. Görevle alakalı beklentilerde hayal kırıklığı meydana gelmeye baĢlar. Bu 

durumda iĢ tatmini azalmaktadır (Atlandı, 2010: 27). 

3.4.5.3. Engellenme Safhası 

Bu safhada kiĢi, mesleğini devam ettirip ettiremeyeceğini sorgulamaya 

baĢlamaktadır. KiĢi zaman geçtikçe baĢarılı olma gayretlerinin yetersiz kaldığını 

düĢünür. Buna iki durum sebep olmaktadır. Bunlardan birincisi, iĢgörenin hizmet 

verdiği bireylerin gereksinimlerini gideremeyerek engellenmesi durumu olarak ifade 

edilebilir. Ġkincisi ise, iĢgörenin hizmet verdiği bireylerin gereksinimlerini doyurmak 

için, kendi ihtiyaçlarını gözden çıkarması durumudur (Ergene, 2010: 54). 

3.4.5.4. Apati/ ĠlgisizleĢme Safhası 

Ġlgisizlik safhası, kiĢinin iĢ ile alakalı tükenmiĢliğinin son evresi olarak ifade 

edilebilir. Bu safha, iĢ ile ilgili negatif düĢüncelerin sonucunda kiĢinin eyleme 

baĢladığı evredir. KiĢi negatif düĢüncelerinin sonucunda artık iĢine duyarsız ve 

ilgisiz davranmaya baĢlamıĢ ve motivasyonu çok düĢmüĢtür. ĠĢe geç gelme, iĢten 

erken çıkma ve bazen iĢe gelmeme gibi eylemler bu safhada kendini göstermeye 

baĢlamıĢtır (KaĢlı, 2009: 54). 

3.4.6. Golembiewski TükenmiĢlik Modeli 

Golembiewski tarafından geliĢtirilen model, Maslach‟ın modelini temel 

almıĢtır. Golembiewski ve Munzenriden tarafından 1988 yılında geliĢtirilen bu 

modelde, sekiz aĢamalı bir biçimde tükenmiĢliğin ilerlediğini ifade etmiĢtir. Bu 

kapsamda alt aĢamalar düĢük düzeyde tükenmiĢliği gösterirken, tükenmiĢliğin Ģiddeti 



115 
 

gittikçe artan bir Ģekilde ilerlemekte ve en Ģiddetli olarak sekizinci aĢamada 

görülmektedir (Sharma, 2007: 27).  

Golembiewski tükenmiĢlik modeline göre, süreç duyarsızlaĢma ise 

baĢlamaktadır. DuyarsızlaĢma, bireyin iĢe iliĢkin performansına yansımakta ve 

baĢarıya iliĢkin değerlendirmelerini etkilemek suretiyle kiĢisel baĢarıda düĢme 

hissine neden olmaktadır. Bir sonraki aĢama ise, kiĢinin duygusal tükenme yaĢaması 

ile son bulur. Golembiewski modeline göre, duyarsızlaĢma kiĢisel baĢarıda düĢme 

hissinin, kiĢisel baĢarıda düĢme hissi de duygusal tükenmenin nedeni olarak 

görülmektedir (Sağlam Arı ve Çına Bal, 2008: 134-135). 

 3.4.7. Pines TükenmiĢlik Modeli 

  Pines tarafından geliĢtirilen modele göre tükenmiĢlik, duygusal yönden uzun 

dönemli çaba gerektiren durumlar nedeniyle meydana gelen, öznel olarak yaĢanan bir 

zihinsel, duygusal ve fiziksel bir tükenme durumu olarak tanımlanmıĢtır. Pines ve 

Aronson tarafından 1988 yılında gerçekleĢtirilen çalıĢmada tükenmiĢliği; bitkinlik 

hissi, düĢük enerji, çaresizlik ve umutsuzluk hissetme, hayal kırıklığı, kendine 

yönelik olumsuz bir algılama oluĢması, aĢırı çaba gerektiren durumlara karĢı 

insanlıktan uzak tavır sergileme ve yüksek beklentiler ile durumsal kronik stres 

arasında kalmak suretiyle ortaya çıkan zihinsel, duygusal ve fiziksel bir tükenme 

yaĢanması durumu olarak kavramsallaĢtırmıĢlardır (Sharma, 2007: 25-26). 

   Pines ve diğerleri tarafından geliĢtirilen tükenmiĢlik ölçeğine göre, 

tükenmiĢlik; fiziksel, duygusal, zihinsel yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk 

duygusu, hayatta ve iĢte hevesten yoksunluk ve düĢük özsaygı gibi belirtilerden 

oluĢan bir kavram olarak ele alınmıĢtır (Oplatka, 2002: 212). Pines, tükenmiĢliği 

yorgunluk, zayıf özsaygı, bir konuya yoğunlaĢma konusundaki yetersizlik ve 

baĢkalarını suçlama eğilimini içermekte olan ancak bunlarla sınırlı olmayan bir 

sistem olarak ifade etmiĢtir (Hogan ve McKnight, 2007: 119). 

  3.4.8. Cherniss TükenmiĢlik Modeli 

  Cherniss 1980 yılındaki çalıĢmasında, tükenmiĢliği strese karĢı bir yanıt 

olarak ifade etmiĢ ve mevcut iĢ koĢullarındaki zorlamalara cevap verebilme 
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konusundaki iĢgörenlerin öznel değerlendirmelerine dikkat çekmiĢtir (Liang ve 

Hsieh, 2005: 122). Cherniss 1980 yılında gerçekleĢtirdiği araĢtırmasında, 

tükenmiĢliği, kiĢinin aĢırı stres ya da tatminsizliğe karĢı iĢten soğuma Ģeklinde 

göstermiĢ olduğu tepki olarak tanımlamakta ve aĢırı bağlılığın sonucunda meydana 

gelebilen bir rahatsızlık olarak değerlendirmektedir (Izgar, 2003: 1-2). 

 Cherniss, stres faktörüne dayandırdığı modelinde tükenmiĢliği, iĢle alakalı 

stres kaynaklarına bir tepki olarak baĢlayan, baĢa çıkma davranıĢlarını kapsayan ve 

iĢle psikolojik olarak iliĢkiyi kesmeyle sona eren bir süreç olarak ifade etmiĢtir. Bu 

sürecin sonucunda, düĢük motivasyon, müĢteri, yönetici ve iĢ arkadaĢlarına dönük 

olarak negatif tutumlar geliĢtirme ve iĢ hayatına iliĢkin hedeflerin azalması ve iĢ 

tatminsizliği gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir (Demir, 2010: 186). 

Bu modele göre, taleplerin kaynakları aĢması nedeniyle stres yaĢayan kiĢi, 

baĢa çıkma yolu olarak ilk aĢamada stres kaynağını ortadan kaldırmayı dener. Bu 

yönde baĢarı sağlayamadığı durumda, ikinci aĢama olarak egzersiz yapma, 

meditasyon gibi bazı stresle baĢa çıkma tekniklerine baĢvurmak suretiyle rahatlamak 

istemektedir. Bu durumda da baĢarılı olamazsa, kiĢi duygusal yükünü azaltmak için 

iĢ ile psikolojik olarak iliĢkisini kesme gayretine girmektedir. Bunun belirtileri 

olarak, motivasyon ve çabanın azalması, olumsuz tutumlar sergileme gösterilebilir. 

Kısaca, Cherniss modeline göre, tükenmiĢlik, kontrol edilemeyen stres durumlarına 

karĢı kiĢinin verdiği bir baĢa çıkma tepkisi biçiminde ifade edilebilir (Özel, 2009: 

63). 

3.5. TükenmiĢliğin Belirtileri 

TükenmiĢlik, yavaĢ ve sinsice baĢlayan, ortaya çıkması her ne kadar ani de 

olsa, sürekli geliĢen kronik bir olgu olarak görülmektedir. KiĢinin bir gün içinde ani 

bir biçimde yaĢadığı bir olay, yaĢanılan tükenmiĢliğin belirtisi haline 

gelebilmektedir. Tükenme durumuna gelmeden kısa bir müddet önce; çoğunlukla bir 

iĢ veya sınav baskısı, bir aile üyesinin rahatsızlığı ya da arka arkaya gelen stres 

yaratıcı olaylar gibi bazı çevresel durumlara rastlanabilir. Bazen çok nadiren de olsa, 

tükenmiĢlik herhangi bir olay olmadan birdenbire meydana gelebilir. TükenmiĢ 

bireyler genellikle, zayıf taraflarını iyi gizleyebilen yetenekli kiĢiler oldukları için 
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sıklıkla bu durumun ilk dönemlerinde içlerinde olup bitenlerin farkında bile olmazlar 

(Sürgevil, 2006: 17-18). TükenmiĢlik, verilen hizmetin niteliği ve niceliğinde 

bozulmaya neden olduğu gibi, hizmeti veren kiĢilerin sağlığını da negatif biçimde 

etkilemektedir. TükenmiĢliğin belirtileri incelendiğinde çeĢitli belirtilerle ortaya 

çıktığı görülür (Izgar, 2003: 7). Bu belirtiler; fiziksel belirtiler, psikolojik belirtiler, 

davranıĢsal belirtiler ve örgütsel belirtiler olarak sıralanabilir (Özler, 2010: 291-293). 

TükenmiĢlik ciddi ve sıkıntı verici bir olgu olarak görüldüğünden buna yönelik 

belirtilere dikkat etmek gerekebilir.  

3.5.1. TükenmiĢliğin Fiziksel Belirtileri 

YaĢam enerjilerinin ve isteklerinin tükendiğini hisseden, hayattan hiçbir 

beklenti ve hedefi kalmadığını düĢünmeye baĢlayan kiĢiler, mevcut olumsuzlukları 

ya da olumsuzluklarla dolu bir yaĢamı kabullenmek suretiyle nihai aĢamada 

bağıĢıklık sistemlerinin çökmesi vaziyeti ile karĢılaĢabilirler. Bütün enerjilerini 

mevcut problemlerle mücadelede harcama ve son olarak da bu mücadeleden 

vazgeçme hali, bağıĢıklık sistemini zayıflatarak bireyleri ölümle sonuçlanabilen 

çeĢitli hastalıklara itebilir (Özler, 2010: 291). 

TükenmiĢliğin fiziksel belirtileri; yorgunluk ve bitkinlik hissi, kolay kolay 

geçmeyen soğuk algınlığı ve gripler, sık sık oluĢan baĢ ağrıları, mide bozukluklarıyla 

ilgili olarak problemler yaĢanması, uykusuzluk, solunum güçlüğü, kilo kaybetme, 

uyuĢukluk, deri Ģikâyetleri, genel ağrı ve sızılar, yüksek kolestrol, koroner kalp 

rahatsızlığı olarak ifade edilebilir (Barutçu ve Serinkan, 2008: 547).  

TükenmiĢliğin fiziksel belirtileri olarak; hızlı kalp atması, enfeksiyona karĢı 

direcin düĢmesi, zayıflık ve sersemlik, hafıza konusunda yaĢanan sorunlar, kilo 

değiĢimleri, kronik hale gelen iyileĢmeyen rahatsızlıklar, kas ağrıları gibi durumlar 

görülebilir (Atlandı, 2010: 17). 

3.5.2. TükenmiĢliğin Psikolojik Belirtileri 

TükenmiĢlik sendromu, psikolojik rahatsızlıklar için oldukça uygun bir zemin 

hazırlamakta ya da var olan psikolojik rahatsızlıkların kronikleĢmesine yol 

açabilmektedir. Belirli bir seviyede sınırlı kaldığında kiĢileri amaç doğrultusunda 
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harekete geçiren ve baĢarıya yöneltebilen stres unsuru, bir noktadan sonra kiĢisel 

enerjiyi tamamen azaltmaya baĢlayarak psikolojik rahatsızlıkların temel nedeni 

haline gelebilmektedir. TükenmiĢliğin fiziksel belirtilerinden genellikle kiĢinin 

yalnızca kendisi etkilenirken, psikolojik belirtilerden ise kiĢiler kadar yakın çevreleri 

ve çalıĢma ortamı da etkilenebilir (Özler, 2010: 292). 

Psikolojik belirtiler, tükenmiĢliğe maruz kalan bireylerde görülebilen diğer 

belirtilere nazaran daha az belirgindir. TükenmiĢliğin psikolojik belirtileri; 

engellenmiĢlik hissi ve sinirlilik hali, psikolojik olarak incinmeye açıklık, nedeni 

bilinmeyen huzursuzluk ve tedirginlik hissi, sabırsızlık, özgüven azalması, 

çevredekilere karĢı düĢmanlık duygusu, güçsüzlük, iĢle alakalı ümitsizlik, baĢkalarını 

eleĢtirme, ilgisizlik, aile içi problemlerde artıĢ, yaĢama karĢı olumsuz tutum 

geliĢtirme, nezaket ve saygı gibi olumlu duygularda azalma, düĢüncelerde belirsizlik 

ve karmaĢa, asılsız Ģüphe ve paranoya, depresyon, suçluluk hissi ve çaresizlik olarak 

sıralanabilir (Ardıç ve Polatcı, 2008: 73). 

3.5.3. TükenmiĢliğin DavranıĢsal Belirtileri 

KiĢiler, psikolojik bir varlık olmanın yanı sıra toplumsal bir varlıktır. Bundan 

dolayı, tükenmiĢlik sonucunda ortaya çıkan göstergeler, bir müddet sonra hem yakın 

çevreleri, hem çalıĢma hayatı hem de toplumla olan iliĢkilerinde belirleyici olmaya 

baĢlar. En çok bilinen ve öne çıkan davranıĢsal göstergeler; sinirli ve gergin davranıĢ 

yapısının kronik hale gelmesi, hemen öfkelenme eğilimi, ani sinir atakları ve ağlama 

krizleri, aĢırı duygusal ve kırılgan kiĢilik tipinin baskın olması, özsaygıyı kaybetme, 

kendisine ve çevresine karĢı alaycı ve kinayeci tavırlar sergileme, unutkanlık, 

öğrenme güçlüğünün oluĢması, tütün ve alkol alma eğiliminde artıĢ, her Ģeye karĢı 

yabancılaĢma, aile içi tartıĢmaların oluĢması olarak ifade edilebilir (Özler, 2010: 

292-293). 

3.5.4. TükenmiĢliğin Örgütsel Belirtileri 

TükenmiĢliğin örgütsel belirtileri; sıklıkla hata yapmak, iĢe geç gitmek ya da 

gitmemek, takdir edilmediğini düĢünmek, hizmet kalitesinde bozulma, görev ve 

kurallarla ilgili karmaĢa ve belirsizlik, yönetici ve görevlilere karĢı güven eksikliği 
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veya güvenmeme, kurumuna karĢı ilgi azalması, örgütlenmede yetersizlik, 

yöneticilerin kendisini desteklemediğini düĢünme, rol çatıĢması, yönetici ve iĢ 

arkadaĢlarına yönelik öfke besleme, değiĢime karĢı direnç, verimlilikte düĢme ve iĢi 

bırakma gibi hareketler tükenmiĢliğin örgütsel belirtileri olarak ifade edilebilir 

(Demirel ve Seçkin, 2009: 150). 

3.6. TükenmiĢliğin Nedenleri 

TükenmiĢlik, özellikle iĢ stresinin yoğun olduğu ve iĢ yükünün ağır olduğu 

sektörlerdeki iĢgörenler baĢta olmak üzere günümüzde çok yaygın olarak rastlanan 

bir sendromdur. Bununla beraber, tükenmiĢliğin ortaya çıkma nedenini yalnızca 

çalıĢma yaĢamındaki etkenlerle iliĢkilendirmek çok doğru değildir. ĠĢyeri koĢulları 

kadar, iĢgörenlere ait özellikler de tükenmiĢlik sendromunun ortaya çıkmasını 

etkilemektedir. TükenmiĢlik, farklı nedenlerden kaynaklanan ve biyolojik-psikolojik 

çöküĢle sonuçlanan bir vaziyet olarak görülmektedir. Esas kritik unsur, kiĢiler ister 

bu durumla mücadele etsinler ister buna teslim olsunlar, her iki durumda da yıpratan 

ve kurtuluĢu zor olan bir alanın içine girerler (Özler, 2010: 293-294). 

3.6.1. KiĢisel TükenmiĢlik Nedenleri 

TükenmiĢlik konusundaki kiĢisel farklılıkları açıklayan değiĢkenler arasında 

demografik değiĢkenler, beklenti düzeyleri ve kiĢilik yapısı bulunmaktadır (Torun, 

1995: 15). 

3.6.1.1. Demografik DeğiĢkenler 

Genç, bekâr, çocuğu bulunmayan kiĢilerde yaĢlı, evli ve çocuğu bulunanlara 

göre; üniversite mezunu olanlarda üniversiteye devam etmemiĢ veya bitirmemiĢ 

olanlara göre; iĢ deneyimi birkaç yıllık olanlarda bir yıldan az ve beĢ yıldan çok 

çalıĢanlara göre daha yüksek düzeyde tükenmiĢlik görüldüğü ifade edilmektedir 

(Torun, 1995: 15). Bütün demografik değiĢkenler göz önüne alındığında, yaĢ faktörü 

tükenmiĢlik ile en tutarlı iliĢkisi olan faktördür. Genç yaĢta olan iĢgörenlerin 

tükenmiĢlik düzeyleri kendilerinden 30 ya da 40 yıl yaĢlı olanlardan daha yüksektir. 

Demografik değiĢken olarak cinsiyet ise, tükenmiĢlik için güçlü bir belirleyici 

değildir. Bazı çalıĢmalar kadınların tükenmiĢlik düzeyini yüksek gösterirken, bazı 
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çalıĢmalar erkeklerin tükenmiĢlik düzeyini yüksek göstermekte, bazı çalıĢmalar ise 

ikisi arasında bir fark göstermemektedir. Evlilik durumuyla ilgili olarak ise, özellikle 

bekâr erkeklerin tükenmiĢlik düzeyi evli olanlara göre daha fazladır.  Bekârların 

tükenmiĢlik düzeyi, boĢanmıĢ olanlara göre de fazladır. Bazı çalıĢmalar, eğitim 

düzeyi yüksek olan iĢgörenlerin, eğitimi daha düĢük olanlara göre daha fazla 

tükenmiĢliğe maruz kaldığını ortaya koymuĢtur (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001: 

409-410). 

TükenmiĢliğin demografik değiĢkenlerden yaĢ ile bu yönde bir iliĢki 

göstermesinin nedeni, ilerleyen yaĢlarda kiĢilerin daha dengeli, olgun ve 

tükenmiĢliğe daha dirençli hale gelmeleri ile ifade edilebilir. Maslach‟ın 1982 

yılındaki çalıĢmasında ifade ettiği gibi, ileri yaĢlardaki iĢgörenlerin geçmiĢ 

dönemlerinde tükenmiĢlikle mücadelede baĢarı ve direnç kazanmaları sebebiyle, 

genç iĢgörenlerden daha az tükenmiĢliğe maruz kalabilirler. Aile sahibi iĢgörenlerin 

tükenmiĢliğe daha dayanıklı olmalarının temelinde; evliliklerin bireyleri daha 

dengeli, kararlı ve psikolojik açıdan daha olgun hale getirmesi, eĢ ve çocuklarla 

ilgilenmenin bireyi daha tecrübeli kılması, aile üyelerinin sevgi ve desteğinin 

iĢgörene iĢin duygusal talepleriyle baĢa çıkmada yardımcı olması gibi nedenler 

bulunmaktadır (Sürgevil, 2006: 56). Bu bağlamda demografik değiĢkenler ile 

tükenmiĢlik iliĢkisini uygulamada incelemek önem arz eden bir durum olarak 

görülebilir. 

3.6.1.2. Beklenti Düzeyleri 

Her birey bir örgüte girerken, bazı ihtiyaç ve beklentilerin etkisi altında 

davranmaktadır. Bu ihtiyaçlar karĢılanmaz ve beklentiler gerçekleĢmezse kiĢinin 

morali bozulur ve verimi düĢer. Örgütteki beklentiler üst ve astlar arasında olduğu 

gibi bunların kendileri ya da benimsemiĢ olduğu kiĢi yahut gruplar için de sözkonusu 

olabilir (Izgar, 2003: 12). 

KiĢilerin beklenti düzeyleri de tükenmiĢlik üzerinde etkili bir faktör olarak 

görülmektedir. Gerçekçi bir beklenti düzeyine sahip olmak; kiĢilerin kendileri 

hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmaları, diğer bir ifadeyle kendilerini iyi 

tanımaları ve çevrenin onlara sunmuĢ olduğu fırsat ya da Ģartları görebilmeleri ile 
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iliĢkilidir. Bu açıdan, kiĢiler yanlıĢ değerlendirmeler ve algılamalar sonucunda 

gerçekçi olmayan beklentiler geliĢtirebilmektedir (Sürgevil, 2006: 54).  

ĠĢgörenlerin meslekleri, çalıĢtıkları Ģirket ve kiĢisel yeterlilikleri ile alakalı 

gerçekçi olmayan, dolayısıyla karĢılanması güç beklentileri tükenmiĢliğe etki eden 

önemli bir faktördür. Genç ve tecrübesiz iĢgörenlerde yaĢlı ve tecrübeli iĢgörenlere 

göre daha fazla tükenmiĢlik görülmesi beklenti düzeylerinin farklı olmasıyla 

açıklanmaktadır. Yeni iĢe baĢlayan genç iĢgörenler hem kendilerinde hem de 

örgütlerinden çok Ģey beklerler. ĠĢin çekiciliği, ödüller, amirin takdiri ve mesleki 

geliĢim konusundaki yüksek beklentilerin karĢılanmaması ve koĢulların 

değiĢebileceğine iliĢkin umutların gerçekleĢmemesi, bu kiĢilerin tükenmiĢliğe maruz 

kalmasına neden olur. YaĢın ilerlemesi ve tecrübe kazanılması, kiĢileri daha gerçekçi 

kılmakta, takdir ve örgütsel kaynaklarla ilgili beklentileri azalmaktadır (Torun, 1995: 

16). 

3.6.1.3. KiĢilik Yapısı 

TükenmiĢlik, her zaman her insan için ortaya çıkan bir olgu değildir. 

TükenmiĢlik, bireylerin kiĢilik farklılıklarıyla iliĢkili olarak da değiĢiklik 

göstermektedir. KiĢilik ile anlatılmak istenen bireyin temel karakteridir. KiĢilik; 

zihinsel, duygusal ve sosyal özellikler ve davranıĢlarla birlikte bir bütün olarak 

görülür. KiĢilerarası üslup, problemleri ele alma yöntemleri, duyguların kontrolü ile 

dıĢavurumu ve kendini algılama, tükenmiĢlik için özel bir önemi olan kiĢilik 

görünümleridir (Maslach, 2003: 104). 

 TükenmiĢlikle iliĢkili olduğu düĢünülen kiĢisel faktörlerden biri A tipi kiĢilik 

yapısına sahip olmaktır. A tipi kiĢilik, sosyal etkileĢimleri azaltan faktörlere sahip 

olduğundan, sosyal destek düzeyi düĢmekte, bu destekten yoksun kalma ise 

beraberinde iĢ stresi ile baĢ edebilme konusundaki baĢarı olasılığını düĢürmekte ve 

sonuçta da tükenmiĢlik meydana gelmektedir (Sürgevil, 2006: 51). 

A tipi kiĢilikte olanlar; idealist, mükemmeliyetçi, amaçlara eriĢmede dinamik, 

hareketli, mücadeleci, baĢkalarını geçmek için sürekli rekabetten hoĢlanan, 

kaybetmeyi içine sindiremeyen, saldırgan, öfkeli ve düĢmanlık hislerini kolayca 
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ortaya koyabilen, eleĢtirmekten kaçınmayan, aceleci, verilen iĢleri zamanında bitirme 

gayretinde olan, verdiği söze sadık, sorumluluk duygusu yüksek, hepsi olmasa da 

çoğu bencil olan, kendi çıkarlarını her Ģeyin üzerinde tutan, baĢarıya ulaĢmak için 

iĢlerini her Ģeyden daha çok önemseyen bireylerdir. Bu kiĢilik yapısında olanlar; 

sürekli mücadeleci, baĢkaları ile yarıĢ halinde olan, baĢarısızlığa tahammülü 

olmayan, baĢka kiĢilerle sürekli çatıĢan, onlar tarafından kıskanılan ve bu duyguları 

yoğun olarak yaĢayan devamlı olarak stresli bir hayat sürerler ve genç yaĢta stresin 

getirdiği problemleri yaĢarlar (Eren, 2008: 305-306). A tipi kiĢilik yapısına sahip 

kiĢilerin tükenmiĢliğe daha kolay yakalanabileceği düĢünülebilir. 

3.6.2. Örgütsel TükenmiĢlik Nedenleri 

TükenmiĢlik üzerinde etkili olduğu düĢünülen örgütsel faktörler Maslach ve 

Leiter tarafından 1997 yılında ifade edildiği biçimde; iĢ yükü, kontrol, ödüller, 

aidiyet, adalet ve değerler olarak sıralanabilir (Budak ve Sürgevil, 2005: 97). 

3.6.2.1. ĠĢ yükü 

ĠĢ yükü, örgütsel yaĢamın önemli bir boyutudur. Örgütsel perspektifte iĢ 

yükü, verimlilik anlamına gelmektedir. KiĢisel perspektifte iĢ yükü ise, zaman ve 

enerji anlamına gelmektedir. Bu iki perspektifin uzlaĢması, iĢ ile ilgili iliĢkilerin 

dengeli olarak sürdürülmesinde temel meseledir. ĠĢ yükü, ne yaptığını ve ne kadar 

yaptığını içerir (Maslach ve Leiter, 1997: 38-39). 

Örgütsel tükenmiĢlik kaynaklarından en yaygın olanı aĢırı iĢ yükü olarak 

ifade edilebilir. AĢırı iĢ yükü; belirli bir zaman içinde iĢi bitirme zorunluluğu, 

iĢgörenin iĢin niteliklerine göre yetersiz oluĢu ya da iĢin standardının yüksekliğini 

ifade etmektedir. Aynı zamanda, yetersiz iĢ yükü de aynı ölçüde stres 

oluĢturmaktadır (Izgar, 2003: 18). 

ĠĢ yükünde bir uyumsuzluk olması, genellikle aĢırı yüklenme neticesinde 

meydana gelir. Böyle bir durumda birçok talepten dolayı telafisi olanaksız olan 

kiĢinin enerjisinin tükenmesi hali oluĢur. Genellikle iĢyükü, tükenmiĢliğin bir yönü 

olan duygusal tükenme ile doğrudan iliĢkili olarak görülmektedir (Maslach, 

Schaufeli ve Leiter, 2001: 414).  
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           3.6.2.2. Kontrol 

Kontrol, bireyin iĢi üzerinde sahip olduğu seçim yapma, karar verme, sorun 

çözme ve sorumluluklarını yerine getirme olanağı biçiminde tarif edilebilir (Budak 

ve Sürgevil, 2005: 97).  

Kontrolde uyumsuzluk genellikle, yetersizlik veya tükenmiĢliğin bir yönü 

olan düĢük kiĢisel baĢarı ile iliĢkilidir. Kontroldeki uyumsuzluklar çoğunlukla, 

kiĢilerin iĢlerinde ihtiyaç duyulan kaynaklar üzerindeki yetersiz kontrolü ya da 

kiĢinin iĢi sürdürürken inandığı en etkili tarzın yetersiz otoriteye sahip oluĢu Ģeklinde 

ortaya çıkmaktadır. ĠĢteki sorumluluk düzeylerine boğulan kiĢiler, iĢyüküne ilave 

olarak kontrol konusunda da bir kriz yaĢayabilirler. Bu uyumsuzluk, kiĢinin 

otoritesini aĢan sorumluluğunu yansıtmaktadır (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001: 

414).  

3.6.2.3. Ödüller 

Ödül, herhangi bir faaliyet ya da öğrenimin baĢarı ile sonuçlanmasının 

üzerine verilen doyurucu ve mutlu kılan bir uyaran olarak tanımlanabilir (Güney, 

2004: 182). Ödüller, kiĢinin örgüte yaptığı katkılara karĢılık olarak, hem maddi hem 

de sosyal açıdan takdir edilmesini ifade etmektedir (Budak ve Sürgevil, 2005: 97). 

Maddi ödüller; para ikramiyeleri, hediyeler, ücret artıĢı, tatil imkânı olarak 

sıralanabilir. Manevi sosyal ödüller ise, takdir ve terfi gibi ödüllerdir (Fındıkçı, 2006: 

389). 

ÇalıĢan kiĢilere yönelik olarak çalıĢmalarına uygun ödüllerin yoksunluğu bir 

uyumsuzluk meydana getirmektedir. KiĢilerin kendi baĢarıları ile orantılı olduğuna 

inanmadığı ücret ve faydaların mevcudiyeti, yetersiz finansal ödüllerin varlığını 

ortaya koymaktadır. KiĢinin çok fazla çalıĢmasının yok sayılması ve baĢkaları 

tarafından takdir edilmemesi durumu ise daha önemli olan sosyal ödüllerin 

eksikliğini ortaya koymaktadır. Kabul edilme eksikliği ise, hem iĢi hem de 

iĢgörenleri değersizleĢtirmektedir (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001: 414).  
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3.6.2.4. Aidiyet / Birlik Duygusu 

Aidiyet/ Birlik duygusu, örgütün sosyal çevresinin bir özelliğini ifade eden 

bir unsurdur. Buna göre, kiĢiler sosyal destek ve iĢbirliği gibi olumlu kazanımlar 

sağladıkları gruplara dâhil olmaktadırlar (Budak ve Sürgevil, 2005: 97). 

KiĢilerin iĢyerlerinde diğerleriyle olan pozitif bağlantı duygularını 

kaybettiklerinde uyumsuzluk ortaya çıkmaktadır. KiĢiler birlikler içinde geliĢirler ve 

kiĢilerin sevdikleri ve saygı duydukları insanlarla övgü, rahatlık, mutluluk, mizah 

gibi paylaĢımları olduğunda en iyi çalıĢırlar. Maalesef, bazı iĢlerde insanlar 

birbirinden izole olmuĢ ve kiĢisel olmayan sosyal bağlantı gerçekleĢtirmektedir. 

Bununla beraber, birlikler için en yıkıcı olan, iĢteki kronik ve çözümlenmemiĢ 

çatıĢmalardır. Bazı çatıĢmalar, sürekli olarak hüsran ve düĢmanlık gibi olumsuz 

duyguları üretir ve sosyal destek olasılığını azaltır (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 

2001: 415). 

3.6.2.5. Adalet  

Adalet duygusunun mevcudiyeti, örgütün birliğinin ve bütünlüğünün 

göstergesi olarak ifade edilebilir. Adalet duygusunun eksikliği ise, örgütün 

değerlerinde ve çalıĢanlarıyla iliĢkisinde bir karmaĢanın ve düzensizliğin 

göstergesidir (Sürgevil, 2006: 78). 

 Bir iĢyerinin adaletli olarak algılanması için Ģu üç anahtar öğe mevcut 

olmalıdır: 1) Güven, 2) Açıklık ve 3) Saygıdır. Örgütte birlik duygusu elde edilirse, 

kiĢiler ortak projelerde kendi rollerini yerine getirirken birbirlerine güvenirler, kendi 

maksatları hakkında açık bir Ģekilde iletiĢim kurarlar ve birbirlerine karĢılıklı saygı 

gösterirler. Örgüt adaletli bir Ģekilde hareket ettiği zaman, baĢarıya katkısı olan her 

bireye değer verir ve her bireyin önemli olduğunu gösterir. Adaletin belirtilen üç 

öğesi de, kiĢinin iĢle bütünleĢmesini sürdürebilmesi adına gereklidir. Bunun zıttı bir 

durumda bu öğelerin yokluğu doğrudan doğruya tükenmiĢliğe maruz bırakabilir 

(Maslach ve Leiter, 1997: 52). 
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  3.6.2.6. Değerler 

 Değerler, genel anlamda tutum, davranıĢ ve inançların formüle edildiği genel 

standartlar olarak ya da davranıĢ, tutum ve fikirlerle alakalı olarak iyi-kötü, güzel-

çirkin, normal-anormal ve rasyonel-irrasyonel ayrımında kullanılan ve spesifik bir 

özellik taĢımayan ölçütler olarak ifade edilebilir (Doğan, AĢkun ve Yozgat, 2007: 8). 

              Değerler arasında bir çatıĢma olduğunda uyumsuzluklar meydana 

gelmektedir. Bazı durumlarda, kiĢiler iĢlerinde yapmayı mecbur hissedebildikleri 

kendi değerlerine uymayan ve etik olmayan Ģeylere yönelebilir. Mesela, bir satıĢ 

yapmak veya gereken bir yetkilendirme elde etmek için, aldatıcı ve doğru olmayan 

Ģeyler yapılabilmektedir. BaĢka bir örnek ise, bireylerin kariyerleri hakkındaki kiĢisel 

özlemleri ile örgütün değerleri arasında uyumsuzluğun meydana gelebilmesidir 

(Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001: 415). 

3.7. TükenmiĢliğin Sonuçları 

DüĢünüldüğünden çok daha önemli bir problem olarak karĢımıza çıkan 

tükenmiĢliğin zararları, kiĢinin kendisini aĢmaktadır. TükenmiĢlik, düĢük nitelikte 

hizmet ve insancıl olmayan tavırlarla karĢılaĢan müĢterileri etkilerken, düĢük 

performans ve yüksek iĢgücü devri gibi meselelerle uğraĢmak durumunda kalan 

örgütleri de etkilemektedir. Buna ilave olarak da, devamlı olarak çatıĢmalar yaĢayan 

ve duygusal açıdan birbirinden giderek uzaklaĢan aileleri de etkilemektedir. Kısacası, 

tükenmiĢlik tek baĢına onu yaĢayana zarar veren bir durum değil, aynı zamanda 

kiĢinin etrafındaki her Ģeyi ve herkesi yıkıma uğratabilen bir olgu olarak 

görülmektedir (Sürgevil, 2006: 89). 

TükenmiĢlik, ruhun erozyonunun ötesinde, ölümcül etki gösterebilen bir 

durum olarak görülebilir. TükenmiĢlik, kiĢinin sağlığına, yeteneklerine ve yaĢam 

biçimine zarar verebilir. TükenmiĢlik, iĢ performansının ciddi olarak kötüleĢmesine 

yol açabilir. TükenmiĢlik baĢ ağrısı, mide rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, kas 

gerilmesi ve kronik yorgunluk gibi fiziksel sorunlara yol açabilir. TükenmiĢlik; 

depresyon, kaygı ve uyku bozuklukları gibi zihinsel endiĢelere yol açabilir. Stresle 

baĢa çıkmaya çalıĢmak, bazı kiĢiler için alkol kullanımını arttırabilir. TükenmiĢlik, 
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kiĢilerin tükenme ve negatif duygularından dolayı aile ve arkadaĢlarıyla olan 

iliĢkilerini de etkilemeye baĢlayabilir (Maslach ve Leiter, 1997: 18-19). 

TükenmiĢliğin sonuçları ele alındığında; iĢi savsaklama, iĢi bırakma eğilimi, 

hizmetin niteliğinin bozulması, iĢe izinsiz gelmeme, iĢte ve iĢ dıĢındaki insan 

iliĢkilerinde bozulma ve uyumsuzluk eğilimi, eĢ ve aile bireylerinden uzaklaĢma 

eğilimi, düĢük iĢ performansı, iĢ tatminsizliği, nedensiz hastalanma eğilimi, iĢ 

kazalarında artıĢ gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır (Izgar, 2003: 21). 

TükenmiĢliğin sonuçlarına karĢı hem bireylerin hem de örgütlerin dikkatli olması ve 

buna yönelik tedbirler alması bir gereklilik olarak görülebilir. 

3.7.1. TükenmiĢliğin KiĢisel Sonuçları  

            TükenmiĢliğin kiĢisel sonuçları arasında; psikolojik sorunlar ve psikosomatik 

rahatsızlıklar, depresyon, sürekli kaygı hali, öz saygı azalması, alınganlığın temel 

kiĢilik niteliklerinden biri haline gelmesi, alkol ve ilaç kullanmada artıĢ, uyku 

bozuklukları, ani öfke nöbetleri, saldırganlık eğiliminde artma meydana gelmesi, 

nefes alma güçlüğü oluĢması ve alerjik rahatsızlıkların yoğunlaĢması görülebilir 

(Özler, 2010: 299). TükenmiĢliğin kiĢisel olarak zihinsel bozukluk oluĢturabileceği 

öne sürülmektedir. Depresyon, tasa, kiĢisel saygınlığı kaybetme ve stres gibi zihinsel 

sağlık açısından tükenmiĢliğin olumsuz etkileri olabilir. TükenmiĢliğin boyutlarından 

biri olan duygusal tükenmedeki artıĢ diğer boyutu etkilemekte ve kiĢinin daha fazla 

duyarsızlaĢmasına neden olmaktadır. DuyarsızlaĢan kiĢi ise daha fazla saldırgan hale 

gelebilmektedir. Temelde saldırı durumu, duygusal tükenmeden daha çok 

duyarsızlaĢma ile bağlantılıdır (Ertürk, 2010: 213). 

TükenmiĢliğe maruz kalan kiĢinin duygusal tükenme ile birlikte fiziksel 

tükenme yaĢayabileceği ifade edilebilir. TükenmiĢliğe maruz kalan bireyler, 

yorgunluk, bitkinlik, yeni bir gün için daha sabah uyanmakta zorlanma ile 

karĢılaĢırlar. Bu durumdaki kiĢiler, kötü rüyalar ve kâbuslarla karĢılaĢarak huzurları 

bozulmaya baĢlar ve uykusuz geceler yaĢamak durumunda kalırlar. Kronik hale 

gelmiĢ yorgunluk ve gerilim, hastalıklardan daha kolay etkilenmeye neden olur. 

Fiziksel problemlerle baĢa çıkmaya çabalarken, alkol, ilaçlar ve sakinleĢtiricilere 

yönelme durumu oluĢabilir. TükenmiĢlik, fiziksel sağlığa ilave olarak psikolojik 
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sağlıkla da ilgilidir. Bu açıdan tükenmiĢlik sendromunun bir boyutu olan düĢük 

kiĢisel baĢarı hissi ve özsaygı kaybı ortaya çıkabilir. Özsaygının çökmesi, 

depresyonun temel karakteristiğidir (Maslach, 2003: 123-127). 

3.7.2. TükenmiĢliğin Örgütsel Sonuçları 

ĠĢe devamsızlık, iĢten ayrılma ve performansta azalmalar, tükenmiĢlik 

sendromunun örgüt ortamındaki zararlı sonuçları olarak ifade edilebilir (Torun, 

1995: 27). TükenmiĢliğin örgüt ortamındaki sonuçları; performansın düĢmesi, 

iĢgörenin hizmet verdiği bireyleri önemsememesi, iĢe devamsızlık ve iĢ değiĢtirmeye 

yönelme biçiminde ortaya çıkabilir (Ergene, 2010: 48). 

Örgütsel etkenler; örgüt iklimi ve örgüt kültürü, iĢin niteliği ve yoğunluğu, 

yönetici ve iĢ arkadaĢlarıyla iliĢkiler, iç ve dıĢ müĢteriler, paydaĢlar gibi birçok 

faktörden kaynaklanabilir. Sonuçları ise, iĢgörenin performansında ve iĢ tatmininde 

oluĢan azalmalar, hizmet sunulana karĢı ilginin ve hizmet kalitesinin azalması, 

örgütsel bağlılığın azalması veya tamamen ortadan kalkması, iĢe devamsızlık ve 

devamlı olarak rapor alma eğilimi, iĢ ortamından ve yöneticilerden sürekli olarak 

Ģikâyetçi olma Ģeklinde sıralanabilir (Özler, 2010: 301). 

TükenmiĢliğin belki de en görünür etkisi, kiĢinin iĢ performansında değiĢiklik 

meydana getirmesidir. Bu durumda temel olarak kiĢinin iyi bir çalıĢma göstermesi 

azalır. Bu durumda motivasyon azalır ve düĢ kırıklığı daha fazla görülür. 

TükenmiĢlikle beraber süreç içinde iĢ yükünün de artması, kiĢinin baĢkalarına birer 

nesne gibi davranmasına neden olabilir. Duyarsız ve insani olmayan tutumlar 

genellikle duyarsız ve insani olmayan davranıĢlara dönüĢebilmektedir. Devamsızlık, 

tükenmiĢliğe maruz kalanlarda daha yaygındır ve bazı iĢgörenler rutin bir Ģekilde 

hasta olma eğilimindedir. TükenmiĢlik ile iĢgücü devrinin bağlantısı uzun süredir 

bilinmektedir. Bazı durumlarda ise kiĢiler, çalıĢtığı iĢ alanından ayrılarak tamamen 

farklı yeni bir iĢ alanına girebilirler (Maslach, 2003: 130-136). 

3.7.3. TükenmiĢliğin Ailevi Sonuçları 

TükenmiĢlik her ne kadar çalıĢma yaĢamından kaynaklansa da, etkisi kiĢinin 

ailesi ve arkadaĢları tarafından güçlü bir biçimde hissedilir. TükenmiĢlik yaĢayan 
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iĢgören, evine yorgun ve gergin bir halde gelecek, evde geçireceği zamanın büyük 

bölümünü de iĢinden ve iĢ ortamından Ģikâyet ederek geçirecektir. Devamlı bir 

Ģekilde tekrarlanan bu Ģikâyetler, zaman içinde aile bireylerinin çalıĢandan beklediği 

zaman ve ilginin azalmasına neden olacaktır. Bazen de bu durumun tam zıttı oluĢur. 

Bazı iĢgörenler içinde bulundukları kötü çalıĢma koĢulları ile ailelerinin yüzleĢmesini 

istemedikleri için, evde iĢleriyle ilgili hiç konuĢmamayı seçebilmektedir. Bu 

durumun dezavantajı ise, çiftler arasındaki güven ve paylaĢım üzerine temellenen 

iliĢkileri zedeleme riski taĢımasıdır (Özler, 2010: 302). 

TükenmiĢliğin zararlı etkileri ev ortamına da yansıyabilir. Duygusal tükenme 

yaĢayan kiĢi gergin, üzüntülü ve fiziksel olarak yorgun bir Ģekilde eve gelir. KiĢi, 

çoğunlukla iĢinde Ģikâyet etmekte ve zamanının çoğunu bu konuda konuĢarak 

geçirmektedir. Duygusal enerjisi bulunmayan kiĢi sakin bir Ģekilde davranmaya 

güçlük çeker ve evde alıngan, çabuk kızan ve sabırsız hareket eder. Artan kavgalar 

ve önemsiz bir konudan bile ortaya çıkabilen tartıĢmalar, evlilikle ilgili ciddi 

sorunlara yol açabilir. Bu durumun sonucunda, boĢanma veya ayrılma muhtemel 

olabilmektedir (Maslach, 2003: 137-138). 

3.8. TükenmiĢlikle Mücadele Yöntemleri 

3.8.1. Bireysel Mücadele Yöntemleri 

 3.8.1.1. Kendini Tanıma 

 KiĢiler kendi kiĢiliklerini, ihtiyaçlarını ve güdülerini daha iyi anlamak 

durumundadır ve bunları anlamaları da tükenmiĢlik için niçin risk oluĢtuğunun 

kavramalarını sağlayabilir. KiĢiler kendilerini değiĢtirebildikleri ve iĢin üstesinden 

gelebilecek yolları buldukları takdirde iĢteki tükenmiĢlikten muhtemelen daha az 

etkileneceklerdir (Maslach ve Goldberg, 1998: 67). Ġnsanların kendilerini tanıması ve 

ihtiyaçlarının farkında olması tükenmiĢlikle mücadele için oldukça önemli bir 

husustur. TükenmiĢlikle mücadelede ilk adım ne hissettiğini ve niçin hissettiğini 

bilebilmektir (Izgar, 2003: 46-47). 

 



129 
 

3.8.1.2. Gerçekçi Hedefler Belirleme 

Gerçekçi ve eriĢebileceği hedefleri belirleyen kiĢiler, hayal kırıklığı yaĢama 

ihtimallerini azaltabilirler. Eğer kiĢinin beklentileri gerçeklikten ve olabilirlikten 

uzak ise, bu beklentilere eriĢememesi durumunda yorgunluk ve hayal kırıklığı ortaya 

çıkacaktır (Özel, 2009: 80). ĠĢle ilgili rasyonel beklenti ve hedefler içinde olmak, 

iĢgörenlerin hayal kırıklığı içine düĢmelerini engelleyeceğinden, kiĢinin kendisini 

gerçekçi olarak analiz ederek sahip olduğu bilgi ve yetenekler istikametinde gerçekçi 

hedefler belirlemesi önemlidir (Özler, 2010: 304). 

3.8.1.3. ĠĢin YapılıĢ Tarzını DeğiĢtirme 

Devamlı olarak aynı Ģekilde yapılan iĢlerin daha farklı yöntemlerle ya da daha 

farklı zamanlarda yapılması, tükenmiĢlikle mücadele açısından önemlidir. Mesela, 

bir satıĢ sorumlusu gideceği randevularını kendisini daha iyi ve verimli hissettiği 

saatlere göre planlayabilir. Yine, baĢarılı olmadığını düĢündüğü bir satıĢ tekniğini 

daha baĢarılı olabilecek olanla değiĢtirebilir. Bu Ģekilde iĢgörenin iĢiyle ilgili belirli 

unsurları değiĢtirebilmesi, iĢini daha çok sahiplenmesine yol açar ve gerçekleĢtirilen 

iĢe bir dinamizm ve esneklik kazandırır  (Sürgevil, 2006: 100-101). 

3.8.1.4.Psikolojik Geri Çekilme 

Psikolojik geri çekilme, kiĢinin diğer insanlarla etkileĢimlerinde katılımını 

azaltması olarak ifade edilebilir. Psikolojik geri çekilme, çok farklı biçimlerde 

uygulanabilir. Ġnsanlara daha fazla yaklaĢmayarak, onlarla kurulabilecek göz 

temaslarından sakınarak veya göz temasına uygun zemin bırakmayarak, baĢkalarıyla 

en alt seviyede etkileĢimi sürdürerek ve onlardan fiziksel olarak uzaklaĢarak 

psikolojik geri çekilme uygulanabilir. Psikolojik geri çekilme, hazır ve genelleĢmiĢ 

cevaplar gibi daha çok kiĢisel olmayan biçimlerde etkileĢime girmek suretiyle 

belirgin hale gelir (Sürgevil, 2006: 101). 

3.8.1.5. ĠĢe Ara Verme 

ĠĢin en yoğun olduğu zamanlarda bile verilen kısa süreli aralar bir fırsattır. Bu 

kısa süreli aralar kısıtlı bir zaman olmasına rağmen sakinliği yeniden kazanarak iĢin 
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kontrolden çıkmasını engellemede bir çözüm olabilir. ĠĢyeri tarafından 

gerçekleĢtirilen çay molaları ve yemek saatleri bireyin duygusal olarak kendisini 

yenilemesi adına bir fırsat olarak görülebilir. Bu dinlenme zamanlarının avantajlarını 

iyi bir biçimde kullanarak iĢin yoğun baskı ve taleplerinden uzaklaĢılabilir. KiĢinin 

etrafındaki olaylar ve iĢler hem zor hem de rahatsız edici bir durumda ise kiĢinin 

bundan kurtulması gerekebilir. Böyle bir durumda, bir gün izin almak ve çalıĢmaya 

bir süre ara vermek en doğru hareket olarak görülebilir (Izgar, 2003: 46).  

3.8.1.6. Kendi Kendine Diyalog Kurma 

Stresli bir durumla mücadele etmeye çalıĢırken, bireyin kendisiyle konuĢması 

(diyalog kurması), durum değerlendirmesi yaparak, kendisine negatif Ģeyler yerine, 

olumlu ve mantıklı Ģeyler söylemesi çok yararlıdır. Olaylar karĢısında gösterilen 

olumsuz tutumlar veya bireyin kendi kendine söylediği olumsuz sözler hissedilen 

gerginliği arttıran faktörlerdir. Bireyin kendi kendine sürdürdüğü olumsuz içerikli 

konuĢmalar zamanla otomatik hale gelir ve olumlu bir içerik ile kolaylıkla yer 

değiĢtiremez. Stres seviyesini düĢürmek isteyen bir kiĢinin, bu olumsuz düĢüncelerin 

farkına varması çok önemlidir. Gerginlik yaratacak durumlarla mücadele etmenin 

diğer bir yolu da, bireyin kendisini bu durum için hazırlamasıdır. GeçmiĢte baĢarıyla 

çözüm getirilen olaylar önemlidir ve böyle durumlarda hatırlanması mühimdir 

(Sürgevil, 2006: 102-103). 

3.8.1.7. Olayların Olumlu Yanlarını Görme 

KiĢilerin içinde oldukları durumun yarattığı olumsuzluklar yerine olumlu 

yönleri bulmak için gayret göstermesi onları karamsarlıktan uzaklaĢtıracaktır (Özel, 

2009: 81). Halk arasında “bardağın dolu yarısını görme” olarak ifade edilen, 

olayların olumlu yanlarını görmeyi tercih ederek stres yaratan durumlardan uzak 

kalınabilir (Özler, 2010: 304). 

3.8.1.8. Sorunları ĠçselleĢtirmeme 

Bireylerin baĢkalarının problemlerini kendi problemleri olarak algılamaları 

gereksiz sıkıntı meydana getirebileceğinden, baĢkalarının sorunlarını üstelenmeyerek 
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kendi iĢlerine yoğunlaĢmaları önerilmektedir. Bu Ģekilde davranmaları neticesinde, 

gereksiz sıkıntılardan uzak kalabileceklerdir (Özel, 2009: 81). 

3.8.1.9. ĠĢ DeğiĢtirme 

Gösterilen bütün gayretlere rağmen kiĢinin iĢle ilgili durumu değiĢmeyebilir. 

Aynı iĢi devam ettirmek bireyin daha çok tükenmesine neden olabilir. Bu durumda 

monotonluğu azaltmak ve iĢ değiĢtirmek tükenmiĢlikle mücadelede bir yöntem 

olarak önerilebilir. Fakat, iĢten ayrılmak çok ciddi bir durumdur. Bunun için karar 

vermeden önce bütün alternatiflerin dikkate alınması, her seçeneğin gözden 

geçirilmesi en doğru kararın verilmesi açısından önem taĢımaktadır. ĠĢ değiĢtirmenin 

maddi ve manevi bedeli birey için ağır olabilir. ĠĢ değiĢtiren birey ağır bir bedel ile 

karĢılaĢabilir. Bütün bunlara rağmen iĢ değiĢtirme, tükenmiĢliğe maruz kalan bir 

birey için bazen kesin bir çözüm olabilir (Izgar, 2003: 45-46).  

3.8.1.10. Zaman Yönetimi 

Zamanı kontrol etmeyi öngören zaman yönetimi kavramı, yeri 

doldurulamayacak benzersiz bir kaynak olan zamanın denetim altına alınması ve 

öncelikler esasına göre planlanarak yönetilmesi olarak tanımlanabilir. KiĢiler ve 

örgütler, zaman yönetimi vasıtasıyla yaĢamlarını kontrol altında tutmayı baĢarabilir 

ve amaçlarını gerçekleĢtirme fırsatı elde edebilir (Gürüz ve Gürel, 2009: 367). 

Zamanın yanlıĢ kullanılması da gerginlik oluĢturabilen bir durum olduğu için, etkili 

bir zaman planlaması yapmak suretiyle iĢleri düzenli ve zamanında yerine getirmek 

bireyi rahatlatabilir (Özel, 2009: 81). 

3.8.1.11. Stres Yönetimi 

Stres ile baĢ edebilmek baĢka bir deyiĢle stresin yarattığı negatif etkileri en 

aza indirebilmek ve hatta yok edebilmek, yaĢam kalitesini yükseltebilmek için 

olaylara verilen tepkileri değiĢtirme süreci stres yönetimi olarak tanımlanabilir 

(Saruhan ve Yıldız, 2009: 309). Stresi kontrol altına alabilmenin temel koĢulu, 

kiĢinin kendisine özgü stres nedenlerini tanımlaması ve strese karĢı olan tepkisini 

belirlemesidir (Barutçugil, 2004: 144). 
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3.8.1.12. Klasik Yöntemler 

TükenmiĢlikle bireysel mücadele yöntemleri içinde belki de en önemli olan, 

sağlık, moral ve enerjinin devam ettirilebilmesidir. Bu açıdan, jimnastik, nefes 

egzersizleri ve solunum kontrolü gibi fiziki egzersizler, en azından baĢlama noktası 

ve ilk adım olarak görülebilir. Bunun ardından ise, moral ve motivasyon temelli 

yöntemlerin gelmesi gerekir. GevĢeme eğitimleri, meditasyon, hobi edinme, kiĢisel 

geliĢim ve danıĢmanlık gruplarına dahil olma bunlara örnek olarak gösterilebilir 

(Özler, 2010: 303). 

3.8.2. Örgütsel Mücadele Yöntemleri 

3.8.2.1. ĠĢgören Seçimi 

 ĠĢgören seçimi, örgütteki boĢ veya boĢalacak görevlerde çalıĢmak için 

iĢletmeye baĢvuran adaylar arasından iĢin gereklerine en uygun bireyleri seçmektir. 

ĠĢgörenlerin seçiminde uygun ve tutarlı bir yol izlenmezse baĢarısızlık kaçınılmaz 

hale gelir (Onal, 2000: 226). ĠĢe baĢvuranlar adaylara uygulanacak tüm seçim 

faaliyetlerinin amacı, adaylar ile iĢin gerektirdiği nitelik ve yetenekleri standart 

olarak kabul ederek iĢe baĢvuranlar içinden standardın gerektirdiği Ģartlara en uygun 

olanı belirlemektir. Bu iĢlemlerin gerektiği gibi uygulanması ise, adayların ciddi bir 

seçim sürecinden geçirilmesiyle mümkün olur (Çetin Gürer, 1990: 1). 

  ĠĢgören seçimi aslında fonksiyonel olarak bir karar verme iĢlemidir. 

Alternatifler arasından yapılan tercihleri yansıtmaktadır. Ancak, bu tercihlerin 

örgütün beklentilerine cevap vermesi veya tam uyması gerektiğinden, insan 

kaynakları yönetimi geliĢtirilmiĢ çeĢitli iĢgören seçim yöntemleri uygulamak 

suretiyle, örgüt için en uygununu baĢka bir deyiĢle en verimli çalıĢmayı yapması 

gerekir (Okakın, 2008: 52). ĠĢe alınacak adayların dikkatli bir incelemeye tabi 

tutulması, gelecekte oluĢabilecek tükenmiĢlik sorunlarını yolun baĢında önlemek 

bakımından çok önemlidir. Ġnsan kaynakları yönetimi, soracağı sorularla adayın 

geçmiĢini ve tükenmiĢlik potansiyelini değerlendirmelidir (Özel, 2009: 82). 
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3.8.2.2. Yönetim GeliĢtirme 

Yönetim geliĢtirme faaliyetleri, hali hazırda yöneticilik görevinde olanlara 

kendi konuları hakkında yeni bilgi birikimini aktarmak veya gelecekte daha geniĢ 

kapsamlı yöneticilik görevi üstlenecek olanlara, karĢılaĢabilecekleri meseleleri 

çözmede kullanabilecekleri bilgi birikimini aktarmak amacı ile düzenlenir. Bu tür 

programlar iĢletmelerin kendi bünyelerinde düzenlenebileceği gibi iĢletme dıĢındaki 

kurumlar tarafından da düzenlenebilir. Bu programların amacı, iĢletmenin büyüme ve 

geliĢme planları için ihtiyacı olan veya ihtiyacı olacak sayı ve nitelikteki yönetici 

kadrosunu yetiĢtirmek ve hazır bulundurmak olarak ifade edilebilir (Koçel, 2010: 82-

83). 

