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DOES THE WEBSITE QUALITY OF BEAUTY E-COMMERCE IMPACT ONLINE
PURCHASE INTENTION?
1Drajad
one

Veda Mustika, 2Lilik Wahyudi

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia, 0000-0003-1524-0704

2nd

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia, 0000-0002-7365-1432

ABSTRACT
The COVID-19 pandemic has had an indirect impact on consumer patterns in Indonesia,
particularly among beauty and cosmetics customers, sometimes known as "beauty
enthusiast." The COVID-19 pandemic also appears to be forcing society to move into the
digital age. People may utilize the internet to interact, thus technology plays a vital part
here. People can purchase items online, sometimes known as internet shopping. The
presence of beauty e-commerce has also become a new solution for consumers who are
looking for their skin care products. The purpose of this paper is to examined the
relationship between quality of beauty e-commerce and ewom that can impact online
purchase intention of Skincare product with perceived trust as a mediator. This paper will
use the theory of stimulus-organism-response as theoretical lens. The proposed model is
tested to 240 participant users of Sociolla using Lime Survey. Partial least square
structural equation modelling was used in the analysis (PLS-SEM). The findings revealed
that quality of beauty e-commerce has a positive significant impact to online purchase
intention, eWOM has a positive significant impact to online purchase intention and
perceived trust is a good mediation that mediated the quality of beauty e-commerce and
eWOM to online purchase intention. This paper also show implication that beauty-retailer
should give attention to the visual appeal and display appeal of beauty e-commerce that
can improve consumers appetites in increasing the intention in Skincare purchasing
through beauty e-commerce.
Keywords: Beauty E-Commerce, Website Quality, Perceived Trust, eWOM, S-O-R
Theory
1. INTRODUCTION
At this time, the use of cellphones, as well as the trend of online shopping, cannot
be overlooked. Many people all around the world currently own cellphones and make
purchases with them, with an estimated 83.89 percent of the world's population owning
at least one [1]. Online shopping is the online search, comparison, and purchase of goods
and services by clients using portable devices, specifically smartphones and tablets [2].
In recent years, 96 percent of Indonesians have used their smartphones to shop online
and visit online retail stores [3]. According to the report "Decoding the Connected
Southeast Asian Festive Shopper in 2021," 69% of Indonesians prefer to purchase on
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mobile devices, while 20% choose to shop on e-commerce websites. Meanwhile, half
of all Indonesians surveyed said they want to reduce their offline purchasing [4].
Nowadays, the beauty industry is also helped by technological developments and
forced to innovate due to demands from a change in consumer behavior driven by the
coronavirus disease pandemic from being offline to an online shop. Consumers
shopping for skincare products now have a new option thanks to the presence of beauty
e-commerce. In Indonesia, Sociolla is the most popular beauty e-commerce websites
that offered more than 400 beauty brands from local and international products. To
maintain and increase consumers and users who use the platform in purchasing skincare,
beauty retailers must maintain the quality of the e-commerce system, it's critical to keep
the beauty e-commerce site's quality and aesthetics. Faster content loading is enabled
by the quality of ecommerce platforms and the operation of a nice and simple interface,
which provides customers higher sense of trust in using the website and improves their
desire to purchase online [5].
This paper will focused on the quality of beauty e-commerce that can be defined
in several dimension (informational fit-to-task, ınteractivity, response time, design
appeal, visual appeal, ınnovativeness) and electronic word of mouth as a stimulus that
represents the user to the external stimulus information content of the relevant response
behavior [6], and perceived trust as an organism that defined as emotional
transformation process by which the user understands the stimulus into information [6],
also the purchase intention as the response from stimulus and organism that represents
the user to the external stimulus information content of the relevant response behavior.
2. METHODOLOGY
2.1 Research Design
This study conducted quantitative research, quantitative research is the process
of collecting and interpreting numerical data. It can be used to look for patterns and
averages, make predictions, test causal linkages, and extrapolate results to larger
groups [7]. This study employed a causal analysis that establishes cause and effect
relationships. The independent or independent variable (X) on the dependent
variable is explained in this study (Y). The researcher obtains the source of this data,
or the information is gained directly from the original or informant.
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Population defined as the entire group of people, events, or objects of interest
that the researcher wants to look into. It's the group of people, events, or objects
about whom the researcher intends to make conclusions (based on sample statistics)
[8]. Researcher use the beauty e-commerce platform users in Indonesia who
interested in skincare industry. Determination of the number of samples is 10 times
of indicator that is 23 times 10 (23x10=230) obtained the number of respondent is
240. This study choose non probability with purposive sampling technique,
According to [9], purposive sampling is one of the non-random sampling techniques
where the researcher determines the sampling by determining the specific
characteristics that are in accordance with the research objectives so that it is
expected to be able to answer the research problem.
2.2 Data Collection and Analysis
This study use Lime Survey platform to collected data from respondent,
researcher will spread the question that has been made by platform to people who
interested in skincare and already exploring beauty e-commerce platform. The
study measured the answers to the questionnaire statement items using a Likert
scale (from 1: Strongly Disagree to 5: Strongly Agree).
Path analysis is used in Partial Least Square (PLS) applications (SmartPLS
version 3.3.6) by researchers. PLS is used to see the independent and dependent
variable causal study. There are three categories in the path analysis model using
PLS processing of this research: outer model, inner model, and weight estimate to
be analyzed by researchers [10]. Researchers employed the PLS router model in
this study's to determine how the relationship between indicators of latent variables
affected validity and reliability tests. Furthermore, employing composite reliability
and Cronbach alpha to examine the dependability of endogenous indications [11].
It’s important to use the SmartPLS application to test the convergent validity
indicators. The researcher will be able to determine the value of the loading factor
for each variable in his study using this application.
2.3 Validity and Reliability
This research has two levels of analysis. The reliabilities and validity of the
study components' measurement model were first tested using confirmatory factor
analysis (CFA). The structural model was then utilized to evaluate the strength and
direction of the suggested research construct connections. Convergent and
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discriminant validity are the two forms of concept validity used in this study. The
outer loadings value is compared to the minimal cutoff value in a test called
convergent validity [12]. To ensure convergent validity, [13] there are established
criteria: standardized factor loadings more than 0.6, values of averaged variances
extracted (AVE), and reliability measure called composite reliability, must all be
greater than 0.5 and 0.7.
The output of the Cronbach alpha value for each response can help SmartPLS
in processing data and determining dependability in this software. It is considered
reliable if the Cronbach alpha on the findings is more than 0.70. The inner model is
a definition of latent variables that is interdependent and based on substantive
theory in research. Researchers utilize a route diagram to depict the link between
indicators or the impacts between factors as a whole in this study. Hypothesis
testing was used to determine the outcomes of each variable that were only partially
explored (T-test). The researcher used a 95 percent confidence level, with a 5%
error/error rate.
3. RESULT AND DISCUSSION
3.1 Beauty e-commerce quality on online purchase ıntention
Researcher choose Sociolla e-commerce sites to represent beauty ecommerce in Indonesia. The result shows that beauty e-commerce quality positively
and significantly impact online purchase intention. There are six dimension that
conducted in this study (informational fit-to-task, ınteractivity, response time,
design appeal, visual appeal, ınnovativeness) and it shows that visual and display
appeal is the most important dimension on beauty e-commerce site that can improve
the impact on online purchase intention.
3.2 Beauty e-commerce quality on online purchase ıntention, mediation of
perceived trust
Perceived trust has positive and significant effect in mediating between
beauty e-commerce site and online purchase intention. This study show that the
trust felt by consumers and users of the Sociolla platform is able to increase and
mediate the relationship of the quality of e-commerce beauty and online purchase
intention through the site. In this paper, it is also found that the more secure the

CONGRESS BOOK

ISBN: 978-605-73381-3-6

www.usbilimkongresi.com

PAGE | 4

USBILIM 2nd International Conference on Organizational Behavior Researches and Management

online shopping site, the more confident and intend customers will buy skincare
through the website.
3.3 eWOM on online purchase intention, mediation of perceived trust
eWOM was found to have a positive and significant effect on online purchase
intention through mediation of perceived trust. Consumers feel more trust in
electronic word of mouth (testimonials), the polarity of testimonials has a greater
effect. This translates into purchase intention, positive attitude and trust in it, but
also in the quality of the website [14]. This study also found that the more positive
consumers read and viewed eWOM on the Sociolla platform, the higher the
intention to purchase skincare products through the Sociolla platform.
4. CONCLUSION
This study has several insight and implication for beauty retailer especially on
beauty e-commerce quality and eWOM. Beauty retailer should give more attention to
its visual and display appeal on their sites because the beauty enthusiast and their
customer give their main concern through the visual of the site before the purchase and
exploring products. Beauty retailer should consider the security of the website, ensure
the authenticity of the products it sells, and consider the security of shipping goods to
be purchased by consumers. On the eWOM page, of course, various experiences felt by
customers that previously could be considered for other consumers who have never
bought products from a beauty e-commerce platform, it would be nice if beauty retailers
should always update the beauty e-commerce platform and add security and always
provide products that are original and trusted in order to increase the sense of trust by
consumers so that it will make their purchase intention higher.
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ORTAOKULDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN DESTEKLEME VE
YETİŞTİRME KURSLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Azize Yüksel
Milli Eğitim Bakanlığı, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Özet
Destekleme ve yetiştirme kursları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim
kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından
mezun olanlara verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü ortamlardır. Bu
çalışmadaki amaç, ortaokul öğrencilerine yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarında görev
alan ortaokul öğretmenlerinin mevcut uygulamaya yönelik görüşlerinin neler olduğunu
belirlemektir. Araştırma deseni olarak olgu bilim uygulanmıştır. 2021-2022 eğitim – öğretim
yılı birinci dönemine ait olan verilerin elde edilmesinde nitel araştırma tekniklerinden olan yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi
yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma grubu ise Isparta merkez ilçede 5 farklı devlet
ortaokulunda eğitim-öğretim veren ve aynı zamanda destekleme ve yetiştirme kurslarında
görev alan öğretmenler tarafından oluşmaktadır. Çalışma sonucunda öğretmenler, destekleme
ve yetiştirme kurslarının genel değerlendirilmesine yönelik pozitif görüşe sahip olduğunu,
takviye kurslarının öğrenci motivasyonunu ve ders performansını önemli ölçüde artırdığını
düşünmektedir. Derslere katılımın artması, ders notlarındaki artış, ödev takibinin düzene
girmesi ve konu tekrarının sağlanması öğrenciler üzerinde gerçekleşen olumlu pekiştireçler
olmuştur.
Anahtar Sözcükler: Destekleme ve Yetiştirme Kursu, Öğretmen, Öğrenci, Ortaokul
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Opinions of Secondary School Teachers on Support and Training Courses
Abstract
Support and training courses are the environments where education and training activities are
carried out for willing students studying in public and private formal education institutions
affiliated to the Ministry of National Education and for graduates of formal and open secondary
education institutions. The aim of this study is to determine what the opinions of secondary
school teachers, who take part in support and training courses for secondary school students,
are towards the current practice. Phenomenology was used as the research design. Semistructured interview technique, which is one of the qualitative research techniques, was used to
obtain the data belonging to the first semester of the 2021-2022 academic year. Content analysis
method was used in the analysis of the data. The working group consists of teachers who teach
in 5 different public secondary schools in the central district of Isparta and also take part in
support and training courses. As a result of the study, teachers think that they have a positive
opinion on the general evaluation of support and training courses, and that reinforcement
courses significantly increase student motivation and course performance. The increase in
participation in the classes, the increase in the course grades, the regularization of homework
tracking and the repetition of the subject have been positive reinforcements on the students.
Keywords: Support and Training Course, Teacher, Student, Secondary School

CONGRESS BOOK

ISBN: 978-605-73381-3-6

www.usbilimkongresi.com

PAGE | 9

USBILIM 2nd International Conference on Organizational Behavior Researches and Management

ORTAOKULDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN E- ÖĞRENME
SİSTEMLERİNİN KULLANIMI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SINIF
YÖNETİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Azize Yüksel
Milli Eğitim Bakanlığı, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Özet:
E- öğrenme yerel iletişim ağları ve geniş iletişim ağlarının desteği sayesinde web tabanlı sınıf,
okul ya da ders ortamının dışındaki bütün bireylere ulaşmayı hedefleyen bir eğitim sistemi
olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında mevcut geleneksel öğrenme sürecinde eğitim
faaliyetleri, farklı eğitim teknolojileri ile sınıf ve laboratuvar ortamlarında işlenirken, eöğrenme sürecinde öğrencilerin ortamdan bağımsız, internet aracılığı ile bilgisayar başında
olması vurgulanır. Aynı zamanda e- öğrenmenin sadece internet ve bilgisayarla
sınırlandırılmaması, bu sürecin internet tabanlı uygulamalar ve web desteği ile konferans ve
video gibi çeşitli eğitim teknolojileri ve sahip oldukları farklı nitelikleri de kapsadığı
belirtilmektedir. E- öğrenme sürecinde eğitim alan bireyler zaman ve mekândan bağımsız
olarak, küresel bir eğitim alma fırsatına sahip olmakta ve süreçte yaşadığı akademik sorunlarına
daha hızlı ve pratik çözümler bulabilmekte ve kendi bireysel öğrenme hızına uygun bir şekilde
bireyselleştirilmiş öğretim sürecini planlayabilmektedir. E- öğrenme ortamlarında farklı
öğrenme becerilerine ilişkin eğitim faaliyetlerini yürütebilmek ise, öğretmenlerin liderlik ve
sınıf yönetim becerileri ile ilişkilendirilmektedir. E- öğrenme ile ilgili yapılan çalışmalar
incelendiğinde, çalışmaların genellikle eğitim teknolojileri açısından incelenerek sürece
etkililiği, akademik başarıya katkısı, avantaj ve dezavantajları gibi konulara değinilmiş olduğu,
doğrudan resmi kurumlarda çalışan öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri bağlamında ele alan
çalışmaların yer almadığı tespit edilmiştir.
Bu çalışmada ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin e- öğrenme sürecinde karşılaştıkları
sorunların sınıf yönetimi açısından ele alınması ve mevcut sorunlara yönelik çözü önerilerinin
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Araştırmada 2021-2022 eğitim- öğretim yılı 1. Ders
döneminde Isparta il merkezinde 5 farklı akademik ve sosyokültürel düzeyde öğrencilerin yer
aldığı ortaokullarda, farklı branşlarda görev yapan öğretmenler katılmıştır. Verilerin elde
edilmesi sürecinde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Analiz aşamasında içerik
analizi yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde, ortaokulda görev yapan
öğretmenlerin derslerinde e- öğrenme ortamlarından faydalandıkları, ancak bu süreçte sınıf
yönetimi boyutlarını kapsayan zaman yönetimi, öğretim faaliyetlerinin yönetimi, etkili iletişim
becerileri ve katılım sağlama konularında sorun yaşadıkları görülmektedir. Çözüm önerisi
olarak öğretmenler, e-öğrenme ortamları ile ilgili bilgi ve deneyimlerinin artırılması ve eöğrenme öğretim faaliyetlerinin etkili bir şekilde planlanması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Anahtar Sözcükler: E- öğrenme, sınıf yönetimi, eğitim yönetimi
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CLASSROOM MANAGEMENT PROBLEMS AND SOLUTİON SUGGESTİONS
ENCOUNTERED BY SECONDARY SCHOOL TEACHERS İN THE PROCESS OF
USİNG E-LEARNİNG SYSTEMS

Abstract:
E-learning is defined as an education system that aims to reach all individuals outside of the
web-based classroom, school or course environment, thanks to the support of local
communication networks and wide communication networks. From this point of view, while
educational activities are handled in classroom and laboratory environments with different
educational technologies in the current traditional learning process, it is emphasized that
students are independent from the environment and at the computer via the internet in the elearning process. At the same time, it is stated that e-learning is not limited to the internet and
computers, but this process also includes internet-based applications and web support, various
educational technologies such as conference and video, and the different qualities they have.
Individuals who receive education in the e-learning process have the opportunity to receive a
global education, regardless of time and place, and can find faster and more practical solutions
to their academic problems in the process, and can plan the individualized teaching process in
accordance with their individual learning pace. Being able to carry out educational activities
related to different learning skills in e-learning environments is associated with teachers'
leadership and classroom management skills. When the studies on e-learning are examined, it
has been determined that the studies are generally examined in terms of educational
technologies and the issues such as its effectiveness in the process, its contribution to academic
success, advantages and disadvantages are mentioned, and there are no studies that deal directly
with the classroom management skills of teachers working in official institutions.
In this study, it is aimed to deal with the problems encountered by the teachers working in
secondary schools in the e-learning process in terms of classroom management and to develop
solutions for existing problems. Teachers working in different branches in secondary schools
with students from 5 different academic and socio-cultural levels in the city center of Isparta
participated in the research during the 1st course period of the 2021-2022 academic year. In the
process of obtaining the data, a semi-structured interview form was used. Content analysis
method was used in the analysis phase. As a result of the results obtained, it is seen that teachers
working in secondary schools benefit from e-learning environments in their lessons, but they
have problems in time management, management of teaching activities, effective
communication skills and participation, including classroom management dimensions in this
process. As a solution suggestion, teachers stated that their knowledge and experience about elearning environments should be increased and e-learning teaching activities should be planned
effectively.
Keywords: E-learning, classroom management, education management
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CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN COVID-19 PANDEMİSİNİN
ÇALIŞAN ANNELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Arş. Gör. Selin Karaca Varinlioğlu
Türk-Alman Üniversitesi- 0000-0003-1802-5452
Dr. Öğr. Üyesi Sevgin Batuk Ünlü
Türk-Alman Üniversitesi– 0000-0001-7917-713X