 3.8.2.3. Örgüt GeliĢtirme 

Örgüt geliĢtirme, genel olarak bir örgütün performansını geliĢtirmektir. 

Bunun için, örgüt üyelerinin inanç, tutum ve davranıĢlarını değiĢtirmek, birbirleriyle 

daha etkin haberleĢmelerini sağlamak, problemleri açık bir biçimde tartıĢabilecekleri 

ortamı oluĢturmak, amaçlarını açık hale getirmek, birbirilerine yardımcı olmalarını 

sağlamak, düĢünce ve önerilerini birbirleriyle paylaĢabilecekleri bir ortam 

oluĢturmak örgüt geliĢtirme olarak isimlendirilir (Güney, 2004: 184). Örgüt 

geliĢtirmenin odak noktası; takımlar, çalıĢma birimleri, gruplar arası iliĢkiler ve 

kiĢiler arası iliĢkiler olarak ifade edilebilir (TaĢkın, 2001: 124). 

 3.8.2.4. Personeli Güçlendirme 

Güçlendirme, iĢgörenlerin karar verme yetkilerini arttırarak onları iĢin sahibi 

haline getirmeyi ifade eder. Personeli güçlendirme, çalıĢanlara güç ve yetki vermeyi, 

aynı zamanda onları harekete geçirmeyi ifade eder. Personeli güçlendirme kavramı 

ile getirilen yeni paradigma, iĢgörenlerin daha rahat denetlenmelerini hatta kiĢilerin 

kendi kendilerini denetleyebilmelerini içermektedir (Saruhan ve Yıldız, 2009: 191). 

Personeli güçlendirmeye dönük uygulamalar, zamanla çalıĢanların kendilerini daha 

iyi hissetmelerini, iĢe hâkim olmalarını ve özgüvenlerinin geliĢmesini sağlar. 

Yönetim tarafından personeli güçlendirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve 

uygulanması örgütsel baĢarıya katkı sağlayacaktır (Akoğlan Kozak, 2009: 195). 
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3.8.2.5. ĠĢ ZenginleĢtirme 

ĠĢ zenginleĢtirme, iĢin içeriğinin iĢgörenlere baĢarı, kiĢisel geliĢim ve tanınma 

olanağı sağlayacak, onlara daha fazla sorumluluk yükleyecek, iĢlerini daha anlamlı 

ve çekici duruma getirecek Ģekilde değiĢtirilmesidir (Bayraktaroğlu, 2008: 260). ĠĢ 

zenginleĢtirme, iĢgörenlere mevcut iĢlerine ek olarak yeni görev ve sorumluluklar 

yüklenmesidir. Verilen bu yeni görevler, yapmıĢ olduğu iĢle aynı statü ve nitelikte 

olmadığından iĢgörenlere yeni bir heyecan ve çalıĢma hevesi aĢılanır (Uğur, 2003: 

259). ĠĢ zenginleĢtirme, karmaĢık bir akıĢ bütününü oluĢturan birbirlerinden nitelik 

olarak farklı çeĢitli iĢlemlerin bir kiĢi tarafından üstlenilmesi olarak açıklanabilir 

(Top, 2006: 23). 

3.8.2.6. Kariyer DanıĢmanlığı 

Kariyer danıĢmanlığı, örgüt içinde kiĢiye uygun bir iĢ seçiminde, daha iyi bir 

iĢe geçmesini sağlamada, kariyer ilerlemesini kolaylaĢtıracak yetenekleri 

kazanmasında ve iĢ ya da günlük yaĢam ile alakalı problemlerin çözümünde çok 

yönlü hizmetler sunabilmektedir. Ayrıca, kariyer danıĢmanlığı, iĢgörenleri emekliliğe 

hazırlamada önemli bir iĢleve sahiptir (Bingöl, 2006: 307). Kariyer danıĢmanlığının 

amacı, iĢgörenlerin iĢlerindeki yükselme ve geliĢme olanaklarını tanımalarına 

yardımcı olmaktır. Bunun için, iĢletme içinden bu konuda eğitimden geçmiĢ kiĢiler 

görevlendirilir ya da iĢletme dıĢından da uzmanlar görevlendirilebilir (Uğur, 2003: 

256). 

3.8.2.7. ÇatıĢma Yönetimi 

ÇatıĢma, çift yönlü bir engellenme olarak düĢünülebilir ve genel olarak karĢıt 

isteklerin arasındaki aykırılık durumu Ģeklinde tanımlanan bir duygusal gerilimi 

belirtir. ÇatıĢma, çok farklı ortam ve düzeylerde ortaya çıkabilir. Genel anlamı 

itibarıyla çatıĢma, bir seçeneği tercih etmede kiĢinin ya da bir grubun güçlükle 

karĢılaĢması ve bunun neticesi olarak karar verme mekanizmalarında bozulma 

biçiminde ifade edilebilir (AĢkun ve Tokat, 2010: 360). ÇatıĢma yönetimi, örgütte 

meydana gelen çatıĢmaları örgütün yaĢama ve geliĢmesine katkıda bulunacak biçime 

dönüĢtürmektir (Güney, 2004: 45). ÇatıĢma ile etkili mücadele veya çatıĢmanın 
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yönetimi için, örgütün çatıĢmayı orta düzeyde tutması ve bunu daha ileriye 

götürmemesi gerekir. Örgüt bunu önleyerek, azaltarak veya çatıĢmayı arttırarak ya da 

uyararak gerçekleĢtirmeye çabalar (Özkalp ve Kırel, 2010: 353). 

3.8.2.8. ÇalıĢılan Çevre ġartlarının ĠyileĢtirilmesi 

ÇalıĢılan yer, kiĢilerin yaĢamında büyük önem taĢır. Çoğunlukla kiĢilerin 

kendi evlerinden bile daha fazla zaman geçirdiği tek yer olan çalıĢma yerinin ısı, ıĢık, 

ses, temizlik, havalandırma gibi fiziksel Ģartları çalıĢanlar için en uygun seviyeye 

getirilmelidir. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan insan sağlığını tehdit eden fiziksel 

koĢulların mevcudiyeti tükenmiĢlik riskini arttırabilir ve baĢka birçok istenmeyen 

olumsuzluğun meydana gelmesine neden olabilir. Bu nedenle, çalıĢılan çevre 

Ģartlarının iĢletmenin olanakları çerçevesinde iyileĢtirilmesi önemlidir (Sürgevil, 

2006: 128). 

3.8.2.9. Katılımlı Yönetim 

Katılımlı yönetim, bir iĢletmedeki iĢgörenlerin doğrudan doğruya ya da 

temsilciler vasıtasıyla özellikle kendilerini ilgilendiren konularda kararlara söz ya da 

oy hakkı ile katılmalarını ifade eder. Bu sistemin uygulanmasındaki temel amaç, bir 

taraftan iĢletmelerin etkinlik ve verimlilik düzeyini yükseltmek, diğer taraftan da 

çalıĢanları sosyo-psikolojik doyuma yöneltmektir. Katılımlı yönetimle iĢgörenler 

bazı stratejik kararlarda kendilerine danıĢmanın vermiĢ olduğu özgürlüğü yaĢarlar. 

Katılımlı yönetim, iĢleriyle ilgili bütün kararları iĢgörenlerin kendilerinin vermesi 

anlamına gelmemektedir. Bunun için katılım farklı Ģekillerde uygulanabilir. 

ÇalıĢanların bazıları tecrübesiz ya da bağımlı bir kiĢiliğe sahip olabilir. Bu durumda 

onlara yetki vermek onları daha fazla strese sokabilir. Bu sebeple, katılımın seviyesi 

kiĢilerin ihtiyaç ve yetenekleri göz önüne alınarak düzenlenmelidir (Özkalp ve Kırel, 

2010: 390-391). 

3.8.2.10. Performans Değerlendirme 

Genel anlamda performans değerlendirme, iĢgörenlerin yeteneklerini, 

potansiyellerini, iĢ alıĢkanlıklarını, davranıĢlarını ve benzer özelliklerini diğerleriyle 

karĢılaĢtırmak suretiyle gerçekleĢtirilen sistematik bir ölçmedir. ĠĢgörenlerin gerek 
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kendilerini gözden geçirmeleri gerekse örgüt tarafından gözden geçirilmeleri, iĢleri 

ile ilgili görevlerini ne seviyede yerine getirdiklerini görmek açısından önem 

taĢımaktadır (Bayraktaroğlu, 2008: 104). Performans değerlendirme ile, iĢgörenlerin 

verimliliği belirlenmekte ve sürekli geliĢim planlarıyla iĢgörenlerin desteklenmesi ve 

geliĢtirilmesi sağlanmaktadır (Altınöz, 2009: 103). 

3.8.2.11. Eğitim Programları 

ĠĢgörenlerin bir grup çalıĢmasına katılmasını sağlamak, onlara öğrenim 

deneyimleri yaĢatmak, onları motive edebilecek seminer gibi uygulamalara dahil 

etmek ve benzer uygulamalar kiĢilerin duygu ve düĢüncelerinin kendilerinden daha 

baĢka alanlara kaymasını sağlar. Ayrıca, iĢletme içinde formel eğitim için farklı 

yollar aranabilir. Özellikle, çalıĢan ve yöneticilerin zorluk çekebilecekleri konularda 

bilgiler ve yönlendirmeler içeren eğitim ve geliĢtirme programları meydana 

getirilebilir (Sürgevil, 2006: 135). 

3.8.2.12. Sosyal Destek 

ĠĢyerlerinde sosyal desteğin kiĢileri olumlu olarak etkilediği son yıllarda 

üzerinde durulan bir konudur. ĠĢyerlerinde kurulan yakın arkadaĢlık iliĢkileri, iĢ 

dıĢındaki aile toplantıları, belirli derneklere olan üyelikler ve komĢuluk iliĢkileri 

sosyal destek sağlamaktadır. Kısaca, bireyin temel sosyal ihtiyaçlarının baĢka 

kiĢilerle etkileĢim neticesinde tatmin edilmesine sosyal destek denir. Bu temel 

ihtiyaçlar; sevgi, kendine güven, ait olma duygusu, kiĢiliği bulma, güvenlik ve 

onaylanmadır. Bu tür sosyal ihtiyaçların giderilmesi iĢgörenlerin fiziksel ve ruhsal 

sağlıklarını pozitif yönde etkileyen anahtar bir faktördür (Özkalp ve Kırel, 2010: 

394). 

Sosyal destek, tükenmiĢliğin artık iyice belirginleĢtiği ve ciddi bir sorun 

olduğu aĢamada mutlaka devreye girmesi gereken bir çözüm yoludur. KiĢi, belli bir 

aĢamadan sonra problemlerini kendi baĢına çözemeyeceği ve sağlıklı kararlar 

veremeyeceği için, dıĢarıdan gelecek destek ve yardıma her zamandan daha çok 

ihtiyaç duyar. Sosyal destek, arkadaĢ ve aile gibi yakın çevreden olabilmekte ve aynı 
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zamanda profesyonel anlamda uzman kiĢi ya da kurumlardan da alınabilmektedir 

(Özler, 2010: 306). 

3.9. Liderlik Tarzları, Örgütsel Sessizlik ve TükenmiĢlik EtkileĢimi  

Günümüz dünyasında faaliyet gösteren iĢletmeler güçlü bir örgüt kültürü 

meydana getirme adına çeĢitli uygulamalar yürütmektedir. Bir iĢletmenin güçlü bir 

örgüt kültürüne sahip olması, o iĢletmenin rakiplerine göre üstünlük sağladığı 

anlamına gelir (Ayan, Ünsar ve Dinçer, 2013: 164). Günümüz dünyasında faaliyet 

gösteren iĢletmeler için yönetim ve organizasyon süreci çok kritik bir önemi ve 

niteliği olan bir unsurdur. ĠĢletmeler yaĢamlarını sürdürebilmek baĢka bir deyiĢle 

hayatta kalabilmek adına yönetim biliminin değerini ve kıymetini daha iyi 

anlamalıdır (Ünsar ve Ayan, 2013: 2). Bu açıdan iĢletmedeki yöneticilerin liderlik 

tarzı iĢletmenin geleceği ve baĢarısı açısından büyük önem taĢımaktadır. 

 Liderlik tarzları ile ilgili olan çalıĢmalar genellikle liderlik stillerinin 

boyutlarının ve spesifik davranıĢların mevcudiyeti ile biçimlendirilen bir teoriye 

dayanmaktadır. Uygun liderlik tarzının belirlenebilmesi baĢarıyı elde edebilmek 

adına kritik önem taĢımaktadır. Liderlik tarzları, liderlerin amaçlarını 

gerçekleĢtirebilmesi ve karĢı karĢıya kaldığı meselelerin çözümünde seçtiği bir 

davranıĢ biçimi olarak görülebilir (Ayan ve Kahraman, 2013: 5). 

 Lider; iĢ becerisi, dürüstlük, giriĢkenlik, cesaret, yaĢ, saygınlık, bilgi ve 

benzeri kiĢisel nitelikleri sebebiyle izleyicileri tarafından benimsenmelidir. Üstün 

iletiĢim becerisi ve grup değerlerini en iyi biçimde ifade edebilme yeteneği ile 

bütünleĢtiricilik sağlamalıdır. Lider, örgütün baĢarılı olması için önerilerde 

bulunmak, yol göstermek ve kaynak sağlamak durumundadır. Ġç ve dıĢ çevrede 

meydana gelen değiĢimlere uyum sağlayabilmek için esneklik, yenilikçilik ve 

problem çözme yeteneği de liderde olması gerekli niteliklerdir. BaĢarılı bir liderin 

örgütün baĢarısı üzerinde çok önemli bir rolünün olduğu Ģüphe götürmez bir 

durumdur (Barutçugil, 2004: 265-266). 
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  Ġzleyiciler, ortak amaçlar ve etkileme gibi unsurlar olmadan liderlikten 

bahsetmek olanaksızdır. ÇalıĢanlar etkili örgütlerin en önemli öğesi olarak 

görülmekte ve iĢlerin daha iyi yürütülmesi için temel araç olarak 

değerlendirilmektedir. Yöneticilerin liderlik yapmaları ve liderlik özelliklerinin 

yanında iĢgörenlerin de bu sürece katkı sağlaması çok önemlidir. Örgütle alakalı 

sorunların, aksaklıkların ve örgütün etkinliğini azaltan bütün durum ve Ģartların 

sadece üst yönetim tarafından saptanması ve ortaya konulması beklenmemelidir. Bu 

açıdan günümüz örgütleri artık çalıĢanlardan önceki dönemlerden daha fazlasını 

istemekte, çalıĢanların gördüğü sorun ve eksiklikleri açıkça ifade etmelerini, örgütsel 

süreçlere iliĢkin olarak fikirlerini açıkça belirtmelerini beklemektedir. ÇalıĢanların 

problemler ve sıkıntılı meselelerle ilgili endiĢelerini ve görüĢlerini açıkça ifade 

etmemeleri örgütsel sessizliği ortaya çıkarmaktadır. Bu durumun üstlerle kurulan 

zayıf iliĢkiler, ast-üst iliĢkilerinin samimi olmaması ve yöneticilerin iĢgörenlere 

yönelik olarak geliĢtirdiği davranıĢ tarzı gibi çeĢitli nedenleri olabilir (TaĢkıran, 

2011: 131). 

Lider davranıĢları, konuĢma ya da sessizlik davranıĢını nihai olarak etkileyen 

açıkça konuĢmanın yararları ve potansiyel maliyetleri hakkındaki iĢgörenlerin 

değerlendirmelerinin anahtar belirleyicisi durumundadır (Detert ve Burris, 2007: 

881). Örgütteki tüm iĢgörenlerle düzenli toplantılar gerçekleĢtirmek, kalite 

çemberleri gibi biçimsel iĢgören programları ve yarı bağımsız çalıĢma grupları 

meydana getirmek doğrudan konuĢma biçimine örnek gösterilebilir (Durak, 2012: 

44). 

Örgütlerde üstlerle açıkça konuĢmak, hem önemli hem de problemli bir 

durumdur. ĠĢgörenlerin örgütün performansını etkileyen konular hakkında konuĢma 

potansiyeli mevcuttur. KonuĢmamak ise değerli bilgilerin kaybedilmesi anlamına 

gelir. Günümüzdeki modern örgütler; açık iletiĢim mekanizmalarını ve iĢgörenlerin 

katkısını, değiĢim, yenilik ve yaratıcılığın esas kaynağı olarak görür. GerçekleĢtirilen 

araĢtırmalar açıkça konuĢma konusundaki isteksizliğin temel nedeninin olumsuz 

sonuçlarından kaçınmak ve zarar görmemek olduğunu ifade etmektedir. ĠĢgörenler 

açıkça konuĢmanın hiçbir Ģeyi değiĢtiremeyeceğine iliĢkin bir inanca sahipseler 

ümitlerini kaybetmekte ve sessizliğe yönelmektedirler. Yönetim kademeleri de dahil 
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olmak üzere tüm iĢgörenler çoğunlukla korku ve güven açığı sebebiyle özellikle 

sorun bildirme konusunda dürüst ve açık diyalog davranıĢından uzaklaĢırlar. Diğer 

taraftan ise alt kademeden orta kademeye oradan da üst kademeye doğru iletilen 

bilgilerin aksamalar, hatalar ve sorunlardan ziyade baĢarı ve yönetimi övgüye 

odaklandığı görülmektedir. Genellikle örgütler hatalardan öğrenmek yerine baĢarıyı 

kutlamaya yönelirler (Çakıcı, 2010: 78). 

Eğer liderler astlarını destekler, onlarla samimi iliĢkiler kurar, problemleri ile 

ilgilenir ve onların önerilerine açık olursa, iĢgörenler önemsendiklerini algılayacak 

ve sessizliğe eğilimi azalacaktır. DönüĢtürücü liderlik, çalıĢanların sessizlik 

eğilimlerine etki edebilir. DönüĢtürücü liderlerin, değiĢime odaklanması, 

iĢgörenlerini güçlendirmesi ve çıktılar üzerinde kolektif sorumluluğun alınması gibi 

eylemleri, iĢgörenlerin sessiz kalmama ve açıkça konuĢma davranıĢı göstermesine 

neden olabilir. Yöneticilerin liderlik tarzı ile iĢgörenlerin sessizlik eğilimleri arasında 

bir bağlantı vardır (TaĢkıran, 2011: 132).  

Edmondson ve Detert tarafından 2005 yılında yapılan bir araĢtırmada, 

kiĢilerin neyi söyleyip neyi söylemeyeceğine ve neyi yapıp neyi yapmayacağına 

iliĢkin karar vermeden önce hızla riski değerlendirmeye yöneldikleri ortaya çıkmıĢtır. 

KiĢiler açıkça konuĢarak ne kazanıp ne kaybedeceklerine iliĢkin değerlendirmelerini, 

liderin davranıĢlarından ve daha önceki tecrübelerinden hareketle gerçekleĢtirirler 

(Çakıcı, 2007: 152-153). 

            Günümüzde bilgi toplumu denilen yeni bir döneme girmiĢ bulunuyoruz. Bir 

taraftan üretim faktörleri içerisinde bilginin artan önemine bağlı olarak insan faktörü 

daha önce hiç olmadığı kadar öne çıkarken, diğer taraftan da hizmet sektörünün 

hakimiyeti sonucunda çalıĢma hayatında büyük değiĢimler meydana gelmektedir. 

Entelektüel sermayenin taĢıyıcısı ve aktarıcısı olan insanların değer yaratabilmeleri, 

sahip oldukları bilgi, beceri ve tecrübeleri çalıĢma sürecine aktarabilmeleriyle 

doğrudan iliĢkilidir. Gerek toplumsal hayat gerekse çalıĢma hayatı gittikçe 

karmaĢıklaĢan ve kompleks hale gelen iliĢkiler yumağı içinde gerilim ve stres 

faktörleriyle özdeĢleĢmiĢtir. TükenmiĢlik sorununun çözümü ancak örgütsel amaçlar 

ile çalıĢanlarının amaçlarının ortak hedefler istikametinde bütünleĢtirilmesiyle 
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mümkün hale gelebilir. KiĢisel ve toplumsal açılardan hem gelir hem de statü elde 

etme peĢindeki iĢgörenler yaptıkları iĢlerden yalnızca para kazanmak değil aynı 

zamanda doyuma ulaĢmak niyetindedir. TükenmiĢlik sendromu, örgütün katkısı 

olmadan yalnızca iĢgörenin kiĢisel çabalarıyla ya da kiĢinin katılım noktasında isteği 

olmadan sadece örgütsel etkinliklerle tek yönlü olarak üstesinden gelinebilecek bir 

sorun değildir (Özler, 2010: 308).               

            Liderin rolü birçok değiĢken için yegâne bir konumda olmasına rağmen, 

tükenmiĢlik literatüründe liderin rolü ihmal edilebilmektedir. Liderlik, duyguların 

yoğun olarak mevcudiyetinin olduğu bir süreçtir ve tükenmiĢlik sürecinin merkezi 

durumundadır (Hetland, Sandal ve Johnsen, 2007: 59). TükenmiĢliğin meydana 

gelmesine engel teĢkil eden unsurlar arasında yöneticilerden takdir görme, 

destekleme, yardım etme ve olumlu iliĢkilerin mevcudiyetinin sağlandığı güvenilir 

bir örgüt ortamı gibi faktörler bulunmaktadır. Buna ilave olarak liderlik de 

tükenmiĢlik üzerinde etkiye sahip olan önemli faktörlerden biri olarak öne 

çıkmaktadır (Cerit, 2008: 555-556). 

Liderlik ve tükenmiĢlik kavramları esas itibarıyla ayrı ayrı incelenen öğeler 

olarak değerlendirilmektedir. Liderlik ve tükenmiĢlik kavramları arasındaki iliĢki ile 

ilgili çalıĢmalara yeteri kadar eğilim bulunmamaktadır. Bununla beraber bu iki 

kavram arasındaki iliĢkileri konu alan az sayıda çalıĢma mevcuttur. Buna ilaveten 

erken dönem tükenmiĢlik araĢtırmalarında liderlik davranıĢları sosyal destek gibi dar 

bir bakıĢ açısında değerlendiriliyor ve liderlikteki çok boyutlu teoriler kapsamındaki 

gibi geniĢ bir bakıĢ açısıyla görülmüyordu (Kanste, Kyngas ve Nikkila, 2007: 732).  

Liderlik, örgütün birçok kademesinde uygulanan bir faaliyettir. Kıdemli 

liderler tarafından uygulanan güçlü liderlik anlayıĢı örgütün farklı hiyerarĢik 

düzeylerinde etkili liderlik biçimlerinin geliĢmesini kolaylaĢtırabilir. Örgütteki 

yöneticiler tarafından dönüĢtürücü liderlik tarzı anlayıĢının geliĢtirilerek 

sürdürülmesi iĢgörenlerin çalıĢma hayatını pozitif olarak etkileyen ve baĢarıya 

ulaĢmalarını sağlayabilir (Lee ve Cummings, 2008: 48). Yöneticilerin görevi sadece 

yönetim değil, aynı zamanda yol göstermektir. Liderlik var olan duruma uygun 

olması gereken sürekli ve esnek bir süreçtir (Niehouse, 1984: 83). 
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                        BÖLÜM IV 

4. LĠDERLĠK TARZLARININ ÖRGÜTSEL SESSĠZLĠK VE 

TÜKENMĠġLĠK DÜZEYĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ: BĠR ALAN ARAġTIRMASI 

GerçekleĢtirilen çalıĢmanın bu bölümünde, Ģimdiye kadar ifade edilen teorik 

bilgiler esas alınarak oluĢturulan araĢtırma modeli öncelikle ifade edilmiĢtir. Bu 

kapsamda araĢtırmanın yöntemi ve hipotezleri, araĢtırmada kullanılan anket formu ve 

ölçekler açıklanmıĢtır.  

Daha sonra araĢtırmanın evren ve örneklemi belirtilmiĢtir. Bunun akabinde, 

verilerin toplanması ile verilerin çözümü ve yorumlanması ele alınmıĢtır. 

   4.1. AraĢtırma Modeli 

 AraĢtırma modeli “Liderlik Tarzları”, “Örgütsel Sessizlik”, “TükenmiĢlik” 

ve “Demografik Etkenler” olmak üzere dört değiĢken üzerine kurulmuĢtur.  

             AraĢtırma modeline göre Liderlik Tarzları, örgütlerde genellikle olumsuz 

sonuçlara yol açabilen Örgütsel Sessizlik ve TükenmiĢlik üzerine etki etmektedir. 

Ayrıca çalıĢanların demografik özellikleri; Liderlik tarzları yargıları, Örgütsel 

Sessizlik ve TükenmiĢlik üzerine etki etmektedir. Bu çalıĢmanın uygulaması hem 

özel bankacılık hem de kamu bankacılığını kapsayacak Ģekilde bankacılık sektöründe 

yapılmıĢtır. 
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  ġekil 10. AraĢtırma Modeli 

            4.1.1. AraĢtırmanın Yöntemi ve Hipotezleri 

Birinci olarak, demografik etkenlerin liderlik tarzları yargıları üzerindeki 

etkisi araĢtırılmaktadır. Bu kapsamda demografik etkenlerin liderlik tarzları 

yargılarını nasıl ve ne oranda etkilediği ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda Mann 

Whitney U ve Kruskal Wallis Testleri uygulanmıĢtır. 
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 Ġkinci olarak ise, demografik etkenlerin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi 

araĢtırılmaktadır. Bu kapsamda demografik etkenlerin örgütsel sessizliği nasıl ve ne 

oranda etkilediği ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda Mann Whitney U ve Kruskal 

Wallis Testleri uygulanmıĢtır. 

Üçüncü olarak ise, demografik etkenlerin tükenmiĢlik düzeyi üzerine etkisi 

araĢtırılmaktadır. Bu kapsamda, demografik etkenlerin tükenmiĢliği nasıl etkilediği 

incelenmiĢtir. Bu kapsamda Mann Whitney U ve Kruskal Wallis Testleri 

uygulanmıĢtır. 

Dördüncü olarak liderlik tarzlarının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi 

araĢtırılmaktadır. Burada liderlik tarzları bağımsız değiĢken iken örgütsel sessizlik 

bağımlı değiĢkendir. Bu kapsamda çoklu regresyon testleri yapılmıĢtır. 

            BeĢinci olarak ise liderlik tarzlarının tükenmiĢlik düzeyi üzerindeki etkisi 

araĢtırılmaktadır. Burada ise, liderlik tarzları bağımsız değiĢken, tükenmiĢlik düzeyi 

bağımlı değiĢken olarak ele alınmıĢtır. Bu kapsamda çoklu regresyon testleri 

yapılmıĢtır. 

Altıncı olarak ise örgütsel sessizliği etkileyen faktörlere iliĢkin lojistik 

regresyon analizleri yapılmıĢtır. Bu kapsamda ikili lojistik regresyon analizleri 

uygulanmıĢtır. 

Yedinci olarak ise tükenmiĢlik düzeyini etkileyen faktörlere iliĢkin lojistik 

regresyon analizleri yapılmıĢtır. Bu kapsamda ikili lojistik regresyon analizleri 

uygulanmıĢtır. 

           Liderlik tarzları yargılarının demografik özelliklere göre bir farklılık gösterip 

göstermediği, örgütsel sessizliğin demografik özelliklere göre bir farklılık gösterip 

göstermediği ve tükenmiĢlik düzeyinin demografik özelliklere göre bir farklılık 

gösterip göstermediği Mann-Whitney U testleri ve Kruskal Wallis testleri ile test 

edilmiĢtir. 

            Liderlik tarzlarının örgütsel sessizlik üzerine etkisi için 9 hipotez 

oluĢturulmuĢtur. Bu kapsamda üç ayrı çoklu regresyon modeli denenmiĢtir. Ayrıca, 
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Liderlik tarzlarının tükenmiĢlik düzeyi üzerine etkisi için ise 9 hipotez 

oluĢturulmuĢtur. Bu kapsamda üç ayrı çoklu regresyon modeli denenmiĢtir. 

Hipotez 0: İşgörenlerin demografik özelliklerine göre liderlik tarzları alt 

boyutlarına ilişkin yargılarında farklılık yoktur. 

           Hipotez 1: İşgörenlerin demografik özelliklerine göre liderlik tarzları alt 

boyutlarına ilişkin yargılarında farklılık vardır. 

Hipotez 0: İşgörenlerin demografik özelliklerine göre örgütsel sessizlik alt 

boyutlarına ilişkin yargılarında farklılık yoktur. 

          Hipotez 2: İşgörenlerin demografik özelliklerine göre örgütsel sessizlik alt 

boyutlarına ilişkin yargılarında farklılık vardır. 

Hipotez 0: İşgörenlerin demografik özelliklerine göre tükenmişlik alt 

boyutlarına ilişkin yargılarında farklılık yoktur. 

          Hipotez 3: İşgörenlerin demografik özelliklerine göre tükenmişlik alt 

boyutlarına ilişkin yargılarında farklılık vardır. 

Hipotez 0: Liderlik tarzlarının örgütsel sessizlik üzerinde anlamlı bir etkisi 

yoktur. 

          Hipotez 4: Liderlik tarzlarının örgütsel sessizlik üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır.  

          Hipotez 0: Liderlik tarzlarının tükenmişlik üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. 

         Hipotez 5: Liderlik tarzlarının tükenmişlik üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

         Ayrıca örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik düzeyini etkileyen faktörlere iliĢkin 

ikili lojistik regresyon analizleri yapılmıĢtır. 

         4.1.2. AraĢtırmada Kullanılan Anket Formu ve Ölçekler 

         AraĢtırmada kullanılan anket formu toplam dört sayfadan oluĢmaktadır. Anket 

formunda öncelikle sosyo-demografik özelliklerin belirlenmesine yönelik olarak 
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hazırlanan toplam 15 soru bulunmaktadır. Sosyo-demografik özelliklerin 

belirlenmesi kapsamındaki gelir sorusu bankaların isteği üzerine çıkarılmıĢ ve onun 

yerine ev durumu ile otomobil durumuna iliĢkin sorulara yer verilmiĢtir. 

          AraĢtırmada kullanılan anket formunda ayrıca, liderlik tarzlarıyla ilgili toplam 

46 soru bulunmaktadır. Bu 46 soru; 36 soruluk MLQ liderlik ölçeği ve 10 soruluk 

otoriter liderlik ölçeğinden oluĢmaktadır. MLQ liderlik ölçeği literatüre göre; 

dönüĢtürücü liderlik tarzı, iĢgördürücü liderlik tarzı ve laissez-faire liderlik tarzı 

boyutlarını kapsamaktadır. Buna ilaveten 10 soruluk otoriter liderlik ölçeği 

kullanılmıĢtır. 

          AraĢtırmada kullanılan anket formunda 30 soruluk örgütsel sessizlik ölçeği yer 

almaktadır. Belirtilen örgütsel sessizlik ölçeği literatüre göre; yönetsel ve örgütsel 

nedenler, iĢle ilgili korkular, deneyim (tecrübe) eksikliği, yalıtım (izolasyon) korkusu 

ve iliĢkileri zedeleme korkusu olmak üzere beĢ boyutu kapsamaktadır.   

           AraĢtırmada kullanılan anket formunun bir diğer kısmında, 22 soruluk 

Maslach tükenmiĢlik ölçeği bulunmaktadır. Belirtilen tükenmiĢlik ölçeği literatüre 

göre; duygusal tükenme, duyarsızlaĢma ve kiĢisel baĢarı olmak üzere üç boyutu 

kapsamaktadır.   

           AraĢtırmada kullanılan anket formunda toplamda 113 soru içermektedir. 

Belirtildiği gibi bu sorular, sosyo-demografik özellikler, liderlik tarzları, örgütsel 

sessizlik ve tükenmiĢlik konularını içermektedir. Anket formu, tezin ekler 

bölümünde Ek-1‟de yer almaktadır. 

           MLQ liderlik ölçeği, Çinel Özer tarafından yazılan “Duygusal Zekâ Ġle 

Liderlik Tarzları Arasındaki ĠliĢki” isimli yüksek lisans tezinden alınmıĢtır. 

Kendisinden ölçeği kullanma izni alınmıĢtır. Ġzin yazısı Ek-2‟dedir (Özer, 2010). 

            AraĢtırmada kullanılan otoriter liderlik ölçeği ise AyĢegül Ertüreten 

tarafından yazılan “The relationship of downward mobbing with leadership and 

work-related attitudes” isimli yüksek lisans tezinden alınmıĢtır. Kendisinden ölçeği 

kullanma izni alınmıĢtır. Ölçeğin orjinali Jai B. P. Sinha tarafından geliĢtirilmiĢtir. 

Ġzin yazısı Ek-3‟tedir (Ertüreten, 2008). 
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            AraĢtırmada kullanılan örgütsel sessizlik ölçeği için Çakıcı ve Çakıcı 

tarafından yazılan “ĠĢgören Sessizliği: KonuĢmak mı zor, Sessiz Kalmak mı zor?” 

isimli çalıĢması temelinde BüĢra Bildik tarafından oluĢturulan soru formu esas 

alınmıĢtır. Kendilerinden ölçeğin kullanma izni alınmıĢtır. Ġzin yazıları Ek-4 ve Ek 

5‟tedir (Çakıcı ve Çakıcı, 2007; Bildik, 2009). 

             AraĢtırmada kullanılan tükenmiĢlik ölçeği esas itibarıyla Maslach 

TükenmiĢlik Ölçeğidir. AraĢtırmada kullanılan tükenmiĢlik ölçeği, Arzu Özkanan 

tarafından yazılan “Örgüt Ġklimi ve TükenmiĢlik ĠliĢkisi: Büro ÇalıĢanları Üzerine 

Bir Alan AraĢtırması” isimli yüksek lisans tezinden alınmıĢtır. Kendisinden ölçeği 

kullanım izni alınmıĢtır. Ġzin yazısı Ek-6‟dadır (Özkanan, 2009).  

              AraĢtırma kapsamında kullanılan anket formunun liderlik tarzlarını 

belirmeye yönelik olarak oluĢturulan ölçek, örgütsel sessizlik ölçeği ve tükenmiĢlik 

ölçeği için 5‟li likert kullanılmıĢtır. Bu kapsamda, “Kesinlikle Katılmıyorum=1”, 

“Katılmıyorum=2”, “Kararsızım=3”, “Katılıyorum=4” ve “Kesinlikle 

Katılıyorum=5” Ģeklinde puanlama iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

              4.2. Evren ve Örneklem 

              GerçekleĢtirilen araĢtırmanın uygulaması bankacılık sektöründe yapılmıĢtır.  

AraĢtırma kapsamında, Marmara bölgesinde yer alan özel bankacılık ve kamu 

bankacılığına yönelik uygulama yapılmıĢtır. Bankacılık sektöründen toplam 680 adet 

anket elde edilmiĢtir.  

                  AraĢtırmanın örneklemini, önde gelen beĢ özel banka ve üç kamu 

bankasının Marmara bölgesinin çeĢitli il ve ilçelerindeki Ģubelerinde çalıĢan 

iĢgörenlerden ulaĢılanlar oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın evreni ise belirtilen bu 

bankaların Türkiye Cumhuriyeti genelindeki Ģubelerinde çalıĢanlardır. AraĢtırmada 

kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Seçilen örneklem evreni temsil eder 

niteliktedir.     

 Kolayda örnekleme tekniği oldukça yaygın olarak kullanılır. Bu tekniğe 

göre denek bulma iĢlemi arzu edilen örnek büyüklüğüne eriĢilinceye kadar sürer 

(AltunıĢık vd., 2005: 132).  
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                  Özel bankacılık sektöründe önde gelen beĢ büyük banka belirlenmiĢ ve 

bunlara yönelik uygulama yapılmıĢtır. Özel bankacılık sektöründe Marmara 

bölgesinin çeĢitli il ve ilçelerinden veriler toplanmıĢtır. Bu kapsamda, özel bankacılık 

sektöründe önde gelen beĢ bankanın Marmara bölgesinin çeĢitli il ve ilçelerindeki 

Ģubelerinde bulunan 380 iĢgörenden anket formu aracılığıyla veriler toplanmıĢtır. 

Özel bankacılık sektöründen 380 tane anket elde edilmiĢtir. Kamu bankacılığı 

sektöründe mevcut üç bankaya yönelik uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. Kamu 

bankacılığı sektöründe Marmara bölgesinin çeĢitli il ve ilçelerinden veriler elde 

edilmiĢtir. Bu kapsamda, kamu bankacılığı sektöründeki üç bankanın Marmara 

bölgesinin çeĢitli il ve ilçelerindeki Ģubelerinde bulunan 300 iĢgöreninden anket 

formu aracılığıyla veriler toplanmıĢtır. Kamu bankacılığı sektöründen 300 tane anket 

elde edilmiĢtir.  

             Elde edilen anketler; 380 adet özel bankacılık sektöründen elde edilen ve 300 

adet kamu bankacılığı sektöründen elde edilen olmak üzere toplamda 680 adettir. 

Toplam itibarıyla 680 adet anket elde edilmiĢtir. 

             4.3. Verilerin Toplanması 

             GerçekleĢtirilen araĢtırmada verilerin toplanmasına 2011 yılının kasım 

ayında baĢlanmıĢtır. 2012 yılının ağustos ayının son haftasına kadar veriler 

toplanmıĢtır. OluĢturulan anket formundaki soru sayısının fazla olması veri toplama 

süresinin uzamasına neden olmuĢtur.  

            Marmara bölgesinin çeĢitli il ve ilçelerinde belirlenen özel ve kamu 

bankalarına gidilerek, bankaların Ģube müdürleriyle görüĢülmüĢ ve anket formu 

bırakılmıĢtır. Daha sonra bırakılan anket formlarından doldurulanlar dört haftalık bir 

süreç içerisinde geri alınmıĢtır. Kullanıma uygun olmayan yarım ya da çok az 

doldurulmuĢ anket formları değerlendirmeye alınmamıĢtır. Tam olarak doldurulan 

anket formları değerlendirilmiĢtir. 

            4.4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

            AraĢtırmanın bu kısmında bankacılık sektöründe gerçekleĢtirilen 

uygulamanın sonuçları değerlendirilmiĢtir. Ġlk olarak araĢtırmaya katılanların sosyo-
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demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik frekans analizi yapılmıĢtır. Daha 

sonra ise, betimsel istatistiklere yer verilmiĢtir. Bunun akabinde, faktör analizi, 

güvenirlik testi, Kolmogorov-Smirnov Testi, Mann-Whitney U Testi, Kruskal Wallis 

Testi, çoklu regresyon analizleri ve ikili lojistik regresyon analizleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada SPSS 14 ve SPSS 15 programı kullanılmıĢtır. 

            4.4.1. AraĢtırmaya Katılanların Sosyo-Demografik Özelliklerinin 

Dağılımı 

             AraĢtırmaya katılan bankacılık sektöründeki iĢgörenlerin; cinsiyet, yaĢ, 

öğrenim düzeyi, çalıĢma yılı, medeni durumu, çocuk sayısı, evlilik yılı, eĢin iĢ 

durumu, yetiĢtiği yer, kardeĢ sayısı, baba eğitimi, anne eğitimi, ev durumu, otomobil 

durumu ve banka türüne iliĢkin frekans dağılımları aĢağıda ayrıntılarıyla 

gösterilmektedir. 

 Tablo 5. AraĢtırmaya Katılanların Sosyo-Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Frekans 

Dağılımı 

DEĞĠġKENLER GRUPLAR FREKANS % FREKANS 

CĠNSĠYET Kadın 352 % 51,8 

Erkek 328 % 48,2 

 

 

YAġ 

25 ve altı 67 % 9,9 

26-30 240 % 35,3 

31-35 184 % 27,1 

36-40 105 % 15,4 

41 ve Üzeri 84 % 12,4 

 

 

ÖĞRENĠM 

DÜZEYĠ 

Lise 70 % 10,3 

Yüksekokul 103 % 15,1 

Lisans 478 % 70,3 

Yüksek Lisans 29 % 4,3 

 

 

ÇALIġMA YILI 

 

 

 

0-1 Yıl Arası 89 % 13,1 

2-5 Yıl Arası 244 % 35,9 

6-10 Yıl Arası 138 % 20,3 

11-15 Yıl Arası 130 % 19,1 

16 ve Üzeri 79 % 11,6 

MEDENĠ DURUM Evli 452 % 66,5 

Bekâr 228 % 33,5 

 

ÇOCUK SAYISI 

Çocuğu Yok 121 % 17,8 

1 Çocuk 199 % 29,3 

2 ve Üzeri Çocuk 132 % 19,4 
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EVLĠLĠK YILI 

0-1 Yıl Arası 55 % 8,1 

2-5 Yıl Arası 151 % 22,2 

6-10 Yıl Arası 95 % 14 

11-15 Yıl Arası 80 % 11,8 

16 ve Üzeri 71 % 10,4 

EġĠN Ġġ DURUMU EĢ ÇalıĢıyor 364 % 53,5 

EĢ ÇalıĢmıyor 88 % 12,9 

 

 

YETĠġTĠĞĠ YER 

Köy 67 % 9,9 

Belde/ Bucak 24 % 3,5 

Ġlçe 256 % 37,6 

Ġl 255 % 37,5 

BüyükĢehir 78 % 11,5 

 

KARDEġ SAYISI 

1 KardeĢ 50 % 7,4 

2 KardeĢ 350 % 51,5 

3 KardeĢ 180 % 26,5 

4 ve Üzeri KardeĢ 100 % 14,7 

BABA EĞĠTĠM 

DURUMU 

Okuryazar Değil 4 %  0,6 

Ġlk-Orta 367 % 54 

Lise 193 % 28,4 

Üniversite 116 % 17,1 

ANNE EĞĠTĠM 

DURUMU 

Okuryazar Değil 27 % 4 

Ġlk-Orta 442 % 65 

Lise 155 % 22,8 

Üniversite 56 % 8,2 

EV DURUMU Evi Var 394 % 57,9 

Evi Yok 286 % 42,1 

OTOMOBĠL 

DURUMU 

Otomobili Var 366 % 53,8 

Otomobili Yok 314 % 46,2 

BANKA TÜRÜ Özel Banka 380 % 55,9 

Kamu Bankası 300 % 44,1 

 

AraĢtırmaya katılan bankacılık sektöründeki 680 iĢgörenin 352‟si kadın, 328‟i 

ise erkektir. AraĢtırmaya katılanların %51,8‟i kadın iken, %48,2‟si erkektir. 

AraĢtırmaya katılan iĢgörenler içinde kadınların sayısı erkeklerin sayısından fazladır. 

AraĢtıramaya katılan kadın iĢgören sayısı %50‟nin üzerindedir. Bununla beraber 

araĢtırmaya katılan iĢgörenler içinde kadın sayısı ile erkek sayısı birbirine yakındır. 

            AraĢtırmaya katılan bankacılık sektöründeki iĢgörenlerin % 9,9‟u 25 yaĢ ve 

altında, %35,3‟ü 26-30 yaĢ arasında, %27,1‟i 31-35 yaĢ arasında, %15,4‟ü 36-40 yaĢ 

arasında, %12,4‟ü ise 41 yaĢ ve üzerindedir.  
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          AraĢtırmaya katılan iĢgörenlerin öğrenim düzeylerine göre dağılımları tablo 

5‟te verilmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların %10,3‟ü lise mezunu, %15,1‟i yüksekokul 

mezunu, %70,3‟ü 4 yıllık lisans mezunu, %4,3‟ü ise yüksek lisans mezunudur.  

AraĢtırmaya katılanların çalıĢma yıllarına göre dağılımları tablo 5‟te 

gösterilmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların %13,1‟inin 0-1 yıl arası çalıĢma yılı, 

%35,9‟unun 2-5 yıl arası çalıĢma yılı, %20,3‟ünün 6-10 yıl arası çalıĢma yılı, 

%19,1‟inin 11-15 yıl arası çalıĢma yılı, %11,6‟sının ise 16 ve üzeri çalıĢma yılı 

vardır. AraĢtırmaya katılan bankacılık sektöründeki iĢgörenlerin 89‟u 0-1 yıl arası 

çalıĢma yılına sahip, 244‟ü 2-5 yıl arası çalıĢma yılına sahip, 138‟i 6-10 yıl arası 

çalıĢma yılına sahip, 130‟u 11-15 yıl arası çalıĢma yılına sahip, 79‟u ise 16 ve üzeri 

çalıĢma yılına sahiptir. AraĢtırmaya katılanların çalıĢma yılına göre dağılımı 

içerisinde en fazla sayıya sahip olanlar 2-5 yıl arası çalıĢma yılına sahip olan 

iĢgörenlerdir. Genel olarak araĢtırmaya katılanların yarısından fazlasını 2-5 yıl arası 

ve 6-10 yıl arası çalıĢma yılına sahip iĢgörenler oluĢturmaktadır.  

AraĢtırmaya katılanların medeni durumuna göre dağılımları tablo 5‟te 

gösterilmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların 452‟si evli iken, 228‟i bekardır. AraĢtırmaya 

katılanların %66,5‟i evli iken, %33,5‟i bekârdır. AraĢtırmaya katılan iĢgörenlerin 

büyük çoğunluğu baĢka bir deyiĢle 452‟si evlidir. Evli olan iĢgörenlerin sayısı bekâr 

olan iĢgörenlerin sayısının oldukça üzerindedir. 

Tablo 5‟te iĢgörenlerin çocuk sayılarına iliĢkin dağılımları gösterilmektedir. 

Evli olan iĢgörenlerin %26,8‟inin çocuğu yok, %44‟ünün bir çocuğu var, 

%29,2‟sinin iki ve üzeri çocuğu vardır. AraĢtırmaya katılan bankacılık sektöründeki 

iĢgörenlerden evli olanlardan 121‟inin çocuğu yok, 199‟unun 1 çocuğu var, 132‟sinin 

ise 2 ve üzerinde çocuğu vardır. Tablo 5‟te görüldüğü gibi evli olan iĢgörenlerden 1 

çocuğu olanların sayısı 199‟dur ve diğerlerine göre yüksektir. 

ĠĢgörenlerin evlilik yılına göre dağılımları tablo 5‟te gösterilmiĢtir. Evli olan 

iĢgörenlerin %12,2‟sinin 0-1 yıl arası evlilik yılı, %33,4‟ünün 2-5 yıl arası evlilik 

yılı, %21‟inin 6-10 yıl arası evlilik yılı, %17,7‟sinin 11-15 yıl arası evlilik yılı, 

%15,7‟sinin 16 ve üzeri evlilik yılı bulunmaktadır. Evli olmayan iĢgören sayısı 

228‟dir. AraĢtırmaya katılan iĢgörenlerin 55‟i 0-1 yıl arası evlilik yılına sahip, 151‟i 
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2-5 yıl arası evlilik yılına sahip, 95‟i 6-10 yıl arası evlilik yılına sahip, 80‟i 11-15 yıl 

arası evlilik yılına sahip, 71‟i ise 16 ve üzeri evlilik yılına sahiptir. Tablo 5‟te 

görüldüğü gibi araĢtırmaya katılanların evlilik yılına göre dağılımı içerisinde en fazla 

sayıyı 2-5 yıl arası evlilik yılına sahip olan iĢgörenler oluĢturmaktadır. 

Tablo 5‟te iĢgörenlerin eĢin iĢ durumuna göre dağılımları gösterilmiĢtir. Evli 

olan iĢgörenlerin % 80,5‟inin eĢi çalıĢıyor iken, %19,5‟inin eĢi çalıĢmıyor olarak 

görülmektedir. Evli olan 452 iĢgöreninin 364‟ünün eĢi çalıĢıyor iken 88‟inin ise eĢi 

çalıĢmamaktadır. Evli olan iĢgörenlerden büyük çoğunluğunun eĢi çalıĢmaktadır. Bu 

oran %80‟in üzerindedir. 

 AraĢtırmaya katılanların yetiĢtiği yere göre dağılımları tablo 5‟te 

gösterilmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların %9,9‟unun yetiĢtiği yer köy iken, %3,5‟inin 

yetiĢtiği yer belde/bucak, %37,6‟sının yetiĢtiği yer ilçe, %37,5‟inin yetiĢtiği yer il, 

%11,5‟inin ise yetiĢtiği yer büyükĢehirdir. AraĢtırmaya katılanların 67‟sinin yetiĢtiği 

yer köy, 24‟ünün yetiĢtiği yer belde/bucak, 256‟sının yetiĢtiği yer ilçe, 255‟inin 

yetiĢtiği yer il, 78‟inin ise yetiĢtiği yer büyükĢehirdir. AraĢtırmaya katılan 

iĢgörenlerin yetiĢtiği yere göre dağılımları içerisinde büyük çoğunluğu yetiĢtiği yer 

ilçe ve il olan iĢgörenler oluĢturmaktadır.  

AraĢtırmaya katılanların kardeĢ sayısına göre dağılımları tablo 5‟te 

gösterilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan iĢgörenlerin %7,4‟ü bir kardeĢ, %51,5‟i iki 

kardeĢ, %26,5‟i üç kardeĢ, %14,7‟si ise dört ve üzeri kardeĢtir. AraĢtırmaya 

katılanların 50‟si 1 kardeĢ, 350‟si 2 kardeĢ, 180‟i 3 kardeĢ, 100‟ü ise 4 ve üzeri 

kardeĢtir. Tablo 5‟e bakıldığında araĢtırmaya katılanların yarısından fazlasının 2 

kardeĢ olduğu görülmektedir. 

         AraĢtırmaya katılanların baba eğitim durumuna göre dağılımları tablo 5‟te 

gösterilmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların %0,6‟sının babası okuryazar değil, %54‟ünün 

baba eğitim durumu ilk-orta, %28,4‟ünün baba eğitim durumu lise, %17,1‟inin baba 

eğitim durumu üniversitedir. AraĢtırmaya katılan iĢgörenlerin 4‟ünün baba eğitim 

durumu okuryazar değil, 367‟sinin baba eğitim durumu ilk-orta, 193‟ünün baba 

eğitim durumu lise, 116‟sının ise baba eğitim durumu üniversitedir. Tablo 5‟e 
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bakıldığında araĢtırmaya katılan iĢgörenlerin yarısından fazlasının baba eğitim 

durumunun ilk-orta olduğu görülmektedir. 

           Tablo 5‟te araĢtırmaya katılanların anne eğitim durumuna göre dağılımları 

gösterilmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların %4‟ünün annesi okuryazar değil, %65‟inin 

anne eğitim durumu ilk-orta, %22,8‟inin anne eğitim durumu lise, %8,2‟sinin anne 

eğitim durumu üniversitedir. AraĢtırmaya katılanların 27‟sinin anne eğitim durumu 

okuryazar değil, 442‟sinin anne eğitim durumu ilk-orta, 155‟inin anne eğitim durumu 

lise, 56‟sının ise anne eğitim durumu üniversitedir. Buna ilaveten tablo 5‟e 

bakıldığında araĢtırmaya katılanların yarısından fazlasının anne eğitim durumunun 

ilk-orta olduğu görülmektedir. 

          Katılımcıların ev durumuna göre dağılımları tablo 5‟te verilmiĢtir. Buna göre, 

iĢgörenlerin 394‟ünün evi var iken, 286‟sının evi yoktur. AraĢtırmaya katılanların 

%57,9‟unun evi var iken, %42,1‟inin evi yoktur. AraĢtırmaya katılan iĢgörenlerden 

evi olanların sayısı evi olmayanların sayısından fazladır. AraĢtırmaya katılanlardan 

evi olanların oranı %50‟nin üzerindedir. 

            Katılımcıların otomobil durumuna göre dağılımları tablo 5‟te gösterilmiĢtir. 

AraĢtırmaya katılanların 366‟sının otomobili var iken, 314‟ünün otomobili yoktur. 

ĠĢgörenlerin %53,8‟inin otomobili var iken, %46,2‟sinin otomobili yoktur. 

AraĢtırmaya katılanlardan otomobili olanların sayısı otomobili olmayanlara göre 

daha fazladır. Bununla beraber otomobili olanların sayısı ile otomobili olmayanların 

sayısı birbirine yakındır. AraĢtırmaya katılan iĢgörenlerden otomobili olanların oranı 

%50‟nin üzerindedir. 

             Tablo 5‟te görüldüğü gibi katılımcıların 380‟i özel banka iĢgöreni iken 300‟ü 

ise kamu bankası iĢgörenidir. AraĢtırmaya katılan iĢgörenlerin %55,9‟u özel banka 

iĢgöreni iken %44,1‟i ise kamu bankası iĢgörenidir. AraĢtırmaya katılanlar içerisinde 

özel banka iĢgörenlerinin sayısı kamu bankası iĢgörenlerinin sayısından daha 

fazladır. Bunun nedeni özel bankacılık sektörünün anket formlarını doldurmak 

konusunda daha olumlu davranmasıdır. Bununla beraber özel banka iĢgörenleri ile 

kamu bankası iĢgörenlerinin sayısı birbirine yakındır. 
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            4.4.2. AraĢtırmaya Katılan ĠĢgörenlerin Ankete Verdikleri Cevapların 

Betimsel Ġstatistikleri 

           AĢağıda gösterilen tablo 6, tablo 7 ve tablo 8‟de anket formunda kullanılan üç 

ayrı ölçekte kullanılan toplam 98 sorunun betimsel istatistikleri gösterilmiĢtir. Buna 

göre, tablo 6‟da liderlik tarzları ölçeğine iliĢkin 46 sorunun, tablo 7‟de örgütsel 

sessizlik ölçeğine iliĢkin 30 sorunun ve tablo 8‟de tükenmiĢlik ölçeğine iliĢkin 22 

sorunun betimsel istatistikleri gösterilmiĢtir. Daha önce belirtildiği gibi, anketteki 

likert skala “Kesinlikle Katılmıyorum=1”, “Katılmıyorum=2”, “Kararsızım=3”, 

“Katılıyorum=4” ve “Kesinlikle Katılıyorum=5” Ģeklinde puanlama iĢlemi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Tablo 6. Liderlik Tarzları Ölçeğinin Alt Maddelerine ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler 
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1- Onunla çalıĢmak zevklidir. 
 

Frekans 24 35 137 276 208 3,90 1,011 

%Frekans 3,5 5,1 20,1 40,6 30,6 

2-Önem verdiği değerleri, inançları 

bizimle paylaĢır. 

  Frekans 17 63 144 257 199 3,82 1,034 
%Frekans 2,5 9,3 21,2 37,8 29,3 

3-Geleceğe olumlu bakar. 

 

  Frekans 13 48 130 282 207 3,91 ,972 

%Frekans 1,9 7,1 19,1 41,5 30,4 

4-Kritik varsayımların planlanana uygun 

olup olmadığını sürekli inceler. 

  Frekans 16 39 120 291 214 3,95 ,965 

%Frekans 2,4 5,7 17,6 42,8 31,5 

5-Benim için konulan performans 

standartlarını tutturduğumda ne 

beklemem gerektiğini açıkça söyler. 

  Frekans 28 51 146 235 220 3,84 1,088 

%Frekans 4,1 7,5 21,5 34,6 32,4 

6-Hatalarımız konusunda bizi daima 

uyarır. 

  Frekans 9 31 101 248 291 4,15 ,926 

%Frekans 1,3 4,6 14,9 36,5 42,8 

7-Sorunlar ciddiyet kazanıncaya kadar 

karıĢmaz. 

  Frekans 95 138 170 187 90 3,06 1,251 

%Frekans 14,0 20,3 25,0 27,5 13,2 

8- Önemli bir konu karĢısında 

karıĢmaktan çekinir. 

  Frekans 243 168 126 90 53 2,33 1,292 

%Frekans 35,7 24,7 18,5 13,2 7,8 

9-Bana grubun herhangi bir üyesi olarak 

değil de bir birey olarak davranır. 

  Frekans 44 59 162 224 191 3,68 1,160 

%Frekans 6,5 8,7 23,8 32,9 28,1 

10-Grubun iyiliği için kendi 

önceliklerinden vazgeçer. 

  Frekans 50 71 183 245 131 3,49 1,135 

%Frekans 7,4 10,4 26,9 36,0 19,3 

11-Güçlü bir amaca sahip olmanın 

önemini belirtir. 

  Frekans 20 53 124 251 232 3,91 1,046 

%Frekans 2,9 7,8 18,2 36,9 34,1 
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12-Hedeflerimize ulaĢabileceğimize 

güvendiğini belli eder. 

  Frekans 22 59 110 259 230 3,91 1,064 

%Frekans 3,2 8,7 16,2 38,1 33,8 

13-Ġçimdeki çabayı ve hevesi gördüğünde 

bana destek olur. 

  Frekans 32 49 105 241 253 3,93 1,112 

%Frekans 4,7 7,2 15,4 35,4 37,2 

14- Zamanı “söndürülecek yangınlar” 

arayarak geçirir. 

  Frekans 152 126 209 128 65 2,75 1,260 

%Frekans 22,4 18,5 30,7 18,8 9,6 

15-Harekete geçmesi için iĢlerin kötüye 

gitmiĢ olması gerekir. 

  Frekans 257 183 109 101 30 2,21 1,219 

%Frekans 37,8 26,9 16,0 14,9 4,4 

16-Gerektiğinde ortada yoktur. 
 

  Frekans 311 173 98 63 35 2,03 1,199 

%Frekans 45,7 25,4 14,4 9,3 5,1 

17-Problemler karĢısında farklı bakıĢ 

açıları ortaya koyabilir. 

  Frekans 16 55 148 291 170 3,80 ,982 

%Frekans 2,4 8,1 21,8 42,8 25,0 

18-Kendimi geliĢtirmeye beni 

yönlendirir. 

  Frekans 31 62 128 240 219 3,81 1,119 

%Frekans 4,6 9,1 18.8 35,3 32,2 

19-DavranıĢları ona saygı duymama 

neden olur. 

  Frekans 24 46 95 253 262 4,00 1,056 

%Frekans 3,5 6,8 14,0 37,2 38,5 

20-Kararlarının ahlaki, etik sonuçlarını 

dikkate alır. 

  Frekans 19 36 117 261 247 4,00 1,000 

%Frekans 2,8 5,3 17,2 38,4 36,3 

21-Performans hedeflerimize 

ulaĢtığımızda uygun Ģekilde 

ödüllendirilmemizi sağlar. 

  Frekans 46 62 132 225 215 3,74 1,190 

%Frekans 6,8 9,1 19,4 33,1 31,6 

22-Yaptığım hataları asla unutmaz. 
 

  Frekans 76 156 190 169 89 3,06 1,203 

%Frekans 11,2 22,9 27,9 24,9 13,1 

23-Mecbur kalmadıkça tedbir almanın 

gereksizliğine inanır. 

  Frekans 225 132 170 103 50 2,44 1,286 

%Frekans 33,1 19,4 25,0 15,1 7,4 

24-UlaĢmamız gereken hedefleri büyük 

Ģevkle anlatır. 

  Frekans 26 45 119 265 225 3,91 1,053 

%Frekans 3,8 6,6 17,5 39,0 33,1 

25-Karar vermekten kaçınır. 
 

  Frekans 312 165 116 58 29 2,01 1,165 

%Frekans 45,9 24,3 17,1 8,5 4,3 

26-ĠĢimizi nasıl yaptığımıza farklı 

yönlerden bakmamızı önerir. 

  Frekans 24 64 170 254 168 3,70 1,051 

%Frekans 3,5 9,4 25,0 37,4 24,7 

27-BaĢkalarını yetiĢtirmek, onlara yeni 

Ģeyler öğretmek onun için önemlidir. 

  Frekans 30 65 142 234 209 3,78 1,117 

%Frekans 4,4 9,6 20,9 34,4 30,7 

28-Tavırları güç ve güven hissi verir. 

 

  Frekans 39 56 131 230 224 3,80 1,153 

%Frekans 5,7 8,2 19,3 33,8 32,9 

29-Yapılan iyi iĢi daima takdir eder. 
 

  Frekans 29 55 127 241 228 3,86 1,101 

%Frekans 4,3 8,1 18,7 35,4 33,5 

30-Hedefe ulaĢmadaki baĢarısızlıklar asla 

gözünden kaçmaz. 

  Frekans 39 76 139 253 173 3,65 1,142 

%Frekans 5,7 11,2 20,4 37,2 25,4 

31-Ortak bir misyona sahip olmanın 

önemini vurgular. 

  Frekans 23 56 141 247 213 3,84 1,063 

%Frekans 3,4 8,2 20,7 36,3 31,3 

32-Harekete geçmesi için problemlerin 

kronikleĢmesi gerekir. 

  Frekans 228 155 145 101 51 2,40 1,288 

%Frekans 33,5 22,8 21,3 14,9 7,5 

33-Acil sorulara cevap vermeyi geciktirir. 
 
 

  Frekans 288 145 122 79 46 2,19 1,282 

%Frekans 42,4 21,3 17,9 11,6 6,8 
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34-Gelecekle ilgili düĢleriyle bizi 

peĢinden sürükler. 

  Frekans 115 104 190 183 88 3,04 1,272 

%Frekans 16,9 15,3 27,9 26,9 12,9 

35-Sorunlara çok farklı açılardan 

bakmamı sağlar. 

  Frekans 34 79 175 230 162 3,60 1,118 

%Frekans 5,0 11,6 25,7 33,8 23,8 

36-Her birimize farklı ihtiyaçları, 

yetenekleri olan bireyler olarak yaklaĢır. 

  Frekans 51 74 157 230 168 3,57 1,187 

%Frekans 7,5 10,9 23,1 33,8 24,7 

37-Önemli bilgileri kendine saklar. 

 

  Frekans 271 148 146 68 47 2,22 1,260 

%Frekans 39,9 21,8 21,5 10,0 6,9 

38-ÇalıĢanların kendisine itaat etmesi için 

otorite sahibi ve güçlü görünmeye çalıĢır. 

  Frekans 137 123 156 154 110 2,97 1,365 
%Frekans 20,1 18,1 22,9 22,6 16,2 

39-Tüm çalıĢanların yönetici 

olamayacağına inanır. 

  Frekans 141 120 184 138 97 2,90 1,331 

%Frekans 20,7 17,6 27,1 20,3 14,3 

40-Verdiği kararların doğruluğundan hiçbir 

zaman Ģüphe etmez. 

  Frekans 60 75 145 256 144 3,51 1,194 

%Frekans 8,8 11,0 21,3 37,6 21,2 

41-ÇalıĢanlarının neler yaptıklarını sürekli 

denetler. 

  Frekans 35 61 148 264 172 3,70 1,098 

%Frekans 5,1 9,0 21,8 38,8 25,3 

42-Yöneticiye olan bağlılığın çok önemli 

bir özellik olduğunu çalıĢanlarına açıkça 

belli eder. 

  Frekans 54 96 169 228 133 3,43 1,182 

%Frekans 7,9 14,1 24,9 33,5 19,6 

43-ÇalıĢanların kendi iĢine karıĢmasını 

anlayıĢla karĢılamaz. 

  Frekans 181 154 170 110 65 2,59 1,293 

%Frekans 26,6 22,6 25,0 16,2 9,6 

44-Dikkatli olmazsa, ayağını kaydıracak 

çok kiĢinin olduğuna inanır. 

  Frekans 217 165 139 90 69 2,45 1,328 

%Frekans 31,9 24,3 20,4 13,2 10,1 

45-ÇalıĢanlardan kendi istediklerinin 

yapılmasını talep eder. 

  Frekans 90 98 168 190 134 3,26 1,294 

%Frekans 13,2 14,4 24,7 27,9 19,7 

46-Açıkça hangi elemanı sevip sevmediğini 

belli eder. 

  Frekans 197 121 158 115 89 2,67 1,388 

%Frekans 29,0 17,8 23,2 16,9 13,1 

  

         Tablo 6‟da Liderlik ölçeğinin alt maddelerine iliĢkin betimsel istatistikler ifade 

edilmiĢtir. Tabloda da görüldüğü gibi, en yüksek puan alan sorular 6, 19 ve 20 

numaralı sorulardır. Bu sorulardan en yüksek puanı 4,15 ile 6 numaralı soru olan 

“Hatalarımız konusunda bizi daima uyarır” almıĢtır. Bu sorunun 4,15 ile en yüksek puanı 

alması, banka sektöründeki iĢgörenlerin liderleri tarafından hataları konusunda daima 

uyarıldıklarını göstermektedir. Diğer yüksek puan alan iki soru ise belirtildiği gibi 19. ve 

20. sorulardır. Bu soruların her ikisi de 4,00 puan almıĢtır. 19. Soru “DavranıĢları ona 

saygı duymama neden olur” Ģeklindedir. Bankacılık sektöründeki iĢgörenlerin 

liderlerinin davranıĢlarının saygı duyulacak karakterde olduğu söylenebilir. 20.soru ise 

“Kararlarının ahlaki, etik sonuçlarını dikkate alır” Ģeklindedir. Bu da bankacılık 

sektöründeki liderlerin kararlarının ahlaki ve etik sonuçlarını dikkate alarak hareket 
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ettiğini göstermektedir. Diğer bir deyiĢle, bankacılık sektöründeki liderlerin etiği ve etik 

kuralları dikkate aldığını söyleyebiliriz.  

        Tablo 6‟da görüldüğü üzere, en düĢük puan alan sorular ise, 16, 25 ve 33 

numaralı sorulardır. Bu sorulardan en düĢük puanı 2,01 ile 25 numaralı soru olan 

“Karar vermekten kaçınır” almıĢtır. Bankacılık sektöründeki iĢgörenlerin liderlerinin 

karar vermekten kaçınmadığı söylenebilir. Diğer düĢük puanı ise 2,03 puan ile 16 

numaralı soru olan “Gerektiğinde ortada yoktur” almıĢtır. Bu da, bankacılık 

sektöründeki iĢgörenlerin liderlerinin gerektiğinde hazır olduğunu göstermektedir. 

Bunun nedeni belirtilen sorunun düĢük puan almasıdır. Diğer düĢük puanı ise 2,19 puan 

ile 33 numaralı soru olan “Acil sorulara cevap vermeyi geciktirir” almıĢtır. Bu da, 

bankacılık sektöründeki iĢgörenlerin liderlerinin acil soruları cevaplamayı 

geciktirmediğini göstermektedir. Acil soruların liderlerce cevaplandığı söylenebilir.  

Tablo 7. Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin Alt Maddelerine ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler 
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1.Yöneticime güvenmediğim için 

sorunlarımı söylemiyorum 

  Frekans 273 158 150 71 28 2,15 1,179 

%Frekans 40,1 23,2 22,1 10,4 4,1 

2.Yöneticilerin "sözde " ilgileniyor 

görünmesi nedeniyle açıkça 

konuĢmuyorum. 

  Frekans 243 143 169 96 29 2,30 1,211 

%Frekans 35,7 21,0 24,9 14,1 4,3 

3.Yöneticim verdiği sözü tutmadığı için 

konuĢmamın gereksiz olduğunu 

düĢünüyorum. 

  Frekans 302 132 145 67 34 2,12 1,221 

%Frekans 44,4 19,4 21,3 9,9 5,0 

4.ĠĢ yerimde açıkça konuĢmayı 

desteklemeyen bir kültür var. 

  Frekans 249 118 159 99 55 2,40 1,324 

%Frekans 36,6 17,4 23,4 14,6 8,1 

5.Yöneticilerim açıkça konuĢmayı 

desteklemezler. 

  Frekans 276 135 146 85 38 2,23 1,255 

%Frekans 40,6 19,9 21,5 12,5 5,6 

6.Yöneticimin "en iyi ben bilirim tavrı " 

konuĢmamı anlamsız kılıyor. 

  Frekans 292 126 142 81 39 2,19 1,264 

%Frekans 42,9 18,5 20,9 11,9 5,7 

7.Açıkça konuĢmamı sağlayacak biçimsel 

bir mekanizma yok. 

  Frekans 241 142 134 116 47 2,39 1,306 

%Frekans 35,4 20,9 19,7 17,1 6,9 

8.Fikirlerime yöneticilerimin kulak 

vermeyeceğini düĢünüyorum. 

  Frekans 269 152 151 81 27 2,18 1,192 

%Frekans 39,6 22,4 22,2 11,9 4,0 

9.ĠĢin / mesleğin gerektirdiği doğrular ve 

ilkeler konusunda yöneticilerle uyuĢmazlık 

olduğunu düĢünüyorum. 

  Frekans 236 160 174 77 33 2,28 1,190 

%Frekans 34,7 23,5 25,6 11,3 4,9 

10.Açıkça konuĢmam bir fayda 

sağlamayacak. 

  Frekans 237 128 172 97 46 2,39 1,276 

%Frekans 34,9 18,8 25,3 14,3 6,8 
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11.HiyerarĢik yapının katı olması 

fikirlerimi söylememi engelliyor. 

  Frekans 241 167 158 73 41 2,27 1,219 

%Frekans 35,4 24,6 23,2 10,7 6,0 

12.Yöneticimle iliĢkilerin mesafeli 

olduğunu düĢünüyorum. 

  Frekans 193 121 204 115 47 2,56 1,253 

%Frekans 28,4 17,8 30,0 16,9 6,9 

13.Açıkça konuĢan kiĢiler haksızlığa veya 

kötü muameleye maruz kalıyorlar. 

 

  Frekans 242 138 152 95 53 2,38 1,303 

%Frekans 35,6 20,3 22,4 14,0 7,8 

14.Açıkça konuĢmak iĢimi kaybetmeme 

neden olabilir. 

  Frekans 288 152 128 71 41 2,15 1,245 

%Frekans 42,4 22,4 18,8 10,4 6,0 

15.Sorun veya problem bildirdiğimde görev 

yerim veya pozisyonum değiĢebilir. 

  Frekans 278 141 151 71 39 2,19 1,237 

%Frekans 40,9 20,7 22,2 10,4 5,7 

16.Sorun bildiren kiĢiler hoĢ 

karĢılanmazlar. 

  Frekans 223 132 154 107 64 2,50 1,337 

%Frekans 32,8 19,4 22,6 15,7 9,4 

17.Açıkça konuĢmak terfi etmemi 

engelleyebilir. 

  Frekans 261 147 149 83 40 2,26 1,248 

%Frekans 38,4 21,6 21,9 12,2 5,9 

18.Açıkça konuĢunca yöneticim veya 

meslektaĢlarım bana karĢı kötü bir tavır 

içinde olabilirler. 

  Frekans 245 145 166 78 46 2,32 1,255 

%Frekans 36,0 21,3 24,4 11,5 6,8 

19.Yeni fikir ve öneriler iĢ yükümü 

arttırabilir. 

  Frekans 256 141 165 81 37 2,27 1,231 

%Frekans 37,6 20,7 24,3 11,9 5,4 

20.Problem bildirme ya da öneri de 

bulunmak için yeterince tecrübem yok. 

  Frekans 308 177 127 46 22 1,97 1,096 

%Frekans 45,3 26,0 18,7 6,8 3,2 

21.ĠĢyeri ve iĢimle ilgili konu ve sorunlar 

beni değil yönetimi ilgilendirir. 

  Frekans 348 119 138 56 19 1,94 1,137 

%Frekans 51,2 17,5 20,3 8,2 2,8 

22. Dile getirdiğim konu bilgisizliğim ve 

deneyimsizliğimi ortaya çıkarabilir. 

  Frekans 355 172 100 34 19 1,81 1,042 

%Frekans 52,2 25,3 14,7 5,0 2,8 

23. Bulunduğum pozisyon alt kademe 

olduğundan fikir bildirmem önemsenmez. 

  Frekans 301 142 151 59 27 2,07 1,169 

%Frekans 44,3 20,9 22,2 8,7 4,0 

24. Problem bildirdiğimde sorun yaratan/ 

Ģikâyetçi biri olarak değerlendirilirim. 

  Frekans 261 138 170 77 34 2,24 1,217 

%Frekans 38,4 20,3 25,0 11,3 5,0 

25.Sorun bildirmek bana duyulan güven ve 

saygı azaltabilir. 

  Frekans 299 143 157 63 18 2,06 1,131 

%Frekans 44,0 21,0 23,1 9,3 2,6 

26.Yöneticim negatif geri bildirime 

olumsuz tepki verir. 

  Frekans 266 167 150 67 30 2,16 1,175 

%Frekans 39,1 24,6 22,1 9,9 4,4 

27.Sorun bildirdiğimde ortalığı karıĢtıran, 

arabozucu biri olarak değerlendirilirim. 

  Frekans 290 155 132 67 36 2,12 1,216 

%Frekans 42,6 22,8 19,4 9,9 5,3 

28.Problemleri anlattığımda iliĢkilerim 

zarar görür. 

  Frekans 258 156 166 74 26 2,20 1,169 

%Frekans 37,9 22,9 24,4 10,9 3,8 

29.Açıkça konuĢtuğumda insanlar beni 

desteklemeyebilir. 

  Frekans 212 148 221 71 28 2,35 1,143 

%Frekans 31,2 21,8 32,5 10,4 4,1 

30.Sorun veya problemlerden 

bahsettiğimde yöneticilerimin hoĢuna 

gitmez. 

  Frekans 240 146 172 82 40 2,32 1,232 

%Frekans 35,3 21,5 25,3 12,1 5,9 

 

Tablo 7‟de örgütsel sessizlik ölçeğinin alt maddelerine iliĢkin betimsel 

istatistikler gösterilmiĢtir. Tabloda görüldüğü gibi, en yüksek puanı 4, 12 ve 16 

numaralı sorular almıĢtır. En yüksek puanı ise 2,56 puan ile 12 numaralı soru olan 
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“Yöneticimle iliĢkilerin mesafeli olduğunu düĢünüyorum” almıĢtır. Burada bankacılık 

sektöründeki iĢgörenlerin yöneticileriyle iliĢkilerinin mesafeli olmadığı tam olarak 

söylenememekle birlikte, örgütsel sessizlik konusunda belirtiler olduğu ifade edilebilir. 

Diğer yüksek puan alan soru ise 2,50 puan ile 16 numaralı soru olan  “Sorun bildiren kiĢiler 

hoĢ karĢılanmazlar” almıĢtır. Yine, bankacılık sektöründe sorun bildirmenin hoĢ karĢılandığı 

net olarak söylenememekle beraber, sessizliğe yönelme eğilimi belirtilerinin olduğunu akla 

getirmektedir. Diğer yüksek puanı ise 2,40 puanla 4 numaralı soru olan “ĠĢ yerimde açıkça 

konuĢmayı desteklemeyen bir kültür var” almıĢtır. Bankacılık sektöründe açıkça konuĢmayı 

desteklemeyen bir kültürün olmadığı çok net olarak söylenemese de düĢünülebilir.  

Tablo 7‟de görüldüğü üzere, en düĢük puanı 20, 21 ve 22 numaralı sorular 

almıĢtır.  En düĢük puanı ise 1,81 puan ile 22 numaralı soru olan “Dile getirdiğim konu 

bilgisizliğim ve deneyimsizliğimi ortaya çıkarabilir” almıĢtır. Bu soru deneyim eksikliği ile 

ilgilidir. Deneyim eksikliğinden dolayı sessiz kalma olmadığı söylenebilir. Diğer düĢük 

puanı ise 1,94 puan ile 21 numaralı soru olan “ĠĢyeri ve iĢimle ilgili konu ve sorunlar beni 

değil yönetimi ilgilendirir” almıĢtır. Bankacılık sektöründeki iĢgörenlerin iĢyeriyle ve iĢiyle 

ilgili olan sorunları önemsediği söylenebilir. Diğer düĢük puanı ise 1,97 puan ile 20 numaralı 

soru olan “Problem bildirme ya da öneri de bulunmak için yeterince tecrübem yok” almıĢtır. 

Bu soru da deneyim eksikliği ile ilgilidir. Deneyim eksikliği nedeniyle sessizliğe yönelme 

olmadığı söylenebilir. 

Tablo 8. TükenmiĢlik Ölçeğinin Alt Maddelerine ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler 
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1. ĠĢimden soğuduğumu hissediyorum. 

 

  Frekans 162 152 238 98 30 2,53 1,131 

%Frekans 23,8 22,4 35,0 14,4 4,4 

2. ĠĢ dönüĢü kendimi ruhen tükenmiĢ 

hissediyorum. 

  Frekans 85 157 233 145 60 2,91 1,136 

%Frekans 12,5 23,1 34,3 21,3 8,8 

3. Sabah kalktığımda bu iĢi bir gün daha 

kaldıramayacağımı hissediyorum. 

  Frekans 210 186 185 70 29 2,30 1,136 

%Frekans 30,9 27,4 27,2 10,3 4,3 

4. ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanların ne 

hissettiğini hemen anlarım. 

  Frekans 19 42 143 371 105 3,74 ,892 

%Frekans 2,8 6,2 21,0 54,6 15,4 

5. ĠĢim gereği karĢılaĢtığım bazı kimselere 

sanki insan değillermiĢ gibi davrandığımı 

fark ediyorum. 

  Frekans 338 151 120 48 23 1,92 1,121 

%Frekans 49,7 22,2 17,6 7,1 3,4 

6. Bütün gün insanlarla uğraĢmak benim 

için gerçekten çok yıpratıcı. 

  Frekans 115 180 215 127 43 2,71 1,140 

%Frekans 16,9 26,5 31,6 18,7 6,3 
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7. ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanların 

sorunlarına en uygun çözüm yollarını 

bulurum. 

  Frekans 17 40 97 336 190 3,94 ,938 

%Frekans 2,5 5,9 14,3 49,4 27,9 

8. Yaptığım iĢten yıldığımı hissediyorum. 

 

  Frekans 187 178 203 85 27 2,39 1,131 

%Frekans 27,5 26,2 29,9 12,5 4,0 

9. Yaptığım iĢ sayesinde insanların 

yaĢamına katkıda bulunduğuma 

inanıyorum. 

  Frekans 28 64 164 265 159 3,68 1,059 

%Frekans 4,1 9,4 24,1 39,0 23,4 

10. Bu iĢte çalıĢmaya baĢladığımdan beri 

insanlara karĢı sertleĢtim. 

  Frekans 201 214 164 81 20 2,27 1,098 

%Frekans 29,6 31,5 24,1 11,9 2,9 

11. Bu iĢin beni giderek katılaĢtırmasından 

korkuyorum. 

  Frekans 198 163 194 83 42 2,42 1,201 

%Frekans 29,1 24,0 28,5 12,2 6,2 

12. Çok Ģeyler yapabilecek güçteyim. 

 

  Frekans 11 48 155 262 204 3,88 ,971 

%Frekans 1,6 7,1 22,8 38,5 30,0 

13. ĠĢimin beni kısıtladığını hissediyorum. 

 

  Frekans 137 137 224 113 69 2,76 1,235 

%Frekans 20,1 20,1 32,9 16,6 10,1 

14. ĠĢimde çok fazla çalıĢtığımı 

hissediyorum. 

  Frekans 54 85 202 204 135 3,41 1,170 

%Frekans 7,9 12,5 29,7 30,0 19,9 

15. ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanlara ne 

olduğu umurumda değil. 

  Frekans 329 161 128 35 27 1,93 1,110 

%Frekans 48,4 23,7 18,8 5,1 4,0 

16. Doğrudan doğruya insanlarla çalıĢmak 

bende çok fazla stres yaratıyor. 

  Frekans 118 195 223 94 50 2,65 1,137 

%Frekans 17,4 28,7 32,8 13,8 7,4 

17. ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanlarla 

aramda rahat bir hava yaratırım. 

  Frekans 11 38 166 322 143 3,81 ,887 

%Frekans 1,6 5,6 24,4 47,4 21,0 

18. Ġnsanlarla yakın bir çalıĢmadan sonra 

kendimi canlanmıĢ hissederim. 

  Frekans 16 68 215 257 124 3,60 ,974 

%Frekans 2,4 10,0 31,6 37,8 18,2 

19. Bu iĢte kayda değer birçok baĢarı elde 

ettim. 

  Frekans 24 74 200 274 108 3,54 ,998 

%Frekans 3,5 10,9 29,4 40,3 15,9 

20. Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. 

 

  Frekans 313 155 138 50 24 2,00 1,130 

%Frekans 46,0 22,8 20,3 7,4 3,5 

21. ĠĢimdeki duygusal sorunlara 

serinkanlılıkla yaklaĢırım. 

  Frekans 21 66 194 269 130 3,62 1,000 

%Frekans 3,1 9,7 28,5 39,6 19,1 

22. ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanların 

bazı problemlerini sanki ben yaratmıĢım 

gibi davrandıklarını hissediyorum. 

  Frekans 128 163 244 104 41 2,66 1,127 

%Frekans 18,8 24,0 35,9 15,3 6,0 

 

           Tablo 8‟de TükenmiĢlik ölçeğinin alt maddelerine iliĢkin betimsel istatistikler 

gösterilmiĢtir. Tabloda görüldüğü gibi en yüksek puanı 7, 12 ve 17 numaralı sorular 

almıĢtır. Bunlardan en yüksek puanı ise 3,94 puan ile 7 numaralı soru olan “ĠĢim 

gereği karĢılaĢtığım insanların sorunlarına en uygun çözüm yollarını bulurum” 

almıĢtır. Bu da, bankacılık sektöründeki iĢgörenlerin hizmet verdiği kiĢilerin 

sorunlarına uygun çözümler bulduğu söylenebilir. Diğer yüksek puanı 3,88 puan ile 

12 numaralı soru olan “Çok Ģeyler yapabilecek güçteyim” almıĢtır. Bu da bankacılık 

sektörü personelinin kendisini güçlü hissettiğini ifade edebilir. Diğer yüksek puanı 
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ise 3,81 puan ile 17 numaralı soru olan “ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanlarla aramda 

rahat bir hava yaratırım” almıĢtır. Bankacılık sektörü iĢgörenlerinin hizmet verdiği 

kiĢilerle arasında iyi bir iletiĢimin olduğu söylenebilir. 

           Tablo 8‟de görüldüğü üzere, en düĢük puanı 5, 15 ve 20 numaralı sorular 

almıĢtır. Bunlardan en düĢük puanı ise 1,92 puan ile 5 numaralı soru olan “ĠĢim 

gereği karĢılaĢtığım bazı kimselere sanki insan değillermiĢ gibi davrandığımı fark 

ediyorum” almıĢtır. Bu durum, bankacılık sektöründeki iĢgörenlerin hizmet verdiği 

kiĢilere yönelik kötü davranmadığını göstermektedir. Diğer düĢük puanı ise 1,93 ile 

15 numaralı soru olan “ĠĢim gereği karĢılaĢtığım insanlara ne olduğu umurumda 

değil” almıĢtır. Bu kapsamda 15. sorunun aldığı düĢük puan, bankacılık sektöründeki 

iĢgörenlerin hizmet verdiği kiĢileri önemsediğini ortaya koymaktadır. Diğer düĢük 

puanı ise 2,00 puan ile 20 numaralı soru olan  “Yolun sonuna geldiğimi 

hissediyorum” almıĢtır. Bu açıdan 20 numaralı sorunun düĢük puan alması, 

sektördeki iĢgörenlerin yolun sonuna gelmediğini ve çaba göstermeyi bırakmadığını 

ortaya koymaktadır. 

              4.4.3. Liderlik Tarzları Ölçeği Ġçin Faktör Analizi ve Güvenilirlik Testi 

              Faktör analizi, bir veri matrisinin temelini oluĢturan yapıyı tanımlamayı 

amaçlayan ve temel iĢlevleri dıĢında birçok çok değişkenli istatistiksel yöntemin 

uygulanmasında önemli roller üstlenebilen bir çok değişkenli bütünün genel adı 

olarak ifade edilebilir. Faktör analizinin iĢlevlerini ve faktör kavramını kısaca 

özetlemek için yapılan birçok kısa tanım ve açıklama aĢağıda ifade edilmiĢtir (Alpar, 

2011: 261): 

a) Faktör analizi genel anlamda; aralarında iliĢki bulunan p sayıdaki değiĢkenle 

(boyutla) açıklanan bir yapıyı, kendi içlerinde iliĢkili; fakat aralarında iliĢki olmayan 

daha az sayıdaki (k<p) yeni değiĢkenle (faktörle) açıklamaya yarayan bir yöntemler 

bütünü olarak tanımlanabilir. Faktör analizi sonucunda bulunan yeni değiĢkenler 

(faktörler/bileĢenler) orijinal değiĢkenlerin doğrusal bileĢenleridir birbirine diktir 

(faktörler arasındaki iliĢki katsayıları sıfırdır); ancak her faktörü oluĢturan temel 

değiĢkenler arasındaki iliĢkiler oldukça yüksektir. 
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b) Faktör analizi yorumlanması güç, birbiri ile iliĢkili çok sayıda değiĢkenden, en az 

bilgi kaybı ile bağımsız, kavramsal açıdan anlamlı az sayıda yeni değiĢkenler 

(faktörler, boyutlar) bulmayı, ortaya çıkarma amacında olan çok değiĢkenli 

yöntemler bütünü olarak ifade edilebilir. 

c)Faktör analizi genellikle çok sayıda değiĢkenin aslında birkaç temel değiĢkenle 

ifade edilip edilemeyeceğinin merak edildiği durumlarda kullanılan bir yöntemler 

bütünü olarak açıklanabilir. 

d)Faktör analizi, birbirleri ile iliĢkili veri yapılarını birbirinden bağımsız daha az 

sayıda yeni veri yapılarına dönüĢtürmek, diğer bir ifadeyle bir oluĢumun nedenini 

açıkladıkları varsayılan değiĢkenleri (faktörleri/boyutları/bileĢenleri) ortaya çıkarmak 

ve gerektiğinde adlandırmak amacıyla kullanılan bir yöntemler bütünüdür. 

e)Faktör analizi birbiri ile iliĢkili (bağımlı), yorumlanması zor ve oldukça fazla 

değiĢkenler bütününden, bu yapıyı temsil eden birbirinden tamamen ya da göreceli 

olarak bağımsız az ve kavramsal olarak anlamlı faktörlerin türetilmesini amaçlayan 

yöntemler bütünü olarak açıklanabilir. 

           Özetle faktör analizinin temel iki amacı boyut indirgemek (ya da değiĢken 

sayısını azaltmak) ve değiĢkenler arasındaki iliĢkilerdeki yapıyı araĢtırmak, baĢka bir 

deyiĢle değiĢkenleri sınıflandırmaktır. Bütün bu açıklamalardan anlaĢılacağı gibi, 

faktör analizinde ele alınan değiĢkenler arasında, bağımlı ve bağımsız değiĢkenler 

olarak adlandırılacak bir yapı yoktur. Tüm değiĢkenler, eĢanlı olarak bir yapıyı 

meydana getiren birbiriyle iliĢkili değiĢkenlerdir. Bu açıdan faktör analizi, çok 

değiĢkenli varyans analizi, çoklu regresyon yöntemleri, ayırma analizi, kanonik 

korelasyon gibi bir ya da birden çok bağımlı değiĢken ile bağımsız değiĢkenler 

arasındaki bağımlılık yapısını inceleyen yöntemlerden ayrılmaktadır (Alpar, 2011: 

261-262).  

             Faktör analizinde, aralarındaki ortak etkenleri bulmak suretiyle değiĢkenlerin 

sayısının azaltılması amaçlanır (Punch, 2005: 125). Faktör analizi, çok sayıdaki 

değiĢkenler arasındaki iliĢkilere dayanarak verilerin daha anlamlı ve özet biçimde 

sunulmasına olanak tanıyan çok değiĢkenli bir analiz tekniği olarak ifade edilebilir. 
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Çok sayıdaki değiĢkeni az sayıda ortak değiĢkene bu teknik sayesinde indirmek 

mümkün olmaktadır (Ġslamoğlu, 2003: 190). Faktör analizi, tüm değiĢkenler 

arasındaki karĢılıklı iliĢkilerle ilgilenen birçok değiĢkenli istatistiksel analiz türü 

olarak ifade edilebilir. Faktör analizini uygulamada çeĢitli yöntemler ve teknikler 

mevcuttur. Bundan dolayı, faktör analizi belirli bir yöntemden çok bir teknikler seti 

olarak açıklanabilir. Faktör analizinin en önemli amaçlarından biri değiĢkenler 

arasındaki karĢılıklı bağımlılığın kökenini araĢtırmasıdır (KurtuluĢ, 2004: 397). 

4.4.3.1. Faktör Analizi Öncesi Çok DeğiĢkenli Ġstatistiksel Varsayımların 

AraĢtırılması 

             AraĢtırmalarda kullanılan çok değiĢkenli istatistik tekniklerin hepsi bazı 

varsayımlara dayanır. Bu teknikler araĢtırmacılara bir taraftan çok büyük olanaklar 

sağlarken, diğer taraftan kullanılacak yöntemin dayandığı varsayımlar açısından daha 

büyük zorluklar getirir. Verilerin varsayımlar açısından incelenmesi araĢtırmacıyı en 

çok uğraĢtıran ve zaman alıcı bir süreçtir. Bununla beraber ilgili tekniklerle elde 

edilen istatistik testlerin geçerliliği bu varsayımların sağlanmasına bağlıdır. Verilerin 

dikkatle incelenmesi, daha iyi tahmin ve çok boyutlu uzayı daha gerçekçi 

değerlendirmeyi sağlar  (Kalaycı, 2010: 207). 

                Bağımsız değiĢkenler arasında çoklu bağıntının olması durumunda 

modelde belirli problemlerle karĢılaĢılır. Bunlar gerçekte önemli olmayan bazı 

değiĢkenlerin önemliymiĢ gibi bulunması, aralarında iliĢki olmayan değiĢkenlerin 

iliĢkiliymiĢ gibi gözükmesi, varyansı büyüttüğü için hipotez testlerinin doğru sonuç 

vermemesi olarak sıralanabilir. Çoklu bağıntı durumunu tespit etmek için kullanılan 

çeĢitli kriterler aĢağıda sıralanmaktadır (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2010: 155-156):                    

                 a)Bağımsız değiĢkenler arasındaki korelasyon incelenmelidir. Eğer 

bağımsız değiĢkenler arasında yüksek korelasyon (r>0,7) varsa çoklu bağıntı 

durumundan Ģüphenilir. 

                 b)VIF (Varyans Büyütme Faktörü) değerinin 10‟dan büyük olması 

durumunda çoklu bağlantıdan Ģüphenilir. 
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                 c) Özdeğerlerin en büyüğünün en küçüğüne oranının 100-1000 arasında 

olması durumunda orta, 1000‟den büyük olması durumunda ise kuvvetli çoklu 

bağlantı mevcuttur. 

                d) KoĢul indeksinin (Condition Index) 30‟dan büyük olması çoklu bağlantı 

olduğuna iĢaret ederken bazı kaynaklar bu değeri 15‟e kadar indirmektedir.  

                Belirtilen bu kriterler tek tek kullanılabileceği gibi birden fazla kriter 

birlikte değerlendirilmek suretiyle de çoklu bağıntı durumu incelenebilir (Sipahi, 

Yurtkoru ve Çinko, 2010: 156). Bunlara ilave olarak tolerans değerlerinin 0,10‟dan 

büyük olması durumunda değiĢkenler arasında çoklu bağıntı probleminin olmadığı 

söylenebilir (Çokluk, ġekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 36). 

    AraĢtırmamızda Liderlik Tarzları bağımsız değiĢken olarak ele 

alınmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi Liderlik Tarzları ölçeğinde toplam 46 soru 

bulunmaktadır. Bağımsız değiĢkenimiz olan Liderlik Tarzlarına iliĢkin 46 soru 

temelinde çok değiĢkenli istatistiksel varsayımların sağlanıp sağlanamadığı 

araĢtırılmıĢtır.  

Bu kapsamda öncelikle aĢağıdaki tabloda ifade edildiği gibi 46 soruya iliĢkin 

Tolerance, VIF ve Condition Index dikkate alınarak çoklu bağıntı olup olmadığı 

araĢtırılmıĢtır.   

Tablo 9. Liderlik Tarzları Ölçeğine ĠliĢkin Çoklu Bağıntının AraĢtırılması 

 

Model 

  

 

  

  

Collinearity Statistics  

Tolerance VIF Condition Index 

1 (Constant)    

  x1 ,324 3,082 1,000 

  x2 ,382 2,621 4,843 

  x3 ,433 2,308 9,906 

  x4 ,451 2,215 14,214 

  x5 ,436 2,296 15,454 

  x6 ,607 1,647 16,253 

  x7 ,666 1,502 16,687 

  x8 ,571 1,751 16,905 

  x9 ,646 1,548 17,894 

  x10 ,439 2,277 18,062 

  x11 ,301 3,324 18,529 
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  x12 ,269 3,722 18,923 

  x13 ,264 3,789 19,527 

  x14 ,771 1,298 19,733 

  x15 ,439 2,279 20,423 

  x16 ,425 2,354 20,900 

  x17 ,470 2,129 21,801 

  x18 ,323 3,098 22,670 

  x19 ,309 3,234 23,361 

  x20 ,308 3,251 24,126 

  x21 ,378 2,648 25,425 

  x22 ,658 1,519 26,217 

  x23 ,671 1,491 26,971 

  x24 ,515 1,940 27,457 

  x25 ,508 1,969 29,740 

  x26 ,368 2,721 30,210 

  x27 ,273 3,666 32,383 

  x28 ,238 4,207 32,870 

  x29 ,285 3,504 33,685 

  x30 ,670 1,492 35,046 

  x31 ,380 2,634 35,709 

  x32 ,447 2,235 37,339 

  x33 ,425 2,356 37,852 

  x34 ,642 1,557 38,544 

  x35 ,330 3,030 39,189 

  x36 ,382 2,616 41,568 

  x37 ,496 2,017 43,854 

  x38 ,595 1,682 44,660 

  x39 ,653 1,532 45,106 

  x40 ,629 1,591 46,385 

  x41 ,433 2,311 46,714 

  x42 ,503 1,989 48,216 

  x43 ,536 1,865 50,198 

  x44 ,561 1,783 50,909 

  x45 ,564 1,775 57,301 

  x46 ,562 1,779 59,908 

63,890 

   

          Tablo 9‟da Liderlik Tarzları ölçeğinin maddelerine iliĢkin çoklu bağıntının 

olup olmadığı araĢtırılmaktadır. VIF değerlerine bakıldığında en yüksek değerin 

4,207 olduğu görülmektedir. Bu değer VIF için sınır değer olan 10‟un altında ancak 

5‟e yakın bir değerdir. KoĢul indeksinin (Condition Index) aldığı en büyük değerin 

63,890 olduğu görülmektedir. Bu değer sınır değer olan 30‟un oldukça üstünde olup 

çoklu bağıntının varlığını akla getirmektedir. Tolerance değerlerine bakıldığında ise 

0,238 gibi 0,1‟e yakın değerler olduğu görülmektedir. Bu nedenlerden ötürü çoklu 

bağıntının olduğu düĢünülebilir. Bundan dolayı veri setine faktör analizi yapılması 

gerekliliği vardır. 
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            AlıĢılmıĢ değerlerin dıĢındaki değerlere ya da aĢırı değerlere sahip olan 

(dağılımın uçlarında yer alan) denekler uç değerler olarak isimlendirilir. Uç 

değerlerin üç temel nedeni vardır: 1) AraĢtırmacılarca veri giriĢinde yapılan hatalar, 

2)Deneğin örneklemin alındığı evrenin bir üyesi olmaması, 3)Deneğin örneklemin 

geri kalanından farklı olmasıdır. Çok yönlü uç değerlerin çözümü ve belirlenmesi 

zordur. Bununla beraber Mahalanobis uzaklığı olarak bilinen bir istatistiksel analiz 

ile saptanabilir. Mahalanobis uzaklığı, bir deneğin diğer deneklerin merkezinden 

(centroid) olan uzaklığını ifade eder. Bu merkez nokta, tüm değiĢkenlerin 

ortalamalarından oluĢturulan bir nokta olarak ifade edilir. BaĢka bir ifade ile 

Mahalanobis uzaklığı, bağımsız değiĢkenin uzayındaki merkezden veya örneklem 

ortalamasından tek bir veri uzaklığını ölçen bir istatistik olarak açıklanabilir. 

(Çokluk, ġekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 12-15). 

             AraĢtırmada uç değer probleminin olup olmadığı Mahalanobis uzaklığı ve 

Centered leverage değerleri gibi değerlerin kontrol edilmesi suretiyle belirlenmiĢtir. 

             Centered leverage değerlerinin genellikle 0,02‟nin altında olması ve hiç 

birinin 0,05‟in üzerinde olmaması uç değer sorunu yaĢanmadığını gösterir. 

Mahalanobis uzaklık değerleri, tehlikeli uç değerlerin olup olmadığını gösterir 

(Akbulut, 2010: 69). Barnett ve Lewis tarafından 1978 yılında geliĢtirilen tabloya 

göre 500 kiĢilik bir örneklem için Mahalanobis uzaklığı sınır değeri bağımsız 

değiĢken sayısına göre 21,22‟den 28,62‟ye uzanır (Stevens, 1984: 342). Mahalanobis 

Uzaklığı Orjinal Tablosu ek-7‟de yer almaktadır. 

Tablo 10. Faktör Analizi Öncesi Residuals (Artık) Ġstatistikler 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 7,6449 66,6658 29,8515 9,83174 680 

Std. Predicted Value -2,259 3,744 ,000 1,000 680 

Standard Error of 

Predicted Value 

,990 4,470 2,329 ,553 680 

Adjusted Predicted Value 7,3184 68,3187 29,8400 9,88889 680 

Residual -28,32279 27,51565 ,00000 8,78978 680 

Std. Residual -3,111 3,023 ,000 ,966 680 

Stud. Residual -3,571 3,132 ,001 1,003 680 

Deleted Residual -37,31870 29,54276 ,01147 9,50349 680 

Stud. Deleted Residual -3,605 3,154 ,001 1,005 680 

Mahal. Distance 7,026 162,679 45,932 22,903 680 

Cook's Distance ,000 ,086 ,002 ,004 680 
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Centered Leverage Value ,010 ,240 ,068 ,034 680 

Tablo 10‟da görüldüğü gibi mahalanobis uzaklığı maksimum değeri 162,679 

olarak görülmektedir. Bu değer sınır değerlerinin çok üstündedir. Tablo 10‟da 

Centered Leverage değerlerine bakıldığında ise maksimum değerin 0,240 olduğu 

görülmektedir. Bu değer Centered Leverage değerleri için belirlenen sınır değer olan 

0,05‟in çok üstündedir. Bu nedenlerden ötürü faktör analizi uygulama gerekliliği 

vardır. 

             Tablo 11. Faktör Analizi Öncesi Mahalanobis Uzaklığı 

   Statistic Std. Error 

Mahalanobis 

Distance 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mean 45,9323529 ,8782911

8 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 44,2078599   

  Upper Bound 47,6568459   

5% Trimmed Mean 44,1526961   

Median 40,9741369   

Variance 524,549   

Std. Deviation 22,90303182   

Minimum 7,02606   

Maximum 162,67872   

Range 155,65266   

Interquartile Range 26,82179   

Skewness 1,314 ,094 

Kurtosis 2,322 ,187 

Tablo 11‟de faktör analizi öncesi mahalanobis uzaklığı değerleri 

görülmektedir. Tablo 11‟de görüldüğü gibi ortalama (mean) 45,9323529 olarak 

bulunmuĢtur. Standart sapma ise 22,90303182 olarak bulunmuĢtur. Mahalanobis 

uzaklığı için maksimum değer 162,67872 (162,67872=162,679) iken minimum değer 

7,02606‟dır. 

 Tablo 12. Faktör Analizi Öncesi Mahalanobis Uzaklığı için Uç (Extreme) Değerler 

     Case Number Value 

Mahalanobis Distance Highest 1 618 162,67872 

2 459 150,76425 

3 410 130,19388 

4 285 128,50366 

5 401 127,65693 

Lowest 1 398 7,02606 

2 658 8,02790 
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3 407 8,02790 

4 146 8,02790 

5 673 8,68202 

          Tablo 12‟de faktör analizi öncesi mahalanobis uzaklığı için en yüksek ve en 

düĢük beĢ uç değerin hangi deneklere ait oldukları denek numaraları ile birlikte 

verilmiĢtir. Buna göre 618 numaralı denek en yüksek uç değer olan 162,67872 

(162,67872=162,679) değerine sahiptir. Yine 398 numaralı denek en düĢük uç değer 

olan 7,02606 değerine sahiptir.  

           Tablo 13. Faktör Analizi Öncesi Centered Leverage Değerleri 

   Statistic Std. Error 

Centered 

Leverage Value 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mean ,0676471 ,00129351 

95% Confidence 

Interval for 

Mean 

Lower Bound ,0651073   

  Upper Bound ,0701868   

5% Trimmed Mean ,0650261   

Median ,0603448   

Variance ,001   

Std. Deviation ,0337305

3 

  

Minimum ,01035   

Maximum ,23959   

Range ,22924   

Interquartile Range ,03950   

Skewness 1,314 ,094 

Kurtosis 2,322 ,187 

Tablo 13‟te faktör analizi öncesi centered leverage değerleri görülmektedir. 

Buna göre ortalama 0,0676471 olarak bulunmuĢtur. Standart sapma ise 0,03373053 

olarak bulunmuĢtur. Centered Leverage Değerleri için maksimum değer 0,23959 

(0,23959=0,240) iken minimum değer 0,01035‟tir. 

       Tablo 14. Faktör Analizi Öncesi Centered Leverage için Uç (Extreme) Değerler 

     Case Number Value 

Centered Leverage 

Value 

Highest 1 618 ,23959 

2 459 ,22204 

3 410 ,19174 

4 285 ,18925 

5 401 ,18801 

Lowest 1 398 ,01035 

2 658 ,01182 
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3 407 ,01182 

4 146 ,01182 

5 673 ,01279 

               Tablo 14‟te faktör analizi öncesi centered leverage değerleri için en yüksek 

ve en düĢük beĢ uç değerin hangi deneklere ait oldukları verilmiĢtir. Buna göre 618 

numaralı denek en yüksek uç değer olan 0,23959 (0,23959=0,240)  değerine sahiptir. 

Yine 398 numaralı denek en düĢük uç değer olan 0,01035 değerine sahiptir. 

 Netice itibarıyla çoklu bağıntının varlığına iliĢkin güçlü bulgulara 

ulaĢılmıĢtır. Buna ilave olarak tehlikeli uç değerlerin var olduğu görülmektedir. Bu 

nedenlerden dolayı faktör analizi uygulamasına gidilmiĢtir. 

                   4.4.3.2. Faktör Analizi ve Güvenilirlik Testi Uygulaması 

 Liderlik tarzları ölçeğinin faktör analizi ve güvenilirlik testleri 

aĢağıdaki gibi ele alınmıĢtır. 

 4.4.3.2.1. Liderlik Tarzları Ölçeği Ġçin Faktör Analizi Uygulaması 

 Bu kısımda liderlik tarzları ölçeği için faktör ve güvenilirlik analizi 

uygulaması yer almaktadır. Bu kapsamda öncelikle KMO ve Barlett‟s testi 

yapılmıĢtır. 

                        Tablo 15. Liderlik Tarzları Ölçeği için KMO ve Bartlett's Testi 

 

 

 

 

 

      

       Tablo 15‟te görüldüğü gibi Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testinin sonucu 0,963 

çıkmıĢtır. Bu değer KMO için çok iyi bir sonuçtur. Bu nedenle veri seti faktör analizi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.963 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 18606.219 

df 990 

Sig. .000 
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için oldukça uygudur. Bartlett küresellik testinin p değeri 0,000 olduğu için 

değiĢkenler analiz için uygundur. 

            Faktör analizinin uygulanacağı örneklemin yeterliliğinin ölçülmesi Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) ölçümü ile gerçekleĢtirilir. Bu değer 1‟e ne kadar yakın ise, 

eldeki veri grubuna Faktör Analizi yapılmasının o kadar uygun olduğu ifade edilir. 

KMO değeri eğer 0,50‟den küçük ise ilgili veri grubuna Faktör Analizi yapılamaz 

(Bayram, 2009: 206). Bartlett küresellik testi, değiĢkenler arasında yeterli oranda 

iliĢki olup olmadığını ifade eder. Eğer Bartlett testinin p değeri 0,05 anlamlılık 

derecesinden düĢük ise değiĢkenler arasında faktör analizi yapmaya yeterli düzeyde 

bir iliĢki mevcuttur (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2010: 79). KMO =1 olduğu zaman, 

her bir değiĢkenin diğer değiĢkenler tarafından hatasız olarak mükemmel bir biçimde 

kestirildiği anlaĢılmaktadır. Ġyi bir faktör analizi için KMO ölçüsünün 0,80‟den fazla 

olması beklenir. Bununla beraber, KMO değerinin 0,60‟ın üzerinde olması çoğu 

zaman yeterli olarak görülmektedir (Alpar, 2011: 286). 

          AraĢtırmamızda hem KMO testinin sonucu 1‟e oldukça yakın çıkmıĢ hem de 

Bartlett testinin p değeri 0,000 bulunmuĢtur. Bu durumda faktör analizinin 

yapılmasının uygun olduğu görülmektedir. Soru 14 analizden çıkartılmıĢtır. Soru 14 

anlam itibarıyla çok net olmayan bir sorudur. Bu nedenle analizlerde soru 14 

kullanılmamaktadır. Daha sonra gerçekleĢtirilen faktör analizi sonucunda özdeğerleri 

1‟in üzerinde çıkan beĢ bileĢen bulunmuĢtur. Ancak her bir faktörün toplam varyansa 

yaptığı katkı dikkate alındığında ilk üç faktörün önemli ölçüde varyansa katkı 

yaptığı, dördüncü ve beĢinci bileĢenlerin katkısının çok az olduğu görülmüĢtür. Bu 

nedenlerden ötürü faktör sayısının üç olarak belirlenmesine karar verilmiĢtir. Bu 

karar alınırken “Scree Plot” grafiği incelenmiĢ ve faktör sayısının üç olarak 

belirlenmesinin doğruluğu teyit edilmiĢtir. AĢağıda Ģekil 11‟de “Scree Plot” grafiği 

gösterilmiĢtir. 
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ġekil 11. Liderlik Tarzları Ölçeği Ġçin Scree Plot Grafiği 

 

Scree Plot grafiğinde iki nokta arasındaki her bir aralık bir faktörü ifade 

etmektedir (Çokluk, ġekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 231). ġekil 11‟de görüldüğü 

gibi ilk iki nokta arasındaki aralık faktör 1‟i, daha sonraki iki nokta arasındaki aralık 

faktör 2‟yi ve daha sonraki iki nokta arasındaki aralık faktör 3‟ü ifade etmektedir. 

Dördüncü noktadan sonraki bileĢenlerin varyansa yaptığı katkı hem çok az hem de 

birbirinin hemen hemen aynısıdır. Dolayısıyla dördüncü noktadan sonra eğim plato 

Ģeklindedir. Bu nedenle faktör sayısının üç olmasına karar verilmiĢtir.  

Tablo 16. Liderlik Tarzları Ölçeği Ġçin Açıklanan Toplam Varyans (Total Variance 

Explained) 

BileĢen 

(Component) 

BaĢlangıç Özdeğerleri  (Initial 

Eigenvalues) 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

  Total % of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulat

ive % 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulat

ive % 

1 16.248 36.107 36.107 16.248 36.107 36.107 14.509 32.241 32.241 

2 4.683 10.408 46.515 4.683 10.408 46.515 4.756 10.569 42.810 

3 2.542 5.648 52.163 2.542 5.648 52.163 4.209 9.353 52.163 

4 1.271 2.823 54.986             

5 1.106 2.457 57.443             

6 .978 2.174 59.617             

7 .939 2.087 61.704             

8 .849 1.886 63.591             
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9 .818 1.818 65.408             

10 .781 1.735 67.143             

11 .755 1.677 68.820             

12 .726 1.613 70.434             

13 .695 1.544 71.977             

14 .661 1.469 73.446             

15 .640 1.422 74.868             

16 .595 1.322 76.191             

17 .585 1.300 77.490             

18 .564 1.253 78.743             

19 .544 1.208 79.951             

20 .529 1.175 81.126             

21 .518 1.152 82.278             

22 .505 1.122 83.400             

23 .492 1.093 84.493             

24 .477 1.061 85.554             

25 .467 1.038 86.592             

26 .437 .970 87.562             

27 .416 .924 88.486             

28 .404 .899 89.385             

29 .396 .879 90.264             

30 .375 .833 91.096             

31 .356 .790 91.887             

32 .352 .782 92.669             

33 .334 .742 93.410             

34 .324 .720 94.130             

35 .296 .658 94.788             

36 .292 .648 95.436             

37 .279 .619 96.055             

38 .270 .601 96.656             

39 .257 .572 97.228             

40 .252 .560 97.788             

41 .232 .517 98.305             

42 .221 .490 98.795             

43 .207 .459 99.254             

44 .171 .381 99.635             

45 .164 .365 100.000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

             Tablo 16‟da açıklanan toplam varyans tablosu gösterilmiĢtir. Açıklanan 

toplam varyans tablosu incelendiğinde değiĢkenlerin 3 faktör altında toplandığı 

görülmektedir. Birinci faktör toplam varyansın %32,241‟ini, ikinci faktör toplam 

varyansın %10,569‟unu, üçüncü faktör ise toplam varyansın %9,353‟ünü 

açıklamaktadır. Bu üç faktörün ölçeğe iliĢkin açıkladıkları toplam varyans ise 

%52,163‟tür. 

Açıklanan Varyanslar: 

Faktör 1 (DönüĢtürücü Liderlik Tarzı)   : %32,241 

Faktör 2 (Laissez-faire Liderlik Tarzı)     : %10,569 
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Faktör 3 (Otoriter Liderlik Tarzı)            : %9,353 

Toplam Varyans                                      : %52,163 

Tablo 17. Liderlik Tarzları Ölçeğine ĠliĢkin Analiz Sonuçları (Rotated Component 

Matrix(a)) 

  Bileşen (Component) 

  1 2 3 

x28 .841   

x12 .809   

x13 .806   

x27 .803   

x29 .795   

x18 .791   

x11 .767   

x21 .765   

x1 .760   

x20 .757   

x36 .756   

x35 .756   

x19 .748   

x31 .739   

x26 .735   

x2 .730   

x5 .730   

x10 .710   

x3 .703   

x17 .685   

x4 .684   

x24 .614   

x9 .546   

x34 .504   

x6 .477   

x30 .393   

x32  .732  

x15  .722  

x8  .684  

x33  .651  

x16  .651  

x23  .628  

x25  .606  

x37  .507  

x7  .485  
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x45   .680 

x42   .669 

x38   .657 

x41   .618 

x43   .604 

x40   .588 

x39   .563 

x22   .535 

x46   .531 

x44   .497 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 5 iterations. 