ÖZET
Günümüz dünyasında kadınların gittikçe daha fazla iş yaşamında yer alması çalışan annelerin
ve dolayısıyla çift kariyerli eşlerin sayısının artmasına yol açmaktadır. Çalışma yaşamında artan
bu dönüşüm özellikle iş-yaşam dengesi ve iş-aile çatışması gibi kavramların önem kazanmasını
ve bu alandaki çalışmaların artmasını sağlamaktadır. Yapılan birçok çalışma iş-yaşam
dengesini etkileyen faktörler ile iş-yaşam dengesinin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları ortaya
koymakta ve bu çalışmalarda cinsiyet rolleri belirgin bir şekilde ön plana çıkmaktadır.
Hâlihazırda pandemi öncesi çalışan kadınların yaşadıkları zorluklar mevcutken bu sorunlar
pandeminin ortaya çıkışıyla birlikte ciddi oranda artış göstermiştir. Uzaktan çalışmanın
yaygınlaşmasının bir sonucu olarak işlerin evden yürütülmeye başlanmasının yanı sıra,
özellikle belirli bir süre okulların yüz yüze eğitime ara vermesi birçok çocuğun evden
öğrenimlerine devam etmek zorunda kalmasına sebebiyet vermiştir. Bu durum en çok çalışan
anneleri etkilemiş ve hem işini hem de çocuğunun sorumluluğunu yürütmeye çalışan kadınların
yaşadıkları rol çatışmalarını artırmıştır.
Bu gelişmelere paralel olarak literatürde Covid-19 pandemisi ile birlikte çalışan anneleri ele
alan çalışmaların da arttığı görülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı pandeminin çalışan
anneler üzerindeki etkilerini belirlemek ve bu faktörleri cinsiyet eşitsizliği bağlamında
değerlendirerek iyileştirme önerileri sunmaktır. Çalışma kapsamında 2021 yılında yayınlanan
ve Covid-19 pandemisinde çalışan anneleri ele alan çalışmalar incelenerek öne çıkan sorunlar
başlıklar halinde ele alınmaktadır. Kadınların ev içinde artan iş ve bakım yükümlülükleri ile
aynı zamanda çalışma sorumlulukları çalışan annelerin yoğun biçimde rol çatışması yaşamasına
sebep olmakta, iş-yaşam dengelerini, iyi oluşlarını, stres seviyelerini ve duygularını
etkilemektedir.
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Tablo 1: 2021 Çalışmalarında Öne Çıkan Sonuçlar
Artan İş ve
Bakım Yükü

Rol
Çatışması

İş-Yaşam
Dengesizliği

Cinsiyet
Eşitsizliği

İstihdam Riski

Azalan İyi
Oluş

Anahtar Kelimeler: çalışan anneler, çalışan kadın, covid-19, pandemi, iş-yaşam dengesi,
cinsiyet eşitsizliği, rol çatışması
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X, Y VE Z KUŞAKLARININ NEPOTİZM ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI
Prof. Dr. İsa İpçioğlu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi- 0000-0002-6912-3290
Arş Gör. Tolga Altıntaş
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - 0000-0003-0765-6195
ÖZET
Nepotizm işletme çalışanları arasında çatışma yaratan unsurlardan biridir. Farklı özelliklere
sahip farklı kuşakların bir arada uyum içinde çalışabilmesi için nepotizm uygulamalarının
önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı X, Y ve Z kuşaklarının nepotizm
algılarının belirlemek ve bu kuşakların nepotizm algıları arasında anlamlı bir farklılık olup
olmadığını ölçmektir. Araştırma kapsamına Sakarya ilinde yer alan kamu ve özel sektör
çalışanları alınmıştır. Online anket formlarını dolduran 201 kamu ve özel sektör çalışandan elde
edilen veriler analize tabi tutulmuştur. Verileri analiz etmek amacıyla güvenilirlik analizi,
faktör analizi, değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler analizi ve tek yönlü ANOVA analizi
uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda, nepotizm algısı ve nepotizm boyutlarından işe almada ve
terfide nepotizm algısı en en yüksek kuşağın Z kuşağı olduğu, işlemde nepotizm algısı en
yüksek kuşak ise Y kuşak olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca X, Y ve Z kuşaklarının
nepotizm ve nepotizm boyutlarına dair algılarında anlamlı bir farklılaşma olmadığı ortaya
koyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı, Nepotizm
COMPARİSON OF GENERATİONS X, Y AND Z İN TERMS OF NEPOTİSM
PERCEPTİON
ABSTRACT
Nepotism is one of the elements that create conflict among business employees. Nepotism
practices should be prevented so that different generations with different characteristics can
work together in harmony. The aim of this research is to determine the nepotism perceptions of
X, Y and Z generations and to measure whether there is a significant difference between the
nepotism perceptions of these generations. Public and private sector employees in Sakarya
province were included in the research. The data obtained from 201 public and private sector
employees who filled out the online questionnaires were analyzed. In order to analyze the data,
reliability analysis, factor analysis, descriptive statistics analysis of variables and one-way
ANOVA analysis were applied. At the end of the study, it was found that the generation Z has
the highest perception of nepotism in recruitment and promotion, and the generation Y has the
highest perception of nepotism in the process. In addition, it was revealed that there was no
significant difference in the perceptions of the X, Y and Z generations regarding the dimensions
of nepotism and nepotism.
Keywords: Generation X, Generation Y, Generation Z, Nepotism
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GİRİŞ
İş hayatında, çalışanlar ve işletmeler arasında etkileşim bulunmaktadır. Çalışanların
verimini yükseltmek, onları tatmin etmek örgütsel amaçlara ulaşma konusunda etkinliği
artırmaktadır. Bu yüzden çalışan davranışları ve çalışan memnuniyeti ile ilgili araştırmalar
oldukça fazla sayıdadır. Teknolojik gelişmeler, değişen tüketici istekleri ve kaynakların
azalması işletmelerin yapılarında değişiklikler meydana getirmektedir. Varlığını devam
ettirmek ve rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen işletmeler modern yönetim tarzlarını kendi
işletmelerine uygulamaktadır. Bu yönetim tarzlarının işlevsel hale gelmesinde ’’çalışan’’
faktörü önemli rol oynamaktadır. Çalışanlar arasında iç ve dış çevreden gelen bilginin hızlı bir
şekilde yayılması sağlanarak etkin bir iletişim ağı kurulması gerekmektedir. Bu sayede, işletme
içinde çalışan farklı kuşaklar arasında uyum yakalanabilmektedir. Kuşaklar konusunda ilk
çalışma yapan kişi Auguste Comte’dir. Comte (1974), kuşaksal değişimlerin tarihsel süreç
içinde var olacağını ve sosyal açıdan ilerlemenin ancak önceki kuşaktaki birikimin bir sonraki
kuşağa aktarılmasıyla gerçekleşebileceğini belirtmiştir. İşletme içinde çalışanlar arasındaki
uyum kadar çalışanların işletmeye bağlı olmaları ve güven duymaları da önemlidir. İşletme
içinde gerçekleşen kayırmacılık uygulamaları çalışanların güven, adalet ve bağlılık duygularını
zedelemektedir. Eğer bu kayırmacılık akrabalık ilişkileri sebebiyle gerçekleşiyorsa buna
‘’nepotizm’’ adı verilmektedir. Nepotizm, aile ilişkilerinin yoğun olduğu ve gelişme düzeyi
düşük ülkelerde daha sık görülmektedir (Özsemerci, 2003: 20). Nepotizmin aile üyeleri için
olumlu sonuçları olduğu görülürken aile üyesi olmayan çalışanlar üzerinde olumsuz sonuçlar
yaratmaktadır (Büte ve Tekarslan, 2010: 4). Bu olumsuz etkilerden bazıları; çalışanların güven
duygusunun azalması, iş tatminin düşmesi ve adalet hislerinin zarar görmesi olarak
belirtilmektedir (Büte, 2009: 737). Bu kayırmacılık türüne neredeyse tüm sektörlerde
rastlanması, üzerine çalışılması gerektiğini kanıtlar niteliktedir.
Bu çalışmada, X, Y ve Z kuşaklarının nepotizm algısı araştırılmaktadır. X, Y ve Z
kuşaklarının nepotizm algıları arasındaki farklılık var mıdır sorusu bu çalışmanın yapılmasının
temel gerekçesini oluşturmaktadır. Örgütsel uyumun sağlanması işletmeler adına büyük önem
taşımaktadır. Günümüzde X, Y ve Z kuşaklarının birlikte çalıştığı düşünüldüğünde, X, Y ve Z
kuşaklarına ilişkin detaylı incelemeler yapmanın gerekli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca
kuşaklarla nepotizm konuları arasındaki ilişkiyi inceleyen daha önce herhangi bir çalışma
olmaması bu çalışmanın özgün ve gelecek çalışmalara ışık tutacak bir çalışma olduğunu
göstermektedir.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Kuşaklar
Kuşak; birbirine yakın yıllarda dünyaya gelmiş, aynı dönemin koşullarını dolayısıyla
ortak sorunları paylaşan, benzer sorumluluklara sahip bireylerin oluşturduğu topluluk olarak
tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr).
Bireyler, yaşadığı dönem içinde belli toplumsal olaylara maruz kalmaktadır. Savaş,
ekonomik kriz ve siyasi olaylar toplumsal hayatı ve o dönem yaşamış bireyler üzerinde etkili
olmaktadır. Bu süreçleri yaşayan bireyler benzer düşünce yapısı ve davranış özelliklerine sahip
olurken, bu dönemde yaşamamış bireyler farklı özellikler göstermektedir. Bu durum kuşak
kavramını ortaya çıkarmaktadır (Ölçüm ve Polat, 2016: 362).
Kuşaklar farklı zaman dilimlerinde bulunmalarından dolayı farklı özelliklere sahiptir.
Yetişme tarzlarının, yetiştikleri ortamın kuşaklar üzerinde etkili olması nedeniyle, kuşaklar
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arasında karakter, iş hayatı ve günlük hayat bakımından farklılıklar mevcuttur (Adıgüzel, Batur
ve Ekşili, 2014: 167).
Kuşakları sadece doğdukları dönem üzerinden sınıflandırmak uygun bulunmamaktadır.
Kuşakları sınıflandırırken, kuşakların düşünce yapısı, davranışları ve tecrübeleri de
kullanılmaktadır (Zemke, Raines ve Filipzcak, 2013: 4). Yapılan çalışmalar incelendiğinde,
kuşaklar belirli dönemlerde yaşamış beş grup altında kategorize edilmiştir. Bu gruplar şu
şekilde oluşmaktadır (Yüksekbilgili, 2015: 260): Sessiz Kuşak, Bebek Patlaması Kuşağı, X
Kuşağı, Y Kuşağı, Z Kuşağı. Bununla birlikte, kuşak sınıflandırması farklı araştırmacılar
tarafından farklı şekilde yorumlanmıştır. Çizelge 1’de bu durum gösterilmektedir.
Çizelge 1. Farklı Kuşak Sınıflandırmaları
Yazar
Howe ve Strauss (2000)
Kuşağı

Sessiz Kuşak

Sınıflandırma
Patlama Kuşağı

(1925-1943)
Lancester ve Stillman (2002) Gelenekçiler
Kuşağı
(1900-1945)

(1943-1960)
Bebek Patlaması
(1946-1965)

13. Kuşak
(1961-1981)
X Kuşağı

Milenyum
(1982-2000)
Milenyum

(1965-1980)

(1981-1999)

X Kuşağı

Milenyumlar

Gelecek Kuşak
(1981-1999)
Martin ve Tulgan (2002)

Sessiz Kuşak

Zemke vd. (2000)

(1925-1942)
Eski Askerler

Tapscott (1998)

Bebek Patlaması
(1964-1960)
Bebek Patlaması

(1922-1943)
(1943-1960)
Bebek Patlaması
(1946-1964)

(1965-1977) (1978-2000)
X kuşağı
Gelecektekiler
(1960-1980)
X Kuşağı

(1980-1999)
Dijital Kuşak

(1965-1975)

(1976-2000)

(Reeves ve Oh, 2008, aktaran: Üstün ve Taş, 2021: 253)

1.1.1. Sessiz Kuşak (1927-1945)
Sessiz kuşak, 1927-1945 yılları arasında dünyaya gelen kuşak olarak tanımlanmaktadır.
Bu kuşağa, geleneksel kuşak ve erişkin kuşak olarak da adlandırılmaktadır. Ayrıca ikinci dünya
savaşına olan katkılarından ötürü bu kuşağa ’’Büyük Kuşak’’ da denilmektedir (Toduk, 2017).
Sessiz kuşak, ikinci dünya savaşına katılamayan çocuklardan oluşmaktadır. Bu kuşağın kültürel
yapısına bakıldığında, geniş ailelerde yetişmekle birlikte yakın komşuluk ilişkilerine sahip
olduğu görülmektedir. Yetiştikleri toplumun değerlerine bakıldığında ise, otoriteye itaat, çok
çalışmak ve sadakat gibi kavramlar önem yer tutmaktadır (Akdemir, Konakay ve Demirkaya,
2013: 14). Karar süreçlerine katılım göstermezler ve otoritenin verdiği karara uymaktadırlar.
Liderlerine olan sadakat duyguları yüksektir ve geleneklerine düşkün oldukları görülmektedir
(Demirkaya, Akdemir, Karaman ve Atan, 2015: 188). Sabırlı, iş değişikliğini sevmeyen ve
görevine bağlılık bu kuşağın bireylerinin sahip olduğu özelliklerdendir (Acılıoğlu, 2015).
1.1.2. Bebek Patlaması (1946-1964)
Bu kuşağa ’’Baby Boomers’’ da denilmektedir (Keleş, 2011: 131). Grup çalışmasına ve
grup iletişimine önem veren bu kuşak için maaş öncelikli bir konudur. İşkolik ve bencillik bu
kuşağa atfedilen olumsuz özelliklerdendir (Adıgüzel, Batur ve Ekşili, 2014: 172). Teknolojiye
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adapte olmakta zorluk çeken bu kuşak, genç bireylerin kısa sürede terfiine onay vermezler
(Etlican, 2012: 4). Mal varlığının diğer nesle aktarımı ve emeklilik fonlarının oluşması bu
kuşakla başlamıştır (Demirkaya, Akdemir, Karaman ve Atan, 2015: 188). Cinsiyet eşitliği,
ırkçılığa karşı mücadele ve çevre duyarlılığı bu dönemde dikkat çekmeye başlamıştır (Aydın
ve Başol, 2014: 3).
1.1.3. X Kuşağı (1965-1979)
1965-1979 yıllarında doğan bireyler X kuşağındadır (Kuran 2013). Bu kuşağın bireyleri,
dünya çapında yankı uyandıran Vietnam Savaşı ve Berlin Duvarı’nın yıkılması gibi olaylara
tanıklık etmişlerdir. Türkiye’de bulunan X kuşağı bireyleri ise, politik çatışmaların yaşandığı
sürece şahit olmuşlardır (Gündüz ve Pekçetaş, 2018: 93). Özgüvenin yüksek, birçok alanda
kabiliyetli, teknolojiye karşı hevesli olması bu kuşağın özellikleri arasında yer almaktadır
(Akoğlu ve Eroğlu, 2019: 222). 15). X kuşağı çalışanları için, ekip çalışması, kişisel kazanımlar,
iyimserlik, çalışma ve işine bağlılık temel değerler kapsamında yer almaktadır (Ayhün, 2013:
104). Bu kuşaktakilerin diğer özelliklerine bakıldığında, kanaatkâr oldukları ve bir işte uzun
süre çalışmayı yeğleyen, sadık çalışan görüntüsü çizmektedirler. Aynı zamanda toplumsal
konulara son derece duyarlı ve iş motivasyonları oldukça yüksektir (Mengi, 2009).
1.1.4. Y Kuşağı (1980-1999)
Yapılan çalışmalar, Y kuşağını kapsayan yıllara dair görüş farklılıkları bulunduğunu
göstermektedir. Kuran (2013), Y kuşağını 1980-1999 yılları arasında doğan bireyler olarak
tanımlamaktadır. Bu kuşağa farklı araştırmacılar tarafından, Milenyum, Bir Sonrakiler ve En
Büyük kuşak gibi farklı isimlendirmeler yapılmıştır (Sarıoğlu, 2018, aktaran: Giden, 2019: 15).
Teknolojiye eğilimi yüksek olan Y kuşağı iş hayatında görevlerini yerine getirirken teknolojiyi
kullanmaktadır. Y kuşağına ilişkin olarak ilk akla gelen özellikleri teknolojiye olan
yatkınlıklarıdır (Keleş, 2011: 131). Bu kuşak karar süreçlerine dâhil olmak istemektedir. Bunun
yanı sıra, işle ilgili görevlerin açık seçik şekilde belirtilmesini ve performans değerlendirmeleri
ile ilgili dönüt almayı talep etmektedirler. Y kuşağının öğrenmeye açık ve işbirlikçi olduğu
ifade edilmektedir (Yüksekbilgili, 2013: 345). Birden fazla iş yapabilen Y kuşağı değişen
koşullara kolay adapte olabilmektedir (Başgöze ve Bayar, 2015: 123). Günün büyük çoğunluğu
teknoloji kullanımıyla geçiren bu kuşak özgürlüklerine düşkün ve akıllı olarak belirtilmektedir.
Teknoloji kullanımında X kuşağından önde olduğu görülmektedir (Adıgüzel, Batur ve Ekşili,
2014: 172). Y kuşağı iş yaşamında, otoriteyi sevmeyen, esnek çalışmaya önem veren, girişimci
ruhlu, sabırsız ve risk almayı seven yapıda olduğu bilinmektedir (İşçimen, 2012: 11).
Çizelge 2. X ve Y Kuşağının Özellikleri
X Kuşağı
Sadakat duyguları belirsiz
Yüksek İş Motivasyonu
Otoriteye Saygılı
Teknoloji Eğilimi Düşük
Toplumsal Konulara Duyarlı
Endişeli

Y Kuşağı
Sadakat duygusu düşük
Sürekli İş değiştiren
Otoriteyi Kabul Etmeyen
Teknoloji Eğilimi Yüksek
Bireysellik Düzeyi Yüksek
Özgürlüğüne Düşkün