          Tablo 17‟de, liderlik tarzları ölçeğine iliĢkin 3 faktör görülmektedir. Faktör 1 

olan DönüĢtürücü liderlik tarzı; 28, 12, 13, 27, 29, 18, 11, 21, 1, 20, 36, 35, 19, 31, 

26, 2, 5, 10, 3, 17, 4, 24, 9, 34, 6 ve 30 numaralı sorulardan oluĢmaktadır. Faktör 2 

olan Laissez-faire liderlik tarzı; 32, 15, 8, 33, 16, 23, 25, 37 ve 7 numaralı sorulardan 

oluĢmaktadır. Faktör 3 olan Otoriter liderlik ise; 45, 42, 38, 41, 43, 40, 39, 22, 46, 44 

numaralı sorulardan meydana gelmektedir. 

Tablo 18. Liderlik Tarzları Faktörlerini OluĢturan Soru Grupları 

Faktör1                            

(DönüĢtürücü 

Liderlik Tarzı) 

x1, x2, x3, x4, x5, x6, x9, x10, x11, x12, x13, x17, x18, x19, 

x20, x21, x24, x26, x27, x28, x29, x30, x31, x34, x35, x36 

Faktör2                            

(Laissez-faire 

Liderlik Tarzı) 

x7, x8, x15, x16, x23, x25, x32, x33, x37 

Faktör3                                    

(Otoriter Liderlik 

Tarzı) 

x22, x38, x39, x40, x41, x42, x43, x44, x45, x46 

                  

          Tablo 18‟e göre Faktör 1‟de dönüĢtürücü liderlik tarzını ortaya koyan 

karakterde sorular yer almaktadır. Bu nedenle bu faktörün DönüĢtürücü liderlik tarzı 

adlandırılması doğrudur. Faktör 2‟de Laissez-faire liderlik tarzını anlatan karakterde 
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sorular bulunmaktadır. Bu nedenle faktör 2‟nin Laissez-faire liderlik tarzı olarak 

adlandırılması doğrudur. Faktör 3‟te Otoriter liderlik tarzını oluĢturan ifadeler 

bulunmaktadır. Bu ifadeler açık bir Ģekilde otoriter liderlik tarzını karakterize 

etmektedir. Bu nedenle Faktör 3‟ün otoriter liderlik tarzı olarak adlandırılması çok 

doğru olacaktır. 

         4.4.3.2.2. Liderlik Tarzları Ölçeğine ĠliĢkin Güvenilirlik Testi Uygulaması 

        Güvenilirlik kavramı yapılan her ölçüm için gereklidir. Bunun nedeni, 

güvenilirlik bir test ya da ankette bulunan soruların birbirleri ile olan tutarlılığını ve 

kullanılan ölçeğin ilgilenilen sorunu ne derece yansıttığını ifade etmektedir. 

Güvenilirlik analizi, ölçmede kullanılan testlerin, anketlerin ya da ölçeklerin 

özelliklerini ve güvenilirliklerini değerlendirmek için geliĢtirilen bir yöntem olarak 

ifade edilebilir (Kalaycı, 2010: 403). 

         Güvenilirlik, bir testin ya da ölçeğin ölçmek istediği Ģeyi tutarlı ve istikrarlı bir 

biçimde ölçme derecesi olarak açıklanabilir. Güvenilir bir test ya da ölçek, benzer 

Ģartlarda tekrar uygulandığında benzer sonuçlar verir. Bir test ya da ölçek ne derece 

güvenilir ise ondan elde edilen veriler de o derece güvenilir olur. Güvenilir olmayan 

bir ölçek vasıtasıyla elde edilen veriler faydasızdır. Çünkü aynı test aynı kiĢilere 

farklı zamanlarda uygulandığında farklı sonuçlar veriyor ise elde edilen sonuçlara 

dayalı olarak yorumda bulunmak mümkün gözükmemektedir (AltunıĢık vd., 2005: 

114). 

          Bu baĢlık altında, liderlik tarzları ölçeğinin ve alt boyutlarının güvenilirlik testi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda çeĢitli değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. 

         Tablo 19. Liderlik Tarzları Ölçeği ve Alt Boyutlarının Güvenilirlik Testi 

Kullanılan Ölçek Madde Sayısı Cronbach's Alpha 

Liderlik Tarzları Ölçeği 45 .866 

Faktör 1 (DönüĢtürücü Liderlik 

Tarzı) 

26 .963 
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Faktör 2 (Laissez-faire Liderlik 

Tarzı) 

 

9 .853 

Faktör 3 (Otoriter Liderlik Tarzı) 10 .819 

 

           Tablo 19‟da Liderlik Tarzları Ölçeği ve alt boyutlarına iliĢkin güvenilirlik testi 

gösterilmiĢtir. Tabloda görüldüğü gibi, liderlik tarzları ölçeğinin Cronbach‟s Alpha 

değeri 0,866 olarak bulunmuĢtur. BaĢlangıçta 46 soru olan liderlik tarzları 

ölçeğinden daha önce belirtildiği gibi soru 14 çıkarılmıĢtı. Bu nedenle toplam 45 soru 

görülmektedir. 

Ölçümlerde güvenirlik, güvenirlik katsayısı denilen bir sayı ile gösterilir. Bu 

sayı korelasyona dayalı olarak hesaplanır. Güvenirlik katsayısı genellikle 0 ile +1 

arasında bir değer alır ve 1‟e ne kadar yaklaĢırsa güvenirliğin o oranda arttığını 

gösterir. Cronbach‟s Alpha güvenirlik katsayısı, maddelerin ağırlıklı olarak 

puanlandığı ya da dereceleme yöntemiyle puanlandığı durumlar için kullanılmaktadır 

(Can, 2013: 340). Birbiriyle yüksek iliĢki gösteren maddelerden oluĢan ölçeklerin α 

katsayısı yüksektir. Cronbach α katsayısı ölçekteki maddelerin iç tutarlılığının 

(homojenliğinin) bir ölçüsü olarak ifade edilebilir. Ölçeğin α katsayısı ne kadar 

yüksek ise ölçekteki maddeler o ölçüde birbirleriyle tutarlı ve aynı özelliğin öğelerini 

ölçen maddelerden meydana gelmiĢtir (TavĢancıl, 2010: 152). 

          Cronbach‟s Alpha katsayısı, ölçeğin genel güvenirliğini değerlendirmektedir. 

Cronbach‟s Alpha katsayısı, 0 ile 1 arasında değiĢim göstermektedir (Özdamar, 

2011: 605). Cronbach‟s Alpha sorular arası korelasyona bağlı uyum değerini ifade 

eder. Cronbach‟s Alpha değeri faktör altındaki soruların toplamdaki güvenilirlik 

seviyesini ifade eder. Cronbach‟s Alpha değerinin 0,70 ve üstü olduğu durumlarda 

ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilmektedir. Ancak, soru sayısı az olduğu 

durumlarda bu sınır 0,60 değeri ve üstü olarak kabul edilebilir (Sipahi, Yurtkoru ve 

Çinko, 2010: 89). 
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            Liderlik tarzları ölçeğinin Cronbach‟s Alpha değerinin 0,866 olduğu 

görülmektedir. Bu değer ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. AraĢtırmada 

kullanılan liderlik tarzları ölçeği oldukça güvenilirdir. 

            Tablo 19‟da Faktör 1‟in güvenilirlik analizi gösterilmiĢtir. Faktör 1 olan 

dönüĢtürücü liderlik tarzı için Cronbach's Alpha değeri 0,963 olarak bulunmuĢtur. Bu 

değer oldukça yüksektir baĢka bir deyiĢle faktör 1 oldukça güvenilirdir. Faktör 1‟de 

toplam 26 soru bulunmaktadır.  

          Faktör 2 olan laissez-faire liderlik tarzı için Cronbach's Alpha değeri 0,853 

olarak bulunmuĢtur. Bu değer oldukça yüksektir ve faktör 2 oldukça güvenilirdir. 

Faktör 2‟de toplam 9 soru bulunmaktadır.  

          Faktör 3 olan otoriter liderlik tarzı için Cronbach's Alpha değeri 0,819 olarak 

bulunmuĢtur. Bu değer yüksek bir seviyede olup faktör 3 oldukça güvenilirdir. 

Faktör 3‟te toplam 10 soru bulunmaktadır.     

          4.4.3.3. Faktör Analizi Sonrası Çok DeğiĢkenli Ġstatistiksel Varsayımların 

AraĢtırılması 

              Öncelikle çoklu bağıntının ortadan kalkıp kalkmadığı ile ilgili 

değerlendirmeler yapılmıĢtır. Bu kapsamda ilk olarak Liderlik Tarzları ölçeğinin 

faktör analizi sonucu oluĢan alt boyutlarına iliĢkin korelasyon katsayıları 

hesaplanmıĢtır. 

    Tablo 20. Faktör Analizi Sonrası Bağımsız DeğiĢkenler Arasındaki Korelasyon 

Katsayıları 

      DönüĢtürücü 

liderlik 

Laissez-

faire liderlik 

Otoriter   

liderlik 

Kendall's 

tau_b 

  

  

  

  

  

  

DönüĢtürücü 

liderlik 

  

  

Correlation 

Coefficient 

1,000 -,351(**) -,073(**) 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,006 

N 680 680 680 

Laissez-faire 

liderlik 

  

  

Correlation 

Coefficient 
-,351(**) 1,000 ,248(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 680 680 680 
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Otoriter  

liderlik 

  

  

Correlation 

Coefficient 
-,073(**) ,248(**) 1,000 

Sig. (2-tailed) ,006 ,000 . 

N 680 680 680 

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

               Tablo 20‟de bağımsız değiĢkenler arasındaki korelasyon katsayıları 

gösterilmiĢtir. Tablo 20 incelendiğinde bağımsız değiĢkenler arasında pozitif veya 

negatif anlamlı iliĢkiler görülmesine rağmen korelasyon katsayıları 0,7‟nin çok 

altında olduğundan çoklu bağıntı olmadığına karar verilir. Bununla beraber çoklu 

bağıntının varlığına iliĢkin diğer kriterler de değerlendirilecektir. 

 Tablo 21. Faktör Analizi Sonrası Bağımsız DeğiĢkenlere ĠliĢkin Collinearity 

Ġstatistik Tablosu 

  

 

 

             

       Tablo 21‟de çoklu bağıntının olup olmadığı VIF değerlerine bakılmak suretiyle 

ele alınmaktadır. VIF değerlerine bakıldığında en yüksek değerin 1,459 olduğu ve bu 

değerin sınır değer olan 10‟dan oldukça küçük olduğu görülmekte baĢka bir ifade ile 

çoklu bağıntı olmadığı düĢünülebilir. Ayrıca tolerans istatistikleri de sınır değer olan 

0,1‟in oldukça üstünde olduğundan çoklu bağıntı olmadığı düĢünülebilir. 

           Tablo 22. Faktör Analizi Sonrası Bağımsız DeğiĢkenlere ĠliĢkin Collinearity 

Diagnostics Tablosu  

  Variance Proportions 

Model Dimension Eigenvalue Condition 

Index 

(Constant) Dönüstürücü 

liderlik 

Laissez-

faire 

liderlik 

Otoriter 

liderlik 

1 1 3,831 1,000 ,00 ,00 ,01 ,00 

 2 ,117 5,713 ,01 ,11 ,39 ,00 

 3 ,041 9,717 ,01 ,07 ,31 ,94 

 4 ,011 18,769 ,98 ,82 ,30 ,05 

Model  Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 (Constant)   

Dönüstürücü liderlik ,791 1,265 

Laissez-faire liderlik ,685 1,459 

Otoriter liderlik ,850 1,176 
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           Çoklu bağıntının olup olmadığı diğer kriterlere bakılarak da incelenmiĢtir. 

Tablo 22‟ye bakıldığında en büyük özdeğerin (Eigenvalue) en küçük özdeğere 

bölümünden 348,2 (3,831/0,011) bulunmuĢtur. Bu değer 100 ile 1000 arasında 

olduğu için orta derecede çoklu bağıntı olduğu düĢünülebilir. Bununla beraber koĢul 

indeksine (condition index) bakıldığında ise en yüksek değerin 18,769 olduğu 

görülmektedir. Bu değer 30‟dan düĢüktür ve çoklu bağıntının olmadığı düĢünülebilir. 

Sonuç itibarıyla birçok kriter değerlendirilmiĢ ve çoklu bağıntının olmadığına karar 

verilmiĢtir. 

           Netice itibarıyla gerçekleĢtirilen faktör analizi sonucu çoklu bağıntı problemi 

ortadan kalkmıĢtır. Buna ilaveten aĢağıda faktör analizi sonrası uç değer sorunu olup 

olmadığına iliĢkin analizler yapılmıĢtır. 

           Centered leverage değerlerinin genellikle 0,02‟nin altında olması ve hiç 

birinin 0,05‟in üzerinde olmaması uç değer sorunu yaĢanmadığını gösterir. 

Mahalanobis uzaklık değerleri, tehlikeli uç değerlerin olup olmadığını gösterir 

(Akbulut, 2010: 69). Barnett ve Lewis tarafından 1978 yılında geliĢtirilen tabloda 

500 kiĢilik bir örneklem ve 3 bağımsız değiĢken için Mahalanobis uzaklığı sınır 

değeri 23,95‟tir (Stevens, 1984: 342). Mahalanobis Uzaklığı Orjinal Tablosu tezin 

ekler bölümünde ek-7‟de yer almaktadır. 

Tablo 23. Faktör Analizi Sonrası Residuals (Artıklar) Ġstatistikler 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 9,5298 65,2089 31,1971 8,97742 680 

Std. Predicted Value -2,414 3,789 ,000 1,000 680 

Standard Error of 

Predicted Value 

,430 2,030 ,796 ,270 680 

Adjusted Predicted Value 9,4700 65,2887 31,2000 8,98244 680 

Residual -34,53580 38,83421 ,00000 10,93657 680 

Std. Residual -3,151 3,543 ,000 ,998 680 

Stud. Residual -3,173 3,553 ,000 1,001 680 

Deleted Residual -35,02230 39,04910 -,00295 11,00921 680 

Stud. Deleted Residual -3,194 3,584 ,000 1,003 680 

Mahal. Distance ,048 22,288 2,996 3,059 680 

Cook's Distance ,000 ,039 ,002 ,004 680 

Centered Leverage Value ,000 ,033 ,004 ,005 680 
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Tablo 23‟e bakıldığında Mahalanobis uzaklığı değerlerinin maksimum 

değerinin (22,288), sınır değer olan 23,95‟in altında olduğu görülmektedir. 

Örneklemimizin sayısı 680‟dir ve bu sayı 500‟ün üzerindedir. Bunlara dayanarak 

tehlikeli uç değerin olmadığı söylenebilir. Buna ilaveten centered leverage 

değerlerinin maksimum değerinin (0,033), sınır değer olan 0,05‟in altında olduğu 

görülmektedir. Bunlara dayanarak uç değer sorunu yaĢanmadığı söylenebilir.  

AĢağıdaki tablo 24-27 arasında Mahalanobis uzaklığı ve Centered Leverage 

değerlerine iliĢkin olarak detaylı açıklamalar bulunmaktadır. 

           Tablo 24. Faktör Analizi Sonrası Mahalanobis Uzaklığı  

    Statistic Std. Error 

Mahalanobis 

Distance 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mean 2,9955882 ,11728943 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 2,7652947   

  Upper Bound 3,2258818   

5% Trimmed Mean 2,6204895   

Median 2,1288277   

Variance 9,355   

Std. Deviation 3,05853417   

Minimum ,04798   

Maximum 22,28768   

Range 22,23971   

Interquartile Range 2,56824   

Skewness 2,566 ,094 

Kurtosis 9,572 ,187 

 

Tablo 24‟te Faktör Analizi Sonrası Mahalanobis uzaklığı görülmektedir. 

Buna göre, ortalama(mean) 2,9955882 olarak bulunmuĢtur. Minimum değeri 

0,04798 olarak bulunmuĢ ve maksimum değeri de 22,28768 olarak bulunmuĢtur. 

Standart sapma ise 3,05853417 olarak bulunmuĢtur. Daha önce belirtildiği gibi 

Mahalanobis uzaklığı maksimum değeri (22,28768=22,288),  sınır değer olan 

23,95‟in altındadır. 
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  Tablo 25. Faktör Analizi Sonrası Mahalanobis Uzaklığı için Uç (Extreme) Değerler 

   Case Number Value 

Mahalanobis Distance Highest 1 260 22,28768 

2 270 22,25604 

3 271 21,78472 

4 532 21,12273 

5 514 16,22614 

Lowest 1 36 ,04798 

2 637 ,06565 

3 568 ,07670 

4 328 ,07912 

5 437 ,08233 

 

 Tablo 25‟te Faktör Analizi Sonrası Mahalanobis Uzaklığı için en yüksek ve 

en düĢük beĢ uç değerin hangi deneklere ait oldukları denek numaraları ile birlikte 

ifade edilmiĢtir. Görüldüğü gibi 260 numaralı denek en yüksek uç değere baĢka bir 

deyiĢle 22,28768 (22,28768=22,288) değerine sahiptir. Bundan baĢka 36 numaralı 

denek ise en düĢük uç değere baĢka bir ifade ile 0,04798 değerine sahiptir.  

                 Tablo 26. Faktör Analizi Sonrası Centered Leverage Değerleri 

 

  

            

 

 

 

 

           Tablo 26‟da Faktör Analizi Sonrası Centered Leverage değerleri 

görülmektedir. Centered Leverage değerleri için maksimum değer 0,03282 iken 

minimum değer 0,00007‟dir. Standart sapma ise 0,00450447‟dir. Daha önce 

belirtildiği gibi centered leverage değerlerinin maksimum değeri 0,03282 

(0,03282=0,033), sınır değer olan 0,05‟in altındadır. 

   Statistic Std. Error 

Centered Leverage 

Value 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mean ,0044118 ,00017274 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 

,0040726   

  Upper 

Bound 

,0047509   

5% Trimmed Mean ,0038593   

Median ,0031352   

Variance ,000   

Std. Deviation ,00450447   

Minimum ,00007   

Maximum ,03282   

Range ,03275   

Interquartile Range ,00378   

Skewness 2,566 ,094 

Kurtosis 9,572 ,187 
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        Tablo 27. Faktör Analizi Sonrası Centered Leverage Değerleri için Uç 

(Extreme) Değerler 

  

 

 

 

 

 

  Tablo 27‟de Faktör Analizi Sonrası Centered Leverage değerleri için en 

yüksek ve en düĢük beĢ uç değerin hangi deneklere ait oldukları gösterilmektedir. 

Görüldüğü gibi 260 numaralı denek en yüksek uç değer olan 0,03282 

(0,03282=0,033) değerine sahiptir. Yine 36 numaralı denek en düĢük uç değer olan 

0,00007 değerine sahiptir.   

 Sonuç itibarıyla uç değer sorunu yaĢanmadığı görülmüĢtür. Faktör analizi 

yapılması sayesinde hem çoklu bağıntı sorunu hem de tehlikeli uç değer sorunu 

ortadan kalkmıĢtır.          

            4.4.4. Liderlik Tarzları Ölçeğinin Alt Boyutlarının ÇalıĢanların Sosyo-

Demografik Özelliklerine Göre Farklılıklarının Testi 

            Verilerin analizine baĢlamadan önce araĢtırmacının sonuçların dağılımı 

hakkında bir fikir sahibi olması önemlidir. Bunun nedeni, araĢtırma sonuçlarını 

analiz ederken kullanılacak test tiplerinin iki çeĢit olmasıdır. Bunlar, parametrik ve 

nonparametrik testlerdir. Ancak, parametrik testlerin uygulanabilmesi için asgari 

örnek sayısının 30 olması, dağılımın normal olması ve gruplar arası varyansın eĢit 

olması gerekir. Dağılımın normalliğinin ölçülmesi için örnek sayısı büyükse 

Kolmogorov-Smirnov testi uygulanır (Saruhan ve Özdemirci, 2011: 174).  

     Case Number Value 

Centered Leverage Value Highest 1 260 ,03282 

2 270 ,03278 

3 271 ,03208 

4 532 ,03111 

5 514 ,02390 

Lowest 1 36 ,00007 

2 637 ,00010 

3 568 ,00011 

4 328 ,00012 

5 437 ,00012 
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           Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi tesadüfî yöntemlerle elde edilen bir 

örneklem ile ilgili çalıĢılan bir değiĢkene ait verilerin belirli bir dağılıma (uniform, 

normal veya poison) uyup uymadığını test etmek için kullanılan bir yöntemdir. 

Prensip itibarıyla (K-S) testi örneklemden elde edilen verinin yığılmalı dağılım 

fonksiyonunun, bu örneklemin elde edildiği evrenin yığılmalı dağılım fonksiyonuyla 

karĢılaĢtırılması temeline dayanmaktadır. Bilimsel araĢtırmalarda genellikle K-S testi 

vasıtasıyla bir örneklemden elde edilen verilerin normal dağılıma uyup uymadığı 

incelenir (BaĢtürk, 2011: 226). Bundan dolayı öncelikle Kolmogorov-Smirnov testi 

yapılmıĢtır. 

Tablo 28. Liderlik Tarzları Ġçin One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sonuçları 

  DÖNÜġTÜRÜCÜ 

LĠDERLĠK 

TARZI 

LAISSEZ-

FAIRE 

LĠDERLĠK 

TARZI 

OTORĠTER 

LĠDERLĠK 

TARZI 

N 680 680 680 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 98.5956 20.8897 30.5485 

  Std. 

Deviation 

20.30576 7.63265 7.83110 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .079 .082 .047 

  Positive .061 .082 .045 

  Negative -.079 -.060 -.047 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.059 2.130 1.228 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .098 
a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

 H0: Liderlik tarzlarının alt boyutları normal dağılım göstermektedir. 

 H1: Liderlik tarzlarının alt boyutları normal dağılım göstermemektedir. 

             Tablo 28‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. 

Buna göre, liderlik tarzları alt boyutları normal dağılım göstermemektedir.  

DönüĢtürücü liderlik ve laissez-faire liderlik için p değerleri 0,000 olarak 

görülmektedir. Netice itibarıyla, parametrik testleri uygulamanın doğru olmayacağı 
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görülmektedir. BaĢka bir ifade ile nonparametrik testler uygulanmıĢtır. Aynı 

zamanda gruplar arası varyansın eĢit olmadığı görülmüĢtür. 

             Bu baĢlık altında liderlik tarzları ölçeğinin alt boyutları olan dönüĢtürücü 

liderlik tarzı, laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı yargılarındaki 

farklılıkları; çalıĢanların sosyo-demografik özellikleri olan cinsiyet, yaĢ, öğrenim 

düzeyi, çalıĢma yılı, medeni durumu, evlilik yılı, eĢin iĢ durumu, yetiĢtiği yer, kardeĢ 

sayısı, baba eğitimi, anne eğitimi, ev durumu, otomobil durumu ve banka türüne göre 

ortaya koymak için Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi uygulanmıĢtır.  

             Mann-Whitney U testi, iki grubun bir değiĢken bağlamında birbiriyle 

karĢılaĢtırılması için kullanılır. Kruskal Wallis testi ise, üç ya da daha çok grubun bir 

sürekli değiĢken bağlamında karĢılaĢtırılması için kullanılır (Akbulut, 2010: 180-

184). Kruskal Wallis tekniği Mann-Whitney tekniğinin bir uzantısıdır (Tekin, 2009: 

174). Bir araĢtırmacının, anakütle dağılımlarının normalden farkedilir biçimde 

uzaklaĢtığına dair güçlü kanıtları olduğu zaman kullandığı sınama Kruskal Wallis 

sınamasıdır (Newbold, 2009: 684). Mann-Whitney U testi, parametrik testlerden t 

testi ile aynı iĢleve sahiptir. Kruskal Wallis testi ise, parametrik testlerden ANOVA 

testinin nonparametrik karĢılığı olarak ifade edilebilir (Saruhan ve Özdemirci, 2011: 

230-231). 

            Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda liderlik tarzları alt boyutlarının normal 

dağılım göstermediği görülmüĢtür. Bu nedenle nonparametrik testler yapılmıĢtır. 

Bu kapsamda örnek olarak çalışanların cinsiyetine ilişkin Mann Whitney U 

testi ve çalışanların yaşlarına ilişkin Kruskal Wallis testi tablolu olarak 

gösterilmiştir. Bununla ilgili bütün nonparametrik testler genel bir tabloda ifade 

edilmiştir. 

            Liderlik tarzlarının alt boyutlarının çalıĢanların cinsiyetine göre farklılığının 

belirlenmesinde değiĢken sayısı iki olduğundan Mann Whitney U testi uygulanmıĢtır.  
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Tablo 29. Cinsiyete Göre Liderlik Tarzları Alt Boyutlarına ĠliĢkin Yargıların 

Betimsel Dağılımları 

  Cinsiyet N Mean Rank Sum of Ranks 

DÖNÜġTÜRÜCÜ 

LĠDERLĠK TARZI 

Kadın 352 343.61 120949.00 

Erkek 328 337.17 110591.00 

Toplam 680   

LAISSEZ-FAIRE 

LĠDERLĠK TARZI 

Kadın 352 318.14 111985.00 

Erkek 328 364.50 119555.00 

Toplam 680   

OTORĠTER 

LĠDERLĠK TARZI 

Kadın 352 325.87 114707.00 

Erkek 328 356.20 116833.00 

Toplam 680   

 

Tablo 30. Cinsiyete Göre Liderlik Tarzları Alt Boyutlarına ĠliĢkin Yargılardaki 

Farklılıklarla Ġlgili Mann Whitney U Testi Sonuçları   

  DÖNÜġTÜRÜCÜ 

LĠDERLĠK 

TARZI 

LAISSEZ-

FAIRE 

LĠDERLĠK 

TARZI 

OTORĠTER 

LĠDERLĠK 

TARZI 

Mann-Whitney U 56635.000 49857.000 52579.000 

Wilcoxon W 110591.000 111985.000 114707.000 

Z -.427 -3.078 -2.013 

Asymp. Sig. (2-tailed) .669 .002 .044 

a  Grouping Variable: Cinsiyet 

           Tablo 30‟da görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan kadın ve erkek iĢgörenlerin 

dönüĢtürücü liderlik tarzına iliĢkin yargılarında farklılık bulunmamaktadır. Tablo 

30‟da görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan kadın ve erkek iĢgörenlerin laissez-faire 

liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzına iliĢkin yargılarında farklılık vardır. 

Tablo 29‟a göre ortalamalara bakıldığında, erkek iĢgörenlerin laissez-faire 

liderliğe iliĢkin ortalamalarının (364.50), kadın iĢgörenlerin ortalamalarından 

(318.14) oldukça yüksek olduğu görülmektedir. BaĢka bir deyiĢle erkek iĢgörenlerin 

kadın iĢgörenlere göre liderlerini daha laissez-faire (serbest bırakıcı) olarak 

algıladıkları söylenebilir. Bu durum bankacılık sektöründeki kadın ve erkek 

iĢgörenlerin serbestlik konusundaki farklı algılamalarından kaynaklanabilir. 
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Tablo 29‟da erkek iĢgörenlerin otoriter liderliğe iliĢkin 

ortalamalarının(356.20), kadın iĢgörenlerin ortalamalarından (325.87) oldukça 

yüksek olduğu görülmektedir. BaĢka bir ifade ile erkek iĢgörenlerin kadın iĢgörenlere 

göre liderlerini daha otoriter olarak algıladıkları söylenebilir. Bu durum bankacılık 

sektöründe çalıĢan kadın ve erkek iĢgörenlerin otoriter davranıĢ biçimi konusundaki 

farklı algılamaları ve sosyal yapıdan kaynaklanabilir. 

               Liderlik tarzlarının alt boyutlarının çalıĢanların yaĢlarına göre farklılığının 

belirlenmesinde değiĢken sayısı ikiden fazla olduğundan Kruskal Wallis testi 

uygulanmıĢtır. 

Tablo 31. YaĢa Göre Liderlik Tarzları Alt Boyutlarına ĠliĢkin Yargıların Betimsel 

Dağılımları 

  YaĢ N Mean Rank 

DÖNÜġTÜRÜCÜ 

LĠDERLĠK TARZI 

25 ve altı 67 298.49 

26-30 240 328.74 

31-35 184 355.45 

36-40 105 354.13 

41 ve üzeri 84 357.82 

Toplam 680  

LAISSEZ-FAIRE 

LĠDERLĠK TARZI 

25 ve altı 67 372.56 

26-30 240 342.75 

31-35 184 325.78 

36-40 105 334.39 

41 ve üzeri 84 348.38 

Toplam 680  

OTORĠTER LĠDERLĠK 

TARZI 

25 ve altı 67 338.48 

26-30 240 342.43 

31-35 184 344.95 

36-40 105 333.63 

41 ve üzeri 84 335.44 

Toplam 680  
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Tablo 32. YaĢa Göre Liderlik Tarzları Alt Boyutlarına ĠliĢkin Yargılardaki 

Farklılıklarla Ġlgili Kruskal Wallis Testi  

  DÖNÜġTÜRÜCÜ 

LĠDERLĠK TARZI 

LAISSEZ-FAIRE 

LĠDERLĠK TARZI 

OTORĠTER 

LĠDERLĠK 

TARZI 

Chi-Square 6.152 3.092 .309 

df 4 4 4 

Asymp. Sig. .188 .543 .989 

a  Kruskal Wallis Test 

b  Grouping Variable: Yaş 

          Tablo 32‟de görüldüğü gibi, görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin 

yaĢlarına göre liderlik tarzları alt boyutlarına iliĢkin yargılarında farklılık yoktur. 

          Yukarıda gösterilen iki örnekten sonraki bütün nonparametrik testler genel bir 

tabloda ifade edilmiştir. 

           Tablo 33. Liderlik Tarzları Ölçeğinin Alt Boyutlarının ÇalıĢanların Sosyo 

Demografik Özelliklerine Göre Farklılıklarının Testi 

DEĞĠġKEN ALT BOYUT TEST TÜRÜ         P 

CĠNSĠYET DönüĢtürücü Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,669 

Laissez-faire Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,002 

Otoriter Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,044 

YAġ DönüĢtürücü Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,188 

Laissez-faire Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,543 

Otoriter Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,989 

ÖĞRENĠM 

DÜZEYĠ 

DönüĢtürücü Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,159 

Laissez-faire Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,293 

Otoriter Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,480 

ÇALIġMA YILI DönüĢtürücü Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,071 

Laissez-faire Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,287 

Otoriter Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,960 

MEDENĠ 

DURUM 

DönüĢtürücü Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,138 

Laissez-faire Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,023 

Otoriter Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,658 

ÇOCUK SAYISI DönüĢtürücü Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,880 

Laissez-faire Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,597 

Otoriter Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,864 

EVLĠLĠK YILI DönüĢtürücü Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,243 

Laissez-faire Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,947 
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Otoriter Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,591 

Eġ Ġġ DURUMU DönüĢtürücü Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,265 

Laissez-faire Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,972 

Otoriter Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,709 

YETĠġTĠĞĠ YER DönüĢtürücü Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,371 

Laissez-faire Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,152 

Otoriter Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,820 

KARDEġ 

SAYISI 

DönüĢtürücü Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,087 

Laissez-faire Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,370 

Otoriter Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,205 

BABA EĞĠTĠM 

DURUMU 

DönüĢtürücü Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,115 

Laissez-faire Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,246 

Otoriter Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,679 

ANNE EĞĠTĠM 

DURUMU 

DönüĢtürücü Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,087 

Laissez-faire Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,836 

Otoriter Liderlik Tarzı Kruskal Wallis 0,163 

EV DURUMU DönüĢtürücü Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,571 

Laissez-faire Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,350 

Otoriter Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,409 

OTOMOBĠL 

DURUMU 

DönüĢtürücü Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,128 

Laissez-faire Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,458 

Otoriter Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,043 

BANKA TÜRÜ DönüĢtürücü Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,000 

Laissez-faire Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,024 

Otoriter Liderlik Tarzı Mann Whitney U 0,087 

 

           Tablo 33‟te görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin öğrenim 

düzeyleri, çalıĢma yılları, çocuk sayısı, evlilik yılları, eĢ iĢ durumu, yetiĢtiği yer,  

kardeĢ sayısı, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu, ev durumuna göre liderlik 

tarzları alt boyutlarına iliĢkin yargılarında farklılık yoktur. 

           Tablo 33‟te görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin medeni durumuna 

göre dönüĢtürücü liderlik tarzına ve otoriter liderlik tarzına iliĢkin yargılarında 

farklılık yoktur.  

          Tablo 33‟te görüldüğü üzere p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin medeni 

durumuna göre laissez-faire liderlik tarzına iliĢkin yargılarında farklılık 

bulunmaktadır. Bekâr iĢgörenlerin laissez-faire liderliğe iliĢkin ortalamaları (364.56), 

evli olan iĢgörenlerin ortalamalarından (328.36) yüksektir. Bu açıdan, bekâr 

iĢgörenlerin liderlerini daha laissez-faire (serbest bırakıcı) olarak algıladıkları 
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söylenebilir. Bu durum bekâr iĢgörenlerin evli iĢgörenler kadar yaĢamda sorumluluk 

almaması ile açıklanabilir. BaĢka bir deyiĢle bekâr iĢgörenler bir aile sorumluluğuna 

sahip olmadığı için serbestlik algılamaları yüksek olabilir.               

           Tablo 33‟te görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin otomobil 

durumuna göre dönüĢtürücü liderlik tarzına ve laissez-faire liderlik tarzına iliĢkin 

yargılarında farklılık yoktur. 

           Tablo 33‟te görüldüğü üzere p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin otomobil 

durumuna göre otoriter liderlik tarzına iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Otomobili 

olan iĢgörenlerin otoriter liderliğe iliĢkin ortalamaları (354.60) olup, otomobili 

olmayan iĢgörenlerin ortalamalarından (324.07) daha yüksektir. Otomobili olan 

iĢgörenlerin olmayanlara göre liderlerini daha otoriter olarak algıladığı söylenebilir. 

Bu durum otomobil sahibi olmanın yaĢam kalitesini yükselten bir unsur olması ile 

bağlantılı olabilir. BaĢka bir ifade ile otomobil sahibi olmak otoriter davranıĢ biçimi 

konusunda farklı algılamalar oluĢmasına etki eden bir unsur olabilir.     

Tablo 33‟te görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin çalıĢtıkları 

banka türüne göre otoriter liderlik tarzına iliĢkin yargılarında farklılık yoktur. 

            Tablo 33‟te görüldüğü üzere p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin çalıĢtıkları 

banka türüne göre dönüĢtürücü liderlik tarzına iliĢkin yargılarında farklılık vardır. 

Özel banka iĢgörenlerinin dönüĢtürücü liderlik tarzına iliĢkin ortalamaları (370.85) 

olup, kamu bankasındaki iĢgörenlerin ortalamalarından (302.06) oldukça yüksektir. 

Bu durum, özel banka iĢgörenlerinin kamu bankası iĢgörenlerine göre liderlerini daha 

dönüĢtürücü olarak algıladığını ortaya koymaktadır. DönüĢtürücü liderlik tarzı 

günümüz dünyasının gereklerine en fazla uyum sağlayan ve Ģirketler tarafından en 

fazla benimsenen bir liderlik tarzıdır. Bu durum özel bankacılık sektörünün günümüz 

dünyasına daha fazla uyum sağlayan ve geliĢmeleri daha iyi takip eden bir sektör 

olmasıyla paraleldir. BaĢka bir deyiĢle özel bankacılık sektöründe dönüĢtürücü 

liderlik tarzı algılamalarının daha yüksek çıkması bu sektörün değiĢim ve geliĢime 

önem vermesinin bir sonucu olabilir. 
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           Tablo 33‟te görüldüğü üzere p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin çalıĢtıkları 

banka türüne göre laissez-faire liderlik tarzına iliĢkin yargılarında farklılık vardır. 

Kamu bankası iĢgörenlerinin laissez-faire liderlik tarzına iliĢkin ortalamaları (359.66) 

olup, özel banka iĢgörenlerinin ortalamalarına (325.38) göre yüksektir. Bu durum, 

kamu bankası iĢgörenlerinin özel banka iĢgörenlerine göre liderlerini daha laissez-

faire (serbest bırakıcı) olarak algıladıklarını ortaya koymaktadır. Kamu bankacılığı 

sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin laissez-faire (serbest bırakıcı) liderlik tarzı 

algılamalarının daha yüksek çıkması bu sektördeki serbestlik algılamalarının daha 

yüksek olduğunu göstermektedir. BaĢka bir ifade ile kamu bankacılığı sektöründeki 

liderlerin daha serbest davranan kiĢiler olarak algılandığı ya da serbestçi bir çalıĢma 

yapısı ve iĢ anlayıĢının benimsendiği söylenebilir. 

 4.4.5. Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin Faktör Analizi ve Güvenilirlik 

Testi 

 Örgütsel sessizlik ölçeğine iliĢkin faktör analizi ve güvenilirlik testi 

aĢağıda ifade edilmiĢtir. 

   4.4.5.1. Örgütsel Sessizlik Ölçeğine ĠliĢkin Faktör Analizi 

             Tablo 34. Örgütsel Sessizlik Ölçeği Ġçin KMO ve Bartlett's Testi 

   

 

                  

 

 

            Tablo 34‟te görüldüğü gibi, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sonucu 0,979 

çıkmıĢtır. Bu KMO için oldukça iyi bir değerdir. BaĢka bir deyiĢle veri seti faktör 

analizi için oldukça uygundur. Aynı zamanda Bartlett küresellik testinin p değeri 

0,000 olduğu için değiĢkenler analiz için uygundur.  

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.979 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 19112.456 

df 435 

Sig. .000 
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              Tablo 35. Örgütsel Sessizlik Ölçeği Ġçin Açıklanan Toplam Varyans (Total 

Variance Explained) 

Com

pone

nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared 

Loadings 

  Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulat

ive % 

1 18.005 60.018 60.018    18.005 60.018 60.018 8.869 29.563 29.563 

2 1.368 4.561 64.578 1.368 4.561 64.578 8.649 28.832 58.395 

3 1.291 4.303 68.882 1.291 4.303 68.882 3.146 10.487 68.882 

4 .910 3.033 71.915             

5 .703 2.344 74.259             

6 .614 2.047 76.306             

7 .564 1.879 78.186             

8 .508 1.692 79.877             

9 .484 1.615 81.492             

10 .457 1.525 83.017             

11 .437 1.458 84.475             

12 .389 1.295 85.770             

13 .376 1.254 87.024             

14 .332 1.108 88.132             

15 .324 1.080 89.212             

16 .307 1.023 90.235             

17 .291 .970 91.205             

18 .266 .888 92.092             

19 .261 .871 92.963             

20 .241 .802 93.765             

21 .227 .757 94.522             

22 .221 .735 95.257             

23 .213 .709 95.966             

24 .199 .664 96.629             

25 .195 .650 97.280             

26 .187 .624 97.904             

27 .175 .584 98.488             

28 .162 .540 99.028             

29 .159 .530 99.558             

30 .133 .442 100.000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

              Tablo 35‟te açıklanan toplam varyans tablosu gösterilmiĢtir. Açıklanan 

toplam varyans tablosu incelendiğinde değiĢkenlerin 3 faktör altında toplandığını 

görülmektedir. Birinci faktör toplam varyansın %29.563‟ünü, ikinci faktör toplam 

varyansın %28.832‟sini, üçüncü faktör ise toplam varyansın %10.487‟sini 
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açıklamaktadır. Bu üç faktörün ölçeğe iliĢkin açıkladıkları toplam varyans ise 

%68.882‟dir. 

Açıklanan Varyanslar: 

Faktör 1 (ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular)   : %29.563 

Faktör 2 (Yönetsel ve Örgütsel Nedenler)     : %28.832 

Faktör 3 (Deneyim Eksikliği)                         : %10.487 

Toplam Varyans                                             : %68.882 

              Tablo 36. Örgütsel Sessizlik Ölçeğine ĠliĢkin Analiz Sonuçları (Rotated 

Component Matrix(a)) 

  Component 

1 2 3 

Y27 .801   

Y28 .780   

Y25 .765   

Y24 .763   

Y30 .730   

Y29 .728   

Y18 .705   

Y17 .695   

Y26 .679   

Y16 .657   

Y15 .646   

Y14 .625   

Y23 .600   

Y19 .425   

Y3  .738  

Y8  .735  

Y5  .733  

Y2  .714  

Y6  .713  

Y10  .712  

Y1  .709  

Y4  .702  

Y9  .698  

Y7  .673  

Y11  .635  
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Y13  .581  

Y12  .551  

Y22   .808 

Y20   .778 

Y21   .715 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 6 iterations. 

Tablo 36‟da örgütsel sessizlik ölçeğine iliĢkin, 3 faktör ortaya çıkmıĢtır. 

Faktör 1 olan “ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular”; 27, 28, 25, 24, 30, 29, 18, 17, 26, 16, 

15, 14, 23 ve 19 numaralı sorulardan oluĢmaktadır. Faktör 2 olan “Yönetsel ve 

örgütsel nedenler”; 3, 8, 5, 2, 6, 10, 1, 4, 9, 7, 11, 13 ve 12 numaralı sorulardan 

oluĢmaktadır. Faktör 3 olan “Deneyim Eksikliği” ise; 22, 20 ve 21 numaralı 

sorulardan oluĢmaktadır. 

Tablo 37. Örgütsel Sessizlik Faktörlerini OluĢturan Soru Grupları 

Faktör1                            

(ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili 

korkular) 

Y14, Y15, Y16, Y17, Y18, Y19, Y23, Y24, Y25, Y26, Y27 

Y28, Y29, Y30 

Faktör2                            

(Yönetsel ve örgütsel 

nedenler) 

Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13 

 

Faktör3                                    

(Deneyim Eksikliği) 

Y20, Y21, Y22 

 Örgütsel sessizlik ölçeğine faktör analizi sonucu ortaya çıkan 3 faktör 

literatüre paralellik göstermektedir. Literatür kapsamında faktörler isimlendirilmiĢtir. 

    4.4.5.2. Örgütsel Sessizlik Ölçeğine ĠliĢkin Güvenilirlik Testi 

               Bu baĢlık altında, örgütsel sessizlik ölçeğinin ve alt boyutlarının 

güvenilirlik testi yapılmıĢtır. Bu kapsamda değerlendirmeler yapılmıĢtır. 
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            Tablo 38. Örgütsel Sessizlik Ölçeği ve Alt Boyutlarının Güvenilirlik Testi 

 

 

 

 

 

 

  

               Tablo 38‟de örgütsel sessizlik ölçeğine iliĢkin güvenilirlik testi 

gösterilmiĢtir. Tabloda görüldüğü gibi, örgütsel sessizlik ölçeğinin Cronbach‟s Alpha 

değeri 0,977 olarak bulunmuĢtur. Tabloda örgütsel sessizlik ölçeğine iliĢkin 30 

sorunun değeri bulunmaktadır. Örgütsel sessizlik ölçeğine iliĢkin bulunan 

Cronbach‟s Alpha değeri çok yüksektir. BaĢka bir ifade ile örgütsel sessizlik ölçeği 

çok güvenilirdir denilebilir.  

              Tablo 38‟de Faktör 1 olan “ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular” için 

güvenilirlik analizi gösterilmiĢtir. “ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular” için Cronbach‟s 

Alpha 0,966 bulunmuĢtur. Bu değer çok yüksektir ve faktör 1 oldukça güvenilirdir.                   

Faktör 2 olan “Yönetsel ve Örgütsel Nedenler” için Cronbach's Alpha değeri 0,958 

olarak bulunmuĢtur. Bu değer çok yüksektir ve faktör 2 oldukça güvenilirdir. Faktör 

3 olan “Deneyim Eksikliği” için Cronbach's Alpha değeri 0,777 bulunmuĢtur. Bu iyi 

bir değerdir ve faktör 3 güvenilirdir denilebilir. 

                4.4.6. Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin Alt Boyutlarının ÇalıĢanların 

Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Farklılıklarının Testi 

                Dağılımın normalliğinin ölçülmesi için öncelikle Kolmogorov-Smirnov 

testi yapılmıĢtır.  

 

Kullanılan Ölçek Madde Sayısı Cronbach's Alpha 

Örgütsel Sessizlik Ölçeği 30  .977 

Faktör 1 (ĠĢle ve ĠliĢkilerle 

Ġlgili Korkular) 

14 .966 

 Faktör 2 (Yönetsel ve 

Örgütsel Nedenler) 

13 .958 

 Faktör 3 (Deneyim 

Eksikliği) 

3 .777 
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 Tablo 39. Örgütsel Sessizlik Ġçin One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sonuçları 

  ĠĢle ve 

ĠliĢkilerle 

Ġlgili 

Korkular 

Yönetsel 

ve 

Örgütsel 

Nedenler 

Deneyim 

Eksikliği 

N 680 680 680 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 31.1971 29.8515 5.7147 

  Std. Deviation 14.14930 13.18800 2.72680 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .112 .101 .165 

  Positive .101 .092 .165 

  Negative -.112 -.101 -.160 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.923 2.625 4.310 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

                    H0: Örgütsel Sessizlik alt boyutları normal dağılım göstermektedir. 

 H1: Örgütsel Sessizlik alt boyutları normal dağılım göstermemektedir. 

             Tablo 39‟da görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. 

Buna göre, örgütsel sessizlik alt boyutları normal dağılım göstermemektedir. “ĠĢle ve 

ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular”, “Yönetsel ve Örgütsel Nedenler” ve “Deneyim Eksikliği” 

için p değerleri 0,000 olarak görülmektedir. Sonuç olarak, parametrik testleri 

uygulamanın doğru olmayacağı görülmektedir. Nonparametrik testler uygulanmıĢtır. 

Aynı zamanda gruplar arası varyansın eĢit olmadığı görülmüĢtür. 

             Bu baĢlık altında örgütsel sessizlik ölçeğinin alt boyutları olan “ĠĢle ve 

ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular”, “Yönetsel ve Örgütsel Nedenler” ve “Deneyim 

Eksikliği”ne iliĢkin farklılıkları; çalıĢanların sosyo-demografik özellikleri olan 

cinsiyet, yaĢ, öğrenim düzeyi, çalıĢma yılı, medeni durumu, evlilik yılı, eĢin iĢ 

durumu, yetiĢtiği yer, kardeĢ sayısı, baba eğitimi, anne eğitimi, ev durumu, otomobil 

durumu ve banka türüne göre ortaya koymak için Mann-Whitney U Testi ve Kruskal 

Wallis Testi uygulanmıĢtır.  
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              Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda örgütsel sessizlik alt boyutlarının 

normal dağılım göstermediği görülmüĢtür. Bu nedenle nonparametrik testler 

yapılmıĢtır. AĢağıda tablo 40‟ta örgütsel sessizlik ölçeğinin alt boyutlarının 

çalıĢanların sosyo demografik özelliklerine göre farklılıklarının testi sonuçları genel 

olarak gösterilmiĢtir. 

              Tablo 40. Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin Alt Boyutlarının ÇalıĢanların Sosyo 

Demografik Özelliklerine Göre Farklılıklarının Testi 

DEĞĠġKEN ALT BOYUT TEST TÜRÜ         P 

CĠNSĠYET ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular Mann Whitney U 0,588 

Yönetsel ve Örgütsel Nedenler Mann Whitney U 0,085 

Deneyim Eksikliği Mann Whitney U 0,091 

YAġ ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular Kruskal Wallis 0,467 

Yönetsel ve Örgütsel Nedenler Kruskal Wallis 0,792 

Deneyim Eksikliği Kruskal Wallis 0,001 

ÖĞRENĠM 

DÜZEYĠ 

ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular Kruskal Wallis 0,726 

Yönetsel ve Örgütsel Nedenler Kruskal Wallis 0,545 

Deneyim Eksikliği Kruskal Wallis 0,328 

ÇALIġMA YILI ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular Kruskal Wallis 0,367 

Yönetsel ve Örgütsel Nedenler Kruskal Wallis 0,108 

Deneyim Eksikliği Kruskal Wallis 0,002 

MEDENĠ 

DURUM 

ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular Mann Whitney U 0,471 

Yönetsel ve Örgütsel Nedenler Mann Whitney U 0,845 

Deneyim Eksikliği Mann Whitney U 0,000 

ÇOCUK SAYISI ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular Kruskal Wallis 0,992 

Yönetsel ve Örgütsel Nedenler Kruskal Wallis 0,948 

Deneyim Eksikliği Kruskal Wallis 0,783 

EVLĠLĠK YILI ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular Kruskal Wallis 0,747 

Yönetsel ve Örgütsel Nedenler Kruskal Wallis 0,666 

Deneyim Eksikliği Kruskal Wallis 0,097 

Eġ Ġġ DURUMU ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular Mann Whitney U 0,902 

Yönetsel ve Örgütsel Nedenler Mann Whitney U 0,254 

Deneyim Eksikliği Mann Whitney U 0,995 

YETĠġTĠĞĠ 

YER 

 

 

ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular Kruskal Wallis 0,594 

Yönetsel ve Örgütsel Nedenler Kruskal Wallis 0,473 

Deneyim Eksikliği Kruskal Wallis 0,085 

KARDEġ 

SAYISI 

ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular Kruskal Wallis 0,067 

Yönetsel ve Örgütsel Nedenler Kruskal Wallis 0,375 

Deneyim Eksikliği Kruskal Wallis 0,011 

BABA EĞĠTĠM 

DURUMU 

ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular Kruskal Wallis 0,083 

Yönetsel ve Örgütsel Nedenler Kruskal Wallis 0,094 

Deneyim Eksikliği Kruskal Wallis 0,368 



196 
 

ANNE EĞĠTĠM 

DURUMU 

ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular Kruskal Wallis 0,137 

Yönetsel ve Örgütsel Nedenler Kruskal Wallis 0,027 

Deneyim Eksikliği Kruskal Wallis 0,690 

EV DURUMU ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular Mann Whitney U 0,528 

Yönetsel ve Örgütsel Nedenler Mann Whitney U 0,847 

Deneyim Eksikliği Mann Whitney U 0,499 

OTOMOBĠL 

DURUMU 

ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular Mann Whitney U 0,995 

Yönetsel ve Örgütsel Nedenler Mann Whitney U 0,861 

Deneyim Eksikliği Mann Whitney U 0,184 

BANKA TÜRÜ ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular Mann Whitney U 0,176 

Yönetsel ve Örgütsel Nedenler Mann Whitney U 0,001 

Deneyim Eksikliği Mann Whitney U 0,075 
             

           Tablo 40‟ta görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan Kadın ve Erkek iĢgörenlerin 

örgütsel sessizlik alt boyutlarına iliĢkin yargılarında farklılık yoktur. Buna ilaveten,    

p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin öğrenim düzeylerine, çocuk sayısına, evlilik yılına, 

eĢ iĢ durumuna, yetiĢtiği yere, baba eğitim durumuna, ev durumuna ve otomobil 

durumuna göre örgütsel sessizlik alt boyutlarına iliĢkin yargılarında farklılık yoktur.          

           Tablo 40‟ta görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin yaĢlarına göre 

“ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular” ve “Yönetsel ve Örgütsel Nedenler”e iliĢkin 

yargılarında farklılık yoktur. 

           Tablo 40‟ta görüldüğü gibi p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin yaĢlarına göre 

“Deneyim Eksikliği”ne iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Buna göre 25 ve altı yaĢa 

sahip iĢgörenlerin deneyim eksikliğine iliĢkin ortalamalarının (388,13), diğerlerinden 

daha yüksek olduğu görülmektedir. BaĢka bir ifade ile 25 ve altı yaĢa sahip 

iĢgörenlerin diğerlerine göre deneyim eksikliğinden ötürü sessizliğe daha fazla 

yöneldiği söylenebilir. Bunun nedeni olarak 25 ve altı yaĢa sahip iĢgörenlerin iĢ 

hayatına yeni atılan kiĢiler olması gösterilebilir. 25 ve altı yaĢa sahip olan iĢgörenler 

iĢ hayatına yeni atıldıkları baĢka bir deyiĢle iĢ tecrübeleri az olduğu için deneyim 

eksikliğinden ötürü sessizliğe daha fazla yönelmektedir. 

                 Tablo 40‟ta görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin çalıĢma 

yılına göre “ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular” ve “Yönetsel ve Örgütsel Nedenler”e 

iliĢkin yargılarında farklılık yoktur. 
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                Tablo 40‟ta görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin çalıĢma yılına 

göre “Deneyim Eksikliği”ne iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Buna göre çalıĢma 

yılı arttıkça deneyim eksikliğine iliĢkin ortalamaların azaldığı görülmektedir. BaĢka 

bir ifade ile iĢgörenlerin çalıĢma yılı arttıkça deneyim eksikliğinden ötürü sessizliğe 

yönelmesi azalmaktadır. Burada, 0-1 yıl arası çalıĢma yılı olan iĢgörenlerin deneyim 

eksikliğine iliĢkin ortalamaları (378,01) diğerlerine göre en yüksek iken, 16 ve üzeri 

çalıĢma yılı olan iĢgörenlerin deneyim eksikliğine iliĢkin ortalamaları (292,63) 

diğerlerine göre en düĢüktür. Netice itibarıyla çalıĢma yılı arttıkça deneyim 

eksikliğinden ötürü sessizliğe yönelme azalmaktadır. Bu olması gereken bir sonuç 

olarak değerlendirilebilir.                

              Tablo 40‟ta görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin medeni 

durumuna göre “ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular” ve “Yönetsel ve Örgütsel 

Nedenler”e iliĢkin yargılarında farklılık yoktur. 

              Tablo 40‟ta görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin medeni 

durumuna göre “Deneyim Eksikliği”ne iliĢkin yargılarında farklılık vardır. 

Bekârların “deneyim eksikliği”ne iliĢkin ortalamaları (381.21), evlilerin 

ortalamalarından (319.97) oldukça yüksektir. Bekârların evlilere göre deneyim 

eksikliğinden ötürü sessizliğe daha fazla yöneldiği söylenebilir. Bekâr iĢgörenlerin 

evli iĢgörenlere göre deneyim eksikliği nedeniyle sessizliğe daha fazla yönelmesinin 

sebebi sahip olunan sorumlulukların getirdiği bakıĢ açısı ile ilgili olabilir. Bekâr 

iĢgörenler bir aileye sahip olmak gibi bir sorumluluğa sahip olmadığı için deneyim 

eksikliği nedeniyle oluĢan sessizliği kırması zordur.  

             Tablo 40‟ta görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin kardeĢ sayısına 

göre “ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular” ve “Yönetsel ve Örgütsel Nedenler”e iliĢkin 

yargılarında farklılık yoktur. 