(Aydın ve Başol, 2014: 5)
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1.1.5. Z Kuşağı (2000 ve sonrası)
Z kuşağı, 2000 yılından sonra doğan bireylerden oluşmaktadır. Bu kuşak, aynı zamanda
’’Kristal Kuşak’’ olarak da adlandırılmaktadır (Taş, Demirdöğmez ve Küçükoğlu, 2017: 1037).
Y kuşağına benzer olarak Z kuşağı da teknoloji ile büyümüştür (Senbir, 2004). Eğitim,
uluslararası ilişkiler ve teknoloji konusunda en donanımlı kuşağın Z kuşağı olduğu
belirtilmektedir kuşaktır (Ölçüm ve Polat, 2016: 363). Hatipoğlu (2014) yaptığı çalışmada, Z
kuşağının olumlu yönlerini; daha iyi eğitimli olmaları, sosyal ve iletişime açık olmaları,
komplekssiz ve kendini daha rahat ifade eden bireyler olmaları olarak ifade ederken, olumsuz
yönlerini; çabuk vazgeçen, sadakatsiz ve hep yükselmek isteyen olarak ifade etmiştir
(Hatipoğlu, 2014: 90).
1.2. Nepotizm
Kayırmacılık; üst düzey yöneticin kamu veya özel sektör ayırt etmeksizin kendine yakın
gördüğü bireyleri haksız şekilde desteklemesi olarak tanımlanmaktadır (Erdem ve Meriç, 2012:
142). Kayırmacılığın temelinde yatan gerekçe akrabalık ilişkileri ise; bu kayırmacılığa
’’nepotizm’’ denilmektedir. Kavram Latince ’’yeğen’’ anlamına gelen ’’nepos’’ kelimesinden
türetilmiştir (Abdalla, Maghrabi ve Raggad, 1998: 555). Nepotizm kavramı, bulunduğu
konumu akrabalık ilişkileri için istismar eden kişileri tanımlamak için kullanılır (Ford ve
Mclaughin, 1985: 57). Nepotizm bir işletmedeki çalışanların akrabalık ilişkileri nedeniyle işe
alım sürecinde kayrılması olarak ifade edilmektedir (Padgett ve Morris, 2005: 34). Kelimenin
olumsuz bir anlam ifade etmesinin nedeni 15. ve 16. yıllarda bazı Papaların yeğenlerini
kayırmaya yönelik uygulamalarından kaynaklanmaktadır (Bellow, 2013: 98). Sosyal bilimlerde
yer alan biyolojik yaklaşımlar ise, nepotist uygulamaların duygusal davranışlar olmadığını
rasyonel ve seçilmiş bir davranış olduğunu ifade etmektedir (Özler, Özler ve Gümüştekin, 2007:
438).
1.2.1. Nepotizm Boyutları
Ford ve McLaughlin’in (1985) geliştirdiği nepotizm ölçeği çalışması Asunakutlu ve Avcı
(2009) tarafından üç boyut olarak elde edilmiştir. Bu boyutlar; işe almada nepotizm, işlemde
nepotizm ve terfide nepotizm olarak ifade edilmiştir.
1.2.1.1. İşe Almada Nepotizm
İşe alım sürecinde yapılan kayırmacılığın adaletsizlik olarak algılanmasının birkaç nedeni
vardır. Aile üyeleri işe alım sürecinde aile üyesi olmayan bireylere göre daha hızlı işe alma
süreci yaşayabilir ya da aile üyeleri farklı standartlar çerçevesinde değerlendirilir. Bu durum
tutarlılık ilkesinin ihlaline neden olur (Dickson, Nieminen ve Biermeier Hanson, 2012). Ayrıca
iş başvurusu yapan bireyin üst düzey yöneticiyle bir akrabalık bağının olması, yöneticinin adil
karar vermesini zorlaştırır (Mhatre, Riggio ve Riggio, 2012). Kayırmacılık uygulanarak yapılan
işe alım, bu sürecin temeli olan liyakat ilkesinin çiğnenmesine neden olarak etik standartlara
uyulmasını engeller (Padget, Padgett ve Morris, 2019: 107). Bu durumun sonucunda da diğer
çalışanların motivasyonu düşer, işten ayrılmalar artar ve işletmenin yetişmiş personelini
kaybetmesinin yanı sıra, yeni personel harcamaları gibi ek maliyetler meydana gelmektedir
(Cho ve Song, 2017).
1.2.1.2. Terfide Nepotizm
İşletmelerde çalışanların daha önemli pozisyonlara getirilmesi ve daha yüksek ücretlere
çalıştırılması standart kriterlere göre yapılması gerekirken bazı işletmelerde nepotizm algısına
kapılan çalışanlar yeterli performansı gösterse de hak ettiği pozisyona ulaşamayacağını
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düşünmektedir (Çağatay ve Uygur, 2015). Terfilerin haksız şekilde dağıtıldığını düşünen diğer
çalışanlar da ekstra performans sergilememektedir (Dökümbilek, 2010: 45). Nepotizm
uygulamalarının görüldüğü bu işlemelerde bazı çalışanlar üst düzey yetkililerle ilişki kurmaya
çalışarak terfi etmeye çalışmaktadır (Özkanan ve Erdem, 2014: 189).
1.2.1.3. İşlemde Nepotizm
Nepotizmin bir diğer alt boyu da işlemde nepotizmdir. Nepotist uygulamalarla kayrılan
çalışanlar, diğer çalışanlara göre daha kolay işlerde çalıştırılması işlemde nepotizm olarak
belirtilmektedir (Çalık, 2016: 14). İşletme içinde gerçekleşen faaliyetlerde yöneticilerinin kan
akrabalık ilişkileri bulunduğu bireyleri kollaması, diğer örgüt çalışanlara göre avantajlı ve daha
kolay işler verilmesi işlemde kayırmacılığın örneklerindendir (Ekinci, 2016). Üst yönetici, aile
üyelerini nepotist uygulamalarla kayırır ve bu durum kayrılan çalışanın kendini ayrıcalıklı
görmesine neden olur (Polat, 2012: 15).
1.2.2. Nepotizmi Ortaya Çıkaran Faktörler
Nepotizmi ortaya çıkaran temel gerekçelerden biri aile işletmelerinde profesyonel şekilde
oluşturulmuş insan kaynakları departmanın olmamasıdır (İyiişleroğlu, 2006: 48). Aile
bağlarının yoğun olduğu toplumlarda nepotizm uygulamaları daha sıklıkla görülmektedir
(Abdalla, Maghrabi ve Raggad, 1998: 555). Bu tür toplumlarda nepotist uygulamalar doğal bir
süreç olarak görülmekte ve diğer aile üyeleri de bu beklentiyi taşımaktadır (Erdem ve Meriç,
2012: 142). Bir diğer sebebi ise; aile üyelerinin dışında kalan üyelere olan güven eksikliğidir
(Dökümbilek, 2010: 57). Nepotist uygulamalarla kayrılan bireyler güven kavramının liyakat
ilkelerinden önce gelmesi sebebiyle kendilerini üst düzey pozisyonlarda bulabilmektedir (Büte,
2011: 175). Nepotist uygulamalar mali temelli de gerçekleşmektedir. Aile üyelerinin
ödemelerin geç yapılmasını anlayışla karşılaması ve kriz durumlarında ekonomik olarak katkı
sağlaması nepotizmin uygulanma sebeplerindendir (Akkuş, 2017: 43). Örgüt yapısı da
nepotizmi tetikleyen faktörlerdendir. Küçük işletmelerde ve aile işletmelerinde nepotizm
faaliyetlerinin büyük işletmelere göre daha fazla gerçekleştiği görülmektedir (Polat, 2012: 23).
1.2.3. Nepotizmin Sonuçları
Nepotizm, işletmeler ve çalışanlar açısından hem olumlu hem de olumsuz sonuçlara
sahiptir. Aile işletmelerinde aile üyelerinin sayısının fazla olması bu üyelerin kendini güvende
hissetmesini ve rahat iletişim kurmasını sağlar (Asunakutlu ve Avcı, 2010: 97). Nepotizm aile
üyesi olmayan çalışanların moralini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca bu çalışanlar işe alım, terfi
ve ücretlendirme süreçlerinde gerçekleşen uygulamalara kuşkuyla yaklaşmaktadır (Ford ve
McLaughlin, 1985). Nepotist uygulamalar nepotlar üzerinde büyük baskı oluşturur. Kazandığı
ödüller, çabalarının sonucu mu yoksa kim olduğunun sonucu mu düşüncesi nepotlar üzerinde
korkunç bir yük oluşturur (Ichniowski, 1988). Kayrılan aile üyeleri ve diğer çalışan arasında
çatışmacı bir ortam oluşmakta ve uzman personeller işten ayrılmaktadır. İşten ayrılanlar, işletme
hakkında olumsuz ifadelerde işletme açısından olumsuz bir yargı oluşturmaktadır (Araslı ve
Tümer, 2008: 1239). Nepotizm örgüt içinde çalışanların işletmeye olan bağlılık, güven ve
motivasyon düzeylerini düşürmekte ve iş ve hayatlarından tatmin olamamalarına neden
olmaktadır (Arslan ve Çınar, 2010: 92). Nepotizmin olumlu sonuçları da bulunmaktadır.
Nepotizm alttan gelen nesil ile birlikte işletmenin devamlılığını sağlar. Benzer şekilde
işletmenin genç üyelerinin zamanlarını işletmede geçirmesini sağlayarak onları işe hazırlar
(Barmash, 1986). Aynı zamanda nepotist uygulamalar işletme içinde aile ortamı oluştur, üyeler
arasında etkin iletişimi sağlar. İşletme başında aile üyesinin bulunması da işlerin yürütüldüğü
esnada oluşacak aksaklıkları engeller (Ford ve McLaughlin, 1985).
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1.3. Kuşaklar ve Nepotizm İle İlgili Yapılan Çalışmalar
Kuşaklar ve nepotizm kavramları ayrı ayrı çok sayıda çalışmada konu olarak ele
alınmakla birlikte kuşakların nepotizm algısını ölçen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Kuşaklarla
ilgili Nişancı ve Yıldırım (2017) tarafından yapılan çalışmada X ve Y kuşaklarında örgütsel
bağlılık algısı incelenmiştir. Çalışma sonunda bu iki kuşağın örgütsel bağlılık algılarında
farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca X kuşağının Y kuşağına göre daha sabırlı, ılımlı olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır. Yastıoğlu, Barutçu ve Taş (2017), demografik değişkenlerin örgütsel
sinizme etkisini belirlemeye yönelik çalışmada akademisyenler üzerinde anket uygulamışlardır.
Bu çalışmada elde edilen sonuca göre, farklı kuşakların sinizm düzeylerinin anlamlı şekilde
değişmektedir. Erer (2020) yaptığı çalışmada X, Y ve Z kuşaklarını örgütsel sessizlik algıları
bakımından karşılaştırmıştır. X kuşağının hem Y hem de Z kuşağı ile aralarında kabullenici
sessizlik düzeylerinde farklılık bulunmuştur. Salahuddin (2010) X ve Y kuşaklarını örgüt
ortamında karşılaştırmış, X kuşağının Y kuşağına göre daha özerk çalışmaya meyilli olduğunu
ve daha sakin olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda X kuşağının Y kuşağına göre işten
ayrılma niyetinin daha az olduğunu ifade etmiştir. Kowske, Rasch ve Wiley (2010), farklı
kuşakların farklı çalışma tutumlarına ve çalışma değerlerine sahip olduğunu bulmuşlardır.
Nepotizm ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında Sarıboğa (2017), işlemde nepotizm ve işe
almada nepotizm boyutlarında, 18-25 yaş aralığındaki bireylerin nepotizm ortalamalarının 2635 ve 36-45 yaş aralığındaki bireylerin nepotizm ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek
olduğunu tespit etmiştir. Ergeç (2020) farklı yaş gruplarının işlemde nepotizm ve terfide
nepotizm ortalamalarında anlamlı bir farklılık olduğu bulgusunu elde etmiştir. Fark; 18-25 yaş
grubunun ortalamasının diğer yaş gruplarından fazla olmasından kaynaklanmaktadır.
Görüldüğü üzere, kuşakların kişilik özellikleri birbirinden farklıdır dolayısıyla olaylara farklı
tepkiler verebilmekte ve bu durumlar yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Nepotizm
algısının da farklı yaş gruplara göre anlamlı farklılıklara sahip olduğu ortaya koyulmuştur. X,
Y ve Z kuşaklarının birlikte çalıştığı düşünüldüğünde kuşakların nepotizm algısını belirlemenin
literatüre zenginlik katacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacına uygun olarak
aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.
H1: X, Y ve Z kuşaklarının nepotizm algıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H1a: X, Y ve Z kuşaklarının işe almada nepotizm algıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H1b: X, Y ve Z kuşaklarının terfide nepotizm algıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H1c: X, Y ve Z kuşaklarının işlemde nepotizm algıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
2. YÖNTEM
2.1. Örneklem ve Verilerin Toplanması
Araştırmanın yapılabilmesi için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve
Yayın Etiği Kurulu’ndan Etik Onay (Evrak Tarihi ve Sayısı: 26.08.2021-8) alınmıştır.
Araştırmanın evrenini Sakarya ilinde bulunan kamu ve özel sektördeki işletme çalışanları
oluşturmaktadır. Kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiş olup veriler anket yoluyla elde
edilmiştir. Online anket davetine toplam 208 katılımcı dönüş yapmıştır. Hatalı ve eksik anketler
elenip 201 anket üzerinden veri analizi yapılmıştır.
2.2. Araştırmada Kullanılan Ölçek
Nepotizm ölçeği, hem Ford ve McLaughin (1985) hem de Abdalla vd., (1998) tarafından
geliştirilen, Asunakutlu (2009) tarafından çevrilen 14 maddelik ölçek kullanılacaktır. Ölçekte
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bulunan ifadeler 5’li Likert şeklinde biçimlendirilmiştir. Katılımcıların sırasıyla “1-Kesinlikle
Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4-Katılıyorum ve 5Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde görüşleri belirlenmiştir. Nepotizm ölçeğine ait ifadelere
verilen puanların yüksek olması nepotizm algısının yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçekte
bulunan ifadelere verilen puanın düşük olması ise nepotizm algısının düşük olduğunu
göstermektedir.
3. BULGULAR
3.1. Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikler
Bu bölümde, katılımcılar cinsiyet, medeni hal, eğitim düzeyi, yaş, aylık gelir, sektör,
işyerinde çalışma süresi ve toplam çalışma süresi değişkenlerine göre sınıflandırılmıştır. Bu
veriler çizelge 3’te gösterilmiştir.
Çizelge 3. Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikler
Cinsiyet

Yaş

Eğitim düzeyi

Aylık gelir

Medeni hal
Çalışılan sektör

İşyerinde çalışma
süresi

Toplam çalışma
süresi

Kadın
Erkek
1965-1979
(X kuşağı)
1980-1999
(Y kuşağı)
2000 ve sonrası
(Z kuşağı)
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
2825 ve altı
2826-4000
4001-7000
7001-10000
Evli
Bekâr
Kamu
Özel
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11,15 yıl
16-20 yıl
20 yıldan fazla
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
20 yıldan fazla

71
130
41

35,3
64,7
20,4

131

65,2

29

14,4

6
32
16
118
29
31
26
76
45
114
87
89
112
42
64
46
21
12
16
25
37
56
40
17
26

3,0
15,9
8,0
58,7
14,4
15,4
12,9
37,8
22,4
56,7
43,3
44,3
55,7
20,9
31,8
22,9
10,4
6,0
8,0
12,4
18,4
27,9
19,9
8,5
12,9

Araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklerine genel itibariyle bakıldığında,
katılımcıların büyük çoğunluğunun erkek (% 64,7), 1980-1999 doğum tarihleri arasında doğan
(% 65,2), lisans eğitim düzeyinde ( %58,7), aylık geliri 4001- 7000tl (% 37,8) olan, evli (%
56,7), özel sektörde çalışan (%55,7) ve çalışma süresi 6-10 yıl (% 27,9) olan bireylerden
meydana geldiği görülmektedir.
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3.2. Nepotizm Ölçeğine Ait Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri
Nepotizm ölçeğine ait güvenilirlik testleri yapılmış olup Çizelge 4’de gösterilmiştir.
Güvenilirlik analizi sonucu nepotizm ölçeğinin ve nepotizm alt boyutlarının yüksek derecede
güvenilir olduğu söylenebilir.

1. Faktör İşe Almada ve Terfide
Nepotizm
Bu işletmede çalışanların terfi
etmesinde bilgi, beceri ve
kabiliyetler
ikinci
planda
kalmaktadır.
Bu işletmede ne kadar başarılı
olursam
olayım,
işletme
yöneticilerinin
tanıdıklarının
önüne geçemem.
Bu işletmede çalışanların terfi
ettirilmesinde
akrabalık
ve
yakınlık ilişkileri öncelikle dikkate
alınır.
Bu
işletmede
işletme
yöneticilerinin tanıdıklarının terfi
etmesinin daha kolay olduğunu
düşünüyorum.
Bu işletmede çalışanların terfi
ettirilmesinde, işin gerektirdiği
nitelikler dışındaki faktörler ön
planda tutulmaktadır.
Bu işletmeye eleman alımında
tanıdıklara öncelik verilmektedir.
Bu işletmeye eleman alımında
tanıdığı olanlar seçim sürecinde
zorlanmazlar.
2. Faktör İşlemde Nepotizm
Bu işletmedeki alt ve orta kademe
yöneticiler,
tanıdığı
olan
çalışanlara
daha
farklı
davranmaktadır.
Bu
işletmede
yöneticilerin
tanıdıklarını işten çıkarmanın veya
onlara ceza vermenin oldukça zor
olduğunu düşünüyorum.
Bu işletmede yöneticilerin tanıdığı
olan kişilerden çekinirim.
Bu işletmede tanıdığı olanlar
işletmenin kaynaklarından daha
kolay yararlanmaktadır.