              Tablo 40‟ta görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin kardeĢ sayısına 

göre “Deneyim Eksikliği”ne iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Buna göre 1 kardeĢ 

olan iĢgörenlerin ortalamalarının (399,28) diğerlerinden yüksek olduğu 

görülmektedir. 1 kardeĢ olan iĢgörenlerin diğerlerine göre deneyim eksikliği 

nedeniyle örgütte sessizliğe yönelmesi daha fazladır. 1 kardeĢ olanların diğerlerine 
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göre deneyim eksikliği nedeniyle daha fazla sessizliğe yönelmesi baĢka kardeĢe 

sahip olmayarak daha az sorumlulukla hayata baĢlamaları ile açıklanabilir. Bu durum 

1 kardeĢ olanların diğerlerine göre daha az sorumluluk taĢıyan bir bakıĢ açısına sahip 

olması ile bağlantılı olabilir. Bu nedenle 1 kardeĢ olanların deneyim eksikliği 

nedeniyle ortaya çıkan sessizliği kırması zordur. Buna ilaveten 3 kardeĢ olan 

iĢgörenlerin ortalamalarının (311,87) diğerlerinden düĢük olduğu görülmektedir. Bu 

durum 3 kardeĢ olan iĢgörenlerin diğerlerine göre deneyim eksikliği nedeniyle daha 

az sessizliğe yöneldiğini ortaya koymaktadır. 3 kardeĢ olanlar diğerlerine göre 

deneyim eksikliği nedeniyle oluĢan sessizliği kırabileceği söylenebilir.  

            Tablo 40‟ta görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin anne eğitim 

durumuna göre “ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular” ve “Deneyim Eksikliği”ne iliĢkin 

yargılarında farklılık yoktur. 

            Tablo 40‟ta görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin anne eğitim 

durumuna göre “Yönetsel ve Örgütsel Nedenler”e iliĢkin yargılarında farklılık vardır. 

Buna göre anne eğitim durumu lise olanların yönetsel ve örgütsel nedenler‟e iliĢkin 

ortalamalarının (299,78) diğerlerinden düĢük olduğu görülmektedir. Anne eğitim 

durumu lise olan iĢgörenlerin diğerlerine göre yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü 

sessizliğe daha az yöneldiği söylenebilir. Buna göre, anne eğitim durumu üniversite 

olan iĢgörenlerin yönetsel ve örgütsel nedenler‟e iliĢkin ortalamalarının (367,79) 

diğerlerinden yüksek olduğu görülmektedir. Anne eğitim durumu üniversite olan 

iĢgörenlerin diğerlerine göre yönetsel ve örgütsel nedenler‟den ötürü sessizliğe daha 

fazla yöneldiği söylenebilir. Bu durumlar toplumsal yapının mahiyeti ve eğitim 

düzeyinden kaynaklandığı söylenebilir.                  

              Tablo 40‟ta görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin çalıĢtıkları 

banka türüne göre “ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular” ve “Deneyim Eksikliği”ne 

iliĢkin yargılarında farklılık yoktur. 

              Tablo 40‟ta görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin çalıĢtıkları 

banka türüne göre “Yönetsel ve Örgütsel Nedenler”e iliĢkin yargılarında farklılık 

vardır. Kamu bankası iĢgörenlerinin “yönetsel ve örgütsel nedenler”e iliĢkin 

ortalamaları (368.38), özel banka iĢgörenlerin ortalamalarından (318.49) oldukça 
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yüksektir. Kamu bankası iĢgörenlerinin özel banka iĢgörenlerine göre “yönetsel ve 

örgütsel nedenler”den ötürü daha fazla sessizliğe yöneldiği söylenebilir. Bu durum 

kamu bankacılığı sektöründeki yönetim biçimlerinden kaynaklanabilir. Kamu 

bankacılığı sektöründe yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü daha fazla sessizliğe 

yönelme olması, yönetsel ve örgütsel sistemlerin bu duruma yol açtığını 

göstermektedir. Kamu bankacılığı sektöründe yönetsel ve örgütsel sistemlerin 

sessizliğe yönelme sorununa yol açtığı söylenebilir. Kamu bankacılığı sektörünün 

özel bankacılık sektörüne göre günümüz dünyasının ekonomik gereklerine daha az 

uyum sağlaması ve yönetim anlayıĢı bu sonucu ortaya çıkarmıĢ olabilir.    

                     4.4.7. TükenmiĢlik Ölçeğinin Faktör Analizi ve Güvenilirlik Testi 

 TükenmiĢlik ölçeğine iliĢkin faktör analizi ve güvenilirlik testi aĢağıda 

ifade edilmiĢtir. 

                 4.4.7.1. TükenmiĢlik Ölçeğine ĠliĢkin Faktör Analizi 

                Tablo 41. TükenmiĢlik Ölçeği Ġçin KMO ve Bartlett‟s Testi 

   

 

 

 

 

  

     Tablo 41‟de görüldüğü gibi Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testinin sonucu 

0,927 bulunmuĢtur. Bu değer KMO için oldukça iyi bir değerdir. BaĢka bir deyiĢle 

veri seti faktör analizi için uygundur. Bartlett‟s küresellik testinin p değeri 0,000 

olduğundan değiĢkenler analiz için uygundur.  

 

 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.927 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 7441.415 

df 231 

Sig. .000 
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     Tablo 42. TükenmiĢlik Ölçeği Ġçin Açıklanan Toplam Varyans (Total 

Variance Explained)  

Com

pone

nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

  Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Variance 

Cumulat

ive % 

1 7.764 35.292 35.292 7.764 35.292 35.292 5.415 24.613 24.613 

2 3.286 14.935 50.227 3.286 14.935 50.227 3.647 16.575 41.188 

3 1.222 5.553 55.780 1.222 5.553 55.780 3.210 14.592 55.780 

4 .889 4.041 59.821             

5 .884 4.018 63.839             

6 .834 3.789 67.628             

7 .712 3.236 70.864             

8 .681 3.095 73.959             

9 .647 2.939 76.899             

10 .615 2.794 79.693             

11 .535 2.430 82.124             

12 .507 2.306 84.430             

13 .486 2.209 86.639             

14 .470 2.136 88.775             

15 .434 1.975 90.749             

16 .389 1.768 92.518             

17 .373 1.698 94.215             

18 .326 1.481 95.696             

19 .284 1.290 96.986             

20 .243 1.104 98.090             

21 .219 .997 99.087             

22 .201 .913 100.000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

                     Tablo 42‟de açıklanan toplam varyans tablosu gösterilmiĢtir. Açıklanan 

toplam varyans tablosu incelendiğinde değiĢkenlerin 3 faktör altında toplandığı 

görülmektedir. Birinci faktör varyansın %24.613‟ünü, ikinci faktör varyansın 

%16.575‟ini, üçüncü faktör ise varyansın 14.592‟sini açıklamaktadır. Bu üç faktörün 

ölçeğe iliĢkin açıkladıkları toplam varyans ise %55.780‟dir. 

Açıklanan Varyanslar: 

Faktör 1 (Duygusal Tükenme)         :%24,613 

Faktör 2 (KiĢisel BaĢarı)                  :%16,575 
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Faktör 3 (DuyarsızlaĢma)                 :%14,592 

Toplam Varyans                               :%55.780 

               Tablo 43. TükenmiĢlik Ölçeğine ĠliĢkin Analiz Sonuçları (Rotated 

Component Matrix(a)) 

  Component 

1 2 3 

T2 .825   

T1 .785   

T3 .771   

T8 .746   

T6 .711   

T13 .688   

T14 .618   

T16 .590   

T11 .566   

T19  .725  

T17  .719  

T12  .691  

T18  .682  

T9  .660  

T7  .607  

T21  .578  

T4  .516  

T5   .707 

T15   .703 

T20   .598 

T10   .590 

T22   .540 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 6 iterations. 

 Tablo 43‟te görüldüğü gibi, tükenmiĢlik ölçeğine iliĢkin 3 faktör ortaya 

çıkmıĢtır. Faktör 1 olan Duygusal Tükenme; 2, 1, 3, 8, 6, 13, 14, 16 ve 11 numaralı 

sorulardan oluĢmaktadır. Faktör 2 olan KiĢisel BaĢarı ise; 19, 17, 12, 18, 9, 7, 21 ve 4 

numaralı sorulardan oluĢmaktadır. Faktör 3 olan DuyarsızlaĢma ise; 5, 15, 20, 10 ve 

22 numaralı sorulardan oluĢmaktadır. 
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                Tablo 44. TükenmiĢlik Faktörlerini OluĢturan Soru Grupları  

Faktör1                            

(Duygusal Tükenme) 

T1, T2, T3, T6, T8, T11, T13, T14, T16 

Faktör2                            

(KiĢisel BaĢarı) 

T4, T7, T9, T12, T17, T18, T19, T21 

Faktör3                                    

(DuyarsızlaĢma) 

T5, T10, T15, T20, T22 

   TükenmiĢlik ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucu ortaya çıkan 

faktörler literatürle hemen hemen aynıdır.  

   4.4.7.2. TükenmiĢlik Ölçeğine ĠliĢkin Güvenilirlik Testi 

   Bu baĢlık altında, tükenmiĢlik ölçeğinin ve alt boyutlarının güvenilirlik testi 

yapılmıĢtır. Bu kapsamda çeĢitli değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

Tablo 45. TükenmiĢlik Ölçeği ve Alt Boyutlarının Güvenilirlik Testi 

Kullanılan Ölçek Madde Sayısı Cronbach's Alpha 

Maslach TükenmiĢlik Ölçeği 22 .833 

Faktör 1 (Duygusal Tükenme) 9 .916 

Faktör 2 (KiĢisel BaĢarı) 8 .815 

Faktör 3 (DuyarsızlaĢma) 5 .787 

             Tablo 45‟te TükenmiĢlik ölçeğine iliĢkin güvenilirlik testi gösterilmiĢtir. 

TükenmiĢlik ölçeği için Cronbach‟s Alpha değeri 0,833 olarak bulunmuĢtur. 

TükenmiĢlik ölçeğinde toplam 22 soru mevcuttur. TükenmiĢlik ölçeği için bulunan 

Cronbach‟s Alpha değeri yüksek bir değerdir ve ölçek güvenilirdir.   

           Tablo 45‟te Faktör 1‟in güvenilirlik testi gösterilmiĢtir. Faktör 1 olan 

Duygusal Tükenme için Cronbach‟s Alpha 0,916 bulunmuĢtur. Bu değer oldukça 

yüksektir ve faktör 1 güvenilirdir denilebilir. Faktör 2 olan kiĢisel baĢarı için 

Cronbach‟s Alpha değeri 0,815 bulunmuĢtur. Bu iyi bir değerdir ve faktör 2 



203 
 

güvenilirdir denilebilir. Faktör 3 olan DuyarsızlaĢma için Cronbach‟s Alpha değeri 

0,787 olarak bulunmuĢtur. Bu iyi bir değerdir ve ölçek güvenilirdir denilebilir. 

           4.4.8. TükenmiĢlik Ölçeğinin Alt Boyutlarının ÇalıĢanların Sosyo-

Demografik Özelliklerine Göre Farklılıklarının Testi 

            Dağılımın normalliğinin ölçülmesi için öncelikle Kolmogorov-Smirnov testi 

yapılmıĢtır.  

        Tablo 46. TükenmiĢlik Ġçin One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sonuçları 

   Duygusal 

Tükenme 

KiĢisel 

BaĢarı 

Duyarsızl

aĢma 

N 680 680 680 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 24.0941 29.8059 10.7735 

  Std. 

Deviation 

8.05961 5.10023 4.10487 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .054 .073 .125 

  Positive .054 .042 .125 

  Negative -.031 -.073 -.080 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.402 1.891 3.247 

Asymp. Sig. (2-tailed) .039 .002 .000 
            a  Test distribution is Normal. 

            b  Calculated from data. 

 H0: TükenmiĢliğin alt boyutları normal dağılım göstermektedir. 

 H1: TükenmiĢliğin alt boyutları normal dağılım göstermemektedir. 

             Tablo 46‟da görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan H0 hipotezi reddedilir. 

Buna göre, tükemiĢlik alt boyutları normal dağılım göstermemektedir. “Duygusal 

Tükenme”, “KiĢisel BaĢarı” ve “DuyarsızlaĢma” için p 0,05 olarak görülmektedir. 

Sonuç olarak, parametrik testleri uygulamanın doğru olmayacağı görülmektedir. Bu 

nedenle nonparametrik testler uygulanmıĢtır. Aynı zamanda gruplar arası varyansın eĢit 

olmadığı görülmüĢtür. 

             Bu baĢlık altında, tükenmiĢlik ölçeğinin alt boyutları olan “Duygusal 

Tükenme”, “KiĢisel BaĢarı” ve “DuyarsızlaĢma”ya iliĢkin farklılıkları, çalıĢanların 
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sosyo-demografik özellikleri olan cinsiyet, yaĢ, öğrenim düzeyi, çalıĢma yılı, medeni 

durumu, evlilik yılı, eĢin iĢ durumu, yetiĢtiği yer, kardeĢ sayısı, baba eğitimi, anne 

eğitimi, ev durumu, otomobil durumu ve banka türüne göre ortaya koymak için 

Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi uygulanmıĢtır.  

 Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda tükenmiĢlik alt boyutlarının normal 

dağılım göstermediği görülmüĢtür. Bu nedenle nonparametrik testler yapılmıĢtır. 

Nonparametrik testlere iliĢkin bulgular aĢağıda genel bir tabloda ifade edilmiĢtir. 

AĢağıdaki tabloda TükenmiĢlik ölçeğinin alt boyutlarının çalıĢanların sosyo 

demografik özelliklerine göre farklılıklarının testi ifade edilmiĢtir. 

                Tablo 47. TükenmiĢlik Ölçeğinin Alt Boyutlarının ÇalıĢanların Sosyo 

Demografik Özelliklerine Göre Farklılıklarının Testi 

DEĞĠġKEN ALT BOYUT TEST TÜRÜ         P 

CĠNSĠYET Duygusal Tükenme Mann Whitney U 0,081 

KiĢisel BaĢarı Mann Whitney U 0,119 

DuyarsızlaĢma Mann Whitney U 0,789 

YAġ Duygusal Tükenme Kruskal Wallis 0,040 

KiĢisel BaĢarı Kruskal Wallis 0,037 

DuyarsızlaĢma Kruskal Wallis 0,001 

ÖĞRENĠM 

DÜZEYĠ 

Duygusal Tükenme Kruskal Wallis 0,705 

KiĢisel BaĢarı Kruskal Wallis 0,031 

DuyarsızlaĢma Kruskal Wallis 0,550 

ÇALIġMA YILI Duygusal Tükenme Kruskal Wallis 0,000 

KiĢisel BaĢarı Kruskal Wallis 0,068 

DuyarsızlaĢma Kruskal Wallis 0,064 

MEDENĠ 

DURUM 

Duygusal Tükenme Mann Whitney U 0,707 

KiĢisel BaĢarı Mann Whitney U 0,024 

DuyarsızlaĢma Mann Whitney U 0,093 

ÇOCUK SAYISI Duygusal Tükenme Kruskal Wallis 0,014 

KiĢisel BaĢarı Kruskal Wallis 0,763 

DuyarsızlaĢma Kruskal Wallis 0,246 

EVLĠLĠK YILI Duygusal Tükenme Kruskal Wallis 0,360 

KiĢisel BaĢarı Kruskal Wallis 0,340 

DuyarsızlaĢma Kruskal Wallis 0,945 

Eġ Ġġ DURUMU Duygusal Tükenme Mann Whitney U 0,042 

KiĢisel BaĢarı Mann Whitney U 0,343 

DuyarsızlaĢma Mann Whitney U 0,594 

YETĠġTĠĞĠ YER Duygusal Tükenme Kruskal Wallis 0,627 

KiĢisel BaĢarı Kruskal Wallis 0,786 

DuyarsızlaĢma Kruskal Wallis 0,166 
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KARDEġ 

SAYISI 

Duygusal Tükenme Kruskal Wallis 0,011 

KiĢisel BaĢarı Kruskal Wallis 0,225 

DuyarsızlaĢma Kruskal Wallis 0,000 

BABA EĞĠTĠM 

DURUMU 

Duygusal Tükenme Kruskal Wallis 0,803 

KiĢisel BaĢarı Kruskal Wallis 0,938 

DuyarsızlaĢma Kruskal Wallis 0,639 

ANNE EĞĠTĠM 

DURUMU 

Duygusal Tükenme Kruskal Wallis 0,228 

KiĢisel BaĢarı Kruskal Wallis 0,830 

DuyarsızlaĢma Kruskal Wallis 0,546 

EV DURUMU Duygusal Tükenme Mann Whitney U 0,907 

KiĢisel BaĢarı Mann Whitney U 0,045 

DuyarsızlaĢma Mann Whitney U 0,663 

OTOMOBĠL 

DURUMU 

Duygusal Tükenme Mann Whitney U 0,938 

KiĢisel BaĢarı Mann Whitney U 0,033 

DuyarsızlaĢma Mann Whitney U 0,447 

BANKA TÜRÜ Duygusal Tükenme Mann Whitney U 0,380 

KiĢisel BaĢarı Mann Whitney U 0,027 

DuyarsızlaĢma Mann Whitney U 0,067 
 

           Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan Kadın ve Erkek iĢgörenlerin 

tükenmiĢlik alt boyutlarına iliĢkin yargılarında farklılık yoktur. 

          Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin evlilik yılına, 

yetiĢtiği yere, baba eğitim durumuna, anne eğitim durumuna göre tükenmiĢlik alt 

boyutlarına iliĢkin yargılarında farklılık yoktur.                           

Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin yaĢlarına göre 

“Duygusal Tükenme”ye iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Buna göre 26-30 yaĢ 

arasında duygusal tükenme ortalamasının (368,63), diğer yaĢ gruplarına göre daha 

yüksek olduğu görülmektedir. 26-30 yaĢ arasındaki iĢgörenlerin duygusal tükenme 

düzeylerinin diğerlerinden yüksek olduğu söylenebilir. Bu durum ise 26-30 yaĢ 

arasının duygusal tükenme için müsait bir safha olmasından kaynaklanabilir. 41 ve 

üzeri yaĢ için duygusal tükenme ortalamasının (301,04), diğer yaĢ gruplarının 

ortalamalarından daha düĢük olduğu görülmektedir. 41 ve üzeri yaĢ iĢgörenlerin 

duygusal tükenme düzeyleri diğerlerine nazaran daha düĢüktür. Bu durum ileri 

yaĢlarda duygusal tükenme düzeyinin düĢtüğünü göstermektedir.  



206 
 

           Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin yaĢlarına göre 

“KiĢisel BaĢarı”ya iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Buna göre, kiĢisel baĢarı 

ortalamalarının yaĢ ilerledikçe arttığı görülmektedir. 25 ve altı yaĢ iĢgörenlerin 

kiĢisel baĢarı ortalamaları (285,55) diğerlerinden düĢüktür. Bu nedenle 25 ve altı yaĢ 

iĢgörenlerin kiĢisel baĢarı düzeyleri diğer yaĢ gruplarına göre daha düĢüktür 

denilebilir. 41 ve üzeri yaĢ iĢgörenlerin kiĢisel baĢarı ortalamaları (365,99) 

diğerlerinden yüksektir. 41 ve üzeri yaĢ iĢgörenlerin kiĢisel baĢarı düzeyleri diğer yaĢ 

gruplarına nazaran daha yüksektir denilebilir. Bu durumlar beklenen sonuçlardır. YaĢ 

ilerledikçe kiĢisel baĢarının artması, kiĢinin çeĢitli beklentilerinin karĢılandığı 

söylenebilir. 

             Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin yaĢlarına göre 

“DuyarsızlaĢma”ya iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Buna göre 26-30 yaĢ arasında 

duyarsızlaĢma ortalamasının (377,42), diğer yaĢ gruplarına göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 26-30 yaĢ arasındaki iĢgörenlerin duyarsızlaĢma düzeylerinin diğer 

yaĢ gruplarına göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu durum 26-30 yaĢ arası 

dönemin niteliğinden ve bu dönemde iĢe daha fazla odaklanmasından 

kaynaklanabilir. 31-35 yaĢ arasındaki iĢgörenlerin duyarsızlaĢma ortalamaları 

(302,95), diğerlerine nazaran daha düĢüktür. 31-35 yaĢ aralığındaki iĢgörenlerin 

duyarsızlaĢma düzeylerinin diğerlerine göre daha düĢük olduğu söylenebilir. Bu 

durum ise 31-35 yaĢ arasının önceki yaĢlara göre daha dengeli bir dönem olmasından 

kaynaklanabilir.   

               Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin öğrenim 

düzeylerine göre “Duygusal Tükenme” ve “DuyarsızlaĢma”ya iliĢkin yargılarında 

farklılık yoktur. 

             Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin öğrenim 

düzeyine göre “KiĢisel BaĢarı”ya iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Buna göre, 

yüksek lisans mezunu olan iĢgörenlerin kiĢisel baĢarı düzeylerinin diğerlerine göre 

daha düĢük olduğu görülmektedir. Bu durum yüksek lisans mezunu iĢgörenlerin 

beklentilerinin karĢılanmadığı ile iliĢkilendirilebilir. Buna ilaveten lisans 

mezunlarının kiĢisel baĢarı ortalamaları (350,62) diğerlerinden yüksek iken, yüksek 
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lisans mezunlarının kiĢisel baĢarı ortalamalarının (246,79) diğerlerinden düĢük 

olduğu görülmektedir. Lisans mezunu olan iĢgörenlerin kiĢisel baĢarı düzeyleri 

diğerlerine göre daha yüksektir denilebilir. Bu durum lisans mezunu iĢgörenlerin 

beklentilerine uygun bir iĢe sahip olması ile açıklanabilir.  

             Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin çalıĢma yılına 

göre “KiĢisel BaĢarı” ve “DuyarsızlaĢma”ya iliĢkin yargılarında farklılık yoktur. 

              Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin çalıĢma yılına 

göre “Duygusal Tükenme”ye iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Buna göre, 0-1 yıl 

arası çalıĢma yılına sahip iĢgörenlerin duygusal tükenme ortalamalarının (271,31), 

diğerlerine nazaran daha düĢük olduğu görülmektedir. 0-1 yıl arası çalıĢma yılına 

sahip iĢgörenlerin duygusal tükenme düzeylerinin diğerlerinden daha düĢük olduğu 

söylenebilir. Bunun nedeni olarak 0-1 yıl arası çalıĢma yılına sahip iĢgörenlerin iĢ 

hayatına yeni atılmıĢ olmaları gösterilebilir. BaĢka bir ifade ile iĢ deneyimi 0-1 yıl 

arası olanlarda daha düĢük düzeyde duygusal tükenme görülmesi, iĢe yeni baĢlamıĢ 

olmalarıyla iliĢkilendirilebilir.  

            Bununla beraber, 0-1 yıl arası çalıĢma yılına sahip iĢgörenler hariç tutulursa, 

diğer gruplarda çalıĢma yılı arttıkça duygusal tükenme ortalamaları düĢmektedir. 

Ayrıca, 2-5 yıl arası çalıĢma yılına sahip olan iĢgörenlerin duygusal tükenme 

ortalamaları (374,88) ve 6-10 yıl arası çalıĢma yılına sahip olan iĢgörenlerin 

duygusal tükenme ortalamaları (372,92) diğerlerine nazaran yüksektir. BaĢka bir 

ifade ile 2-5 yıl arası ve 6-10 yıl arası çalıĢma yılına sahip olan iĢgörenlerin duygusal 

tükenme düzeyleri diğerlerine nazaran daha yüksektir. Bu durum ise 2-5 yıl arası ve 

6-10 yıl arası çalıĢma yıllarının iĢle ilgili mücadele ve direnç kazanılan yıllar 

olmasından kaynaklanabilir.                  

             Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin medeni 

durumuna göre “Duygusal Tükenme” ve “DuyarsızlaĢma”ya iliĢkin yargılarında 

farklılık yoktur. 

           Tablo 47‟de görüldüğü gibi iĢgörenlerin medeni durumuna göre “KiĢisel 

BaĢarı”ya iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Buna göre, evli olan iĢgörenlerin 
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kiĢisel baĢarı ortalamalarının (352,54), bekâr olanlara (316,63) göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir. BaĢka bir deyiĢle evli olan iĢgörenlerin bekâr iĢgörenlere göre 

kiĢisel baĢarı düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Bunun nedeni olarak ise 

evliliklerin kiĢileri daha dengeli, daha olgun ve daha kararlı hale getirmesi 

gösterilebilir. Ayrıca evliliklerde aile üyelerinin verdiği desteğin iĢteki kiĢisel 

baĢarıyı arttırdığı söylenebilir. 

              Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin çocuk sayısına 

göre “KiĢisel BaĢarı” ve “DuyarsızlaĢma”ya iliĢkin yargılarında farklılık yoktur. 

              Tablo 47‟de görüldüğü gibi,  p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin çocuk 

sayısına göre “Duygusal Tükenme”ye iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Buna göre, 

çocuğu olmayanların “Duygusal Tükenme”ye iliĢkin ortalamalarının (253,51), 

diğerlerinden yüksek olduğu görülmektedir. Çocuğu olmayanların duygusal tükenme 

düzeyleri diğerlerine göre daha fazladır. Buna ilaveten 2 ve üzeri çocuğu olanların 

“Duygusal Tükenme”ye iliĢkin ortalamalarının (206,20), diğerlerinden düĢük olduğu 

görülmektedir. 2 ve üzeri çocuğu olanların duygusal tükenme düzeyleri diğerlerine 

göre daha düĢüktür. KiĢilerin çocuklarına yönelik sevgisi ve onlardan aldığı manevi 

destek ona iĢle baĢa çıkmada yardımcı olabilir ve bu da duygusal tükenme düzeyini 

düĢürebilir. Aynı zamanda kiĢilerin çocuklarıyla ilgilenmesi onları daha olgun ve 

daha tecrübeli hale getirerek iĢle baĢa çıkabilmede yardımcı olur ve duygusal 

tükenme düzeyini düĢürebilir.               

             Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin eĢ iĢ durumuna 

göre “KiĢisel BaĢarı” ve “DuyarsızlaĢma”ya iliĢkin yargılarında farklılık yoktur. 

            Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin eĢ iĢ durumuna 

göre “Duygusal Tükenme”ye iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Buna göre, eĢi 

çalıĢan iĢgörenlerin duygusal tükenme ortalamalarının (232,65), eĢi çalıĢmayanlara 

(201,06) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. EĢi çalıĢan iĢgörenlerin eĢi 

çalıĢmayanlara göre duygusal tükenme düzeylerinin daha yüksek olduğu 

söylenebilir. EĢi çalıĢan iĢgörenlerin eĢi çalıĢmayanlara göre duygusal tükenme 

düzeylerinin daha yüksek olması, ev hayatı ile iĢ hayatı arasındaki dengenin 

kurulamamasının bir sonucu olabilir.           
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            Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin kardeĢ sayısına 

göre “KiĢisel BaĢarı”ya iliĢkin yargılarında farklılık yoktur.  

            Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin kardeĢ sayısına 

göre “Duygusal Tükenme”ye iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Buna göre, 1 kardeĢ 

olanların duygusal tükenme ortalamalarının (409,76), diğerlerine göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir. BaĢka bir deyiĢle 1 kardeĢ olanların duygusal tükenme 

düzeylerinin diğerlerinden daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu durum 1 kardeĢ 

olanların baĢka kardeĢleri olmadığı için daha az sorumluluk sahibi olarak hayata 

baĢladığı ve bu nedenle de daha kolay duygusal tükenmeye maruz kaldığı ile iliĢkili 

olabilir. Buna ilave olarak 3 kardeĢ olanların duygusal tükenme ortalamaları 

(309,16), diğerlerinden daha düĢüktür. 3 kardeĢ olanların duygusal tükenme 

düzeyleri diğerlerinden daha düĢüktür. KardeĢ sayısının fazla olması kiĢiye sosyal 

destek sağlayarak duygusal tükenmeyi azaltabilir. 

           Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin kardeĢ sayısına 

göre “DuyarsızlaĢma”ya iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Buna göre, 1 kardeĢ 

olanların duyarsızlaĢma ortalamalarının (439,42), diğerlerinden daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 1 kardeĢ olanların duyarsızlaĢma düzeylerinin diğerlerinden daha 

yüksek olduğu söylenebilir. Bu durum 1 kardeĢ olanların baĢka kardeĢleri olmadığı 

için daha az sorumluluk sahibi bir bakıĢ açısı barındırabileceği ve bu da onu daha 

kolay duyarsızlaĢmaya itebileceği ile iliĢkilendirilebilir. Buna ilaveten 3 kardeĢ 

olanların duyarsızlaĢma ortalamaları (300,49), diğerlerinden daha düĢüktür. 3 kardeĢ 

olanların diğerlerine göre duyarsızlaĢma düzeyleri daha düĢüktür. Bunun nedeni 

olarak 3 kardeĢ olanların dengeli bir sorumluluğa sahip bir bakıĢ açısı barındırması 

gösterilebilir.             

          Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin ev durumuna 

göre “Duygusal Tükenme” ve “DuyarsızlaĢma”ya iliĢkin yargılarında farklılık 

yoktur. 

          Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin ev durumuna 

göre “KiĢisel BaĢarı”ya iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Buna göre, evi olan 

iĢgörenlerin kiĢisel baĢarı ortalamalarının (353,36), evi olmayanlara (322,78) göre 
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daha yüksek olduğu görülmektedir. Evi olan iĢgörenlerin evi olmayanlara göre 

kiĢisel baĢarı düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Evi olan iĢgörenlerin 

kira gibi sıkıntıları olmadan daha rahat bir yaĢam sürmesi, onların kiĢisel baĢarılarını 

yükseltmektedir. Ev sahibi olan iĢgörenlerin ekonomik açıdan sıkıntısız bir yaĢam 

sürmesi onların kiĢisel baĢarılarını arttıran bir değiĢken olarak değerlendirilebilir.            

          Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin otomobil 

durumuna göre “Duygusal Tükenme” ve “DuyarsızlaĢma”ya iliĢkin yargılarında 

farklılık yoktur. 

          Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin otomobil 

durumuna göre “KiĢisel BaĢarı”ya iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Buna göre, 

otomobili olan iĢgörenlerin kiĢisel baĢarı ortalamalarının (355,39), otomobili 

olmayanlara (323,15) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. BaĢka bir ifade ile 

otomobili olan iĢgörenlerin otomobili olmayanlara göre kiĢisel baĢarı düzeylerinin 

daha yüksek olduğu söylenebilir. Bunun nedeni otomobil sahibi olmanın daha rahat 

ve daha konforlu bir yaĢam sürmeyi sağlamasıdır. Otomobili olan iĢgörenlerin ulaĢım 

sorununu dert etmeden yaĢamlarını sürdürmesi onların kiĢisel baĢarılarını 

arttırmaktadır.            

         Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin çalıĢtıkları banka 

türüne göre “Duygusal Tükenme” ve “DuyarsızlaĢma”ya iliĢkin yargılarında farklılık 

yoktur. 

         Tablo 47‟de görüldüğü gibi, p 0,05 olduğundan iĢgörenlerin çalıĢtıkları banka 

türüne göre “KiĢisel BaĢarı”ya iliĢkin yargılarında farklılık vardır. Buna göre, özel 

banka iĢgörenlerinin kiĢisel baĢarı ortalamaları(355,29), kamu bankası iĢgörenlerine 

(321,77) göre daha yüksektir. Özel banka iĢgörenlerinin kamu bankası iĢgörenlerine 

göre kiĢisel baĢarı düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu durum özel 

banka iĢgörenlerinin hem yönetsel hem de örgütsel olarak daha geliĢmiĢ bir sistemde 

çalıĢmalarıyla iliĢkilendirilebilir. Özel bankacılık sektörünün kamu bankacılığı 

sektörüne göre günümüz dünyasının gereklerine daha fazla uyması, iĢgörenlerinin 

kiĢisel baĢarı düzeylerini yükseltebilir. Aynı zamanda özel bankacılık sektörünün 

daha geliĢmiĢ organizasyonel becerilere sahip olması ve daha yaratıcı uygulamalara 
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sahip olması iĢgörenlerini motive ederek kiĢisel baĢarılarını arttırabilir. Öte yandan 

özel bankaların iĢgörenlerine uyguladıkları insan kaynakları politikaları onların 

kiĢisel baĢarılarını arttıran bir durum olarak değerlendirilebilir. 

             4.4.9. Liderlik Tarzları, Örgütsel Sessizlik ve TükenmiĢlik Faktörlerine 

ĠliĢkin Ortalamalar 

 

 Liderlik tarzlarının üç alt boyutu olarak dönüĢtürücü liderlik, laissez-faire 

liderlik ve otoriter liderlik ifade edilmiĢti. Örgütsel sessizliğin üç alt boyutu olarak 

ise iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular, yönetsel ve örgütsel nedenler ile deneyim 

eksikliği ifade edilmiĢti. TükenmiĢliğin üç alt boyutu olarak ise duygusal tükenme, 

kiĢisel baĢarı ve duyarsızlaĢma ifade edilmiĢti. Bütün bu alt boyutlara iliĢkin 

ortalamalar aĢağıdaki tabloda ifade edilmiĢtir. 

Tablo 48. Liderlik Tarzları, Örgütsel Sessizlik ve TükenmiĢlik Faktörlerine ĠliĢkin 

Ortalamalar 
  N Minimum Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Dönüstürücü liderlik Tarzı 680 1,19 5,00 3,7921 ,78099 

Laissez-faire liderlik Tarzı 680 1,00 5,00 2,3211 ,84807 

Otoriter liderlik Tarzı 680 1,00 5,00 3,0549 ,78311 

ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili 

korkular 

680 1,00 5,00 2,2284 1,01066 

Yönetsel ve örgütsel nedenler 680 1,00 5,00 2,2963 1,01446 

Deneyim eksikliği 680 1,00 5,00 1,9049 ,90893 

Duygusal tükenme 680 1,00 5,00 2,6771 ,89551 

KiĢisel baĢarı 680 1,38 5,00 3,7257 ,63753 

DuyarsızlaĢma  680 1,00 5,00 2,1547 ,82097 

Valid N (listwise) 680         

 

Tablo 48‟de Liderlik Tarzları, Örgütsel Sessizlik ve TükenmiĢlik Faktörlerine 

ĠliĢkin ortalamalar gösterilmiĢtir. DönüĢtürücü liderlik tarzı için ortalama (mean) 

3,7921; Laissez-faire liderlik tarzı için ortalama 2,3211; Otoriter liderlik tarzı için 

ortalama 3,0549; ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular için ortalama 2,2284; Yönetsel ve 

örgütsel nedenler için ortalama 2,2963; Deneyim eksikliği için ortalama 1,9049; 

Duygusal tükenme için ortalama 2,6771; KiĢisel baĢarı için ortalama 3,7257; 

DuyarsızlaĢma için ortalama 2,1547‟dir. 
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Liderlik tarzları faktörlerinin ortalamalarına bakıldığında dönüĢtürücü liderlik 

tarzı boyutu puan ortalaması 3,7921 olup laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik 

tarzına göre yüksektir. Liderlik tarzlarına iliĢkin olarak çalıĢanların diğer liderlik 

tarzlarına göre dönüĢtürücü liderlik tarzı (x=3,7921) algısına daha fazla sahip olduğu 

görülmüĢtür. Ortalamalara bakıldığında çalıĢanların otoriter liderlik tarzı 

algısına(x=3,0549), laissez-faire liderlik tarzı algısına (x=2,3211) göre daha fazla 

sahip olduğu görülmektedir. 

Örgütsel sessizlik faktörlerinin ortalamalarına bakıldığında yönetsel ve 

örgütsel nedenler boyutunun puan ortalaması 2,2963 olup diğer boyutlara göre 

yüksektir. Buna göre çalıĢanların diğer örgütsel sessizlik boyutlarına göre yönetsel ve 

örgütsel nedenlerden dolayı daha fazla örgütte sessiz kalmaya yöneldiği söylenebilir. 

Ortalamalara bakıldığında çalıĢanların iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular (x=2,2284) 

nedeniyle örgütte sessiz kalmaya, deneyim eksikliği (x=1,9049) nedeniyle örgütte 

sessiz kalmaya göre daha fazla yöneldiği söylenebilir. 

TükenmiĢlik faktörlerinin ortalamalarına bakıldığında ise duygusal tükenme 

boyutu puan ortalamasının 2,6771 olduğu ve duyarsızlaĢma boyutuna göre yüksek 

olduğu görülmektedir. Buna göre çalıĢanların duyarsızlaĢmadan çok duygusal 

tükenmeye yöneldiği söylenebilir. Bununla beraber kiĢisel baĢarı boyutu 3,7257‟dir. 

ÇalıĢanların kiĢisel baĢarı düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. 

               4.4.10. Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik ve TükenmiĢlik Düzeyi 

Üzerine Etkisine ĠliĢkin Çoklu Regresyon Analizleri 

 Faktör analizi sonucu elde edilen alt boyutlar arasında korelasyon 

katsayılarının düĢtüğü ve dolayısıyla çoklu doğrusal bağlantının ortadan kalktığı 

ortaya konulmuĢtur. 

              AraĢtırmada tüm katılımcılar için Cook uzaklığı değerlerin kontrol edilmesi 

yararlıdır. Cook‟un uzaklık değerlerinin 1‟den büyük olmaması gerekir (Akbulut, 

2010: 69). Cook uzaklığı çoklu regresyondaki her bağımlı değiĢkene göre ayrı değer 

aldığından, oluĢturulan altı çoklu regresyon modelinin her biri için ayrı ayrı ölçüm 

yapılmıĢtır. Bu kapsamda Cook uzaklığı değerleri çoklu regresyon model-1 için 
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tabloda ifade edilmiĢtir. Ayrıca diğer beĢ çoklu regresyon modelindeki her bir 

bağımlı değiĢkene göre ortaya çıkan Cook değerleri aĢağıda ifade edilmiĢtir. 

Cook uzaklık değerlerinin maksimum değerinin (0,039), sınır değer olan 

1‟den oldukça düĢük olduğu görülmektedir. Cook uzaklık değerlerinin çoklu 

regresyon modellerine göre aldığı en yüksek değerler; model 1‟de 0,039, model 2‟de 

0,045, model 3‟te 0,044, model 4‟te 0,035, model 5‟te 0,031 ve model 6‟da 0,052 

bulunmuĢtur. Bu değerlerin hepsi sınır değer olan 1‟in altındadır. Buna dayanarak uç 

değer sorunu yaĢanmadığı söylenebilir. Cook uzaklığı değerleri çoklu regresyon 

model-1 için aĢağıda Tablo 48 ve Tablo 49‟da ifade edilmiĢtir. 

 Tablo 49. Cook Uzaklığı (Model-1) 

  

 

 

 

  

               

                

            Tablo 49‟da Model 1 için Cook uzaklık değerleri görülmektedir. Cook 

uzaklık değerleri için maksimum değer 0,03925 (0,03925=0,039) iken minimum 

değer 0,00000‟dir. Standart sapma ise 0,00381004‟tür.  

 Tablo 50. Cook Uzaklığı için Uç (Extreme) Değerler (Model-1) 

   Statistic Std. Error 

Cook's Distance 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mean ,0016658 ,0001461

1 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound ,0013789   

  Upper Bound ,0019527   

5% Trimmed Mean ,0010055   

Median ,0005386   

Variance ,000   

Std. Deviation ,00381004   

Minimum ,00000   

Maximum ,03925   

Range ,03925   

Interquartile Range ,00124   

Skewness 5,242 ,094 

Kurtosis 34,647 ,187 

     Case Number Value 

Cook's Distance Highest 1 271 ,03925 

2 612 ,03546 

3 532 ,02686 

4 224 ,02540 

5 253 ,02363 

Lowest 1 196 ,00000 

2 563 ,00000 
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 Tablo 50‟de Model-1‟e göre Cook uzaklığı için en yüksek ve en düĢük beĢ 

uç değerin hangi deneklere ait oldukları gösterilmektedir. Görüldüğü gibi 271 

numaralı denek en yüksek uç değer olan 0,03925 (0,03925=0,039) değerine sahiptir. 

Bununla beraber 196 numaralı denek ise en düĢük değer olarak gösterilen 0,00000 

değerine sahiptir. Çoklu regresyon model-1 için uç değer sorunu olmadığı 

görülmektedir. Bunun nedeni belirtildiği gibi Cook uzaklığı maksimum değerinin 

(0,039), sınır değer olan 1‟den oldukça düĢük olmasıdır. Buna ilaveten diğer beĢ 

çoklu regresyon modeli için de Cook uzaklığı değerlerinin sınır değer olan 1‟in 

oldukça altında çıktığı baĢka bir deyiĢle uç değer sorunu olmadığı belirtilmiĢti. 

                Çoklu doğrusal regresyon bir bağımlı değiĢken (Y) ile iki ve daha çok 

bağımsız değiĢken (X1, X2, ...., Xp) arasındaki doğrusal bağıntıyı inceleyen bir 

yöntem olarak ifade edilebilir. Çoklu regresyon modelinde bağımlı değiĢken ile 

bağımsız değiĢkenler arasındaki fonksiyonel bağıntı aĢağıdaki gibi ifade edilebilir. 

Buna göre Y, (n x 1) boyutlu bağımlı değiĢken gözlem vektörü; X, (n x (p+1)) 

boyutlu bağımsız değiĢkenler gözlem matrisi; β, ((p+1) x 1) boyutlu katsayılar 

vektörü;  , (n x 1) boyutlu rasgele hata vektörünü ifade etmektedir (Özdamar, 2010: 

185-186). 

                       Y= Xβ +  

              Çoklu doğrusal regresyon modelinin varsayımları Ģöyle sıralanabilir: 1) 

Normal Dağılım, 2) Doğrusallık, 3) Bağımsız değiĢkenler arasında çoklu bağlantı 

olmaması, 4) Hata terimlerinin ortalaması sıfırdır, 5) Sabit varyans ve 6) 

Otokorelasyon olmamasıdır (Kalaycı, 2010: 259). 

             Bir bağımlı ve birden fazla bağımsız değiĢkenin olduğu doğrusal regresyon 

çözümlemesine çoklu doğrusal regresyon çözümlemesi adı verilir. Çoklu doğrusal 

regresyon çözümlemesinde, bir bağımlı değiĢken ve bu değiĢkeni etkilediği 

düĢünülen iki ve daha fazla bağımsız değiĢken bulunmakta olup bu tür çalıĢmalarda 

3 628 ,00000 

4 237 ,00000 

5 433 ,00000 
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araĢtırmacının dört genel amacı bulunmaktadır. Hedef bu amaçlardan herhangi 

birisine, ikisine ya da hepsine eriĢmek olabilir. Bu amaçlar Ģöyle sıralanabilir; 

1)Bağımsız değiĢkenler yardımıyla bağımlı değiĢken değerini kestirmek baĢka bir 

deyiĢle kestirim yapmak, 2) Bağımsız değiĢkenlerden hangisi ya da hangilerinin 

bağımlı değiĢkeni daha çok etkilediğini saptamak, 3) Diğer değiĢkenlerin varlığında 

katsayı kestiriminde bulunmak ve 4) Veriyi özetlemektir (Alpar, 2012: 387). 

              Çok değiĢkenli istatistiksel yöntemlerin çoğu, X veri matrisinin çok 

değiĢkenli normal dağıldığı varsayımı temeline dayanır. Çok değiĢkenli normal 

dağılım, tek değiĢkenli normal dağılımın değiĢken sayısı (p) ≥ 2 için genellenmiĢ 

durumu olarak ifade edilebilir (Alpar, 2011: 101). Regresyon modelini oluĢturmadan 

önce varsayımların geçerliliğini test etmek bulguların güvenilirliği bakımından 

önemlidir. Doğrusallık varsayımı bağımlı ve bağımsız değiĢkenlerin toplu serpilme 

matrisi çizilmek suretiyle test edilebilir (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2010: 167). 

 Regresyona baĢlamadan önce ilk olarak doğrusallık incelenmelidir. Bağımlı 

ve bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢkinin doğrusallığını görmek için korelasyon 

analizi ve serpilme diyagramından faydalanılır. Çoklu bağıntı varsayımı çoklu 

doğrusal regresyon modellerinde incelenmesi gereken bir varsayım olarak 

görülmektedir (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2010: 155). AraĢtırmamızda daha önce 

faktör analizi uygulamıĢtık ve çoklu bağıntı sorunu ortadan kalkmıĢtı. BaĢka bir ifade 

ile çoklu bağıntı sorunu yoktur. 

                Çoklu regresyon analizi, birden çok bağımsız değiĢkenin bir bağımlı 

değiĢken üzerindeki etkisini incelemektedir. Çoklu regresyon analizinin temel 

varsayımı bağımsız değiĢkenlerle bağımlı değiĢkenler arasında doğrusal bir iliĢkinin 

varlığıdır. Bu iliĢki daha önceden gerçekleĢtirilen korelasyon analizi ile 

sağlanmalıdır. Her bir bağımsız değiĢken korelasyon analizinin sonucunda bağımlı 

değiĢken ile anlamlı bir iliĢki sahibi olmalıdır (Saruhan ve Özdemirci, 2011: 192-

193).  
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   Çok değiĢkenli normallik ve doğrusallık her grup için “Serpilme Diyagramı 

Matrisi (Scatter Plot Matrix)” kullanılarak incelenebilir. Bu matriste yer alan 

dağılımların Ģekilleri normallik ve doğrusallık hakkında fikir verebilir. Eğer elips 

Ģeklinde dağılımlar bulunur ise çok değiĢkenli normalliğin ve doğrusallığın 

sağlandığı söylenebilir (Çokluk, ġekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 29).  

AraĢtırmamızdaki bağımlı ve bağımsız değiĢkenlerin toplu serpilme matrisi aĢağıda 

Ģekil 12‟de gösterilmiĢtir. 

             ġekil 12. Bağımlı ve Bağımsız DeğiĢkenlerimiz Ġçin Toplu Serpilme Matrisi 

    

              ġekil 12‟de bağımlı ve bağımsız değiĢkenler için serpilme matrisi 

görülmektedir. ġekil 12‟de görüldüğü gibi elips Ģeklinde dağılımlar elde edilmiĢtir. 

Bu nedenle çok değiĢkenli normalliğin ve doğrusallığın sağlandığı söylenebilir. 

              4.4.10.1. Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisine ĠliĢkin 

Çoklu Regresyon Analizleri 

               Bu bölümde liderlik tarzları olan dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire 

liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzının örgütsel sessizliğin her bir boyutu üzerine 
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ayrı ayrı etkisine iliĢkin çoklu regresyon testleri yapılmıĢtır. Liderlik tarzları olan 

dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı bağımsız 

değiĢkenlerdir. Örgütsel sessizlik alt boyutlarının her biri ayrı ayrı bağımlı değiĢken 

olarak ele alınmıĢtır. Bu kapsamda 3 ana hipotez altında toplam 9 hipotez 

oluĢturulmuĢtur. AraĢtırılan konunun mahiyeti gereği 3 ayrı çoklu regresyon modeli 

oluĢturulmuĢtur. Belirtilen çoklu regresyon modelleri model-1, model-2 ve model-3 

olarak adlandırılmıĢtır. Buna göre; 

 MODEL-1: 

                     Hipotez 0: Liderlik Tarzlarının iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular 

nedeniyle örgütte sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. 

 Hipotez 1: Liderlik Tarzlarının iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular 

nedeniyle örgütte sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.   

 Hipotez 1a: Dönüştürücü liderlik tarzının işle ve ilişkilerle ilgili 

korkular nedeniyle örgütte sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.   

 Hipotez 1b: Laissez-faire liderlik tarzının işle ve ilişkilerle ilgili 

korkular nedeniyle örgütte sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.   

                     Hipotez 1c: Otoriter liderlik tarzının işle ve ilişkilerle ilgili korkular 

nedeniyle örgütte sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

 Tablo 51. Liderlik Tarzlarının ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular 

nedeniyle örgütte sessiz kalma üzerine etkisine iliĢkin Anova Tablosu   

Model  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 54723,414 3 18241,138 151,833 ,000(a) 

Residual 81214,180 676 120,139   

Total 135937,594 679    

R
2
=0,403 ; S.H.= 10,96081 

R=0,634; DüzeltilmiĢ R
2
=0,400 

a  Predictors: (Constant), otoriterliderlik, dönüstürücüliderlik, laissezfaireliderlik 
b  Dependent Variable: isleveiliskilerleilgilikorkular 
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                   Belirlilik katsayısı (R
2
) doğrusal modelin uyum iyiliğinin 

değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan ölçüm olarak ifade edilir. Modelin 

açıklayıcılık gücünü gösterir. R
2
, 0 ve 1 aralığında değerler alır. Tüm birim 

değerlerinin regresyon doğrusu üzerinde yer alması durumunda R
2
=1 ve bağımlı 

değiĢken ile bağımsız değiĢkenler arasında hiç doğrusal iliĢki yoksa R
2
=0 

olmaktadır. Bununla beraber R
2
‟nin sıfıra eĢit çıkması, bağımlı ve bağımsız 

değiĢkenler arasında iliĢki olmadığını göstermez. Yalnızca değiĢkenler arasında 

doğrusal bir iliĢki olmadığını gösterir (Albayrak, 2006: 257). 

                  Tablo 51‟deki ANOVA tablosunda F değeri 151,833 bulunmuĢtur. Buna 

ilaveten p değeri (sig.) 0,000 baĢka bir deyiĢle p 0,05 olduğundan model istatistiksel 

açıdan anlamlıdır. Bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkeni açıklama oranı R
2
 

değeri 0,403 olarak bulunmuĢtur. BaĢka bir deyiĢle gerçekleĢtirilen çoklu regresyon 

neticesinde liderlik tarzları olan dönüĢtürücü liderlik, laissez-faire liderlik ve otoriter 

liderlik iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalmayı %40,3 

oranında açıklamaktadır. 

 

 Tablo 52. Liderlik Tarzlarının ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular 

nedeniyle örgütte sessiz kalma üzerine etkisine iliĢkin çoklu regresyon testi sonuçları 

 

a  Dependent Variable: işleveilişkilerleilgilikorkular 
 
 

                   Tablo 52‟de ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular nedeniyle örgütte sessiz 

kalma üzerine yapılan çoklu regresyon testi sonuçları görülmektedir. Tablo 51‟e 

bakıldığında her bir bağımsız değiĢkenin p değerinin 0,000 bulunduğu 

görülmektedir. Bundan dolayı p 0,05 olduğundan hipotez 1a, hipotez 1b ve hipotez 

1c desteklenmiĢtir. BaĢka bir ifade ile hem dönüĢtürücü liderlik hem laissez-faire 

M

o

d

e

l  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

1 (Constant) 39,480 3,329  11,858 ,000   

Dönüstürücü liderlik -,297 ,023 -,427 -12,761 ,000 ,791 1,265 

Laissez-faire liderlik ,290 ,067 ,156 4,353 ,000 ,685 1,459 

Otoriter liderlik ,490 ,058 ,271 8,415 ,000 ,850 1,176 
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liderlik hem de otoriter liderlik tarzının iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle 

örgütte sessiz kalma üzerine anlamlı bir etkisi vardır.  

            DönüĢtürücü liderlik tarzının iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle 

örgütte sessiz kalma üzerine etkisinin negatif yönlü olduğu(β= -0,427) görülmüĢtür. 

Diğer bir ifade ile çalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısı arttıkça, iĢle ve 

iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalma tutumlarının azaldığı 

söylenebilir. ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalma 

sorununun çözümü liderler tarafından dönüĢtürücü liderlik tarzının benimsenmesi 

olabilir. ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalma problemini 

gidermek isteyen yöneticilerin dönüĢtürücü liderlik tarzını benimsemeleri 

önerilmektedir. DönüĢtürücü liderlik tarzının günümüz Ģirketlerinin organizasyon 

yapılarının her kademesinde benimsenmesi istenmektedir. DönüĢtürücü liderler 

iĢgörenleri motive eden, onların potansiyellerini ortaya çıkaran, onların fikirlerine 

kulak veren ve problemleri ile ilgilenen, değiĢime ve yeniliğe odaklanan özelliklere 

sahip oldukları için, iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalma 

sorunun üstesinden gelebilirler.  

            Laissez-faire liderlik tarzının iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle 

örgütte sessiz kalma üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β= 0,156) görülmüĢtür. 

Diğer bir ifade ile çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısı arttıkça, iĢle ve 

iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalma tutumları da artmaktadır. 

            Otoriter liderlik tarzının iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte 

sessiz kalma üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β=0,271) görülmüĢtür. Diğer bir 

ifade ile çalıĢanların otoriter liderlik tarzı algısı arttıkça, iĢle ve iliĢkilerle ilgili 

korkular nedeniyle örgütte sessiz kalma tutumları da artmaktadır. 

             ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalma sorunu için 

liderler tarafından Laissez-faire liderlik tarzının ve Otoriter liderlik tarzının 

benimsenmesinin bir yarar sağlamadığı ifade edilebilir. Çünkü Laissez-faire liderlik 

tarzı ve Otoriter liderlik tarzı algısı arttıkça, iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle 

örgütte sessiz kalma tutumları da artmaktadır. 

             Tablo 52‟deki beta değerlerine bakıldığında, otoriter liderlik tarzının iĢle ve 

iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalma üzerindeki etkisinin laissez-

faire liderlik tarzına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. ĠĢgörenlerin otoriter 
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liderlik tarzı algısının iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalma 

üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. Otoriter liderlik tarzı itaat, kontrol, baskı, 

otorite ve üstünlük odaklı olduğu için, iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle 

örgütte sessiz kalma üzerinde daha etkili olmakta baĢka bir ifade ile iĢle ve iliĢkilerle 

ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalmayı daha fazla arttırmaktadır. 

            Regresyon analizinde modelin uygunluğu “artık analizi” ile denetlenebilir 

(Sümbüloğlu ve Akdağ, 2009: 66). Bu inceleme paket programlar vasıtasıyla 

gerçekleĢtirilebilir. Artıklar değiĢik biçimlerde incelenebilir. Artıkların 

incelenmesinin sonucunda uygun olan ve uygun olmayan modeller belirlenir 

(Sümbüloğlu ve Akdağ, 2007: 33-34). 

                 ġekil 13. ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular ile Residual (Artık) P-P Grafiği 

  

                ġekil 14. ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular ile Residual Serpilme Diyagramı 
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              Regresyonda hipotez testlerinin gerçekleĢtirilebilmesi için hata terimlerinin 

normal dağılması gerekir. Hata terimleri bağımlı değiĢkenin kestirilen ve 

gözlemlenen değerlerinin farkı olarak ifade edilebilir. Hata terimlerinin (artıkların) 

normal dağılımı varsayımının sağlanması durumunda hata terimlerinin diyagonalde 

bulunan doğru üzerinde olması gerekir (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2010: 157-166). 

ġekil 13‟e bakıldığında modelin hata terimlerinin normale yakın dağıldığı 

görülmektedir. Bunun nedeni hata terimlerinin diyagonalde bulunan doğru üzerinde 

olmasıdır. 

                  Çok değiĢkenli homojenlik belirlenirken yordanan değiĢkenler için 

standardize edilmiĢ artıklar incelenir (Çokluk, ġekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 

47). ġekil 14 standardize edilmiĢ hata terimleri ile modelin tahmin değerlerinin 

serpilme diyagramını göstermektedir. ġekilde görüldüğü gibi hata terimleri rastgele 

dağılmıĢtır ve bir sorun gözükmemektedir. 

                    EĢvaryanslılık (homojenlik), bir sürekli değiĢkendeki puanlarda 

gözlenen değiĢimin diğer değiĢkene ait puanlarda da benzer biçimde gözlenmesidir. 

EĢvaryanslılık normallik sayıtlısı ile iliĢkilidir. Bunun nedeni eğer çok değiĢkenli 

normallik sayıtlısı karĢılanırsa bu durum iki değiĢkenin eĢ varyanslı olmasını 

gerektirir (Çokluk, ġekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 20). EĢvaryanslılık serpilme 

diyagramları yolu ile hata terimlerinin bağımsız değiĢkenler ve bağımlı değiĢkenin 

tahmin edilen hali vasıtasıyla serpilme diyagramları çizilmek suretiyle belirlenebilir 

(Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2010: 157).   

              ġekil 15. DönüĢtürücü Liderlik ile Residual Serpilme Diyagramı(Model-1) 
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               ġekil 16. Laissez-faire Liderlik ile Residual Serpilme Diyagramı(Model-1) 

  

                        ġekil 17. Otoriter Liderlik ile Residual Serpilme Diyagramı(Model-1) 

  

 ġekil 15, Ģekil 16 ve Ģekil 17‟de standardize edilmiĢ artıklar 

(Standardized Residual) ile bağımsız değiĢkenlerin serpilme diyagramları 

görülmektedir. Belirtilen üç diyagram da eĢ varyanslılık konusunda problem 

göstermemektedir.  

 MODEL-2: 

 Hipotez 0: Liderlik Tarzlarının yönetsel ve örgütsel nedenlerden 

dolayı örgütte sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. 

 Hipotez 2: Liderlik Tarzlarının yönetsel ve örgütsel nedenlerden 

dolayı örgütte sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.   
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   Hipotez 2a: Dönüştürücü liderlik tarzının yönetsel ve örgütsel 

nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.   

   Hipotez 2b: Laissez-faire liderlik tarzının yönetsel ve örgütsel 

nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.   

   Hipotez 2c: Otoriter liderlik tarzının yönetsel ve örgütsel nedenlerden 

dolayı örgütte sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.   

            Tablo 53. Liderlik Tarzlarının yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı 

örgütte sessiz kalma üzerine etkisine iliĢkin Anova Tablosu 

   

R
2
=0,503; S.H.=9,31818 

R=0,709; DüzeltilmiĢ R
2
=0,501 

a  Predictors: (Constant), otoriterliderlik, dönüstürücüliderlik, laissezfaireliderlik 
b  Dependent Variable: yönetselveörgütselnedenler 
 

 Tablo 53‟teki ANOVA tablosunda F değeri 228,028 bulunmuĢtur. 

Buna ilaveten p değeri (sig.) 0,000 baĢka bir deyiĢle p 0,05 olduğundan model 

istatistiksel açıdan anlamlıdır. Bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkeni açıklama 

oranı R
2
 değeri 0,503 olarak bulunmuĢtur. BaĢka bir deyiĢle gerçekleĢtirilen çoklu 

regresyon neticesinde liderlik tarzları olan dönüĢtürücü liderlik, laissez-faire liderlik 

ve otoriter liderlik yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalmayı 

%50,3 oranında açıklamaktadır. 

 

 

 

 

 

Model  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
59397,975 3 19799,325 228,028 ,000(a) 

Residual 
58696,024 676 86,828   

Total 
118093,999 679    
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          Tablo 54. Liderlik Tarzlarının yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı örgütte 

sessiz kalma üzerine etkisine iliĢkin çoklu regresyon testi sonuçları  

M

o

d

e

l  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

1 (Constant) 
42,693 2,830  15,084 ,000   

DönüĢtürücü liderlik 
-,331 ,020 -,509 -16,690 ,000 ,791 1,265 

Laissez-faire liderlik 
,285 ,057 ,165 5,039 ,000 ,685 1,459 

Otoriter liderlik 
,452 ,050 ,268 9,116 ,000 ,850 1,176 

a  Dependent Variable: yönetselveörgütselnedenler 
 

                Tablo 54‟e bakıldığında her bir bağımsız değiĢkenin p değerinin 0,000 

bulunduğu görülmektedir. Bundan dolayı p 0,05 olduğundan hipotez 2a, hipotez 2b 

ve hipotez 2c desteklenmiĢtir. Diğer bir ifade ile hem dönüĢtürücü liderlik hem 

laissez-faire liderlik hem de otoriter liderlik tarzının yönetsel ve örgütsel nedenlerden 

dolayı örgütte sessiz kalma üzerine anlamlı bir etkisi vardır.  

                DönüĢtürücü liderlik tarzının yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı 

örgütte sessiz kalma üzerine etkisinin negatif yönlü olduğu(β= -0,509) görülmüĢtür. 

Diğer bir ifade ile çalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısı arttıkça, yönetsel ve 

örgütsel nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalma tutumlarının azaldığı söylenebilir. 

Yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalma sorununun çözümü 

liderler tarafından dönüĢtürücü liderlik tarzının benimsenmesi olabilir. DönüĢtürücü 

liderler iĢgörenlerin örgüte karĢı güvenlerini arttıran, onların amaçlara bağlılığını 

sağlayan, onlarda olumlu izlenim bırakan ve onların örgüte bağlılıklarını sağlayan 

özelliklere sahip oldukları için yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü örgütte sessiz 

kalma sorununun üstesinden gelebilirler. 

                Laissez-faire liderlik tarzının yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı 

örgütte sessiz kalma üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β= 0,165) görülmüĢtür. 

Diğer bir ifade ile çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısı arttıkça, yönetsel ve 

örgütsel nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalma tutumları da artmaktadır. 
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                Otoriter liderlik tarzının yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı örgütte 

sessiz kalma üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β=0,268) görülmüĢtür. Diğer bir 

ifade ile çalıĢanların otoriter liderlik tarzı algısı arttıkça, yönetsel ve örgütsel 

nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalma tutumları da artmaktadır. 

 Yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalma sorunu 

için liderler tarafından Laissez-faire liderlik tarzının ve Otoriter liderlik tarzının 

benimsenmesinin bir yarar sağlamadığı söylenebilir. Çünkü Laissez-faire liderlik 

tarzı ve Otoriter liderlik tarzı algısı arttıkça yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı 

örgütte sessiz kalma tutumları da artmaktadır. 

 Tablo 54‟teki beta değerlerine bakıldığında, otoriter liderlik tarzının 

yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü örgütte sessiz kalma üzerindeki etkisinin 

laissez-faire liderlik tarzına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. ĠĢgörenlerin 

otoriter liderlik tarzı algısının yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü örgütte sessiz 

kalma üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. Otoriter liderlik tarzı kontrol, 

otorite, itaat ve kiĢisel hâkimiyet odaklı olduğu için, yönetsel ve örgütsel nedenlerden 

ötürü örgütte sessiz kalma üzerinde daha etkili olmakta baĢka bir deyiĢle yönetsel ve 

örgütsel nedenlerden ötürü örgütte sessiz kalmayı daha fazla arttırmaktadır. 

 

                ġekil 18. Yönetsel ve Örgütsel Nedenler ile Residual P-P Grafiği 
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                  ġekil 19. Yönetsel ve Örgütsel Nedenler ile Residual Serpilme Diyagramı 

  

 ġekil 18‟de görüldüğü gibi modelin hata terimleri diyagonalde bulunan 

doğru üzerinde olduğundan modelin hata terimlerinin normale yakın dağıldığı 

görülmektedir. ġekil 19 standardize edilmiĢ hata terimleri ile modelin tahmin 

değerlerinin serpilme diyagramını göstermektedir. ġekilde görüldüğü gibi hata 

terimleri rastgele dağılmıĢtır ve bir sorun gözükmemektedir. 

        ġekil 20. DönüĢtürücü Liderlik ile Residual Serpilme Diyagramı (Model-2) 
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             ġekil 21. Laissez-faire Liderlik ile Residual Serpilme Diyagramı (Model-2) 

  

                 ġekil 22. Otoriter Liderlik ile Residual Serpilme Diyagramı (Model-2) 

 

  

 

 ġekil 20, Ģekil 21 ve Ģekil 22‟de standardize edilmiĢ artıklar 

(Standardized Residual) ile bağımsız değiĢkenlerin serpilme diyagramları 

görülmektedir. Belirtilen üç diyagram da eĢ varyanslılık konusunda sorun 

göstermemektedir.  

                     MODEL-3: 

                     Hipotez 0: Liderlik Tarzlarının deneyim eksikliği nedeniyle örgütte 

sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. 

 Hipotez 3: Liderlik Tarzlarının deneyim eksikliği nedeniyle örgütte 

sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.   



228 
 

 Hipotez 3a: Dönüştürücü liderlik tarzının deneyim eksikliği nedeniyle 

örgütte sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.   

                    Hipotez 3b: Laissez-faire liderlik tarzının deneyim eksikliği nedeniyle 

örgütte sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.   

                    Hipotez 3c: Otoriter liderlik tarzının deneyim eksikliği nedeniyle örgütte 

sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.        

               Tablo 55. Liderlik Tarzlarının deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz 

kalma üzerine etkisine iliĢkin Anova Tablosu  

Model  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
974,998 3 324,999 53,932 ,000(a) 

Residual 
4073,654 676 6,026   

Total 
5048,653 679    

R
2
=0,193; S.H.= 2,45481 

R=0,439; DüzeltilmiĢ R
2
=0,190 

a  Predictors: (Constant), otoriterliderlik, dönüstürücüliderlik, laissezfaireliderlik 
b  Dependent Variable: deneyimeksikliği 
 
 

                    Tablo 55‟teki ANOVA tablosunda F değeri 53,932 bulunmuĢtur. Buna 

ilaveten p değeri (sig.) 0,000 baĢka bir deyiĢle p 0,05 olduğundan model istatistiksel 

açıdan anlamlıdır. Bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkeni açıklama oranı R
2
 

değeri 0,193 olarak bulunmuĢtur. GerçekleĢtirilen çoklu regresyon neticesinde 

liderlik tarzları olan dönüĢtürücü liderlik, laissez-faire liderlik ve otoriter liderlik 

deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalmayı %19,3 oranında açıklamaktadır. 
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             Tablo 56. Liderlik Tarzlarının deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz 

kalma üzerine etkisine iliĢkin çoklu regresyon testi sonuçları 

 

a  Dependent Variable: deneyimeksikliği 

              Tablo 56‟ya bakıldığında her bir bağımsız değiĢkenin p değerinin p 0,05 

olduğu görülmektedir. Bu açıdan p 0,05 olduğundan hipotez 3a, hipotez 3b ve 

hipotez 3c desteklenmiĢtir. BaĢka bir ifade ile hem dönüĢtürücü liderlik tarzı hem 

laissez-faire liderlik tarzı hem de otoriter liderlik tarzının deneyim eksikliği 

nedeniyle örgütte sessiz kalma üzerine anlamlı bir etkisi vardır.  

                DönüĢtürücü liderlik tarzının deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz 

kalma üzerine etkisinin negatif yönlü olduğu(β= -0,136) görülmüĢtür. Diğer bir ifade 

ile çalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısı arttıkça, deneyim eksikliği nedeniyle 

örgütte sessiz kalma tutumlarının azaldığı söylenebilir. Bundan dolayı deneyim 

eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalma sorununun çözümü liderler tarafından 

dönüĢtürücü liderlik tarzının benimsenmesi olabilir. DönüĢtürücü liderler koçluk ve 

danıĢmanlık kapasiteleri olan, bireysel ihtiyaçlar ve kiĢisel geliĢime önem veren 

özelliklere sahip oldukları için deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalma 

sorunun üstesinden gelebilir.  

                Laissez-faire liderlik tarzının deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz 

kalma üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β= 0,316) görülmüĢtür. Diğer bir ifade 

ile çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısı arttıkça, deneyim eksikliği nedeniyle 

örgütte sessiz kalma tutumları da artmaktadır. 

M

o

d

e

l  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

1 (Constant) 
4,145 ,746  5,559 ,000   

Dönüstürücü liderlik 
-,018 ,005 -,136 -3,509 ,000 ,791 1,265 

Laissez-faire liderlik 
,113 ,015 ,316 7,567 ,000 ,685 1,459 

Otoriter liderlik 
,033 ,013 ,096 2,554 ,011 ,850 1,176 
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                Otoriter liderlik tarzının deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalma 

üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β=0,096) görülmüĢtür. Diğer bir ifade ile 

çalıĢanların otoriter liderlik tarzı algısı arttıkça, deneyim eksikliği nedeniyle örgütte 

sessiz kalma tutumları da artmaktadır.  

                Deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalma sorunu için liderler 

tarafından Laissez-faire liderlik tarzının ve Otoriter liderlik tarzının benimsenmesinin 

bir fayda sağlamadığı söylenebilir. Çünkü Laissez-faire liderlik tarzı ve Otoriter 

liderlik tarzı algısı arttıkça, deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalma 

tutumları da artmaktadır.  

 Tablo 56‟daki beta değerlerine bakıldığında, laissez-faire liderlik 

tarzının deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalma üzerindeki etkisinin 

otoriter liderlik tarzına göre çok daha yüksek olduğu görülmektedir. ĠĢgörenlerin 

laissez-faire liderlik tarzı algısının deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalma 

üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. Laissez-faire liderlik tarzı kaçınan, 

aldırmaz, pasif ve serbestlik tanıyan karakterde olduğu için, deneyim eksikliği 

nedeniyle örgütte sessiz kalma üzerinde etkisi daha fazla olmakta baĢka bir ifade ile 

deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalmayı daha fazla arttırmaktadır. 

 

 ġekil 23. Deneyim Eksikliği ile Residual P-P Grafiği 
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                   ġekil 24. Deneyim Eksikliği ile Residual Serpilme Diyagramı 

  

                ġekil 23‟e bakıldığında modelin hata terimlerinin normale yakın dağıldığı 

görülmektedir. ġekil 24 standardize edilmiĢ hata terimleri ile modelin tahmin 

değerlerinin serpilme diyagramını göstermektedir. ġekilde görüldüğü gibi hata 

terimleri rastgele dağılmıĢtır ve bir sorun gözükmemektedir. 

                ġekil 25. DönüĢtürücü Liderlik ile Residual Serpilme Diyagramı (Model-3) 

   

              ġekil 26. Laissez-faire Liderlik ile Residual Serpilme Diyagramı (Model- 3) 
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         ġekil 27. Otoriter Liderlik ile ile Residual Serpilme Diyagramı (Model- 3) 

  

                ġekil 25, Ģekil 26 ve Ģekil 27‟de standardize edilmiĢ artıklar (Standardized 

Residual) ile bağımsız değiĢkenlerin serpilme diyagramları görülmektedir. Belirtilen 

üç diyagram da eĢ varyanslılık konusunda sorun göstermemektedir. 

                 4.4.10.2. Liderlik Tarzlarının TükenmiĢlik Düzeyi Üzerine Etkisine 

ĠliĢkin Çoklu Regresyon Analizleri 

                Bu bölümde liderlik tarzları olan dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire 

liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzının tükenmiĢliğin her bir boyutu üzerine ayrı ayrı 

etkisine iliĢkin çoklu regresyon testleri yapılmıĢtır. Liderlik tarzları olan dönüĢtürücü 

liderlik tarzı, laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı bağımsız 

değiĢkenlerdir. TükenmiĢliğin alt boyutlarının her biri ayrı ayrı bağımlı değiĢken 

olarak ele alınmıĢtır. Bu kapsamda 3 ana hipotez altında toplam 9 hipotez 

oluĢturulmuĢtur. AraĢtırılan konunun mahiyeti gereği 3 ayrı çoklu regresyon modeli 

oluĢturulmuĢtur. Belirtilen bu modeller model-4, model-5 ve model-6 olarak 

adlandırılmıĢtır. Buna göre; 

                     MODEL-4: 

                     Hipotez 0: Liderlik Tarzlarının duygusal tükenme üzerinde anlamlı 

bir etkisi yoktur. 

 Hipotez 1: Liderlik Tarzlarının duygusal tükenme üzerinde anlamlı 

bir etkisi vardır.   
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 Hipotez 1a: Dönüştürücü liderlik tarzının duygusal tükenme üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

 Hipotez 1b: Laissez-faire liderlik tarzının duygusal tükenme üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

 Hipotez 1c: Otoriter liderlik tarzının duygusal tükenme üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

 Tablo 57. Liderlik Tarzlarının Duygusal Tükenme Üzerine Etkisine 

ĠliĢkin Anova Tablosu   

Model  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
6758,951 3 2252,984 40,780 ,000(a) 

Residual 
37347,026 676 55,247   

Total 
44105,976 679    

         R
2
=0,153 ; S.H.=7,43284 

         R=0,391; DüzeltilmiĢ R
2
=0,149 

          a  Predictors: (Constant), otoriterliderlik, dönüstürücüliderlik, laissezfaireliderlik 
          b  Dependent Variable: duygusaltükenme 
 

 Tablo 57‟deki ANOVA tablosunda F değeri 40,780 bulunmuĢtur. Buna 

ilaveten p değeri (sig.) 0,000 baĢka bir deyiĢle p 0,05 olduğundan model istatistiksel 

açıdan anlamlıdır. 

 Bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkeni açıklama oranı R
2
 değeri 

0,153 olarak bulunmuĢtur. GerçekleĢtirilen çoklu regresyon neticesinde liderlik 

tarzları olan dönüĢtürücü liderlik, laissez-faire liderlik ve otoriter liderlik duygusal 

tükenmeyi %15,3 oranında açıklamaktadır. 
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 Tablo 58. Liderlik Tarzlarının Duygusal Tükenme Üzerine Etkisine 

ĠliĢkin Çoklu Regresyon Testi Sonuçları  

 

M

o

d

e

l  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

1 (Constant) 
26,990 2,258  11,955 ,000   

Dönüstürücü liderlik 
-,097 ,016 -,244 -6,138 ,000 ,791 1,265 

Laissez-faire liderlik 
,181 ,045 ,171 4,006 ,000 ,685 1,459 

Otoriter liderlik 
,095 ,040 ,092 2,393 ,017 ,850 1,176 

a  Dependent Variable: duygusaltükenme 
 

                Tablo 58‟e bakıldığında her bir bağımsız değiĢkenin p değerinin p 0,05 

olduğu görülmektedir. Bundan dolayı p 0,05 olduğundan hipotez 1a, hipotez 1b ve 

hipotez 1c desteklenmiĢtir. Diğer bir ifade ile hem dönüĢtürücü liderlik tarzı hem 

laissez-faire liderlik tarzı hem de otoriter liderlik tarzının duygusal tükenme üzerine 

anlamlı bir etkisi vardır.  

                DönüĢtürücü liderlik tarzının duygusal tükenme üzerine etkisinin negatif 

yönlü olduğu(β= -0,244) görülmüĢtür. Diğer bir ifade ile çalıĢanların dönüĢtürücü 

liderlik tarzı algısı arttıkça, duygusal tükenme düzeylerinin azaldığı söylenebilir. 

Duygusal tükenme sorunuyla baĢa çıkabilmek liderler tarafından dönüĢtürücü liderlik 

tarzının benimsenmesi ile sağlanabilir. DönüĢtürücü liderler iĢgörenlerin 

memnuniyetini sağlayan, onlara yeterince ilham veren, onların beklentilerini 

karĢılayan, yüksek motivasyon sağlayan ve soyut niteliklere önem veren özelliklere 

sahip olduğu için duygusal tükenme probleminin üstesinden gelebilirler.  

                Laissez-faire liderlik tarzının duygusal tükenme üzerine etkisinin pozitif 

yönlü olduğu (β= 0,171) görülmüĢtür. Diğer bir ifade ile çalıĢanların laissez-faire 

liderlik tarzı algısı arttıkça, duygusal tükenme düzeyleri de artmaktadır. 
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                Otoriter liderlik tarzının duygusal tükenme üzerine etkisinin pozitif yönlü 

olduğu (β=0,092) görülmüĢtür. Diğer bir ifade ile çalıĢanların otoriter liderlik tarzı 

algısı arttıkça, duygusal tükenme düzeyleri de artmaktadır. 

                Duygusal tükenme sorunu ile baĢa çıkmada liderler tarafından Laissez-

faire liderlik tarzı ve Otoriter liderlik tarzının benimsenmesinin bir yararı olmadığı 

söylenebilir. Çünkü Laissez-faire liderlik tarzı ve Otoriter liderlik tarzı algısı arttıkça 

duygusal tükenme de artmaktadır. 

                 Tablo 58‟deki beta değerlerine bakıldığında, laissez-faire liderlik tarzının 

duygusal tükenme üzerindeki etkisinin otoriter liderlik tarzına göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir. ĠĢgörenlerin laissez-faire liderlik tarzı algısının duygusal 

tükenme üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. Bu durum dikkat çekici bir 

sonuçtur. Laissez-faire liderlik tarzının otoriter liderlik tarzına göre duygusal 

tükenme üzerinde daha etkili olması baĢka bir deyiĢle duygusal tükenmeyi daha fazla 

arttırması bankacılık sektörünün çalıĢma yapısının özelliklerinden kaynaklanabilir. 

Bu durum laissez-faire liderlik tarzının yoğun çalıĢma temposu gerektiren bankacılık 

sektörü için uygun olmayan bir liderlik tarzı olması ile iliĢkilendirilebilir.  

 ġekil 28. Duygusal Tükenme ile Residual P-P Grafiği 
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                  ġekil 29. Duygusal Tükenme ile Residual Serpilme Diyagramı 

  

 

 ġekil 28‟e bakıldığında modelin hata terimlerinin normale yakın 

dağıldığı görülmektedir. ġekil 29 standardize edilmiĢ hata terimleri ile modelin 

tahmin değerlerinin serpilme diyagramını göstermektedir. ġekilde görüldüğü gibi 

hata terimleri rastgele dağılmıĢtır ve bir sorun gözükmemektedir. 

 ġekil 30. DönüĢtürücü Liderlik ile Residual Serpilme Diyagramı 

(Model-4) 
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               ġekil 31. Laissez-faire Liderlik ile Residual Serpilme Diyagramı (Model-4) 

                         

 

                  ġekil 32. Otoriter Liderlik ile Residual Serpilme Diyagramı (Model-4) 

  

 

                    ġekil 30, Ģekil 31 ve Ģekil 32‟de standardize edilmiĢ artıklar 

(Standardized Residual) ile bağımsız değiĢkenlerin serpilme diyagramları 

görülmektedir. Belirtilen üç diyagram da eĢ varyanslılık konusunda sorun 

göstermemektedir. 

 MODEL-5: 

 Hipotez 0: Liderlik Tarzlarının kiĢisel baĢarı üzerinde anlamlı bir 

etkisi yoktur. 

 Hipotez 2: Liderlik Tarzlarının kiĢisel baĢarı üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır.   
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 Hipotez 2a: Dönüştürücü liderlik tarzının kişisel başarı üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

 Hipotez 2b: Laissez-faire liderlik tarzının kişisel başarı üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

 Hipotez 2c: Otoriter liderlik tarzının kişisel başarı üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır. 

              Tablo 59. Liderlik Tarzlarının KiĢisel BaĢarı Üzerine Etkisine ĠliĢkin Anova 

Tablosu    

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
2257,519 3 752,506 33,022 ,000(a) 

Residual 
15404,858 676 22,788     

Total 
17662,376 679       

R
2
=0,128; S.H.= 4,77370 

R= 0,358; DüzeltilmiĢ R
2
=0,124 

a  Predictors: (Constant), otoriterliderlik, dönüstürücüliderlik, laissezfaireliderlik 
b  Dependent Variable: kisiselbasarı 
 

              Tablo 59‟daki ANOVA tablosunda F değeri 33,022 bulunmuĢtur. Ayrıca p 

değeri (sig.) 0,000 ve p 0,05 olduğundan model istatistikî açıdan anlamlıdır. 

               Bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkeni açıklama oranı R
2
 değeri 0,128 

olarak bulunmuĢtur. BaĢka bir ifade ile gerçekleĢtirilen çoklu regresyon neticesinde 

liderlik tarzları olan dönüĢtürücü liderlik, laissez-faire liderlik ve otoriter liderlik 

kiĢisel baĢarıyı %12,8 oranında açıklamaktadır. 
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              Tablo 60. Liderlik Tarzlarının KiĢisel BaĢarı Üzerine Etkisine ĠliĢkin Çoklu 

Regresyon Testi Sonuçları  

 

a  Dependent Variable: kisiselbasarı 
 

               Tablo 60‟a bakıldığında her bir bağımsız değiĢkenin p değerinin p 0,05 

olduğu görülmektedir. Bundan dolayı p 0,05 olduğundan hipotez 2a, hipotez 2b ve 

hipotez 2c desteklenmiĢtir. BaĢka bir ifade ile hem dönüĢtürücü liderlik tarzı hem 

laissez-faire liderlik tarzı hem de otoriter liderlik tarzının kiĢisel baĢarı üzerine 

anlamlı bir etkisi vardır.  

                DönüĢtürücü liderlik tarzının kiĢisel baĢarı üzerine etkisinin pozitif yönlü 

olduğu(β= 0,271) görülmüĢtür. Diğer bir ifade ile çalıĢanların dönüĢtürücü liderlik 

tarzı algısı arttıkça, kiĢisel baĢarı düzeylerinin de arttığı söylenebilir. KiĢisel baĢarı 

düzeyinin artması liderler tarafından dönüĢtürücü liderlik tarzının benimsenmesi ile 

sağlanabilir. DönüĢtürücü liderler iĢgörenleri baĢarıya yönlendiren, onları teĢvik 

eden, onların Ģevkle hareket etmesini sağlayan ve yüksek performansa odaklanan 

özelliklere sahip olduğu için kiĢisel baĢarıyı arttırmaktadır. 

                Laissez-faire liderlik tarzının kiĢisel baĢarı üzerine etkisinin negatif yönlü 

olduğu (β= -0,156) görülmüĢtür. Diğer bir ifade ile çalıĢanların laissez-faire liderlik 

tarzı algısı arttıkça, kiĢisel baĢarı düzeyleri azalmaktadır. KiĢisel baĢarı düzeyinin 

artması liderler tarafından laissez-faire liderlik tarzının benimsenmesi ile 

sağlanamaz. Çünkü Laissez-faire liderlik tarzı algısı arttıkça kiĢisel baĢarı düzeyi 

M

o

d

e

l  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

1 (Constant) 
23,038 1,450  15,888 ,000   

 DönüĢtürücü liderlik 
,068 ,010 ,271 6,712 ,000 ,791 1,265 

 Laissez-faire liderlik 
-,104 ,029 -,156 -3,596 ,000 ,685 1,459 

 Otoriter liderlik 
,073 ,025 ,112 2,878 ,004 ,850 1,176 
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azalmaktadır. Bu durum laissez-faire liderlik tarzının bankacılık sektörü için uygun 

olmayan bir liderlik tarzı olmasından kaynaklanabilir. 

                Otoriter liderlik tarzının kiĢisel baĢarı üzerine etkisinin pozitif yönlü 

olduğu (β=0,112) görülmüĢtür. Diğer bir ifade ile çalıĢanların otoriter liderlik tarzı 

algısı arttıkça, kiĢisel baĢarı düzeyleri de artmaktadır. KiĢisel baĢarı düzeyinin 

artması liderler tarafından otoriter liderlik tarzının benimsenmesi ile sağlanabilir. 

Ortaya çıkan bu sonuç bankacılık sektörünün çalıĢma yapısının özelliklerinden 

kaynaklanabilir. Bu durum bankacılık sektörünün yüksek performans ve sistemli 

çalıĢma gerektiren bir sektör olması ile iliĢkilendirilebilir. 

      Tablo 60‟taki beta değerlerine bakıldığında, dönüĢtürücü liderlik tarzının 

kiĢisel baĢarı üzerindeki etkisinin otoriter liderlik tarzına göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. ĠĢgörenlerin dönüĢtürücü liderlik tarzı algısının kiĢisel baĢarı üzerinde 

daha etkili olduğu baĢka bir ifade ile kiĢisel baĢarıyı daha fazla arttırdığı 

görülmektedir. Bu durum beklenen bir sonuçtur. 

ġekil 33. KiĢisel BaĢarı ile Residual P-P Grafiği 

  

               ġekil 34. KiĢisel BaĢarı ile Residual Serpilme Diyagramı 
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                 ġekil 33‟e bakıldığında modelin hata terimlerinin normale yakın dağıldığı 

görülmektedir. ġekil 34 standardize edilmiĢ hata terimleri ile modelin tahmin 

değerlerinin serpilme diyagramını göstermektedir. ġekilde görüldüğü gibi hata 

terimleri rastgele dağılmıĢtır ve bir problem gözükmemektedir. 

                ġekil 35. DönüĢtürücü Liderlik ile Residual Serpilme Diyagramı (Model-5) 

  

                ġekil 36. Laissez-faire Liderlik ile Residual Serpilme Diyagramı (Model-5) 

  

            ġekil 37. Otoriter Liderlik ile Residual Serpilme Diyagramı (Model-5) 
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 ġekil 35, Ģekil 36 ve Ģekil 37‟de standardize edilmiĢ artıklar 

(Standardized Residual) ile bağımsız değiĢkenlerin serpilme diyagramları 

görülmektedir. Belirtilen üç diyagram da eĢ varyanslılık konusunda sorun 

göstermemektedir. 

 

 MODEL-6: 

 Hipotez 0: Liderlik Tarzlarının duyarsızlaĢma üzerinde anlamlı 

bir etkisi yoktur. 

 Hipotez 3: Liderlik Tarzlarının duyarsızlaĢma üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır.   

 Hipotez 3a: Dönüştürücü liderlik tarzının duyarsızlaşma üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

 Hipotez 3b: Laissez-faire liderlik tarzının duyarsızlaşma üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

 Hipotez 3c: Otoriter liderlik tarzının duyarsızlaşma üzerinde anlamlı 

bir etkisi vardır. 

 Tablo 61. Liderlik Tarzlarının DuyarsızlaĢma Üzerine Etkisine ĠliĢkin 

Anova Tablosu   

Model  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
1861,723 3 620,574 43,793 ,000(a) 

Residual 
9579,400 676 14,171   

Total 
11441,124 679    

        R
2
=0,163; S.H.= 3,76440 

        R=0, 403; Düzeltilmiş R
2
=0,159 

        a  Predictors: (Constant), otoriterliderlik, dönüstürücüliderlik, laissezfaireliderlik 
        b  Dependent Variable: duyarsızlaşma 
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                Tablo 61‟deki ANOVA tablosunda F değeri 43,793 bulunmuĢtur. Ayrıca p 

değeri (sig.) 0,000 olarak bulunmuĢtur. Bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkeni 

açıklama oranı olan R
2
 değeri 0,163 olarak bulunmuĢtur. 

                Tablo 62. Liderlik Tarzlarının DuyarsızlaĢma Üzerine Etkisine ĠliĢkin 

Çoklu Regresyon Testi Sonuçları 

Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

1 (Constant) 
10,491 1,143  9,175 ,000   

 Dönüstürücü liderlik 
-,031 ,008 -,154 -3,899 ,000 ,791 1,265 

 Laissez-faire liderlik 
,168 ,023 ,312 7,349 ,000 ,685 1,459 

 Otoriter liderlik 
-,005 ,020 -,009 -,248 ,804 ,850 1,176 

a  Dependent Variable: duyarsızlaşma 
 

               Tablo 62‟ye bakıldığında dönüĢtürücü liderlik ve laissez-faire liderlik için 

p 0,05 olduğu görülmektedir. Ancak otoriter liderlik için p>0,05 olduğundan bu 

değiĢken modele anlamlı bir katkı sağlamadığından modelden çıkartılarak analiz 

tekrar yapılmıĢtır.      

             Tablo 63. DönüĢtürücü ve Laissez-faire Liderlik Tarzlarının DuyarsızlaĢma 

Üzerine Etkisine ĠliĢkin Anova Tablosu 

   

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
1860,854 2 930,427 65,750 ,000(a) 

Residual 
9580,270 677 14,151     

Total 
11441,124 679       

R
2
=0,163; S.H.= 3,76179 

R=0, 403; DüzeltilmiĢ R
2
=0,160 

a  Predictors: (Constant), laissezfaireliderlik, dönüstürücüliderlik 
b  Dependent Variable: duyarsızlaşma 
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             Tablo 63‟teki ANOVA tablosunda F değeri 65,750 bulunmuĢtur. Ayrıca p 

değeri (sig.) 0,000 baĢka bir deyiĢle p 0,05 olduğundan model istatistiki açıdan 

anlamlıdır. Bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkeni açıklama oranı olan R
2
 değeri 

0,163 olarak bulunmuĢtur. BaĢka bir deyiĢle gerçekleĢtirilen çoklu regresyon 

neticesinde liderlik tarzları olan dönüĢtürücü liderlik ve laissez-faire liderlik 

duyarsızlaĢmayı %16,3 oranında açıklamaktadır. 

             Tablo 64. DönüĢtürücü ve Laissez-faire Liderlik Tarzlarının DuyarsızlaĢma 

Üzerine Etkisine ĠliĢkin Çoklu Regresyon Testi Sonuçları 

  

a  Dependent Variable: duyarsızlaşma 
 

             Tablo 64‟e bakıldığında her iki bağımsız değiĢkenin de p değerinin p 0,05 

olduğu görülmektedir. Bundan dolayı p 0,05 olduğundan hipotez 3a ve hipotez 3b 

desteklenmiĢtir. BaĢka bir ifade ile hem dönüĢtürücü liderlik tarzı hem de laissez-

faire liderlik tarzının duyarsızlaĢma üzerine anlamlı bir etkisi vardır.  

             DönüĢtürücü liderlik tarzının duyarsızlaĢma üzerine etkisinin negatif yönlü 

olduğu(β= -0,155) görülmüĢtür. Diğer bir ifade ile çalıĢanların dönüĢtürücü liderlik 

tarzı algısı arttıkça, duyarsızlaĢma düzeylerinin azaldığı söylenebilir. DuyarsızlaĢma 

düzeyinin azalması liderler tarafından dönüĢtürücü liderlik tarzının benimsenmesi ile 

sağlanabilir. DönüĢtürücü liderler iĢgörenleri önemseyen, onların iĢleriyle 

bütünleĢmesini sağlayan ve onların iĢlerinden tatmin olmasını sağlayan özelliklere 

sahip olduğu için duyarsızlaĢmayı önleyebilirler. 

M

o

d

e

l 

  

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

1 (Constant) 
10,394 1,074  9,674 ,000     

  dönüstürücüliderlik 
-,031 ,008 -,155 -3,923 ,000 ,793 1,261 

  laissezfaireliderlik 
,166 ,021 ,309 7,814 ,000 ,793 1,261 
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                Laissez-faire liderlik tarzının duyarsızlaĢma üzerine etkisinin pozitif yönlü 

olduğu (β= 0,309) görülmüĢtür. Diğer bir ifade ile çalıĢanların laissez-faire liderlik 

tarzı algısı arttıkça, duyarsızlaĢma düzeyleri de artmaktadır. DuyarsızlaĢma 

düzeyinin azalması liderler tarafından laissez-faire liderlik tarzının benimsenmesi ile 

sağlanamaz. Çünkü Laissez-faire liderlik tarzı algısı arttıkça duyarsızlaĢma düzeyi de 

artmaktadır. Laissez-faire liderlik tarzı aldırmaz, pasif, iĢgörenleri kendi haline 

bırakan ve fazla serbestlik tanıyan karakterde olduğu için, duyarsızlaĢmayı 

arttırabilir. Bununla beraber bu sonuç bankacılık sektörünün çalıĢma yapısının 

özellikleri ile iliĢkili olabilir. 

                    ġekil 38.DuyarsızlaĢma ile Residual P-P Grafiği 

  

                   ġekil 39. DuyarsızlaĢma ile Residual Serpilme Diyagramı 

   

 ġekil 38‟e bakıldığında modelin hata terimlerinin normale yakın 

dağıldığı görülmektedir. ġekil 39 standardize edilmiĢ hata terimleri ile modelin 
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tahmin değerlerinin serpilme diyagramını göstermektedir. ġekilde görüldüğü gibi 

hata terimleri rastgele dağılmıĢtır ve bir problem gözükmemektedir. 

                ġekil 40. DönüĢtürücü Liderlik ile Residual Serpilme Diyagramı (Model-6) 

  

                ġekil 41. Laissez-faire Liderlik ile Residual Serpilme Diyagramı (Model-6) 

  

 ġekil 40 ve Ģekil 41‟de standardize edilmiĢ artıklar (Standardized 

Residual) ile bağımsız değiĢkenlerin serpilme diyagramları görülmektedir. Belirtilen 

iki diyagram da eĢ varyanslılık konusunda problem göstermemektedir. 

 AĢağıdaki Ģekil 42‟de liderlik tarzlarının örgütsel sessizlik üzerine 

etkisine iliĢkin oluĢturulan model-1, model-2 ve model-3‟e iliĢkin çoklu regresyon 

testi sonuçlarının β değerleri özet olarak gösterilmiĢtir.  ġekil 43‟te ise liderlik 

tarzlarının tükenmiĢlik düzeyi üzerine etkisine iliĢkin oluĢturulan model-4, model-5 

ve model-6‟ya iliĢkin çoklu regresyon testi sonuçlarının β değerleri özet Ģeklinde 

ifade edilmiĢtir. 
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                ġekil 42. Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisine ĠliĢkin 

Çoklu Regresyon Testi Sonuçları(Özet) 

 

               ġekil 43. Liderlik Tarzlarının TükenmiĢlik Düzeyi Üzerine Etkisine ĠliĢkin 

Çoklu Regresyon Testi Sonuçları(Özet) 
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              4.4.11. Örgütsel Sessizlik ve TükenmiĢlik Düzeyini Etkileyen Faktörlere 

ĠliĢkin Lojistik Regresyon Analizleri 

              Lojistik regresyon analizinin odaklandığı nokta, kiĢilerin hangi grubun üyesi 

olduğunu kestirmede kullanılacak bir regresyon denklemi oluĢturmaktır. Lojistik 

regresyon analizinin amacı kategorik bağımlı değiĢkenin değerini tahmin etmek 

olduğundan, aslında burada yapılmak istenen iki ya da daha fazla gruba iliĢkin 

“üyelik” tahminidir. Diğer bir ifade ile kiĢilerin farklı gruplara ayrılarak 

sınıflandırılmasıdır. Buna göre bu analizin amaçlarından birinin sınıflandırmak 

diğerinin ise bağımlı ve bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢkileri araĢtırmak olduğu 

söylenebilir (Çokluk, ġekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 50). 

              Lojistik regresyonda bağımsız değiĢkenlerin ölçüm biçimi hakkında 

kısıtlayıcı bir durum bulunmamaktadır. Birden çok bağımsız değiĢken varsa her biri 

baĢka bir ölçüm biçimine sahip olabilir. Lojistik regresyonda bağımsız değiĢkenlerin 

dağılımı hakkında herhangi bir varsayım yoktur. Bağımsız değiĢkenlerin normal 

dağılıma sahip olması, varyansların homojen olması ve iliĢkilerin doğrusallığı 

aranmaz. Ancak doğrusal regresyon analizinde bağımsız değiĢkenlerin dağılımı ile 

ilgili varsayımlar vardır ve yerine getirilmelidir (Sümbüloğlu ve Akdağ, 2009: 71). 

                Ġki kategorili (binary) lojistik regresyon bağımlı değiĢkenin iki kategorili 

olduğu lojistik regresyon yöntemidir. Kodlama yaparken genellikle riskin olmadığı 

durum için “0” kullanılırken, riskin olduğu durum için “1” kodu kullanılır. Bağımsız 

değiĢkenlerin tipi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bağımsız değiĢkenler 

sürekli sayısal, kesikli sayısal, sırasız veya sıralanabilir niteliksel değiĢken tiplerinde 

bulunabilir. Lojistik regresyonda bağımlı/yanıt değiĢkenin değerinin kestirilmesi ile 

ilgilenilmez. Bunun yerine bağımlı değiĢkenin 1 değerini alması olasılığı (riskli 

durum 1 olarak saptandığında) kestirilmeye çalıĢılmaktadır. Bulunan sonuç bir 

olasılık değeri olduğundan sadece “0” ile “1” arasında değerler alır. Diğer yandan 

mesela spor bilimlerinde baĢarılı olma “1” ile baĢarısız olma “0” ile gösterilmesi 

faydalıdır. Bazı alanlarda olgunun ortaya çıkması “1” çıkmaması ise “0” ile 

tanımlanabilir (Alpar, 2011: 615-623). 
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                 Bağımlı değiĢkenin kategorik olarak belirtildiği durumlarda, bağımlı 

değiĢken ile bağımsız değiĢken(ler) arasındaki iliĢki lojistik regresyon yöntemiyle 

araĢtırılır. Ġki kategorili lojistik regresyon iyileĢti-iyileĢmedi, hasta-sağlam, etkili-

etkisiz gibi olabilir. Lojistik regresyon analizi Ģu amaçlar için kullanılabilir: 1) 

Bağımsız değiĢkenlerle kategorik bağımlı değiĢkeni kestirmek, 2) DeğiĢimin 

bağımsız değiĢkenler tarafından tanımlanma yüzdesini belirlemek, 3)Bağımsız 

değiĢkenlerin oransal önemliliklerini belirlemek ve 4) DeğiĢkenler arası iliĢkilerin 

gücünü ölçmektir (Sümbüloğlu ve Akdağ, 2007: 37-38). 

             Ġkili lojistik regresyon analizine geçmeden önce bağımlı değiĢkenler olan 

örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik alt boyutları için veri setinin ikili duruma 

getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik 

değiĢkenlerinin alt boyutları için daha önce hesaplanan faktör toplam puanlarının 

ortalamaları hesaplanmıĢtır. Belirtilen bu değiĢkenlerin alt boyutlarının her biri için 

ayrı ayrı gerçekleĢtirilmek suretiyle ortalamanın altındaki değerler için “0” değeri 

verilirken, ortalama ve üstündeki değerler için “1” değeri verilmiĢtir. Bu açıdan “0” 

değeri katılmıyorum anlamına gelirken “1” değeri katılıyorum anlamına gelmektedir. 

Tablo 65. AraĢtırmada Kullanılan DeğiĢkenler Ġçin Toplam Puan Ortalamaları 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili 

Korkular 

680 14,00 70,00 31,1971 14,14930 

Yönetsel ve Örgütsel 

Nedenler 

680 13,00 65,00 29,8515 13,18800 

Deneyim Eksikliği 680 3,00 15,00 5,7147 2,72680 

Duygusal Tükenme 680 9,00 45,00 24,0941 8,05961 

KiĢisel BaĢarı 680 11,00 40,00 29,8059 5,10023 

DuyarsızlaĢma 680 5,00 25,00 10,7735 4,10487 

Valid N (listwise) 680     

             Tablo 65‟te araĢtırmada kullanılan değiĢkenler için toplam puan ortalamaları 

gösterilmiĢtir. ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular için puan ortalaması 31,1971; Yönetsel 

ve örgütsel nedenler için puan ortalaması 29,8515; Deneyim eksikliği için puan 

ortalaması 5,7147; Duygusal tükenme için puan ortalaması 24,0941; KiĢisel baĢarı 

için puan ortalaması 29,8059; DuyarsızlaĢma için puan ortalaması 10,7735‟tir. 
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                  4.4.11.1. Örgütsel Sessizliği Etkileyen Faktörlere ĠliĢkin Lojistik 

Regresyon Analizleri 

                  Demografik değiĢkenlerin ve liderlik tarzlarının örgütsel sessizliğin alt 

boyutları olan “ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular”, “Yönetsel ve örgütsel nedenler” ve 

“Deneyim eksikliği” üzerine ayrı ayrı etkisine iliĢkin ikili lojistik regresyon 

yapılmıĢtır. Bu kapsamda bağımsız değiĢkenler olarak demografik değiĢkenler ve 

liderlik tarzları alt boyutları belirlenmiĢtir. Bu bağımsız değiĢkenlerin bağımlı 

değiĢkenler olan “ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular”, “Yönetsel ve örgütsel nedenler” 

ve “Deneyim eksikliği”nin her biri ile ayrı ayrı iliĢkili olup olmadığını belirlemek 

adına ki-kare anlamlılık testi yapılmıĢtır. Bu kapsamdaki analizler sonucunda p 

değeri 0,05‟in altında olan değiĢkenler modele alınmıĢtır. Buna ilaveten her bir 

bağımsız değiĢkenle bağımlı değiĢken arasında tek değiĢkenli lojistik regresyon 

analizi yapılmıĢ ve p değerleri incelenmiĢtir. Bu kapsamdaki analizler sonucunda p 

değeri 0,25‟in altında olan değiĢkenler modele alınmıĢtır. 

                       MODEL-1 

                       Bağımsız değiĢkenler olan demografik değiĢkenler ve liderlik tarzları 

alt boyutlarının bağımlı değiĢken olan “ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular” ile iliĢkili 

olup olmadığını belirlemek için ki-kare anlamlılık testi yapılmıĢtır. Buna ilaveten her 

bir bağımsız değiĢkenle bağımlı değiĢken arasında tek değiĢkenli lojistik regresyon 

analizi yapılmıĢtır. Bu analizlere göre modele alınan değiĢkenler belirlenmiĢtir. 

            Tablo 66. ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular ile Bağımsız DeğiĢkenler 

Arasındaki Ki-Kare Analizi ve Tek DeğiĢkenli Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları 

DeğiĢkenler Pearson Ki-Kare  p-Anlamlılık(Çift 

Taraflı)-p˂ 0,05 

p-Tek DeğiĢkenli 

Lojistik 

Regresyon 

Analizi-p˂ 0,25 

Cinsiyet 0,898 0,343 0,343 

YaĢ 8,038 0,090 0,092 

Öğrenim Düzeyi 2,075 0,557 0,559 

ÇalıĢma Yılı 5,949 0,203 0,205 
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Medeni Durumu 0,149 0,700 0,700 

Çocuk Sayısı 0,153 0,926 0,926 

Evlilik Yılı 3,833 0,429 0,432 

EĢin ĠĢ Durumu 0,000 0,985 0,985 

YetiĢtiği Yer 1,713 0,788 0,790 

KardeĢ Sayısı 8,799 0,032 0,036 

Baba Eğitimi 5,101 0,165 0,896 

Anne Eğitimi 2,943 0,401 0,404 

Ev Durumu 0,000 0,999 0,999 

Otomobil Durumu 0,014 0,905 0,905 

Banka Türü 2,107 0,147 0,147 

DönüĢtürücü Liderlik Tarzı 218,531 0,000 0,000 

Laissez-faire Liderlik Tarzı 128,279 0,000 0,000 

Otoriter Liderlik Tarzı 87,463 0,000 0,000 

 Tablo 66‟da görüldüğü gibi ki-kare anlamlılık testinde kardeĢ sayısı 

(p=0,032), dönüĢtürücü liderlik tarzı (p=0,000), laissez-faire liderlik tarzı (p=0,000) 

ve otoriter liderlik tarzı(p=0,000) ile “ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular” arasındaki 

farklar anlamlıdır(p˂ 0,05).  

 Tablo 66‟da görüldüğü gibi tek değiĢkenli lojistik regresyon analizi 

sonucunda yaĢ (p=0,092), çalıĢma yılı (p=0,205), kardeĢ sayısı (p=0,036), banka türü 

(p=0,147), dönüĢtürücü liderlik tarzı (p=0,000), laissez-faire liderlik tarzı (p=0,000) 

ve otoriter liderlik tarzı(p=0,000) ile “ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular” arasındaki 

farklar anlamlıdır(p˂ 0,25). 

                    GerçekleĢtirilen analizler neticesinde ikili lojistik regresyon modeline 

bağımsız değiĢkenler olarak yaĢ, çalıĢma yılı, kardeĢ sayısı, banka türü, dönüĢtürücü 

liderlik tarzı, laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı dâhil edilmiĢtir. Diğer 

bağımsız değiĢkenler modele alınmamıĢtır. 

 Bu kapsamda belirtilen yedi bağımsız değiĢken alınarak oluĢturulan 

ikili lojistik regresyon modelinin geçerliliği Hosmer ve Lemeshow testiyle 

sınanmıĢtır.  

 Hosmer ve Lemeshow testi, hosmer ve lemeshow ki-kare uyum iyiliği 

testi olarak da isimlendirilir. Bu test lojistik regresyon modelinin bir bütün olarak 
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uyumunu değerlendirir. Özellikle yordayıcı değiĢkenlerin sürekli değiĢkenler olduğu 

durumlarsa ya da küçük örneklemlerle çalıĢıldığı durumlarda geleneksel ki-kare 

testinden çok daha fazla güçlüdür. Bu açıdan da geleneksel ki-kare yöntemi ile 

hesaplanan Omnibus testinin daha güçlü bir alternatifi olduğu söylenebilir. Hosmer 

ve Lemeshow testine iliĢkin sonucun anlamlı olmaması (p>0,05), model-veri 

uyumunun yeterli seviyede olduğunu gösterir (Çokluk, ġekercioğlu ve Büyüköztürk, 

2012: 100).  

            Tablo 67. ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular için Hosmer ve Lemeshow testi 

(Model-1) 

Step Chi-square df Sig. 

1 19,845 8 ,011 

 

                 Tablo 67‟de görüldüğü gibi Hosmer ve Lemeshow testi sonucu bulunan ki-

kare değeri 19,845 ve p=0,011‟dir.  

              H0= ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular için oluĢturulan ikili lojistik regresyon 

modeli uygundur. 

               H1= ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular için oluĢturulan ikili lojistik regresyon 

modeli uygun değildir. 

             Tablo 67‟de görüldüğü gibi p=0,011˂ 0,05 olduğundan H0 reddedilmiĢtir. 

              Daha sonra ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular için gerçekleĢtirilen ikili lojistik 

regresyon modeli sonuçları ele alınmıĢtır. Ancak bunun öncesinde Logit, Odds, -2 

Log Likelihood, Cox ve Snell R
2
, Nagelkerke R

2
, Wald istatistiği, Üstel lojistik 

regresyon katsayısı (Exp(β)) ile ilgili bilgiler verilmiĢtir. 

 Logit, Odds oranının doğal logaritması olarak açıklanabilir. Odds, bir 

olayın olma olasılığının o olayın olmama olasılığına bölümü olarak ifade edilebilir 

(Çokluk, ġekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 99). 
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              -2LogL istatistiği genellikle modele bağımsız değiĢken ilave edildiğinde 

modelin hatasını ifade eder. Bu nedenle -2logL istatistiği bağımlı değiĢkendeki 

açıklanmayan varyansın anlamlılığını ifade eder. Bu istatistik sapan ki-kare olarak da 

bilinir. Bu istatistiğin anlamlı olmaması lojistik regresyon analizinde istenen durumu 

gösterir. Bu istatistik SPSS çıktılarında “-2 Log Likelihood” olarak geçer. Cox ve 

Snell R
2
, olabilirlik esasına göre çoklu R

2 
istatistiğine benzer. Ġstatistiğin maksimum 

değerinin genellikle 1‟den küçük olması bu istatistiğin yorumunu güçleĢtirir. 

Nagelkerke R
2
 ise Cox ve Snell R

2
 istatistiğinin 0-1 aralığında değerler almasını 

sağlamak amacıyla geliĢtirilen bir istatistiktir (Albayrak, 2006: 459-461). 

                   -2 Log Likelihood, bir model uyumu indeksi olarak ifade edilebilir. En çok 

olabilirlik kestiriminin ne kadar iyi uyuma iĢaret ettiğine dair temel ölçü, çoklu 

regresyondaki kareler toplamına benzeyen “olabilirlik değeridir (likelihood value)”. 

Lojistik regresyon, kestirilen model uyumunu olabilirlik değerinin -2 log‟unu almak 

suretiyle ölçer. -2LL‟nin alabileceği en küçük değer sıfır (0)‟dır ve mükemmel 

uyuma iĢaret eder. -2LL=0 olduğunda, olabilirlik=1 olur. Cox & Snell R
2
 ve 

Nagelkerke R
2
, model tarafından bağımlı değiĢkende açıklanan varyansın iki farklı 

yoldan kestirilmesini temsil eder ve çoklu regresyondaki R
2
 ile benzer olarak 

yorumlanır. BaĢka bir ifade ile her iki değer de lojistik model tarafından açıklanan 

varyans miktarını ifade eder ve 1,00 mükemmel model uyumuna karĢılık gelir. 

Dolayısıyla daha büyük değerler daha iyi model uyumunu gösterir. Cox & Snell R
2 

hiçbir zaman 1‟e ulaĢamadığı ve yorumlanması da bu nedenle kolay olmadığı için 

Nagelkerke R
2 

hesaplanmaktadır. Nagelkerke R
2
 katsayısı, ranjın 0-1 arasında 

değiĢmesini sağlamak için Cox & Snell R
2 

katsayısının değiĢime uğramıĢ halidir. 

Bundan dolayı her zaman Nagelkerke R
2
 değeri, Cox & Snell R

2
 değerinden daha 

büyüktür (Çokluk, ġekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 99-100). 

                 Lojistik regresyon modellerindeki bağımlı değiĢkenlerle bağımsız 

değiĢkenler arasındaki iliĢkinin derecesini ifade eden Cox & Snell R
2
 ve Nagelkerke 

R
2 

değerlerinin daha büyük ve -2LogL istatistiğinin ise daha küçük olması önemlidir. 

Model verileri tam olarak temsil ederse olabilirlik 1 ve -2LogL istatistiği sıfır olur. 

Bundan dolayı daha küçük -2LogL istatistiği her zaman daha iyi bir modeli ifade 

eder (Albayrak, 2006: 459).  
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             Wald istatistiği, modelin anlamlılığını test eden yöntemlerden biri olarak 

ifade edilebilir. Wald istatistiği β‟nın anlamlılığına iliĢkin bir ölçüdür ve her bir 

değiĢkenin modele katkısını gösterir. Üstel lojistik regresyon katsayısı (Exp(β)) ise 

her bir değiĢken için hesaplanan odds oranıdır. Yordayıcı değiĢkendeki bir birimlik 

değiĢmeden kaynaklı olarak odds oranında meydana gelen değiĢmeyi ifade eder 

(Çokluk, ġekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 100). 

 Lojistik regresyon, bağımlı değiĢkenin tahmini değerlerini olasılık olarak 

hesaplamak suretiyle olasılık kurallarına uygun sınıflama yapma imkânı veren bir 

istatistiksel yöntemdir. Her bir parametrenin Exp(β) değerleri Odds Ratio (OR) 

değerleri olarak ele alınmaktadır. Bu sayede Exp(βp), Y değiĢkeninin Xp 

değiĢkeninin etkisi ile kaç kat daha fazla ya da yüzde kaç oranda fazla gözlenme 

olasılığına sahip olduğunu gösterir. βp katsayısının önemliliği aynı zamanda 

ORp=Exp(βp)‟nın da önemliliği olarak değerlendirilir (Özdamar, 2011: 573).  