Cronbach
Alplha

Faktör
Açıklayıcılığı

Faktör

Özdeğer

Faktör Yükü

Çizelge 4. Nepotizm Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi

7.036

63, 964

0,942

1,029

9,354

0,829

,771

,866

,856

,883

,842

,742
,748

,633

,631

,867
,609

K.M.O=0,931 Küresellik Derecesi (Barlett’s) p=0,000 Cronbach Alpha= 0,939

Nepotizm Algısı Ölçeği’nin KMO değeri 0.931 olarak elde edilmiştir. 0,90 üzerinde olan
KMO değerleri ‘’mükemmel’’ seviyede kabul edilir (Kalaycı, 2010). Araştırmada uygulanan
açıklayıcı faktör analizi sonucunda 14 maddelik ölçekteki 3 maddenin faktör yükünün 0,40’tan
düşük olduğu görülmüştür. Faktör analizinde maddelerin faktör yüklerinin 0,40 ve üzerinde
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olması kabul görmektedir (Kalaycı, 2010). Bu 3 madenin çıkarılmasıyla yapılan analiz sonucu
kalan 11 maddenin iki faktöre yüklendiği görülmüştür. İşe alımda nepotizm ve terfide nepotizm
ile ilgili maddeler tek bir faktörde, işlemde nepotizm ile ilgili maddeler de diğer faktör altında
toplanmıştır. Bu iki faktör toplam varyansın % 72,32’sini açıklamaktadır. Elde edilen iki
faktörle analize devam edilmiş olup hipotezler şu şekilde güncellenmiştir:
H1: X, Y ve Z kuşaklarının nepotizm algıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H1a: X, Y ve Z kuşaklarının işe almada ve terfide nepotizm algıları arasında anlamlı bir farklılık
vardır.
H1b: X, Y ve Z kuşaklarının işlemde nepotizm algıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
3.3. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Çizelge 5. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
N

Ortalama

Standart
Sapma

Varyans

Nepotizm

201

3,52

0,99

0,995

İşe Almada ve
Terfide Nepotizm

201

3,65

1,09

1,191

İşlemde Nepotizm

201

3,29

1,02

1,048

Nepotizm ve nepotizm alt boyutları kendilerini oluşturan ifade sayılarına bölünerek
ortalama olarak elde edilmiştir. Değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma ve varyans
değerleri Çizelge 5’te sunulmuştur. Çizelge 5’te, katılımcıların işe almada ve terfide nepotizm
algısının en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların nepotizm ve
işlemde nepotizm algılarının da ortalamanın üstünde olduğu görülmektedir.
3.4. Kuşaklara Göre Nepotizm ve Alt Boyutları
Çizelge 6. Kuşaklara Göre Nepotizm ve Alt Boyutları
Kuşak

N

Ortalama

Standart
Sapma

X Kuşağı

41

3,45

1,08

Y Kuşağı

131

3,51

1,02

Z Kuşağı

29

3,52

0,73

X Kuşağı

41

3,62

1,19

Y Kuşağı

131

3,59

1,12

Z Kuşağı

29

3,94

0,74

X Kuşağı

41

3,17

1,10

Nepotizm

İşe Almada ve
Terfide
Nepotizm
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İşlemde
Nepotizm

Y Kuşağı

131

3,37

0,96

Z Kuşağı

29

3,10

1,14

Tek yönlü ANOVA analizinin uygulanmasıyla kuşakların nepotizm ve boyutlarına dair
algılarının farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre X,
Y ve Z kuşaklarının nepotizm algılarında anlamlı bir farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır
(p>0,05). Dolayısıyla H1 hipotezi reddedilmiştir. Nepotizm algısı en yüksek kuşak Z kuşağıdır.
Kuşakların işe alma ve terfide nepotizm boyutuna dair algılarında da anlamlı bir farklılığa
rastlanmamıştır (p>0,05) ve H1a hipotezi reddedilmiştir. Bu boyutta da nepotizm değişkeninde
olduğu gibi en yüksek ortalamaya sahip kuşak Z kuşağıdır. X, Y ve Z kuşaklarının da işlemde
nepotizm ortalamalarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). H1b hipotezi
reddedilmiştir. İşlemde nepotizm ortalaması en yüksek kuşak ise Y kuşağı olduğu
görülmektedir.
SONUÇ
Nepotizm, sürekli değişen iş dünyasında işletmelerin değişimini, gelişimini engelleyen
önemli bir faktördür. Bu gelişim ve değişimi sağlayacak, işletmeleri değişen çevreye adapte
olacak üretim faktörü ise; insandır. İşletme içindeki bireylerin uyumlu, işletmelerine bağlı ve
güvenerek çalışması çalışanların iş tatmini ve motivasyonlarını artırarak işletmeye daha fazla
katkı yapmalarını sağlar. Nepotist uygulamalar çalışanların güven ve adalet duygularını
zedeler, işletme içindeki uyumu engeller. İşletmedeki uyumu sağlamanın bir diğer önemli
noktası ise günümüzde işletmelerde farklı kuşaktan gelen bireyler çalışmaktadır. Yaşadığı
dönem ve tecrübeleri gereği farklı kuşaklar farklı kişilik tiplerini barındırmaktadır. Dolayısıyla
kuşaklar arasında koordinasyonu sağlamak işletmelerin geleceği adına önemli bir durum olarak
görülmektedir.
Ford ve McLaughlin (1985) tarafından geliştirilen nepotizm ölçeğine Asunakutlu (2009)
tarafından faktör analizi uygulanmış ve ölçek işe almada nepotizm, terfide nepotizm ve işlemde
nepotizm olarak üç boyut altında incelenmiştir. Çalışmamızda ölçeğe uygulanan faktör analizi
sonucu maddeler işe almada ve terfide nepotizm, işlemde nepotizm olarak iki boyut altında
toplanmıştır. Bu durumun sebebi; araştırmanın veri setinin olduğu düşünülmektedir.
Araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla tek yönlü
ANOVA analizi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucu X, Y ve Z kuşaklarının nepotizm ve
nepotizm boyutları olan; işe alma ve terfide nepotizm, işlemde nepotizm algılarının
farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla H1, H1a ve H1b hipotezleri reddedilmiştir.
Yapılan analizler sonucu tüm kuşakların nepotizm ve boyutlarına ait algının ortalamanın
üstünde olduğu fakat bu kuşaklar arasında nepotizm algılarında anlamlı bir farklılık olmadığına
ulaşılmıştır. Nepotizm, işe almada ve terfide nepotizm algısı en yüksek olan kuşak Z’dir. Ergeç
(2020) yaptığı çalışmada, yapılan bu çalışmaya benzer olarak Z kuşağının nepotizm algısının
X ve Y kuşaklarının nepotizm algılarından yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu durum 2000
yılından sonra doğanların örgüt içinde meydana gelen liyakatsiz işe alımlar ve adaletsiz terfilere
karşı kayıtsız kalmadığını göstermektedir. Z kuşağının doğru bildiğini çekinmeden söyleyen
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bir yapıya sahip olması yaşanan nepotizm uygulamalarına tepki göstermesine neden
olmaktadır. Bu durum, işyerine bağlılık seviyesi düşük olan Z kuşağının işten ayrılma niyetini
artıracağı düşünülmektedir. İşlemde nepotizm algısı en yüksek kuşak ise Y kuşağıdır. İşin
yapımı esnasında aile üyelerine farklı davranılmasına, kan bağına sahip üyelerin örgüt
kaynaklarına yararlanmasına Y kuşağı, diğer kuşaklara göre daha sıklıkla rastlamaktadır. Bu
durum şeffaf ve adil yönetim anlayışını önemseyen Y kuşağı için olumsuz olarak ifade
edilebilir. Nepotizm algılarının tüm kuşaklar için ortalamanın üstünde olması işletmeler adına
olumsuz durum teşkil etmektedir. Nepotizm uygulamalarını ortadan kaldırmak hem bireysel
hem de örgütsel anlamda olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bunun için de işe alım ve terfilerde
liyakat ilkeleri esas alınmalı, işletme içinde aile bireyi olmayan üyelerle aile üyelerine standart
ödüllendirme ve cezalandırma sistemi kurulmalı, işlerin yapılış biçimleri tüm çalışanlar için
ortak olmalıdır.
Araştırma evrenini oluşturan tek bir il olması göz önünde bulundurulduğunda gelecek
çalışmalarda daha kapsamlı sonuçlara ulaşmak amacıyla farklı illerde ve daha fazla çalışanla
araştırılmanın yürütülmesi ve farklı değişkenlerin çalışmaya eklenmesi önerilmektedir.
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ÖRGÜTLERDE ÇEVRE EĞİTİMİ İLE YEŞİL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ARASINDAKİ İLİŞKİ: KAMU KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA
ÖMER FARUK COŞKUN1
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, örgütlerde verilen çevre eğitimi ile çalışanların çevreci davranışları
arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu doğrultuda, 11 farklı kamu kurumunda görev yapan 120
çalışandan çevrimiçi anket tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Anket formunun ilk
bölümünde çalışanların kurumlarında daha önce çevre eğitimi alıp almadığına ilişkin bir soru
bulunmaktadır. İkinci bölümde ise, yeşil örgütsel davranış düzeyini belirlemek için Robertson
ve Barling (2013) tarafından geliştirilen tek boyut altında yedi ifadeden oluşan “İşyerinde Çevre
Dostu Davranışlar Ölçeği” yer almaktadır. Elde edilen veriler ışığında, çalışanların çevre dostu
davranışlar sergileme eğilimleri ortaya konmuştur. Ayrıca örgüt içerisinde çevre eğitimi alan
çalışanlar ile çevre eğitimi almayan çalışanlar arasında yeşil örgütsel davranış açısından fark
olup olmadığını tespit etmek için “t Testi” analizi yapılmıştır. Araştırma bulguları, kamu
çalışanlarının işyerinde en sık sergiledikleri çevreci davranışın; “ışıkları kullanmadığı zaman
kapatmak”, en nadir sergiledikleri çevreci davranışın ise “kurumun çevreci performansını
arttırmak için öneride bulunmak” olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre,
kurumunda çevre eğitimi alan çalışanlar yüksek düzeyde işyerinde çevreci davranış,
kurumunda çevre eğitimi almayan çalışanlar orta düzeyde işyerinde çevreci davranış
sergilemektedir. Yapılan analiz sonucunda, kurumunda çevre eğitimi alan çalışanlar ile çevre
eğitimi almayan çalışanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar,
kurum içerisinde verilen çevre eğitiminin yeşil örgütsel davranışı arttırdığını göstermektedir.
Bu sonuçlara göre; örgütlerde çalışanlara sistemli, planlı ve etkin bir çevre eğitimi verilmesi,
daha yeşil örgütlerin oluşmasına katkı sağlayabilir. Bu araştırmanın sürdürülebilir örgütler inşa
ederken nelerin yapılması gerektiği konusunda yöneticilere yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Yeşil Örgütsel Davranış, Çevre Dostu Davranış, Çevreci
Davranış, Çevre Yanlısı Davranış, Kamu Sektörü