           Tablo 68. ĠĢle ve ĠliĢkilerle Ġlgili Korkular için Ġkili Lojistik Regresyon 

Modeli Sonuçları  

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

YaĢ 
    10,047 4 ,040   

  YaĢ(26-30) ,921 ,373 6,108 1 ,013 2,513 

  YaĢ(31-35) ,330 ,435 ,577 1 ,447 1,391 

  YaĢ(36-40) ,590 ,522 1,278 1 ,258 1,803 

  YaĢ(41 ve üzeri) ,154 ,613 ,063 1 ,801 1,167 

  ÇalıĢma yılı     2,040 4 ,728   

  ÇalıĢma yılı (2-5 yıl) ,354 ,338 1,097 1 ,295 1,424 

  ÇalıĢma yılı (6-10 yıl) ,486 ,416 1,362 1 ,243 1,626 

  ÇalıĢma yılı (11-15 yıl) ,664 ,478 1,926 1 ,165 1,942 

  ÇalıĢma yılı (16 ve üzeri yıl) ,674 ,603 1,250 1 ,264 1,963 

  KardeĢ sayısı     6,368 3 ,095   

  KardeĢ sayısı(2) -,260 ,371 ,490 1 ,484 ,771 

  KardeĢ sayısı(3) -,759 ,395 3,692 1 ,055 ,468 

  KardeĢ sayısı(4) -,588 ,426 1,900 1 ,168 ,556 

  Banka türü(Kamu Bankası) -,035 ,203 ,030 1 ,863 ,966 

  Dönüstürücü liderlik -,058 ,006 83,470 1 ,000 ,944 

  Laissezfaire liderlik ,046 ,015 9,647 1 ,002 1,047 

  Otoriter liderlik ,070 ,014 24,900 1 ,000 1,073 

  Constant 1,985 ,909 4,767 1 ,029 7,279 

a  Variable(s) entered on step 1: Yaş, Çalışmayılı, Kardeşsayısı, Bankatürü, Dönüstürücüliderlik, 
Laissezfaireliderlik, Otoriterliderlik. 
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-2 Log likelihood=693,614; Cox & Snell R Square=0,305; Nagelkerke R Square=0,406; 

Ki-kare Test Ġstatistiği=246,942, p=0,000; Doğru Sınıflandırma Yüzdesi= %75,6 

 ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular için gerçekleĢtirilen ikili lojistik regresyon 

modeli sonuçlarına göre -2 Log likelihood 693,614 olarak bulunmuĢtur. Aynı 

zamanda Cox & Snell R
2 

istatistiği 0,305 iken Nagelkerke R
2 

istatistiği 0,406 olarak 

bulunmuĢtur. Omnibus testi sonucu bulunan Ki-kare test istatistiği 246,942 ve 

p=0,000‟dır. Omnibus testi sonucu bulunan ki-kare test istatistiği anlamlıdır. Doğru 

sınıflandırma yüzdesi ise %75,6‟dır. 

               Tablo 68‟de ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular için gerçekleĢtirilen ikili 

lojistik regresyon modeli sonuçları yer almaktadır. Buna göre 26-30 yaĢ aralığında 

olan iĢgörenlerin 25 ve altında yaĢa sahip olan iĢgörenlere göre iĢle ve iliĢkilerle ilgili 

korkular nedeniyle örgütte sessiz kalmaları 2,513 kat fazladır(p 0,05). Bu durum 

26-30 yaĢ arası iĢgörenlerin iĢ hayatına yeni baĢlamıĢ olmaları ve dolayısıyla da 

iĢyerinde fikirlerini aktarmayı riskli görmeleri ile iliĢkili olabilir. Aynı zamanda bu 

durum 26-30 yaĢ arası iĢgörenlerin yaptıkları iĢle ve iĢ arkadaĢlarıyla ilgili kaygıları 

olabileceğinden kaynaklanabilir. 

               ÇalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısına sahip olması iĢle ve 

iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalmayı 0,944 kat azaltmaktadır 

(p 0,05). Bu durum beklenen bir sonuçtur.  Çünkü dönüĢtürücü liderler iĢgörenlerin 

fikirlerini önemseyen, onların problemleriyle ilgilenen ve onların potansiyellerini 

ortaya çıkaran özelliklere sahip oldukları için, iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular 

nedeniyle örgütte sessiz kalma problemiyle baĢa çıkabilirler. 

                 Yine çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısına sahip olması iĢle ve 

iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalmayı 1,047 kat 

arttırmaktadır(p 0,05). Buna ilave olarak çalıĢanların otoriter liderlik tarzı algısına 

sahip olması iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalmayı 1,073 

kat arttırmaktadır(p 0,05). ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz 

kalma problemiyle baĢa çıkmada liderlerin laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter 

liderlik tarzını benimsemesinin bir fayda sağlamayacağı söylenebilir.  
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   Tablo 68‟deki Exp(B) değerlerine bakıldığında, otoriter liderlik 

tarzının iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalma üzerindeki 

etkisinin laissez-faire liderlik tarzına göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle iĢgörenlerin otoriter liderlik tarzı algısının iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular 

nedeniyle örgütte sessiz kalma üzerinde daha etkili olduğu baĢka bir ifade ile iĢle ve 

iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalmayı daha çok arttırdığı 

söylenebilir. Bu duruma otoriter liderlik tarzının üstünlük, otorite ve itaat gibi 

karakteristiklere sahip olması neden olabilir. 

                           MODEL-2 

                       Bağımsız değiĢkenler olan demografik değiĢkenler ve liderlik tarzları 

alt boyutlarının bağımlı değiĢken olan “Yönetsel ve Örgütsel Nedenler” ile iliĢkili 

olup olmadığını belirlemek için ki-kare anlamlılık testi yapılmıĢtır. Buna ilaveten her 

bir bağımsız değiĢkenle bağımlı değiĢken arasında tek değiĢkenli lojistik regresyon 

analizi yapılmıĢtır. Bu analizlere göre modele alınan değiĢkenler belirlenmiĢtir. 

              Tablo 69. Yönetsel ve Örgütsel Nedenler ile Bağımsız DeğiĢkenler 

Arasındaki Ki-Kare Analizi ve Tek DeğiĢkenli Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları 

DeğiĢkenler Pearson Ki-Kare  p-Anlamlılık(Çift 

Taraflı)-p˂ 0,05 

p-Tek DeğiĢkenli 

Lojistik Regresyon 

Analizi-p˂ 0,25 

Cinsiyet  2,057  0,151 0,152 

YaĢ  2,386  0,665 0,666 

Öğrenim Düzeyi  3,658  0,301 0,307 

ÇalıĢma Yılı  3,353  0,501 0,503 

Medeni Durumu  0,000  0,998 0,998 

Çocuk Sayısı  1,209  0,546 0,547 

Evlilik Yılı  1,996  0,737 0,738 

EĢin ĠĢ Durumu  0,077  0,781 0,781 

YetiĢtiği Yer  2,897  0,575 0,584 

KardeĢ Sayısı  6,700  0,082 0,084 

Baba Eğitimi  8,730  0,033 0,215 

Anne Eğitimi  10,756  0,013 0,015 

Ev Durumu  0,036  0,850 0,850 
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Otomobil Durumu  0,001  0,981 0,981 

Banka Türü 

 

 11,525  0,001 0,001 

DönüĢtürücü Liderlik 

Tarzı 

238,330  0,000 0,000 

Laissez-faire Liderlik 

Tarzı 

151,028  0,000 0,000 

Otoriter Liderlik Tarzı  83,299  0,000 0,000 

                   Tablo 69‟da görüldüğü gibi ki-kare anlamlılık testinde baba eğitimi 

(p=0,033), anne eğitimi (p=0,013), banka türü (p=0,001), dönüĢtürücü liderlik tarzı 

(p=0,000), laissez-faire liderlik tarzı (p=0,000) ve otoriter liderlik tarzı(p=0,000) ile 

“Yönetsel ve Örgütsel Nedenler” arasındaki farklar anlamlıdır.  

             Tablo 69‟da görüldüğü gibi tek değiĢkenli lojistik regresyon analizi 

sonucunda cinsiyet (p=0,152), kardeĢ sayısı (p=0,084), baba eğitimi (p=0,215), anne 

eğitimi (p=0,015), banka türü (p=0,001), dönüĢtürücü liderlik tarzı (p=0,000), 

laissez-faire liderlik tarzı (p=0,000) ve otoriter liderlik tarzı(p=0,000) ile “Yönetsel 

ve Örgütsel Nedenler” arasındaki farklar anlamlıdır.  

               GerçekleĢtirilen analizler neticesinde ikili lojistik regresyon modeline 

bağımsız değiĢkenler olarak cinsiyet, kardeĢ sayısı, baba eğitimi, anne eğitimi, banka 

türü, dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı 

dâhil edilmiĢtir. Diğer bağımsız değiĢkenler modele alınmamıĢtır. 

                  Bu kapsamda belirtilen sekiz bağımsız değiĢken alınarak oluĢturulan ikili 

lojistik regresyon modelinin geçerliliği Hosmer ve Lemeshow testiyle sınanmıĢtır.  

            Tablo 70. Yönetsel ve Örgütsel Nedenler için Hosmer ve Lemeshow testi 

(Model-2) 

    
 

 
  

 
 

 
 

Step Chi-square df Sig. 

1 
2,915 8 ,940 
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              Tablo 70‟te görüldüğü gibi Hosmer ve Lemeshow testi sonucu bulunan ki-

kare değeri 2,915 ve p=0,940‟tır.                               

            H0= Yönetsel ve Örgütsel Nedenler için oluĢturulan ikili lojistik regresyon 

modeli uygundur. 

            H1= Yönetsel ve Örgütsel Nedenler için oluĢturulan ikili lojistik regresyon 

modeli uygun değildir. 

                 Tablo 70‟te görüldüğü gibi p=0,940>0,05 olduğundan model uygundur. 

Bu kapsamda H0 desteklenmiĢtir. 

                Tablo 71. Yönetsel ve Örgütsel Nedenler için Ġkili Lojistik Regresyon 

Modeli Sonuçları          

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Cinsiyet(Erkek) 
-,029 ,200 ,020 1 ,886 ,972 

  KardeĢ sayısı     2,915 3 ,405   

  KardeĢ sayısı (2) -,019 ,383 ,002 1 ,961 ,981 

  KardeĢ sayısı (3) -,345 ,413 ,695 1 ,404 ,708 

  KardeĢ sayısı (4) ,153 ,452 ,115 1 ,735 1,166 

  Baba eğitimi     1,650 3 ,648   

  Baba eğitimi(Ġlk-orta) -19,741 19074,350 ,000 1 ,999 ,000 

  Baba eğitimi(Lise) -19,841 19074,350 ,000 1 ,999 ,000 

  Baba eğitimi(Üniversite) -19,392 19074,350 ,000 1 ,999 ,000 

  Anne eğitimi     5,600 3 ,133   

  Anne eğitimi(Ġlk-orta) -,788 ,569 1,915 1 ,166 ,455 

  Anne eğitimi(Lise) -1,297 ,639 4,124 1 ,042 ,273 

  Anne eğitimi(Üniversite) -,685 ,721 ,903 1 ,342 ,504 

  Banka türü(Kamu 

Bankası) 
,297 ,201 2,188 1 ,139 1,346 

  Dönüstürücü liderlik -,066 ,007 93,788 1 ,000 ,936 

  Laissezfaire liderlik ,054 ,015 12,569 1 ,000 1,055 

  Otoriter liderlik ,074 ,015 25,142 1 ,000 1,077 

  Constant 
23,669 19074,350 ,000 1 ,999 

190156937

29,298 

a  Variable(s) entered on step 1: Cinsiyet, Kardeşsayısı, Babaeğitimi, Anneeğitimi, Bankatürü, 
Dönüstürücüliderlik, Laissezfaireliderlik, Otoriterliderlik. 
 

-2 Log likelihood=650,099; Cox & Snell R Square=0,349; Nagelkerke R Square=0,466; 

Ki-kare Test Ġstatistiği=292,104, p=0,000; Doğru Sınıflandırma Yüzdesi= % 77,6  
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 Yönetsel ve Örgütsel Nedenler için gerçekleĢtirilen ikili lojistik regresyon 

modeli sonuçlarına göre -2 Log likelihood 650,099 bulunmuĢtur. Buna ilaveten Cox 

& Snell R
2 

istatistiği 0,349 iken Nagelkerke R
2 

istatistiği 0,466 olarak bulunmuĢtur. 
 

Omnibus testi sonucu bulunan Ki-kare test istatistiği 292,104 ve p=0,000‟dır. 

Omnibus testi sonucu bulunan ki-kare test istatistiği anlamlıdır. Doğru sınıflandırma 

yüzdesi ise %77,6‟dır. 

               Tablo 71‟de Yönetsel ve Örgütsel Nedenler için gerçekleĢtirilen ikili 

lojistik regresyon modeli sonuçları yer almaktadır. Buna göre anne eğitimi lise 

olanların anne eğitimi okuryazar olmayanlara göre yönetsel ve örgütsel nedenlerden 

dolayı örgütte sessiz kalması 0,273 kat azdır(p 0,05). Anne eğitim durumunun 

yükselmesi sonucunda yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü örgütte sessiz 

kalmanın azalabileceği düĢünülebilir. Bununla beraber anne eğitim durumu lise 

olanların anne eğitim durumu okuyazar olmayanlara göre yönetsel ve örgütsel 

nedenlerden ötürü örgütte daha az sessiz kalması toplmusal yapının özelliklerinden 

de kaynaklanabilir. 

           ÇalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısına sahip olması yönetsel ve 

örgütsel nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalmayı 0,936 kat azaltmaktadır(p 0,05). 

DönüĢtürücü liderler yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü örgütte sessiz kalma 

probleminin üstesinden gelebilir. Çünkü dönüĢtürücü liderler iĢgörenlerin örgütsel 

bağlılıklarını arttıran, onlara ilham veren ve onların hedeflere odaklanmasını 

sağlayan özelliklere sahip oldukları için yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü 

örgütte sessiz kalma problemiyle baĢa çıkabilir. 

             Buna ilaveten çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısına sahip olması 

yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalmayı 1,055 kat 

arttırmaktadır(p 0,05). Buna ilave olarak çalıĢanların otoriter liderlik tarzı algısına 

sahip olması yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalmayı 1,077 

kat arttırmaktadır(p 0,05). Yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü örgütte sessiz 

kalma problemi ile baĢ etmede liderlerce laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik 

tarzının benimsenmesinin bir fayda sağlamayacağı görülmektedir. 
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              Tablo 71‟deki Exp(B) değerlerine bakıldığında, otoriter liderlik tarzının 

yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü örgütte sessiz kalma üzerindeki etkisinin 

laissez-faire liderlik tarzına göre daha fazla olduğu görülmektedir. ĠĢgörenlerin 

otoriter liderlik tarzı algısının yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü örgütte sessiz 

kalma üzerinde daha etkili olduğu baĢka bir deyiĢle yönetsel ve örgütsel nedenlerden 

ötürü örgütte sessiz kalmayı daha fazla arttırdığı söylenebilir. Bu duruma otoriter 

liderlik tarzının kontrol ve itaat gibi karakteristiklere sahip olması neden olabilir. 

                 MODEL-3 

              Bağımsız değiĢkenler olan demografik değiĢkenler ve liderlik tarzları alt 

boyutlarının bağımlı değiĢken olan “Deneyim Eksikliği” ile iliĢkili olup olmadığını 

belirlemek için ki-kare anlamlılık testi yapılmıĢtır. Buna ilaveten her bir bağımsız 

değiĢkenle bağımlı değiĢken arasında tek değiĢkenli lojistik regresyon analizi 

yapılmıĢtır. Bu analizlere göre modele alınan değiĢkenler saptanmıĢtır. 

                 Tablo 72. Deneyim Eksikliği ile Bağımsız DeğiĢkenler Arasındaki Ki-Kare 

Analizi ve Tek DeğiĢkenli Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları 

DeğiĢkenler Pearson Ki-Kare  p-Anlamlılık(Çift 

Taraflı)-p˂ 0,05 

p-Tek DeğiĢkenli 

Lojistik Regresyon 

Analizi-p˂ 0,25 

Cinsiyet 0,384 0,536 0,536 

YaĢ 11,682 0,020 0,021 

Öğrenim Düzeyi 2,850 0,415 0,422 

ÇalıĢma Yılı 9,244 0,055 0,058 

Medeni Durumu 8,656 0,003 0,003 

Çocuk Sayısı 0,536 0,765 0,765 

Evlilik Yılı 6,330 0,176 0,182 

EĢin ĠĢ Durumu 0,230 0,632 0,632 

YetiĢtiği Yer 9,038 0,060 0,066 

KardeĢ Sayısı 9,503 0,023 0,025 

Baba Eğitimi 1,956 0,582 0,617 

Anne Eğitimi 1,791 0,617 0,620 

Ev Durumu 0,045 0,833 0,833 

Otomobil Durumu 0,996 0,318 0,318 
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Banka Türü 0,367 0,544 0,544 

DönüĢtürücü Liderlik 

Tarzı 

155,446 0,000 0,000 

Laissez-faire Liderlik 

Tarzı 

115,581 0,000 0,000 

Otoriter Liderlik Tarzı 48,387 0,144 0,000 

 Tablo 72‟de görüldüğü gibi ki-kare anlamlılık testinde yaĢ (p=0,020), 

medeni durum (p=0,003), kardeĢ sayısı (p=0,023), dönüĢtürücü liderlik tarzı 

(p=0,000) ve laissez-faire liderlik tarzı (p=0,000) ile “Deneyim Eksikliği” arasındaki 

farklar anlamlıdır (p˂ 0,05).  

 Tablo 72‟ye bakıldığında tek değiĢkenli lojistik regresyon analizi 

sonuçlarına göre yaĢ (p=0,021), çalıĢma yılı (p=0,058), medeni durum (p=0,003), 

evlilik yılı (p=0,182), yetiĢtiği yer (p=0,066), kardeĢ sayısı (p=0,025), dönüĢtürücü 

liderlik tarzı (p=0,000), laissez-faire liderlik tarzı (p=0,000) ve otoriter liderlik tarzı 

(p=0,000) ile “Deneyim Eksikliği” arasındaki farklar anlamlıdır (p˂ 0,25). 

                    GerçekleĢtirilen analizler sonucunda ikili lojistik regresyon modeline 

bağımsız değiĢkenler olarak yaĢ, çalıĢma yılı, medeni durum, evlilik yılı, yetiĢtiği 

yer, kardeĢ sayısı, dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter 

liderlik tarzı dâhil edilmiĢtir. Diğer bağımsız değiĢkenler modele alınmamıĢtır. 

 Bu kapsamda belirtilen dokuz bağımsız değiĢken alınarak oluĢturulan 

ikili lojistik regresyon modelinin geçerliliği Hosmer ve Lemeshow testiyle 

sınanmıĢtır. 

                  Tablo 73. Deneyim Eksikliği için Hosmer ve Lemeshow testi (Model-3) 

    
 

 
 

 
 
 
 
   

                Tablo 73‟te görüldüğü gibi Hosmer ve Lemeshow testi sonucu bulunan ki-

kare değeri 14,123 ve p=0,079‟dur.  

Step Chi-square df Sig. 

1 
14,123 8 ,079 



262 
 

 H0= Deneyim Eksikliği için oluĢturulan ikili lojistik regresyon modeli 

uygundur. 

 H1= Deneyim Eksikliği için oluĢturulan ikili lojistik regresyon modeli 

uygun değildir. 

 Tablo 73‟te görüldüğü gibi p=0,079>0,05 olduğundan model 

uygundur. Bu kapsamda H0 desteklenmiĢtir. 

      Tablo 74. Deneyim Eksikliği için Ġkili Lojistik Regresyon Modeli Sonuçları 

 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

YaĢ 
    3,995 4 ,407   

  YaĢ(26-30) -1,524 ,880 3,001 1 ,083 ,218 

  YaĢ(31-35) -1,698 ,901 3,554 1 ,059 ,183 

  YaĢ(36-40) -1,843 ,960 3,685 1 ,055 ,158 

  YaĢ(41 ve üzeri) -1,600 1,026 2,431 1 ,119 ,202 

  ÇalıĢma Yılı     2,909 4 ,573   

  ÇalıĢma Yılı (2-5 yıl arası) ,559 ,645 ,752 1 ,386 1,750 

  ÇalıĢma Yılı (6-10 yıl arası) ,880 ,671 1,719 1 ,190 2,411 

  ÇalıĢma Yılı (11-15 yıl arası) ,960 ,710 1,831 1 ,176 2,612 

  ÇalıĢma Yılı (16 ve üzeri) ,578 ,796 ,527 1 ,468 1,782 

  Evlilik Yılı     5,112 4 ,276   

  Evlilik Yılı (2-5 yıl arası) -,431 ,363 1,411 1 ,235 ,650 

  Evlilik Yılı (6-10 yıl arası) -,216 ,417 ,270 1 ,604 ,805 

  Evlilik Yılı (11-15 yıl arası) -,851 ,507 2,821 1 ,093 ,427 

  Evlilik Yılı (16 ve üzeri) -,163 ,627 ,067 1 ,795 ,850 

  YetiĢtiği Yer     4,132 4 ,388   

  YetiĢtiği Yer (Belde/Bucak) -,568 ,657 ,747 1 ,387 ,567 

  YetiĢtiği Yer (Ġlçe) -,702 ,370 3,597 1 ,058 ,495 

  YetiĢtiği Yer (Ġl) -,712 ,373 3,639 1 ,056 ,491 

  YetiĢtiği Yer (BüyükĢehir) -,543 ,430 1,598 1 ,206 ,581 

  KardeĢ Sayısı     7,775 3 ,051   

  KardeĢ Sayısı (2) -1,206 ,471 6,555 1 ,010 ,299 

  KardeĢ Sayısı (3) -1,314 ,486 7,318 1 ,007 ,269 

  KardeĢ Sayısı (4 ve üzeri) -1,313 ,515 6,510 1 ,011 ,269 

  DönüĢtürücü liderlik -,012 ,006 3,755 1 ,053 ,989 

  Laissez-faire liderlik ,083 ,017 22,443 1 ,000 1,086 

  Otoriter liderlik ,012 ,014 ,677 1 ,411 1,012 

  Constant 1,797 1,396 1,657 1 ,198 6,030 

a  Variable(s) entered on step 1: Yaş, Çalışmayılı, Evlilikyılı, Yetiştiğiyer, Kardeşsayısı, 
Dönüstürücüliderlik, Laissezfaireliderlik, Otoriterliderlik. 
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-2 Log likelihood=534,638; Cox & Snell R Square=0,163; Nagelkerke R Square=0,219; 

Ki-kare Test Ġstatistiği=80,449, p=0,000; Doğru Sınıflandırma Yüzdesi= % 68,6 

 Deneyim eksikliği için gerçekleĢtirilen ikili lojistik regresyon modeli 

sonuçlarına göre -2 Log likelihood 534,638 olarak bulunmuĢtur. Aynı zamanda Cox 

& Snell R
2 

istatistiği 0,163 iken Nagelkerke R
2 

istatistiği 0,219 olarak bulunmuĢtur. 
 

Omnibus testi sonucu bulunan Ki-kare test istatistiği 80,449 ve p=0,000‟dır. Bu 

kapsamda Omnibus testi sonucu bulunan ki-kare test istatistiği anlamlıdır. Doğru 

sınıflandırma yüzdesi ise % 68,6‟dır.   

               Tablo 74‟te deneyim eksikliği için gerçekleĢtirilen ikili lojistik regresyon 

modeli sonuçları görülmektedir. Model 3 için medeni durum model gereği analizden 

çıkarılmıĢtır. KardeĢ sayısı 2 olanların kardeĢ sayısı 1 olanlara göre deneyim 

eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalmaları 0,299 kat azdır(p 0,05). KardeĢ sayısı üç 

olanların kardeĢ sayısı 1 olanlara göre deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz 

kalmaları 0,269 kat azdır(p 0,05). KardeĢ sayısı 4 ve üzeri olanların kardeĢ sayısı 1 

olanlara göre deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalmaları 0,269 kat 

azdır(p 0,05). 

 Deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalma ile kardeĢ sayılarına göre 

bulunan iliĢki dikkat çekmektedir. KardeĢ sayısı 1‟den fazla olanların 1 kardeĢ 

olanlara göre deneyim eksikliği nedeniyle sessizliğe daha az yönelmesi, baĢka 

kardeĢe sahip olarak daha fazla sorumlulukla hayata baĢlamaları ile iliĢkili olabilir. 

Bu durum 1‟den fazla kardeĢ olanların 1 kardeĢ olanlara göre daha fazla sorumluluk 

taĢıyan bir bakıĢ açısına sahip olması ile bağlantılı olabilir.  

              Tablo 74‟te Exp(B) değerlerine bakıldığında kardeĢ sayısı 2 olanların kardeĢ 

sayısı 1 olanlara göre deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalma etkisi, 3 

kardeĢ ile 4 ve üzeri kardeĢ olanların kardeĢ sayısı 1 olanlara göre etkisine göre daha 

fazladır.  

              ÇalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısına sahip olması deneyim 

eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalmayı 1,086 kat arttırmaktadır(p 0,05). Bu 

durum deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalma probleminin giderilmesinde 
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laissez-faire liderlik tarzının benimsenmesinin bir yarar sağlamayacağını ortaya 

koymaktadır. BaĢka bir ifade ile yoğun iĢ temposu gerektiren bankacılık sektöründe 

liderlerce laissez-faire liderlik tarzının benimsenmesi deneyim eksikliği nedeniyle 

örgütte sessiz kalmayı arttırmaktadır. Aynı zamanda laissez-faire liderlik tarzının 

yoğun iĢ temposuna sahip olan bankacılık sektörü için uygun olmadığı ortaya 

çıkmaktadır.            

 4.4.11.2. TükenmiĢlik Düzeyini Etkileyen Faktörlere ĠliĢkin Lojistik 

Regresyon Analizleri 

   Demografik değiĢkenlerin ve liderlik tarzlarının tükenmiĢliğin alt 

boyutları olan “Duygusal Tükenme”, “KiĢisel BaĢarı” ve “DuyarsızlaĢma” üzerine 

ayrı ayrı etkisine iliĢkin ikili lojistik regresyon yapılmıĢtır. Bu kapsamda bağımsız 

değiĢkenler olarak demografik değiĢkenler ve liderlik tarzları alt boyutları 

belirlenmiĢtir. Bu bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkenler olan “Duygusal 

Tükenme”, “KiĢisel BaĢarı” ve “DuyarsızlaĢma”nın her biri ile ayrı ayrı iliĢkili olup 

olmadığını belirlemek adına ki-kare anlamlılık testi yapılmıĢtır. Bu kapsamdaki 

analizler neticesinde p değeri 0,05‟in altında olan değiĢkenler modele alınmıĢtır. 

Buna ilaveten her bir bağımsız değiĢkenle bağımlı değiĢken arasında tek değiĢkenli 

lojistik regresyon analizi yapılmıĢ ve p değerleri incelenmiĢtir. Bu kapsamdaki 

analizler sonucunda p değeri 0,25‟in altında olan değiĢkenler modele alınmıĢtır. 

              MODEL-4 

              Bağımsız değiĢkenler olan demografik değiĢkenler ve liderlik tarzları alt 

boyutlarının bağımlı değiĢken olan “Duygusal Tükenme” ile iliĢkili olup olmadığını 

belirlemek için ki-kare anlamlılık testi yapılmıĢtır. Buna ilaveten her bir bağımsız 

değiĢkenle bağımlı değiĢken arasında tek değiĢkenli lojistik regresyon analizi 

yapılmıĢtır. Bu analizlere göre modele alınan değiĢkenler saptanmıĢtır. 
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                   Tablo 75. Duygusal Tükenme ile Bağımsız DeğiĢkenler Arasındaki Ki-

Kare Analizi ve Tek DeğiĢkenli Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları 

DeğiĢkenler Pearson Ki-Kare  p-Anlamlılık 

(Çift Taraflı)-

p˂ 0,05 

p-Tek DeğiĢkenli 

Lojistik Regresyon 

Analizi-p˂ 0,25 

Cinsiyet 1,193 0,275 0,275 

YaĢ 11,087 0,026 0,027 

Öğrenim Düzeyi 1,907 0,592 0,594 

ÇalıĢma Yılı 23,654 0,000 0,000 

Medeni Durumu 0,030 0,862 0,862 

Çocuk Sayısı 7,700 0,021 0,022 

Evlilik Yılı 6,237 0,182 0,189 

EĢin ĠĢ Durumu 4,142 0,042 0,043 

YetiĢtiği Yer 0,978 0,913 0,914 

KardeĢ Sayısı 8,264 0,041 0,044 

Baba Eğitimi 0,316 0,957 0,957 

Anne Eğitimi 3,652 0,302 0,314 

Ev Durumu 0,367 0,545 0,545 

Otomobil Durumu 0,014 0,906 0,906 

Banka Türü 0,158 0,691 0,691 

DönüĢtürücü Liderlik 

Tarzı 

136,472 0,001 0,000 

Laissez-faire Liderlik 

Tarzı 

80,074 0,000 0,000 

Otoriter Liderlik Tarzı 53,357 0,063 0,000 

 

              Tablo 75‟te görüldüğü gibi ki-kare anlamlılık testinde yaĢ (p=0,026), 

çalıĢma yılı (p=0,000), çocuk sayısı (p=0,021), eĢin iĢ durumu (p=0,042), kardeĢ 

sayısı (p=0,041), dönüĢtürücü liderlik tarzı (p=0,001) ve laissez-faire liderlik tarzı 

(p=0,000) ile “Duygusal Tükenme” arasındaki farklar anlamlıdır.  

               Tablo 75‟e bakıldığında tek değiĢkenli lojistik regresyon analizi sonuçlarına 

göre yaĢ (p=0,027), çalıĢma yılı (p=0,000), çocuk sayısı (p=0,022), evlilik yılı 

(p=0,189), eĢin iĢ durumu (p=0,043), kardeĢ sayısı (p=0,044), dönüĢtürücü liderlik 
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tarzı (p=0,000), laissez-faire liderlik tarzı (p=0,000) ve otoriter liderlik tarzı 

(p=0,000) ile “Duygusal Tükenme” arasındaki farklar anlamlıdır.  

            GerçekleĢtirilen analizler neticesinde ikili lojistik regresyon modeline 

bağımsız değiĢkenler olarak yaĢ, çalıĢma yılı, çocuk sayısı, evlilik yılı, eĢin iĢ 

durumu, kardeĢ sayısı, dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter 

liderlik tarzı dâhil edilmiĢtir. Diğer bağımsız değiĢkenler modele alınmamıĢtır. 

                 Bu kapsamda belirtilen dokuz bağımsız değiĢken alınarak oluĢturulan ikili 

lojistik regresyon modelinin geçerliliği Hosmer ve Lemeshow testiyle sınanmıĢtır.  

                 Tablo 76. Duygusal Tükenme için Hosmer ve Lemeshow testi (Model-4) 

    
 

 
   
 

 
 

 

                Tablo 76‟da görüldüğü gibi Hosmer ve Lemeshow testi sonucu bulunan ki-

kare değeri 11,964 ve p=0,153‟tür.  

 H0= Duygusal Tükenme için oluĢturulan ikili lojistik regresyon modeli 

uygundur. 

 H1= Duygusal Tükenme için oluĢturulan ikili lojistik regresyon modeli 

uygun değildir. 

 Tablo 76‟da görüldüğü gibi p=0,153>0,05 olduğundan model 

uygundur. Bu kapsamda H0 desteklenmiĢtir. 

 

 

 

 

Step Chi-square df Sig. 

1 11,964 8 ,153 
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  Tablo 77. Duygusal Tükenme için Ġkili Lojistik Regresyon Modeli Sonuçları  
 
 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

YaĢ 
    9,613 4 ,047   

  YaĢ(26-30) ,617 ,805 ,586 1 ,444 1,853 

  YaĢ(31-35) ,013 ,829 ,000 1 ,987 1,013 

  YaĢ(36-40) -,706 ,896 ,621 1 ,431 ,494 

  YaĢ(41 ve üzeri) -1,004 ,965 1,083 1 ,298 ,366 

  ÇalıĢma Yılı     8,066 4 ,089   

  ÇalıĢma Yılı (2-5 yıl) 1,638 ,687 5,684 1 ,017 5,145 

  ÇalıĢma Yılı (6-10 yıl) 1,829 ,714 6,568 1 ,010 6,229 

  ÇalıĢma Yılı (11-15 yıl) 1,477 ,753 3,844 1 ,050 4,381 

  ÇalıĢma Yılı (16 ve üzeri) 1,940 ,840 5,338 1 ,021 6,961 

  Çocuk Sayısı     3,862 2 ,145   

  Çocuk Sayısı(1) -,433 ,330 1,718 1 ,190 ,648 

  Çocuk Sayısı(2 ve üzeri) -,847 ,433 3,831 1 ,050 ,429 

  Evlilik yılı     12,263 4 ,015   

  Evlilik yılı (2-5 yıl) -,322 ,396 ,661 1 ,416 ,725 

  Evlilik yılı (6-10 yıl) ,284 ,504 ,317 1 ,574 1,328 

  Evlilik yılı (11-15 yıl) 1,257 ,587 4,579 1 ,032 3,515 

  Evlilik yılı (16 ve üzeri) ,702 ,698 1,012 1 ,314 2,019 

  EĢin iĢ durumu(EĢ 

çalıĢmıyor) 
-,288 ,304 ,898 1 ,343 ,749 

  KardeĢ sayısı     2,262 3 ,520   

  KardeĢ sayısı(2) -,583 ,457 1,629 1 ,202 ,558 

  KardeĢ sayısı(3) -,690 ,473 2,131 1 ,144 ,502 

  KardeĢ sayısı(4 ve üzeri) -,483 ,499 ,938 1 ,333 ,617 

  Dönüstürücü liderlik -,016 ,006 6,864 1 ,009 ,984 

  Laissez-faire liderlik ,060 ,017 12,002 1 ,001 1,061 

  Otoriter liderlik ,026 ,014 3,341 1 ,068 1,027 

  Constant -1,382 1,339 1,065 1 ,302 ,251 

a  Variable(s) entered on step 1: Yaş, Çalışmayılı, Çocuksayısı, Evlilikyılı, Eşinişdurumu, Kardeşsayısı, 
Dönüstürücüliderlik, Laissezfaireliderlik, Otoriterliderlik. 
 

-2 Log likelihood=539,697; Cox & Snell R Square=0,166; Nagelkerke R Square=0,223; 

Ki-kare Test Ġstatistiği=82,218, p=0,000; Doğru Sınıflandırma Yüzdesi= % 71,0 

 Duygusal tükenme için gerçekleĢtirilen ikili lojistik regresyon modeli 

sonuçlarına göre -2 Log likelihood 539,697 bulunmuĢ, Cox & Snell R
2
 istatistiği 

0,166 olarak bulunmuĢ, Nagelkerke R
2
 istatistiği 0,223 olarak bulunmuĢtur. Omnibus 

testi sonucu bulunan Ki-kare test istatistiği 82,218 ve p=0,000‟dır. BaĢka bir ifade ile 

Omnibus testi sonucu bulunan ki-kare test istatistiği anlamlıdır. Doğru sınıflandırma 

yüzdesi ise % 71‟dir. 
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 Tablo 77‟de Duygusal tükenme için gerçekleĢtirilen ikili lojistik 

regresyon modeli sonuçları görülmektedir. Buna göre 2-5 yıl arası çalıĢma yılı 

olanların 0-1 yıl arası çalıĢma yılı olanlara göre duygusal tükenmeleri 5,145 kat 

fazladır(p 0,05). 6-10 yıl arası çalıĢma yılına sahip olanların 0-1 yıl arası çalıĢma 

yılı olanlara göre duygusal tükenmeleri 6,229 kat fazladır(p 0,05). 11-15 yıl arası 

çalıĢma yılı olanların 0-1 yıl arası çalıĢma yılı olanlara göre duygusal tükenmeleri 

4,381 kat fazladır(p 0,05). 16 ve üzeri yıl çalıĢma yılı olanların 0-1 yıl arası çalıĢma 

yılı olanlara göre duygusal tükenmeleri 6,961 kat fazladır(p 0,05).  

 Tablo 77‟deki Exp(B) değerlerine bakıldığında 16 ve üzeri yıl çalıĢma 

yılı olanların 0-1 yıl arası çalıĢma yılı olanlara göre duygusal tükenme etkisi, diğer 

çalıĢma yılı gruplarının 0-1 yıl arası çalıĢma yılı olanlara göre etkisinden daha 

fazladır. Bu durum 0-1 yıl arası çalıĢma yılı olanlara göre en fazla duygusal 

tükenmeye maruz kalanların 16 ve üzeri çalıĢma yılına sahip olanlar olduğunu 

göstermektedir. 

                Çocuk sayısı 2 ve üzeri olanların çocuğu olmayanlara göre duygusal 

tükenmeleri 0,429 kat azdır(p 0,05). KiĢilerin çocuklarına yönelik bağlılığı ve 

sevgisi iĢteki zorluklarla baĢa çıkmasında yardımcı olabilir ve bu durum ise duygusal 

tükenme düzeyini düĢürebilir. BaĢka bir ifade ile kiĢilerin çocuklarından aldığı 

manevi destek duygusu iĢin getirdiği problemlerle baĢa çıkmasını sağlayabilir. Buna 

ilaveten kiĢilerin çocuklarına olan ilgisi ve bağlılığı onları daha olgun hale 

getireceğinden iĢteki zorluklarla baĢa çıkabilmesinde yardımcı olabilir. Evlilik yılı 

11-15 yıl arası olanların evlilik yılı 0-1 yıl arası olanlara göre duygusal tükenmeleri 

3,515 kat fazladır (p 0,05). Bu durumun nedeni toplumsal yapı ile ilgili olan 

faktörlerden kaynaklanabilir. 

                 ÇalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısına sahip olması duygusal 

tükenmeyi 0,984 kat azaltmaktadır(p 0,05). Duygusal tükenme problemiyle baĢ 

etmek için liderler tarafından dönüĢtürücü liderlik tarzı benimsenmelidir. Çünkü 

dönüĢtürücü liderler iĢgörenlerin memnuniyetine önem veren, motivasyona önem 

veren, onların ihtiyaçlarına odaklanan özelliklere sahip olduğu için duygusal 

tükenme problemini giderebilirler. 
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                ÇalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısına sahip olması duygusal 

tükenmeyi 1,061 kat arttırmaktadır(p 0,05). Bu durum liderlerce laissez-faire 

liderlik tarzının benimsenmesinin duygusal tükenme ile baĢa çıkabilmede bir fayda 

sağlamayacağını göstermektedir. BaĢka bir ifade ile yoğun bir iĢ temposu gerektiren 

bankacılık sektöründe liderlerce laissez-faire tarzının benimsenmesi duygusal 

tükenmeyi arttırmaktadır. Yüksek çalıĢma performansı gerektiren bankacılık sektörü 

için laissez-faire liderlik tarzının uygun olmadığı söylenebilir. 

 MODEL-5 

 Bağımsız değiĢkenler olan demografik değiĢkenler ve liderlik tarzları 

alt boyutlarının bağımlı değiĢken olan “KiĢisel BaĢarı” ile iliĢkili olup olmadığını 

belirlemek için ki-kare anlamlılık testi yapılmıĢtır. Buna ilave olarak her bir bağımsız 

değiĢkenle bağımlı değiĢken arasında tek değiĢkenli lojistik regresyon analizi 

yapılmıĢtır. Bu analizlere göre modele alınan değiĢkenler saptanmıĢtır. 

                          Tablo 78. KiĢisel BaĢarı ile Bağımsız DeğiĢkenler Arasındaki Ki-Kare 

Analizi ve Tek DeğiĢkenli Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları 

DeğiĢkenler Pearson Ki-

Kare 

 p-Anlamlılık(Çift 

Taraflı)-p˂ 0,05 

p-Tek DeğiĢkenli 

Lojistik Regresyon 

Analizi-p˂ 0,25 

Cinsiyet 1,760 0,185 0,185 

YaĢ 8,258 0,083 0,087 

Öğrenim Düzeyi 7,795 0,050 0,064 

ÇalıĢma Yılı 10,272 0,036 0,039 

Medeni Durumu 2,356 0,125 0,125 

Çocuk Sayısı 0,356 0,837 0,837 

Evlilik Yılı 9,026 0,060 0,062 

EĢin ĠĢ Durumu 0,442 0,506 0,506 

YetiĢtiği Yer 1,127 0,890 0,890 

KardeĢ Sayısı 4,248 0,236 0,240 

Baba Eğitimi 0,938 0,816 0,816 

Anne Eğitimi 0,877 0,831 0,832 

Ev Durumu 8,165 0,004 0,004 

Otomobil Durumu 3,856 0,050 0,050 
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Banka Türü 4,073 0,044 0,044 

DönüĢtürücü Liderlik Tarzı 156,264 0,000 0,000 

Laissez-faire Liderlik Tarzı 90,637 0,000 0,000 

Otoriter Liderlik Tarzı 32,133 0,774 0,143 

 Tablo 78‟de görüldüğü gibi ki-kare anlamlılık testinde öğrenim düzeyi 

(p=0,050), çalıĢma yılı (p=0,036), ev durumu (p=0,004), otomobil durumu (0,050), 

banka türü (0,044), dönüĢtürücü liderlik tarzı (p=0,000) ve laissez-faire liderlik tarzı 

(p=0,000) ile “KiĢisel BaĢarı” arasındaki farklar anlamlıdır(p˂ 0,05).  

 Tablo 78‟e bakıldığında tek değiĢkenli lojistik regresyon analizi 

sonuçlarına göre cinsiyet (p=0,185), yaĢ (p=0,087), öğrenim düzeyi (p=0,064), 

çalıĢma yılı (p=0,039), medeni durumu (p=0,125), evlilik yılı (p=0,062), kardeĢ 

sayısı (p=0,240), ev durumu (p=0,004), otomobil durumu (0,050), banka türü 

(0,044), dönüĢtürücü liderlik tarzı (p=0,000), laissez-faire liderlik tarzı (p=0,000) ve 

otoriter liderlik tarzı (p=0,143) ile “KiĢisel BaĢarı” arasındaki farklar 

anlamlıdır(p˂ 0,25).  

                GerçekleĢtirilen analizler sonucunda ikili lojistik regresyon modeline 

bağımsız değiĢkenler olarak cinsiyet, yaĢ, öğrenim düzeyi, çalıĢma yılı, medeni 

durumu, evlilik yılı, kardeĢ sayısı, ev durumu, otomobil durumu, banka türü, 

dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı dâhil 

edilmiĢtir. Diğer bağımsız değiĢkenler modele alınmamıĢtır. 

 Bu kapsamda belirtilen 13 bağımsız değiĢken alınarak oluĢturulan ikili 

lojistik regresyon modelinin geçerliliği Hosmer ve Lemeshow testiyle sınanmıĢtır.  

 Tablo 79. KiĢisel BaĢarı için Hosmer ve Lemeshow testi (Model-5) 

   
 

 

  

 

 

 
 

 

 Tablo 79‟da görüldüğü gibi Hosmer ve Lemeshow testi sonucu 

bulunan ki-kare değeri 7,405 ve p=0,494‟tür.  

Step Chi-square df Sig. 

1 7,405 8 ,494 
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 H0= KiĢisel BaĢarı için oluĢturulan ikili lojistik regresyon modeli 

uygundur. 

 H1= KiĢisel BaĢarı için oluĢturulan ikili lojistik regresyon modeli 

uygun değildir. 

 Tablo 79‟da görüldüğü gibi p=0,494>0,05 olduğundan model 

uygundur. Bu kapsamda H0 desteklenmiĢtir. 

                Tablo 80. KiĢisel BaĢarı için Ġkili Lojistik Regresyon Modeli Sonuçları 

 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

YaĢ 
    4,877 4 ,300   

  YaĢ(26-30) 1,361 ,878 2,400 1 ,121 3,899 

  YaĢ(31-35) 1,520 ,900 2,856 1 ,091 4,574 

  YaĢ(36-40) 1,818 ,965 3,553 1 ,059 6,160 

  YaĢ(41 ve üzeri) 1,283 1,049 1,497 1 ,221 3,608 

  Cinsiyet(Erkek) ,072 ,225 ,103 1 ,748 1,075 

  Öğrenim Düzeyi     4,052 3 ,256   

  Öğrenim Düzeyi (Yüksekokul) ,464 ,382 1,474 1 ,225 1,590 

  Öğrenim Düzeyi (Lisans) ,650 ,342 3,600 1 ,058 1,915 

  Öğrenim Düzeyi (Yüksek Lisans) ,132 ,691 ,036 1 ,849 1,141 

  ÇalıĢma Yılı     4,973 4 ,290   

  ÇalıĢma Yılı (2-5 yıl arası) ,904 ,602 2,253 1 ,133 2,470 

  ÇalıĢma Yılı (6-10 yıl arası) ,855 ,631 1,834 1 ,176 2,350 

  ÇalıĢma Yılı (11-15 yıl arası) 1,322 ,682 3,759 1 ,053 3,751 

  ÇalıĢma Yılı (16 ve üzeri) 1,573 ,778 4,091 1 ,043 4,822 

  Evlilik Yılı     9,807 4 ,044   

  Evlilik Yılı (2-5 yıl arası) ,299 ,362 ,684 1 ,408 1,349 

  Evlilik Yılı (6-10 yıl arası) -,632 ,436 2,100 1 ,147 ,532 

  Evlilik Yılı (11-15 yıl arası) -,651 ,507 1,648 1 ,199 ,521 

  Evlilik Yılı (16 ve üzeri) ,043 ,640 ,004 1 ,947 1,044 

  KardeĢ Sayısı     7,860 3 ,049   

  KardeĢ Sayısı(2) 1,273 ,469 7,386 1 ,007 3,573 

  KardeĢ sayısı(3) 1,226 ,483 6,443 1 ,011 3,407 

  KardeĢ say(4 ve üzeri) 1,021 ,511 3,992 1 ,046 2,775 

  Ev durumu(Yok) -,316 ,239 1,756 1 ,185 ,729 

  Otomobil durumu(Yok) -,018 ,236 ,006 1 ,938 ,982 

  Banka türü(Kamu Bankası) ,155 ,242 ,411 1 ,522 1,167 

  DönüĢtürücü liderlik ,025 ,006 15,533 1 ,000 1,026 

  Laissez-faire liderlik -,035 ,017 4,205 1 ,040 ,965 
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  Otoriter liderlik ,036 ,015 6,041 1 ,014 1,036 

  Constant -6,610 1,510 19,163 1 ,000 ,001 

a  Variable(s) entered on step 1: Yaş, Cinsiyet, Öğrenimdüzeyi, Çalışmayılı, Evlilikyılı, Kardeşsayısı, 
Evdurumu, Otomobildurumu, Bankatürü, Dönüstürücüliderlik, Laissezfaireliderlik, Otoriterliderlik. 
 

-2 Log likelihood=541,748; Cox & Snell R Square=0,154; Nagelkerke R Square=0,207; 

Ki-kare Test Ġstatistiği=75,764, p=0,000; Doğru Sınıflandırma Yüzdesi= % 65,3 

 KiĢisel baĢarı için gerçekleĢtirilen ikili lojistik regresyon modeli 

sonuçlarına göre -2 Log likelihood 541,748 olarak bulunmuĢtur. Buna ilaveten Cox 

& Snell R
2
 istatistiği 0,154 iken Nagelkerke R

2
 istatistiği 0,207 olarak bulunmuĢtur. 

Omnibus testi sonucu bulunan Ki-kare test istatistiği 75,764 ve p=0,000‟dır. Bu 

kapsamda Omnibus testi sonucu bulunan ki-kare test istatistiği anlamlıdır. Doğru 

sınıflandırma yüzdesi ise % 65,3‟tür. 

 Tablo 80‟de KiĢisel baĢarı için gerçekleĢtirilen ikili lojistik regresyon 

modeli sonuçları görülmektedir. Model 5 için medeni durum model gereği analizden 

çıkarılmıĢtır. 16 ve üzeri yıl çalıĢma yılı olanların 0-1 yıl arası çalıĢma yılı olanlara 

göre kiĢisel baĢarıları 4,822 kat fazladır(p 0,05). Bu durum 16 ve üzeri yıl iĢ 

hayatında çalıĢan kiĢilerin büyük ölçüde beklentilerini karĢılamıĢ olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu açıdan 16 ve üzeri iĢ hayatında bulunan kiĢiler uzun yıllar 

sonucunda direnç ve baĢarı kazanmıĢtır. Bu durum 16 ve üzeri çalıĢma yılı olanların 

0-1 yıl arası çalıĢma yılı olanlara göre kiĢisel baĢarılarının daha yüksek çıkması 

sonucuna yol açmıĢtır. 

                 KardeĢ sayısı 2 olanların kardeĢ sayısı 1 olanlara göre kiĢisel baĢarıları 

3,573 kat fazladır(p 0,05). KardeĢ sayısı 3 olanların kardeĢ sayısı 1 olanlara göre 

kiĢisel baĢarıları 3,407 kat fazladır(p 0,05). KardeĢ sayısı 4 ve üzeri olanların kardeĢ 

sayısı 1 olanlara göre kiĢisel baĢarıları 2,775 kat fazladır(p 0,05). KardeĢ sayısı 

1‟den fazla olanların 1 kardeĢ olanlara göre kiĢisel baĢarılarının daha yüksek olması, 

baĢka kardeĢe sahip olmak suretiyle daha fazla sorumlulukla hayata baĢlamaları ile 

bağlantılı olabilir. Bu sonuç 1‟den fazla kardeĢ olanların 1 kardeĢ olanlara göre daha 

fazla çaba ve sorumluluk taĢıyan bir bakıĢ açısına sahip olması ile bağlantılı olabilir.  
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  Tablo 80‟de Exp(B) değerlerine bakıldığında kardeĢ sayısı 2 olanların 

kardeĢ sayısı 1 olanlara göre kiĢisel baĢarı etkisi, 3 kardeĢ ile 4 ve üzeri kardeĢ 

olanların kardeĢ sayısı 1 olanlara göre etkisine göre daha fazladır.  

               ÇalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısına sahip olması kiĢisel baĢarıyı 

1,026 kat arttırmaktadır(p 0,05). Bu açıdan liderlerce dönüĢtürücü liderlik tarzının 

benimsenmesi kiĢisel baĢarı düzeyinin artmasını sağlayabilir. DönüĢtürücü liderler 

baĢarıya odaklanan, yüksek performansa eriĢebilen ve iĢgörenleri motive eden 

özelliklere sahip olduğu için kiĢisel baĢarıyı arttırmaktadır. 

                Yine çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısına sahip olması kiĢisel 

baĢarıyı 0,965 kat azaltmaktadır(p 0,05). Liderlerce laissez-faire liderlik tarzının 

benimsenmesi kiĢisel baĢarıyı düĢürmektedir. Bu durum yüksek bir çalıĢma temposu 

olan bankacılık sektörü için laissez-faire liderlik tarzının benimsenmesinin uygun 

olmayacağını göstermektedir. 

                ÇalıĢanların otoriter liderlik tarzı algısına sahip olması kiĢisel baĢarıyı 

1,036 kat arttırmaktadır(p 0,05). Bu sonuç bankacılık sektörünün çalıĢma yapısının 

özellikleri ile iliĢkili olabilir. Bankacılık sektörü için kiĢisel baĢarıyı arttırmak 

liderlerce otoriter liderlik tarzının benimsenmesi ile sağlanabilir. 

 Tablo 80‟deki Exp(B) değerlerine bakıldığında, otoriter liderlik tarzının 

kiĢisel baĢarı üzerindeki etkisinin dönüĢtürücü liderlik tarzına göre daha fazla olduğu 

görülmektedir. ĠĢgörenlerin otoriter liderlik tarzı algısının kiĢisel baĢarı üzerinde 

daha etkili olduğu baĢka bir ifade ile kiĢisel baĢarıyı daha çok arttırdığı söylenebilir. 

Bu durumun nedeni çalıĢma yapısı yüksek tempo gerektiren bankacılık sektörünün 

gerekleri olduğu söylenebilir. 

               MODEL-6 

               Bağımsız değiĢkenler olan demografik değiĢkenler ve liderlik tarzları alt 

boyutlarının bağımlı değiĢken olan “DuyarsızlaĢma” ile iliĢkili olup olmadığını 

belirlemek için ki-kare anlamlılık testi yapılmıĢtır. Buna ilaveten her bir bağımsız 

değiĢkenle bağımlı değiĢken arasında tek değiĢkenli lojistik regresyon analizi 

yapılmıĢtır. Bu analizlere göre modele alınan değiĢkenler belirlenmiĢtir. 
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                   Tablo 81. DuyarsızlaĢma Boyutu ile Bağımsız DeğiĢkenler Arasındaki Ki-

Kare Analizi ve Tek DeğiĢkenli Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları 

DeğiĢkenler Pearson Ki-Kare  p-Anlamlılık(Çift 

Taraflı)-p˂ 0,05 

p-Tek DeğiĢkenli 

Lojistik Regresyon 

Analizi-p˂ 0,25 

Cinsiyet 0,096 0,757 0,757 

YaĢ 18,892 0,001 0,001 

Öğrenim Düzeyi 0,975 0,807 0,808 

ÇalıĢma Yılı 11,453 0,022 0,023 

Medeni Durumu 1,202 0,273 0,273 

Çocuk Sayısı 3,070 0,215 0,217 

Evlilik Yılı 2,685 0,612 0,615 

EĢin ĠĢ Durumu 0,215 0,643 0,643 

YetiĢtiği Yer 8,190 0,085 0,088 

KardeĢ Sayısı 12,822 0,005 0,006 

Baba Eğitimi 0,084 0,994 0,994 

Anne Eğitimi 2,076 0,557 0,565 

Ev Durumu 0,657 0,418 0,418 

Otomobil Durumu 0,974 0,324 0,324 

Banka Türü 0,077 0,781 0,781 

DönüĢtürücü Liderlik 

Tarzı 

131,942 0,002 0,000 

Laissez-faire Liderlik 

Tarzı 

110,138 0,000 0,000 

Otoriter Liderlik Tarzı 33,606 0,714 0,005 

 Tablo 81‟de görüldüğü gibi ki-kare anlamlılık testinde yaĢ (p=0,001), 

çalıĢma yılı (p=0,022), kardeĢ sayısı (p=0,005), dönüĢtürücü liderlik tarzı (p=0,002) 

ve laissez-faire liderlik tarzı (p=0,000) ile “DuyarsızlaĢma” arasındaki farklar 

anlamlıdır(p˂ 0,05).  

 Tablo 81‟e bakıldığında tek değiĢkenli lojistik regresyon analizi 

sonuçlarına göre yaĢ (p=0,001), çalıĢma yılı (p=0,023), çocuk sayısı (p=0,217), 

yetiĢtiği yer (p=0,088), kardeĢ sayısı (p=0,006), dönüĢtürücü liderlik tarzı (p=0,000), 

laissez-faire liderlik tarzı (p=0,000) ve otoriter liderlik tarzı (0,005) ile 

“DuyarsızlaĢma” arasındaki farklar anlamlıdır(p˂ 0,25). 
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                     GerçekleĢtirilen analizler neticesinde ikili lojistik regresyon modeline 

bağımsız değiĢkenler olarak yaĢ, çalıĢma yılı, çocuk sayısı, yetiĢtiği yer, kardeĢ 

sayısı, dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzı 

dâhil edilmiĢtir. Diğer bağımsız değiĢkenler modele alınmamıĢtır. 

 Bu kapsamda belirtilen 8 bağımsız değiĢken alınarak oluĢturulan ikili 

lojistik regresyon modelinin geçerliliği Hosmer ve Lemeshow testiyle sınanmıĢtır. 

                  Tablo 82. DuyarsızlaĢma Boyutu için Hosmer ve Lemeshow testi 

(Model-6)  

  

Step Chi-square df Sig. 

1 
4,993 8 ,758 

 
 

 

                       Tablo 82‟de görüldüğü gibi Hosmer ve Lemeshow testi sonucu 

bulunan ki-kare değeri 4,993 ve p=0,758‟dir.  

 H0= DuyarsızlaĢma için oluĢturulan ikili lojistik regresyon modeli 

uygundur. 

 H1= DuyarsızlaĢma için oluĢturulan ikili lojistik regresyon modeli 

uygun değildir. 

 Tablo 82‟de görüldüğü gibi p=0,758>0,05 olduğundan model 

uygundur. Bu kapsamda H0 desteklenmiĢtir. 
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                Tablo 83. DuyarsızlaĢma Boyutu için Ġkili Lojistik Regresyon Modeli 

Sonuçları 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1(a) 

Yas 
    15,786 4 ,003   

  YaĢ(26-30) ,521 ,740 ,496 1 ,481 1,684 

  YaĢ(31-35) -,739 ,770 ,921 1 ,337 ,478 

  YaĢ(36-40) -,485 ,821 ,349 1 ,555 ,615 

  YaĢ(41 ve üzeri) -,205 ,866 ,056 1 ,813 ,815 

  ÇalıĢma yılı     5,550 4 ,235   

  ÇalıĢma yılı (2-5) ,064 ,591 ,012 1 ,914 1,066 

  ÇalıĢma yılı (6-10) ,685 ,621 1,216 1 ,270 1,984 

  ÇalıĢma yılı (11-15) ,429 ,663 ,419 1 ,517 1,536 

  ÇalıĢma yılı (16 ve üzeri) -,052 ,738 ,005 1 ,944 ,949 

  Çocuk sayısı     ,854 2 ,652   

  Çocuksayısı(1) ,237 ,288 ,676 1 ,411 1,268 

  Çocuksayısı(2 ve üzeri) ,078 ,363 ,047 1 ,829 1,082 

  YetiĢtiği yer     7,712 4 ,103   

  YetiĢtiği yer (Belde/Bucak) -1,054 ,686 2,357 1 ,125 ,349 

  YetiĢtiği yer (Ġlçe) -,216 ,375 ,331 1 ,565 ,806 

  YetiĢtiği yer (Ġl) ,251 ,374 ,451 1 ,502 1,285 

  YetiĢtiği yer (BüyükĢehir) -,356 ,438 ,662 1 ,416 ,701 

  KardeĢ sayısı     7,829 3 ,050   

  KardeĢ sayısı(2) -,636 ,464 1,882 1 ,170 ,529 

  KardeĢ sayısı(3) -1,158 ,482 5,767 1 ,016 ,314 

  KardeĢ sayısı(4 ve üzeri) -,620 ,504 1,514 1 ,219 ,538 

  Dönüstürücü liderlik Tarzı -,015 ,006 6,524 1 ,011 ,985 

  Laissez-faire liderlik Tarzı ,065 ,017 13,855 1 ,000 1,067 

  Otoriter liderlik Tarzı -,002 ,014 ,016 1 ,901 ,998 

  Constant ,642 1,303 ,243 1 ,622 1,901 

a  Variable(s) entered on step 1: Yaş, Çalışmayılı, Çocuksayısı, Yetiştiğiyer, Kardeşsayısı, 
Dönüstürücüliderlik, Laissezfaireliderlik, Otoriterliderlik. 
 

  -2 Log likelihood=540,070; Cox & Snell R Square=0,163; Nagelkerke R Square=0,219; 

   Ki-kare Test Ġstatistiği=80,539, p=0,000; Doğru Sınıflandırma Yüzdesi= % 68,6 

   

                  DuyarsızlaĢma boyutu için gerçekleĢtirilen ikili lojistik regresyon 

sonuçlarına göre -2 Log likelihood 540,070 olarak bulunmuĢtur. Buna ilave olarak 

Cox & Snell R
2
 istatistiği 0,163 iken Nagelkerke R

2
 istatistiği 0,219 olarak 

bulunmuĢtur. Omnibus testi sonucu bulunan Ki-kare test istatistiği 80,539 ve 

p=0,000‟dır. BaĢka bir ifade ile Omnibus testi sonucu bulunan ki-kare test istatistiği 

anlamlıdır. Doğru sınıflandırma yüzdesi ise %68,6‟dır. 
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   Tablo 83‟te DuyarsızlaĢma boyutu için gerçekleĢtirilen ikili lojistik 

regresyon sonuçları gösterilmiĢtir. KardeĢ sayısı 3 olanların kardeĢ sayısı 1 olanlara 

göre duyarsızlaĢmaları 0,314 kat azdır(p 0,05). KardeĢ sayısı 3 olanların 1 kardeĢ 

olanlara göre duyarsızlaĢmalarının daha düĢük olması, baĢka kardeĢlere sahip olarak 

daha fazla sorumlulukla hayata baĢlamaları ile iliĢkili olabilir. Bu sonuç 3 kardeĢ 

olanların 1 kardeĢ olanlara göre daha fazla duyarlılık taĢıyan bir bakıĢ açısına sahip 

olması ile iliĢkili olabilir.  

ÇalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısına sahip olması duyarsızlaĢmayı 

0,985 kat azaltmaktadır(p 0,05). Liderlerce dönüĢtürücü liderlik tarzının 

benimsenmesi duyarsızlaĢma düzeyinin azalmasını sağlayabilir. DönüĢtürücü liderler 

iĢgörenlerine önem veren ve onların iĢlerinden tatmin olup olmadıklarını fark 

edebilen özelliklere sahip olduğu için duyarsızlaĢmayı önleyebilirler. 

Yine çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısına sahip olması 

duyarsızlaĢmayı 1,067 kat arttırmaktadır(p 0,05). Bankacılık sektöründeki liderlerce 

laissez-faire liderlik tarzının benimsenmesi duyarsızlaĢmayı arttırmaktadır. BaĢka bir 

ifade ile bankacılık sektöründeki liderlerce laissez-faire liderlik tarzının 

benimsenmesinin uygun olmadığı görülmektedir. 

 

           TARTIġMA, SONUÇ VE ÖNERĠLER 

            Liderlik tarzları alt boyutlarının iĢgörenlerin sosyo-demografik özelliklerine 

göre farklılıklarının testi sonucu dikkate değer sonuçlara eriĢilmiĢtir; 

          Kadın ve erkek iĢgörenlerin laissez-faire liderlik tarzına ve otoriter liderlik 

tarzına iliĢkin yargılarında farklılık mevcuttur. Erkek iĢgörenlerin kadın iĢgörenlere 

göre liderlerini daha laissez-faire (serbest bırakıcı) olarak algıladıkları görülmüĢtür. 

Buna ilaveten erkek iĢgörenlerin kadın iĢgörenlere göre liderlerini daha otoriter 

olarak algıladıkları görülmüĢtür. ĠĢgörenlerin medeni durumuna göre laissez-faire 

liderlik tarzına iliĢkin yargılarında farklılık mevcuttur. Bekâr iĢgörenlerin liderlerini 

daha laissez-faire (serbest bırakıcı) olarak algıladıkları görülmüĢtür.  

               ĠĢgörenlerin otomobil sahiplik durumuna göre otoriter liderlik tarzına iliĢkin 

yargılarında farklılık mevcuttur. Otomobili olan iĢgörenlerin olmayanlara göre 
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liderlerini daha otoriter olarak algıladığı görülmüĢtür. Bu da refahın artıĢı sonucu 

liderlerdeki davranıĢın daha demoktratik biçimde olmasının bir beklentisi olarak 

algılanabilir.  

            ĠĢgörenlerin çalıĢtıkları banka türüne göre dönüĢtürücü liderlik tarzına iliĢkin 

yargılarında farklılık mevcuttur. Özel banka iĢgörenlerinin kamu bankası 

iĢgörenlerine göre liderlerini daha dönüĢtürücü olarak algıladığı görülmüĢtür. 

ĠĢgörenlerin çalıĢtıkları banka türüne göre laissez-faire liderlik tarzına iliĢkin 

yargılarında farklılık mevcuttur. Kamu bankası iĢgörenlerinin özel banka 

iĢgörenlerine göre liderlerini daha laissez-faire (serbest bırakıcı) olarak algıladıkları 

görülmüĢtür.  

 Bunun yanında, Örgütsel sessizlik alt boyutlarının çalıĢanların sosyo-

demografik özelliklerine göre farklılıklarının testi sonucu önemli sonuçlara 

eriĢilmiĢtir; 

                  ĠĢgörenlerin yaĢlarına göre “Deneyim Eksikliği”nden ötürü sessizliğe 

yönelmelerine iliĢkin yargılarında farklılık mevcuttur. 25 ve altı yaĢa sahip 

iĢgörenlerin diğerlerine göre deneyim eksikliğinden ötürü sessizliğe daha fazla 

yöneldiği görülmüĢtür. ĠĢgörenlerin çalıĢma yılına göre “Deneyim Eksikliği”ne 

iliĢkin yargılarında farklılık mevcuttur. ÇalıĢma yılı arttıkça deneyim eksikliğinden 

ötürü sessizliğe yönelme azalmaktadır. ĠĢgörenlerin medeni durumuna göre 

“Deneyim Eksikliği”ne iliĢkin yargılarında farklılık mevcuttur. Bekârların evlilere 

göre deneyim eksikliğinden ötürü sessizliğe daha fazla yöneldiği görülmüĢtür. 

ĠĢgörenlerin kardeĢ sayısına göre “Deneyim Eksikliği”ne iliĢkin yargılarında farklılık 

mevcuttur. 1 kardeĢ olan iĢgörenlerin diğerlerine göre deneyim eksikliği nedeniyle 

örgütte sessizliğe yönelmesi daha fazladır. ĠĢgörenlerin anne eğitim durumuna göre 

“Yönetsel ve Örgütsel Nedenler”e iliĢkin yargılarında farklılık mevcuttur. Anne 

eğitim durumu lise olan iĢgörenlerin diğerlerine göre yönetsel ve örgütsel 

nedenlerden ötürü sessizliğe daha az yöneldiği görülmüĢtür. ĠĢgörenlerin çalıĢtıkları 

banka türüne göre “Yönetsel ve Örgütsel Nedenler”e iliĢkin yargılarında farklılık 

mevcuttur. Kamu bankası iĢgörenlerinin özel banka iĢgörenlerine göre “yönetsel ve 

örgütsel nedenler”den ötürü daha fazla sessizliğe yöneldiği görülmüĢtür. 
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 Ayrıca, TükenmiĢlik alt boyutlarının çalıĢanların sosyo-demografik 

özelliklerine göre farklılıklarının testi sonucu kayda değer sonuçlara eriĢilmiĢtir; 

                  ĠĢgörenlerin yaĢlarına göre “Duygusal Tükenme”ye iliĢkin yargılarında 

farklılık mevcuttur. 26-30 yaĢ arasındaki iĢgörenlerin duygusal tükenme düzeylerinin 

diğerlerinden yüksek olduğu görülmüĢtür. ĠĢgörenlerin yaĢlarına göre “KiĢisel 

BaĢarı”ya iliĢkin yargılarında farklılık mevcuttur. 25 ve altı yaĢa sahip iĢgörenlerin 

kiĢisel baĢarı düzeyleri diğer yaĢ gruplarına göre daha düĢüktür. Buna ilaveten yaĢ 

ilerledikçe kiĢisel baĢarı artmaktadır. ĠĢgörenlerin yaĢlarına göre “DuyarsızlaĢma”ya 

iliĢkin yargılarında farklılık mevcuttur. 26-30 yaĢ arasındaki iĢgörenlerin 

duyarsızlaĢma düzeylerinin diğer yaĢ gruplarına göre daha yüksek olduğu 

görülmüĢtür. ĠĢgörenlerin öğrenim düzeyine göre “KiĢisel BaĢarı”ya iliĢkin 

yargılarında farklılık mevcuttur. Yüksek lisans mezunu olan iĢgörenlerin kiĢisel 

baĢarı düzeyleri diğerlerine göre daha düĢüktür.  

              ĠĢgörenlerin çalıĢma yılına göre “Duygusal Tükenme”ye iliĢkin yargılarında 

farklılık mevcuttur. 0-1 yıl arası çalıĢma yılına sahip iĢgörenlerin duygusal tükenme 

düzeylerinin diğerlerinden daha düĢük olduğu görülmüĢtür. Ayrıca, 2-5 yıl arası ve 

6-10 yıl arası çalıĢma yılına sahip olan iĢgörenlerde duygusal tükenme ortalamaları 

diğerlerine nazaran yüksektir. ĠĢgörenlerin medeni durumuna göre “KiĢisel BaĢarı”ya 

iliĢkin yargılarında farklılık mevcuttur. Evli olan iĢgörenlerin bekâr iĢgörenlere göre 

kiĢisel baĢarı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüĢtür. ĠĢgörenlerin çocuk 

sayısına göre “Duygusal Tükenme”ye iliĢkin yargılarında farklılık mevcuttur. 

Çocuğu olmayanların duygusal tükenme düzeyleri diğerlerine göre daha fazladır.  

             ĠĢgörenlerin eĢ iĢ durumuna göre “Duygusal Tükenme”ye iliĢkin yargılarında 

farklılık mevcuttur. EĢi çalıĢan iĢgörenlerin eĢi çalıĢmayanlara göre duygusal 

tükenme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüĢtür. ĠĢgörenlerin kardeĢ sayısına 

göre “Duygusal Tükenme”ye iliĢkin yargılarında farklılık mevcuttur. 1 kardeĢ 

olanların duygusal tükenme düzeylerinin diğerlerinden daha yüksek olduğu 

görülmüĢtür. ĠĢgörenlerin kardeĢ sayısına göre “DuyarsızlaĢma”ya iliĢkin 

yargılarında farklılık mevcuttur. 1 kardeĢ olanların duyarsızlaĢma düzeylerinin 

diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmüĢtür.. ĠĢgörenlerin ev durumuna göre 
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“KiĢisel BaĢarı”ya iliĢkin yargılarında farklılık mevcuttur. Evi olan iĢgörenlerin evi 

olmayanlara göre kiĢisel baĢarı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

ĠĢgörenlerin otomobil durumuna göre “KiĢisel BaĢarı”ya iliĢkin yargılarında farklılık 

mevcuttur. Otomobili olan iĢgörenlerin otomobili olmayanlara göre kiĢisel baĢarı 

düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüĢtür. ĠĢgörenlerin çalıĢtıkları banka türüne 

göre “KiĢisel BaĢarı”ya iliĢkin yargılarında farklılık mevcuttur. Özel banka 

iĢgörenlerinin kamu bankası iĢgörenlerine göre kiĢisel baĢarı düzeylerinin daha 

yüksek olduğu görülmüĢtür. 

Liderlik Tarzları, Örgütsel Sessizlik ve TükenmiĢlik Faktörlerine ĠliĢkin 

ortalamalar (betimsel istatistik) değerlendirilmiĢ ve önemli sonuçlara eriĢilmiĢtir; 

Ortalamalara bakıldığında çalıĢanların diğer liderlik tarzları algılarına göre 

dönüĢtürücü liderlik tarzı (x=3,7921) algısına daha fazla sahip olduğu görülmüĢtür. 

Ortalamalara bakıldığında çalıĢanların otoriter liderlik tarzı algısına(x=3,0549), 

laissez-faire liderlik tarzı algısına (x=2,3211) göre daha fazla sahip olduğu 

görülmüĢtür. 

Ġstanbul‟da bulunan beĢ yıldızlı otel iĢletmelerindeki 602 çalıĢana uygulanan 

bir araĢtırmada liderlik tarzları içerisinde dönüĢtürücü liderlik tarzına iliĢkin ortalama 

yüksek bulunmuĢ baĢka bir deyiĢle yöneticilerin daha çok dönüĢtürücü liderlik tarzı 

gösterdiğini ortaya konulmuĢtur (TaĢkıran, 2011). Bu sonuç ile bizim araĢtırmamızda 

bulduğumuz sonuç paraleldir. 

Ortalamalara bakıldığında çalıĢanların diğer örgütsel sessizlik boyutlarına 

göre yönetsel ve örgütsel nedenlerden (x=2,2963) dolayı daha fazla örgütte sessiz 

kalmaya yöneldiği görülmüĢtür. Ortalamalara bakıldığında çalıĢanların iĢle ve 

iliĢkilerle ilgili korkular (x=2,2284) nedeniyle örgütte sessiz kalmaya, deneyim 

eksikliği (x=1,9049) nedeniyle örgütte sessiz kalmaya göre daha fazla yöneldiği 

görülmüĢtür.  

Ġstanbul ve Ġzmit‟te çalıĢan sağlık, bankacılık, finans, eğitim, imalat ve diğer 

hizmet alanındaki 1051 kiĢi ile gerçekleĢtirilen bir araĢtırmada, iĢgörenlerin sessiz 

kalmalarındaki en önemli unsurun yönetsel ve örgütsel nedenler olduğu bulunmuĢtur 
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(Bildik, 2009). AraĢtırmamızda da bankacılık sektörü iĢgörenlerinin yönetsel ve 

örgütsel nedenlerden dolayı daha fazla sessizliğe yöneldiğini görmüĢtük. Bulunan bu 

sonuç ile araĢtırmamızda ortaya çıkan sonuç örtüĢmektedir.  

TükenmiĢlik faktörlerinin ortalamalarına bakıldığında ise çalıĢanların 

duyarsızlaĢmadan (x=2,1547) çok duygusal tükenmeye (x=2,6771) maruz kaldığı 

görülmüĢtür. Bununla beraber çalıĢanların kiĢisel baĢarı (x=3,7257) düzeylerinin 

yüksek olduğu görülmüĢtür. 

Karabük‟te Ġlköğretim okullarında çalıĢan 416 öğretmene anket uygulanarak 

gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada tükenmiĢlik alt boyutlarından duygusal tükenmeye 

iliĢkin ortalamanın duyarsızlaĢmadan yüksek olduğu ve öğretmenlerin 

duyarsızlaĢmadan ziyade duygusal tükenmeye maruz kaldıklarını ortaya 

konulmuĢtur. Aynı zamanda kiĢisel baĢarı boyutunun ortalamasının çok yüksek 

olduğu ve öğretmenlerin kiĢisel baĢarılarının yüksek olduğu bulunmuĢtur (Dursun, 

2009). Belirtilen bu araĢtırmanın sonuçları ile bizim araĢtırmamızın sonuçları 

örtüĢmektedir. 

Liderlik tarzlarının örgütsel sessizlik ve tükenmiĢlik düzeyi üzerine etkisine 

iliĢkin çoklu regresyon analizleri gerçekleĢtirilmiĢ ve 6 çoklu regresyon modeli 

oluĢturulmuĢtur; 

Liderlik tarzları olan dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire liderlik tarzı ve 

otoriter liderlik tarzının örgütsel sessizliğin her bir boyutu üzerine ayrı ayrı etkisine 

iliĢkin çoklu regresyon testleri yapılmıĢ ve 3 model(model-1,model-2 ve model-3) 

oluĢturulmuĢtur.  

Çoklu regresyon model 1‟e göre dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire 

liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzının iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle 

örgütte sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüĢtür. DönüĢtürücü 

liderlik tarzının iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalma 

üzerine etkisinin negatif yönlü olduğu(β= -0,427) görülmüĢtür. BaĢka bir ifade ile 

çalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısı arttıkça, iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular 

nedeniyle örgütte sessiz kalma tutumlarının azaldığı söylenebilir. Laissez-faire 
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liderlik tarzının iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalma 

üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β= 0,156) görülmüĢtür. BaĢka bir ifade ile 

çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısı arttıkça, iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular 

nedeniyle örgütte sessiz kalma tutumları da artmaktadır. Otoriter liderlik tarzının iĢle 

ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalma üzerine etkisinin pozitif 

yönlü olduğu (β=0,271) görülmüĢtür. BaĢka bir ifade ile çalıĢanların otoriter liderlik 

tarzı algısı arttıkça, iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalma 

tutumları da artmaktadır. 

Çoklu regresyon model 2‟ye göre dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire 

liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzının yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı 

örgütte sessiz kalma üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüĢtür. DönüĢtürücü 

liderlik tarzının yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalma üzerine 

etkisinin negatif yönlü olduğu(β= -0,509) görülmüĢtür. BaĢka bir ifade ile 

çalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısı arttıkça, yönetsel ve örgütsel 

nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalma tutumlarının azaldığı söylenebilir. Laissez-

faire liderlik tarzının yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalma 

üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β= 0,165) görülmüĢtür. BaĢka bir ifade ile 

çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısı arttıkça, yönetsel ve örgütsel nedenlerden 

dolayı örgütte sessiz kalma tutumları da artmaktadır. Otoriter liderlik tarzının 

yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalma üzerine etkisinin pozitif 

yönlü olduğu (β=0,268) görülmüĢtür. BaĢka bir ifade ile çalıĢanların otoriter liderlik 

tarzı algısı arttıkça, yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalma 

tutumları da artmaktadır. 

BaĢka bir araĢtırmadaki regresyon analizi sonuçlarına göre dönüĢtürücü 

liderlik tarzının yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalmayı 

negatif olarak etkilediği baĢka bir deyiĢle azalttığı bulunmuĢtur. Aynı zamanda tam 

serbesti tanıyan liderlik tarzının yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü örgütte sessiz 

kalmayı pozitif olarak etkilediği baĢka bir ifade ile arttırdığı bulunmuĢtur (Bildik, 

2009). Diğer bir araĢtırmadaki regresyon analizi sonuçlarına göre dönüĢtürücü 

liderlik tarzının yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü örgütte sessiz kalmayı negatif 
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olarak etkilediği baĢka bir deyiĢle azalttığı bulunmuĢtur (Erol, 2012). Bulunan bu 

sonuçlarla araĢtırmamızda ortaya çıkan sonuçlar paralellik göstermektedir.  

               Çoklu regresyon model 3‟e göre dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire 

liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzının deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz 

kalma üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüĢtür. DönüĢtürücü liderlik tarzının 

deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalma üzerine etkisinin negatif yönlü 

olduğu(β= -0,136) görülmüĢtür. BaĢka bir ifade ile çalıĢanların dönüĢtürücü liderlik 

tarzı algısı arttıkça, deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalma tutumlarının 

azaldığı söylenebilir. Laissez-faire liderlik tarzının deneyim eksikliği nedeniyle 

örgütte sessiz kalma üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β= 0,316) görülmüĢtür. 

BaĢka bir ifade ile çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısı arttıkça, deneyim 

eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalma tutumları da artmaktadır. Otoriter liderlik 

tarzının deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalma üzerine etkisinin pozitif 

yönlü olduğu (β=0,096) görülmüĢtür. BaĢka bir ifade ile çalıĢanların otoriter liderlik 

tarzı algısı arttıkça, deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalma tutumları da 

artmaktadır.  

BaĢka bir araĢtırmadaki regresyon sonuçlarına göre dönüĢtürücü liderlik 

tarzının tecrübe (deneyim) eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalmayı pozitif olarak 

etkilediği baĢka bir ifade ile arttırdığı bulunmuĢtur (Bildik, 2009). Buna karĢın 

araĢtırmamızda dönüĢtürücü liderlik tarzının deneyim eksikliği nedeniyle örgütte 

sessiz kalmayı negatif olarak etkilediğini baĢka bir deyiĢle azalttığını bulmuĢtuk. Bu 

ise belirtilen araĢtırma ile zıt bir sonuçtur. 

Diğer bir araĢtırmadaki regresyon analizi sonuçlarına göre tam serbesti 

tanıyan liderlik tarzının deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalmayı pozitif 

yönde etkilediği baĢka bir ifade ile arttırdığı bulunmuĢtur (Erol, 2012). BaĢka bir 

araĢtırmadaki regresyon sonuçlarına göre tam serbesti tanıyan liderlik tarzının 

tecrübe (deneyim) eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalmayı pozitif olarak etkilediği 

baĢka bir deyiĢle arttırdığı bulunmuĢtur (Bildik, 2009). Bizim araĢtırmamızda da 

laissez-faire liderlik tarzının deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalmayı 

pozitif olarak etkilediğini baĢka bir deyiĢle arttırdığını bulmuĢtuk. Bu sonuç belirtilen 

araĢtırmalar ile paraleldir.  
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Bir restoran zincirindeki 3149 çalıĢan ve 223 yönetici üzerine gerçekleĢtirilen 

bir araĢtırmada, lider davranıĢının çok tutarlı bir Ģekilde ses davranıĢını etkilediği 

görülmüĢtür. Belirtilen araĢtırmanın sonucuna göre, lider davranıĢlarının ses 

davranıĢı üzerindeki etkisi, astların yüksek performans göstermesi ile 

belirginleĢmektedir (Detert ve Burris, 2007). DönüĢtürücü liderlik ve ses davranıĢını 

kapsayan bir araĢtırmanın sonucunda, dönüĢtürücü liderliğin ses davranıĢıyla pozitif 

iliĢkili olduğu görülmüĢtür (Liu, Zhu ve Yang, 2010). DönüĢtürücü liderler, 

iĢgörenlerin yenilikçi önerilerini, yaratıcı fikirlerini ve yapıcı düĢüncelerini 

muhtemelen kavrayan kiĢilerdir. Bu sonuçlar bizim araĢtırmamızda bulduğumuz 

sonuçlar ile paraleldir. Bizim araĢtırmamızda dönüĢtürücü liderlik tarzının örgütsel 

sessizliğin bütün alt boyutları ile negatif iliĢkili olduğunu görmüĢtük. DönüĢtürücü 

liderlik tarzı örgütsel sessizlik ile baĢa çıkabilecek olan ve iĢgörenlerin ses davranıĢı 

göstermesini sağlayabilecek bir liderlik tarzıdır. 

Liderlik tarzları olan dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire liderlik tarzı ve 

otoriter liderlik tarzının tükenmiĢliğin her bir boyutu üzerine ayrı ayrı etkisine iliĢkin 

çoklu regresyon testleri yapılmıĢ ve 3 model(model-4, model-5 ve model-6) 

oluĢturulmuĢtur. 

Çoklu regresyon model 4‟e göre dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire 

liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzının duygusal tükenme üzerinde anlamlı bir etkisi 

olduğu görülmüĢtür. DönüĢtürücü liderlik tarzının duygusal tükenme üzerine 

etkisinin negatif yönlü olduğu(β= -0,244) görülmüĢtür. BaĢka bir ifade ile 

çalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısı arttıkça, duygusal tükenme düzeylerinin 

azaldığı söylenebilir. Laissez-faire liderlik tarzının duygusal tükenme üzerine 

etkisinin pozitif yönlü olduğu (β= 0,171) görülmüĢtür. BaĢka bir ifade ile çalıĢanların 

laissez-faire liderlik tarzı algısı arttıkça, duygusal tükenme düzeyleri de artmaktadır. 

Otoriter liderlik tarzının duygusal tükenme üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu 

(β=0,092) görülmüĢtür. BaĢka bir ifade ile çalıĢanların otoriter liderlik tarzı algısı 

arttıkça, duygusal tükenme düzeyleri de artmaktadır. 

Liderlik tarzları ile tükenmiĢlik arasındaki iliĢkiyi ele alan hastane 

yöneticilerine uygulanan bir araĢtırmada dönüĢtürücü liderlik tarzının duygusal 
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tükenmeyi negatif olarak etkilediği bulunmuĢtur (Zopiatis ve Constanti, 2010). 

Bulunan bu sonuç bizim araĢtırmamızın sonuçları ile örtüĢmektedir. Bilgi teknolojisi 

firmasında çalıĢan 289 kiĢiyle gerçekleĢtirilen bir araĢtırma liderlik ve tükenmiĢlik 

iliĢkisini kapsamaktadır. Belirtilen araĢtırmada laissez-faire liderlik tarzının duygusal 

tükenmeyi pozitif olarak etkilediği bulunmuĢtur (Hetland, Sandal ve Johnsen, 2007). 

BaĢka bir araĢtırmada ise laissez-faire liderlik tarzının duygusal tükenmeyi pozitif 

olarak etkilediği bulunmuĢtur (Zopiatis ve Constanti, 2010).  

ÇeĢitli sağlık hizmeti organizasyonlarında çalıĢan 601 hemĢire ve hemĢire 

yöneticisi üzerine gerçekleĢtirilen bir araĢtırmada laissez-faire liderlik tarzının 

duygusal tükenmeyi ortaya çıkaran temel faktör olduğu bulunmuĢtur (Kanste, 

Kyngas ve Nikkila, 2007).  

Bu sonuçlar bizim araĢtırmamızın sonuçları ile paraleldir. Bizim 

araĢtırmamızda da laissez-faire liderlik tarzının duygusal tükenme üzerindeki etkisi 

pozitif olarak bulunmuĢtu. BaĢka bir ifade ile laissez-faire liderlik tarzı duygusal 

tükenmeyi arttıran bir unsur olarak bulunmuĢtu. 

           Çoklu regresyon model 5‟göre dönüĢtürücü liderlik tarzı, laissez-faire liderlik 

tarzı ve otoriter liderlik tarzının kiĢisel baĢarı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu 

görülmüĢtür. DönüĢtürücü liderlik tarzının kiĢisel baĢarı üzerine etkisinin pozitif 

yönlü olduğu(β= 0,271) görülmüĢtür. BaĢka bir ifade ile çalıĢanların dönüĢtürücü 

liderlik tarzı algısı arttıkça, kiĢisel baĢarı düzeylerinin de arttığı söylenebilir. Laissez-

faire liderlik tarzının kiĢisel baĢarı üzerine etkisinin negatif yönlü olduğu (β= -0,156) 

görülmüĢtür. BaĢka bir ifade ile çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısı arttıkça, 

kiĢisel baĢarı düzeyleri azalmaktadır. Otoriter liderlik tarzının kiĢisel baĢarı üzerine 

etkisinin pozitif yönlü olduğu (β=0,112) görülmüĢtür. BaĢka bir ifade ile çalıĢanların 

otoriter liderlik tarzı algısı arttıkça, kiĢisel baĢarı düzeyleri de artmaktadır. 

BaĢka bir araĢtırmada laissez-faire liderlik tarzının kiĢisel baĢarıyı düĢüren bir 

faktör olduğu bulunmuĢtur(Kanste, Kyngas ve Nikkila, 2007). Bulunan bu sonuç 

bizim araĢtırmamız ile paraleldir. Bizim araĢtırmamızda da laissez-faire liderlik 

tarzının kiĢisel baĢarı üzerindeki etkisi negatif olarak bulunmuĢtu. Laissez-faire 

liderlik tarzının kiĢisel baĢarıyı düĢüren bir unsur olduğu ortaya çıkmıĢtı. 
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Diğer bir araĢtırmada dönüĢtürücü liderlik tarzının kiĢisel baĢarı üzerine 

pozitif olarak etki ettiği bulunmuĢtur (Zopiatis ve Constanti, 2010). Bu sonuç ile 

bizim araĢtırmamızın sonuçları ile paraleldir. Bizim araĢtırmamızda da dönüĢtürücü 

liderlik tarzının kiĢisel baĢarı üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğunu bulmuĢtuk. 

DönüĢtürücü liderlik tarzının kiĢisel baĢarıyı arttırdığını bulmuĢtuk. 

        Çoklu regresyon model 6‟ya göre dönüĢtürücü liderlik tarzı ve laissez-faire 

liderlik tarzının duyarsızlaĢma üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüĢtür. 

DönüĢtürücü liderlik tarzının duyarsızlaĢma üzerine etkisinin negatif yönlü 

olduğu(β= -0,155) görülmüĢtür. BaĢka bir ifade ile çalıĢanların dönüĢtürücü liderlik 

tarzı algısı arttıkça, duyarsızlaĢma düzeylerinin azaldığı söylenebilir. Laissez-faire 

liderlik tarzının duyarsızlaĢma üzerine etkisinin pozitif yönlü olduğu (β= 0,309) 

görülmüĢtür. BaĢka bir ifade ile çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısı arttıkça, 

duyarsızlaĢma düzeyleri de artmaktadır. 

BaĢka bir araĢtırmada dönüĢtürücü liderlik tarzının özellikle duyarsızlaĢmayı 

engelleyebilen bir faktör olduğu bulunmuĢtur (Kanste, Kyngas ve Nikkila, 2007). 

Diğer bir araĢtırmada dönüĢtürücü liderlik tarzının duyarsızlaĢmayı negatif olarak 

etkilediği bulunmuĢtur (Zopiatis ve Constanti, 2010). Bu sonuçlar bizim 

araĢtırmamız ile örtüĢmektedir. Bizim araĢtırmamızda da dönüĢtürücü liderlik 

tarzının duyarsızlaĢma üzerindeki etkisinin negatif yönlü olduğu bulunmuĢtu. 

DönüĢtürücü liderlik tarzı duyarsızlaĢmayı önleyebilecek bir unsurdur. 

BaĢka bir araĢtırmada laissez-faire liderlik tarzının duyarsızlaĢmayı pozitif 

olarak etkilediği bulunmuĢtur (Zopiatis ve Constanti, 2010). Bu sonuç bizim 

araĢtırmamızla paraleldir. Bizim araĢtırmamızda da laissez-faire liderlik tarzının 

duyarsızlaĢma üzerindeki etkisinin pozitif yönlü olduğunu bulmuĢtuk. Laissez-faire 

liderlik tarzı duyarsızlaĢmayı arttırmaktadır. 

KuĢadası‟ında faaliyet gösteren 10 adet beĢ yıldızlı otel iĢletmesinde çalıĢan 

116 orta düzey yönetici üzerine gerçekleĢtirilen bir araĢtırmada liderlik 

davranıĢlarının orta düzey yöneticilerin tükenmiĢlik seviyeleri üzerine etkisi 

belirlenmeye çabalanmıĢtır. Belirtilen araĢtırma sonucunda, olumlu liderlik 

davranıĢlarının tükenmiĢliği engelleme anlamında önemli etkileri olduğu 
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görülmüĢtür (Güzel ve Akgündüz, 2011). BaĢka bir araĢtırmada stres, tükenmiĢlik ve 

dönüĢtürücü liderlik konuları ele alınmıĢtır. Belirtilen araĢtırmanın sonuçlarına göre 

dönüĢtürücü liderlik tarzının stresi ve tükenmiĢliği azalttığı bulunmuĢtur (Gill, 

Flaschner ve Shachar, 2006). Bu araĢtırmaların sonuçları ile bizim araĢtırmamızın 

sonuçları arasında paralellik vardır. Bizim araĢtırmamızda olumlu liderlik tarzı 

olarak kabul edilebilecek olan dönüĢtürücü liderlik tarzının tükenmiĢliğin kritik 

boyutları olan duygusal tükenme ve duyarsızlaĢmayı negatif olarak etkilediğini 

görmüĢtük. DönüĢtürücü liderlik tarzının hem duygusal tükenme hem de 

duyarsızlaĢma ile baĢa çıkabilecek olumlu bir liderlik tarzı olarak görülebilir. 

        Örgütsel sessizlik ve TükenmiĢlik düzeyini etkileyen faktörlere iliĢkin lojistik 

regresyon analizleri gerçekleĢtirilmiĢ ve bu kapsamda 6 lojistik regresyon modeli 

oluĢturulmuĢtur; 

         Örgütsel Sessizliği Etkileyen Faktörlere ĠliĢkin Lojistik Regresyon Analizleri 

gerçekleĢtirilmiĢ ve kayda değer sonuçlar bulunmuĢtur. Demografik değiĢkenlerin ve 

liderlik tarzlarının örgütsel sessizliğin alt boyutları olan “ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili 

korkular”, “Yönetsel ve örgütsel nedenler” ve “Deneyim eksikliği” üzerine ayrı ayrı 

etkisine iliĢkin ikili lojistik regresyon yapılmıĢ ve 3 model (model-1, model-2 ve 

model-3) oluĢturulmuĢtur.  

Lojistik regresyon model 1‟e göre bağımsız değiĢkenler olan demografik 

değiĢkenler ve liderlik tarzları alt boyutlarının bağımlı değiĢken olan “ĠĢle ve 

iliĢkilerle ilgili korkular”a etkisi araĢtırılmıĢtır. Buna göre 26-30 yaĢ aralığında olan 

iĢgörenlerin 25 ve altında yaĢa sahip olan iĢgörenlere göre iĢle ve iliĢkilerle ilgili 

korkular nedeniyle örgütte sessiz kalmalarının 2,513 kat fazla olduğu görülmüĢtür 

(p 0,05). ÇalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısına sahip olması iĢle ve 

iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalmayı 0,944 kat azaltmaktadır 

(p 0,05). Yine çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısına sahip olması iĢle ve 

iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalmayı 1,047 kat 

arttırmaktadır(p 0,05). Buna ilaveten çalıĢanların otoriter liderlik tarzı algısına sahip 

olması iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz kalmayı 1,073 kat 

arttırmaktadır(p 0,05). 
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Lojistik regresyon model 2‟ye göre bağımsız değiĢkenler olan demografik 

değiĢkenler ve liderlik tarzları alt boyutlarının bağımlı değiĢken olan “Yönetsel ve 

Örgütsel Nedenler”e etkisi araĢtırılmıĢtır. Buna göre anne eğitimi lise olanların anne 

eğitimi okuryazar olmayanlara göre yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı örgütte 

sessiz kalması 0,273 kat azdır(p 0,05). ÇalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı 

algısına sahip olması yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı örgütte sessiz kalmayı 

0,936 kat azaltmaktadır(p 0,05). Buna ilave olarak çalıĢanların laissez-faire liderlik 

tarzı algısına sahip olması yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı örgütte sessiz 

kalmayı 1,055 kat arttırmaktadır(p 0,05). Buna ilaveten çalıĢanların otoriter liderlik 

tarzı algısına sahip olması yönetsel ve örgütsel nedenlerden dolayı örgütte sessiz 

kalmayı 1,077 kat arttırmaktadır(p 0,05). 

           Lojistik regresyon model 3‟e göre bağımsız değiĢkenler olan demografik 

değiĢkenler ve liderlik tarzları alt boyutlarının bağımlı değiĢken olan “Deneyim 

Eksikliği”ne etkisi araĢtırılmıĢtır. KardeĢ sayısı 2 olanların kardeĢ sayısı 1 olanlara 

göre deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalmaları 0,299 kat azdır(p 0,05). 

KardeĢ sayısı üç olanların kardeĢ sayısı 1 olanlara göre deneyim eksikliği nedeniyle 

örgütte sessiz kalmaları 0,269 kat azdır(p 0,05). KardeĢ sayısı 4 ve üzeri olanların 

kardeĢ sayısı 1 olanlara göre deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalmaları 

0,269 kat azdır(p 0,05). ÇalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısına sahip olması 

deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalmayı 1,086 kat arttırmaktadır(p 0,05). 

          TükenmiĢlik Düzeyini Etkileyen Faktörlere ĠliĢkin Lojistik Regresyon 

Analizleri gerçekleĢtirilmiĢ ve kayda değer sonuçlar bulunmuĢtur. Bu kapsamda 

demografik değiĢkenlerin ve liderlik tarzlarının tükenmiĢliğin alt boyutları olan 

“Duygusal Tükenme”, “KiĢisel BaĢarı” ve “DuyarsızlaĢma” üzerine ayrı ayrı etkisine 

iliĢkin ikili lojistik regresyon yapılmıĢ ve 3 model (model-4, model-5 ve model-6) 

oluĢturulmuĢtur. 

               Lojistik regresyon model-4‟e göre bağımsız değiĢkenler olan demografik 

değiĢkenler ve liderlik tarzları alt boyutlarının bağımlı değiĢken olan “Duygusal 

Tükenme” üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. Buna göre 2-5 yıl arası çalıĢma yılı olanların 

0-1 yıl arası çalıĢma yılı olanlara göre duygusal tükenmeleri 5,145 kat 
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fazladır(p 0,05). 6-10 yıl arası çalıĢma yılına sahip olanların 0-1 yıl arası çalıĢma 

yılı olanlara göre duygusal tükenmeleri 6,229 kat fazladır(p 0,05). 11-15 yıl arası 

çalıĢma yılı olanların 0-1 yıl arası çalıĢma yılı olanlara göre duygusal tükenmeleri 

4,381 kat fazladır(p 0,05). 16 ve üzeri yıl çalıĢma yılı olanların 0-1 yıl arası çalıĢma 

yılı olanlara göre duygusal tükenmeleri 6,961 kat fazladır(p 0,05). Çocuk sayısı 2 ve 

üzeri olanların çocuğu olmayanlara göre duygusal tükenmeleri 0,429 kat 

azdır(p 0,05). Evlilik süresi 11-15 yıl arası olanların evlilik yılı 0-1 yıl arası olanlara 

göre duygusal tükenmeleri 3,515 kat fazladır (p 0,05). ÇalıĢanların dönüĢtürücü 

liderlik tarzı algısına sahip olması duygusal tükenmeyi 0,984 kat 

azaltmaktadır(p 0,05). ÇalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısına sahip olması 

duygusal tükenmeyi 1,061 kat arttırmaktadır(p 0,05). 

Lojistik regresyon model-5‟e göre bağımsız değiĢkenler olan demografik 

değiĢkenler ve liderlik tarzları alt boyutlarının bağımlı değiĢken olan “KiĢisel BaĢarı” 

üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. Buna göre 16 ve üzeri yıl çalıĢma yılı olanların 0-1 yıl 

arası çalıĢma yılı olanlara göre kiĢisel baĢarıları 4,822 kat fazladır(p 0,05). KardeĢ 

sayısı 2 olanların kardeĢ sayısı 1 olanlara göre kiĢisel baĢarıları 3,573 kat 

fazladır(p 0,05). KardeĢ sayısı 3 olanların kardeĢ sayısı 1 olanlara göre kiĢisel 

baĢarıları 3,407 kat fazladır(p 0,05). KardeĢ sayısı 4 ve üzeri olanların kardeĢ sayısı 

1 olanlara göre kiĢisel baĢarıları 2,775 kat fazladır(p 0,05). Böylece kardeĢ sayısı 

arttıkça kiĢisel baĢarıda önce artan sonra azalan bir durum ortaya çıkabilmektedir. 

ÇalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısına sahip olması kiĢisel baĢarıyı 1,026 kat 

arttırmaktadır(p 0,05). Yine çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısına sahip 

olması kiĢisel baĢarıyı 0,965 kat azaltmaktadır(p 0,05). Buna ilaveten çalıĢanların 

otoriter liderlik tarzı algısına sahip olması kiĢisel baĢarıyı 1,036 kat 

arttırmaktadır(p 0,05). 

Lojistik regresyon model-6‟ya göre bağımsız değiĢkenler olan demografik 

değiĢkenler ve liderlik tarzları alt boyutlarının bağımlı değiĢken olan 

“DuyarsızlaĢma” üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. KardeĢ sayısı 3 olanların kardeĢ sayısı 

1 olanlara göre duyarsızlaĢmaları 0,314 kat azdır(p 0,05). ÇalıĢanların dönüĢtürücü 

liderlik tarzı algısına sahip olması duyarsızlaĢmayı 0,985 kat azaltmaktadır(p 0,05). 
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Buna ilaveten çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısına sahip olması 

duyarsızlaĢmayı 1,067 kat arttırmaktadır(p 0,05). 

          GerçekleĢtirilen araĢtırma sonucunda önemli bulgulara ulaĢılmıĢtı. Liderlik alt 

boyutlarına iliĢkin ortalamalara baktığımızda çalıĢanların diğer liderlik tarzlarına 

göre dönüĢtürücü liderlik tarzı algısına daha fazla sahip olduğunu bulmuĢtuk. Bu 

açıdan bakıldığında bankacılık sektöründeki yöneticilerin diğer liderlik tarzlarına 

göre dönüĢtürücü liderlik tarzına daha fazla sahip olduğu söylenebilir. Günümüz 

dünyası gereklerine en uygun liderlik tarzının dönüĢtürücü liderlik tarzı olduğunu 

göz önüne aldığımızda bankacılık sektöründeki yöneticilere dönüĢtürücü liderlik 

tarzlarını benimsemeyi sürdürmeleri önerilebilir. 

Örgütsel sessizlik alt boyutlarına iliĢkin ortalamalara baktığımızda ise 

çalıĢanların diğer örgütsel sessizlik alt boyutlarına göre yönetsel ve örgütsel 

nedenlerden ötürü sessizliğe daha fazla yöneldiğini bulmuĢtuk. Örgütsel sessizliğin 

temeli yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü sessizliğe yönelme olarak görülebilir. 

Bu nedenle yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü örgütte sessizliğe yönelen 

çalıĢanlara yönelik olarak formel ses çıkarma mekanizmaları olan Ģikayet sistemleri 

gibi yapıların oluĢturulması önerilebilir. Bu sayede çalıĢanlara açıkça konuĢma 

ortamı yaratılarak sessizlik ikliminin üstesinden gelinebilir. 

TükenmiĢlik alt boyutlarının ortalamalarına baktığımızda duygusal 

tükenmeye iliĢkin puan ortalamasının duyarsızlaĢmadan yüksek olduğunu 

bulmuĢtuk. ÇalıĢanların duyarsızlaĢmadan çok duygusal tükenmeye maruz 

kaldıklarını bulmuĢtuk. Bu nedenle çalıĢanların duygusal tükenmelerini 

düĢürebilecek uygulamaların yapılması önerilebilir. Duygusal tükenmenin 

tükenmiĢliğin en önemli ayağını oluĢturması bu durumla baĢa çıkabilme yollarının 

araĢtırılmasını gerekli kılmaktadır. 

Çoklu regresyon sonuçlarına baktığımızda dönüĢtürücü liderlik tarzının 

örgütsel sessizliğin üç alt boyutunu da negatif yönde etkilediğini baĢka bir ifade ile 

azalttığını bulmuĢtuk. Örgütsel sessizliğin üstesinden gelebilmek için bankacılık 

sektöründeki yöneticilerin dönüĢtürücü liderlik tarzını benimsemeleri önerilebilir. 

Yine çoklu regresyon sonuçlarına göre laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik 
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tarzının örgütsel sessizliğin üç alt boyutunu da pozitif yönde etkilediğini baĢka bir 

deyiĢle arttırdığını bulmuĢtuk. Bu açıdan bakıldığında örgütsel sessizlik ile mücadele 

etmek isteyen bankacılık sektöründeki yöneticilerin laissez-faire liderlik tarzı ve 

otoriter liderlik tarzını benimsemeleri doğru olmaz. 

Çoklu regresyon sonuçlarına baktığımızda dönüĢtürücü liderlik tarzının hem 

duygusal tükenmeyi hem de duyarsızlaĢmayı negatif yönde etkilediğini baĢka bir 

deyiĢle azalttığını bulmuĢtuk. Buna ilaveten dönüĢtürücü liderlik tarzının kiĢisel 

baĢarıyı pozitif olarak etkilediğini bulmuĢtuk. BaĢka bir deyiĢle dönüĢtürücü liderlik 

tarzının benimsenmesi kiĢisel baĢarıyı arttırmaktaydı. Bu kapsamda da bankacılık 

sektöründeki yöneticilerin dönüĢtürücü liderlik tarzını benimsemeleri önerilebilir. 

Yine çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre laissez-faire liderlik tarzının duygusal 

tükenmeyi ve duyarsızlaĢmayı pozitif olarak etkilediği baĢka bir ifade ile arttırdığını 

bulmuĢtuk. Buna ilaveten laissez-faire liderlik tarzının kiĢisel baĢarıyı negatif yönde 

etkilediği baĢka bir deyiĢle azalttığını bulmuĢtuk. Bu açıdan bakıldığında bankacılık 

sektöründeki yöneticilerin laissez-faire liderlik tarzını benimsemeleri doğru olmaz. 

Yine çoklu regresyon sonuçlarına göre otoriter liderlik tarzının hem duygusal 

tükenmeyi pozitif olarak etkilediği baĢka bir deyiĢle arttırdığını hem de kiĢisel 

baĢarıyı pozitif olarak etkilediği baĢka bir ifade ile arttırdığını bulmuĢtuk. KiĢisel 

baĢarıyı arttırmak isteyen bankacılık sektörü yöneticilerinin otoriter liderlik tarzını 

benimsemeleri önerilebilir. Burada ortaya çıkan dikkat çekici sonuç ise bankacılık 

sektörünün yapısal gerekliliklerinden kaynaklanıyor olabilir.  

 ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular için gerçekleĢtirilen ikili lojistik regresyon 

sonuçlarına baktığımızda, çalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısına sahip 

olmasının iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle sessizliğe yönelmeyi azalttığını 

bulmuĢtuk. Buna ilaveten çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik 

tarzı algısına sahip olmasının iĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle örgütte sessiz 

kalmayı arttırdığını bulmuĢtuk. Bu açıdan bakıldığında bankacılık sektörü 

yöneticilerinin dönüĢtürücü liderlik tarzını benimsemeleri önerilebilir. Bununla 

beraber bankacılık sektörü yöneticilerinin laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter 

liderlik tarzını benimsemeleri doğru olmaz. 
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                 Yönetsel ve örgütsel nedenler için gerçekleĢtirilen ikili lojistik regresyon 

sonuçlarına baktığımızda, çalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısına sahip 

olmasının yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü sessizliğe yönelmeyi azalttığını 

bulmuĢtuk. Buna ilave olarak çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter 

liderlik tarzı algısına sahip olmasının yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü örgütte 

sessiz kalmayı arttırdığını bulmuĢtuk. Bu kapsamda bankacılık sektörü 

yöneticilerinin dönüĢtürücü liderlik tarzını benimsemeleri önerilebilir. Bununla 

beraber bankacılık sektörü yöneticilerinin laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter 

liderlik tarzını benimsemeleri doğru değildir. 

 Deneyim eksikliği için gerçekleĢtirilen ikili lojistik regresyon sonuçlarına 

baktığımızda, çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısına sahip olmasının deneyim 

eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalmayı arttırdığını bulmuĢtuk. Bu nedenle 

bankacılık sektörü yöneticilerine laissez-faire liderlik tarzını benimsemeleri tavsiye 

edilmemektedir. 

    Duygusal tükenme için gerçekleĢtirilen ikili lojistik regresyon sonuçlarına 

baktığımızda, çalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısına sahip olmasının 

duygusal tükenmeyi azalttığını bulmuĢtuk. Buna ilaveten çalıĢanların laissez-faire 

liderlik tarzı algısına sahip olmasının duygusal tükenmeyi arttırdığını bulmuĢtuk. Bu 

nedenle bankacılık sektörü yöneticilerine dönüĢtürücü liderlik tarzını benimsemeleri, 

laissez-faire liderlik tarzını benimsememeleri önerilebilir. 

    KiĢisel baĢarı için gerçekleĢtirilen ikili lojistik regresyon sonuçlarına 

baktığımızda, çalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısına ve otoriter liderlik tarzı 

algısına sahip olmasının kiĢisel baĢarıyı arttırdığı bulmuĢtuk. Bununla beraber 

çalıĢanların laissez-faire liderlik tarzı algısına sahip olmasının kiĢisel baĢarıyı 

azalttığını bulmuĢtuk. Bu açıdan bakıldığında kiĢisel baĢarıyı arttırmak isteyen 

bankacılık sektöründeki yöneticilere dönüĢtürücü liderlik tarzı ve otoriter liderlik 

tarzını benimsemeleri, laissez-faire liderlik tarzını benimsememeleri önerilebilir. 

 DuyarsızlaĢma için gerçekleĢtirilen ikili lojistik regresyon modeli 

sonuçlarına baktığımızda, çalıĢanların dönüĢtürücü liderlik tarzı algısına sahip 

olmasının duyarsızlaĢmayı azalttığını bulmuĢtuk. Ayrıca çalıĢanların laissez-faire 
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liderlik tarzı algısına sahip olmasının duyarsızlaĢmayı arttırdığını bulmuĢtuk. Bu 

açıdan bakıldığında duyarsızlaĢmayı önlemek isteyen bankacılık sektöründeki 

yöneticilerin dönüĢtürücü liderlik tarzını benimsemeleri, laissez-faire liderlik tarzını 

benimsememeleri önerilebilir. 

Belirtilen açıklamalar ıĢığında bankacılık sektöründeki yöneticilere Ģu 

önerileri sunabiliriz; 

*Bankacılık sektöründeki yöneticilerin diğer liderlik tarzlarına göre 

dönüĢtürücü liderlik tarzına daha fazla sahip olduğunu bulmuĢtuk. Bu kapsamda 

bankacılık sektöründeki yöneticilere dönüĢtürücü liderlik tarzını devam ettirmeleri 

önerilebilir. 

*ÇalıĢanların en fazla yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü sessizliğe 

yöneldiğini bulmuĢtuk. Bundan dolayı yöneticilerin bu sorunu ortadan kaldırmaya 

yönelik olarak formel ses çıkarma mekanizmalarını uygulaması önerilebilir. 

*Yöneticilerin çalıĢanların duygusal tükenme düzeyi azaltmaya yönelik 

uygulamalara yönelmesi ve bu yönde çalıĢmalar sürdürmesi önerilebilir. 

*Örgütsel sessizlik problemi ile mücadele etmek için bankacılık sektöründeki 

yöneticilere dönüĢtürücü liderlik tarzını benimsemeleri önerilebilir. 

*Örgütsel sessizlik sorununu önlemek isteyen yöneticilere laissez-faire 

liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzını benimsememeleri önerilebilir. 

*ÇalıĢanlardaki duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma problemiyle mücadele 

etmek isteyen bankacılık sektöründeki yöneticilere dönüĢtürücü liderlik tarzını 

benimsemeleri önerilebilir.  

*ÇalıĢanlardaki duygusal tükenme sorununu önlemek isteyen bankacılık 

sektöründeki yöneticilere laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzını 

benimsememeleri önerilebilir. 

*ÇalıĢanlardaki duyarsızlaĢma problemini önlemek isteyen yöneticilere 

laissez-faire liderlik tarzını benimsememeleri önerilebilir. 
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*KiĢisel baĢarıyı arttırmak isteyen bankacılık sektöründeki yöneticilerin 

dönüĢtürücü liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzını benimsemeleri önerilebilir. 

*KiĢisel baĢarıyı yükseltmek isteyen bankacılık sektöründeki yöneticilerin 

laissez-faire liderlik tarzını benimsememeleri önerilebilir. 

*ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle sessizliğe yönelme sorununun 

üstesinden gelmek için bankacılık sektörü yöneticilerine dönüĢtürücü liderlik tarzını 

benimsemeleri önerilebilir.  

*ĠĢle ve iliĢkilerle ilgili korkular nedeniyle sessizliğe yönelme problemini 

önlemek isteyen yöneticilere laissez-faire liderlik tarzı ve otoriter liderlik tarzını 

benimsememeleri önerilebilir. 

*Yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü sessizliğe yönelme sorununun 

üstesinden gelmek isteyen bankacılık sektöründeki yöneticilere dönüĢtürücü liderlik 

tarzını benimsemeleri önerilebilir. 

*Yönetsel ve örgütsel nedenlerden ötürü sessizliğe yönelme problemini 

önlemek isteyen bankacılık sektörü yöneticilerine laissez-faire liderlik tarzı ve 

otoriter liderlik tarzını benimsememeleri önerilebilir. 

*Deneyim eksikliği nedeniyle örgütte sessiz kalmayı önlemek isteyen 

bankacılık sektörü yöneticilerine laissez-faire liderlik tarzını benimsememeleri 

önerilebilir. 
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