THE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL EDUCATION IN
ORGANIZATIONS AND GREEN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: A STUDY IN
PUBLIC ENTERPRISES
ABSTRACT
The aim of this research is to examine the relationship between environmental education given
in organizations and environmental behavior of employees. In this direction, data were collected
from 120 employees working in 11 different public enterprises using the online survey
technique. In the first part of the questionnaire, there is a question about whether the employees
have received environmental training in their organizations. In the second part, there is the "
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Workplace Environmental-friendly Behavior", which consists of seven items under a
dimension, developed by Robertson and Barling (2013) to determine the level of green
organizational behavior. In the light of the data obtained, the tendency of employees to exhibit
environmentally friendly behaviors has been revealed. In addition, “t-Test” analysis was
conducted to determine whether there is a difference in terms of green organizational behavior
between employees who receive environmental education in the organization and those who do
not. Research findings show that the most frequently environmental behavior of public
employees in the workplace is "turning off the lights when not in use", and the rarest is "making
suggestions to increase the environmental performance of the organization". According to the
results of the research, employees who receive environmental education in their organization
exhibit a high level of environmental behavior in the workplace, while employees who do not
receive environmental education in their organization exhibit a medium level of environmental
behavior at the workplace. As a result of the analysis, it was determined that there was a
significant difference between employees who received environmental education in their
organization and those who did not. These results show that environmental education given in
the organization increases green organizational behavior. According to these results, providing
systematic, planned and effective environmental education to the employees in the
organizations can contribute to the formation of greener organizations. It is thought that this
research will help managers about what should be done while building sustainable
organizations.
Keywords: Environmental Education, Green Organizational Behavior, Eco-Friendly Behavior,
Environmental Behavior, Pro-Environmental Behavior, Public Sector
1. GİRİŞ
Dünyada 1990 yılından 2020 yılına kadar 178 milyon hektar orman yok olmuştur [1].
Uluslararası Doğayı Koruma Birliğine göre, tüm dünyada sadece 2020 yılında otuz altı hayvan
ve bitki türünün nesli tükenmiştir [2]. Çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması, ormanların
tahribatı ve su kirliliği gibi çevre sorunları, sadece bir bölgenin veya bir toplumun değil, tüm
dünyanın ortak sorunudur. Bu küresel çevre sorunlarının kaynağı da, bu sorunlara çözüm
üretecek olan da yine insanoğludur. Otoriteler tarafından caydırıcı cezalar konulmasına ve sıkı
denetimler yapılmasına rağmen, toplumda yaşayan bireylerin doğaya ve çevreye yaklaşımları
değişmedikçe bu sorunların ortadan kaldırılması mümkün değildir. Çevre sorunlarına kesin
çözümler bulabilmek için ilk olarak bu sorunların kaynağı olan insanların bilinçlendirilmesi
gerekmektedir [3]. Çevre konusunda bireylerde otokontrolü sağlayacak bilincin yerleştirilmesi
için en etkili yöntem ise, bireylere verilecek olan çevre eğitimidir [4].
Çevre eğitimi, bireyin yaşadığı çevre ile ilgili tutum, değer ve kavramları tanıması ve bu
kavramlar arasındaki bağlantıları algılayıp ayırt etme yeterliliği kazanmasıdır [5]. Çevre
eğitiminin en önemli işlevi, bireylerin yaşadığı doğal çevreyi tanımasını ve bu çevrede sahip
olduğu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmasını öğretmektedir. Bu eğitim ile
bireylerin yaşadıkları çevre ile ilgili konularda; bilinçlenmesi, bilgi ve beceri kazanması, kalıcı
tutum ve davranış geliştirmesi ve etkin katılım sağlaması amaçlanmaktadır [6]. Diğer bir ifade
ile çevre eğitiminin hedefi, bireyleri çevre okuryazarı yapabilmek ve bireylerin çevre
sorunlarına karşı daha kalıcı davranışlar geliştirmelerini sağlamaktadır [5]. Çevre eğitimi,
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çevresel sürdürülebilirliğin önemli bir bileşenidir ve küçük yaşlardan başlayarak yaşam boyu
devam eden bir süreçtir [7]. Bu nedenle çevre eğitimi, sadece okul sıralarında eğitimciler veya
ev ortamında ebeveynler tarafından verilmemekte ve sadece belirli bir dönemi
kapsamamaktadır.
Günümüzde çevresel sorunları önemseyen pek çok örgüt, çevreci insan kaynakları
uygulamalarına yönelmektedir. Özellikle son yirmi yılda, örgütlerin insan kaynakları
uygulamalarının çevreci eğitimleri desteklemeye başladığı ifade edilmektedir [8]. Örgütler
çevreci (yeşil) insan kaynakları uygulamaları içerisinde yeşil eğitim olarak tanımlanan çevre
eğitimlerine yer vermektedir. Yeşil eğitimler, genel olarak bilgilendirme ve bilinçlendirme
faaliyetlerini kapsamaktadır [9]. Bu faaliyetlerin; örgütün çevre politikaları ile ilgili çalışanları
bilgilendirmek, çalışanları çevresel sorunlar hakkında bilinçlendirerek onların davranışlarını
değiştirmek, çalışanların çevresel kaygılar ile proaktif bir yaklaşım benimsemesini sağlamak
ve çalışanların çevreci davranışlar için yetkinliklerini geliştirmek gibi amaçları bulunmaktadır
[10], [11]. Çevre eğitimi, çalışanların çevresel sorunları tanıma yeteneğini geliştirmektedir [12].
Bu sayede, çalışanların çevresel farkındalığı artabilmekte, çalışanlar çevrenin korunmasının
önemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmekte ve örgüt içerisinde yeşil bir örgüt iklimi
oluşturulabilmektedir [11]. Çalışanları çevresel konularda bilgilendiren ve bilinçlendiren yeşil
eğitim ve geliştirme uygulamaları, ISO 14000 ve EMAS gibi çevre yönetim sistemleri
içerisinde bulunması nedeni ile insan kaynakları yönetiminde önemli bir yere sahiptir [9].
Yeşil örgütsel davranış, çalışanların çevresel sürdürülebilirlikle bağlantılı ve çevresel
sürdürülebilirliğe olumlu veya olumsuz etkisi olan geliştirilebilen davranışlarıdır [13].
Literatürde yeşil örgütsel davranış yerine pek çok çalışmada; çevre yanlısı davranışlar, yeşil
davranışlar, çevre dostu davranışlar gibi farklı kavramlar kullanıldığı görülmektedir. Bütün bu
kavramlar yeşil örgütsel davranış kavramı gibi çevreyi korumaya yönelik davranışları
açıklamak için kullanılmaktadır [14]. Yeşil örgütsel davranış; işyerinde enerji ve su tasarrufu,
kaynaklarını verimli kullanılması ve israfın önlenmesi gibi pek çok çevreci eylemi içermektedir
[15]. Bu eylemler, sadece örgütün daha çevreci olmasını sağlamamakta aynı zamanda, iklim
değişikliğini olumlu yönde etkilemekte ve çevresel tahribatı da engellemektedir [16].
Bireyler, davranışlarının ne gibi çevresel sorunlara yol açtığının farkına vardıkça, bu sorunların
ortadan kalkması için ne kadar önemli bir rol oynadığını anlayabilmektedir. Bu nedenle
çevresel konularda bilinçlenme ve farkındalık sağlayacak çevre eğitiminin çevreci davranışlar
için önemli bir belirleyici olduğu düşünülmektedir [7]. Yapılan pek çok çalışmada; çevre
eğitiminin çevreci çalışan davranışlarını geliştirmeye katkı sağladığı ve çevre eğitiminin yeşil
örgütsel davranışı olumlu yönde etkilediği [8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22] belirtilmektedir.
Çalışanlarda yeşil farkındalığın oluşması, çalışanların çevreyi korumaya yönelik becerileri
öğrenmesi ve öğrenilen bu becerilerin geliştirilmesine odaklanan yeşil eğitim, çalışanların
gönüllü yeşil davranışlarını arttırmak için kilit bir rol oynamaktadır [8].
Yukarıda ifade edilen açıklamalar ışığında bu çalışmada, çevre eğitimi ile yeşil örgütsel
davranış arasındaki ilişki geçmiş çalışmalardan farklı olarak kamu kurumları açısından ele
alınmakta ve “kamu kurumlarında örgüt içinde verilen çevre eğitimi, yeşil örgütsel davranış
düzeyini nasıl etkilemektedir?” sorusunda cevap aranmaktadır.
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2. YÖNTEM
Bu araştırmanın evreni, Hatay ilinde ikamet eden ve kamu kurumlarında çalışan bireylerdir. Bir
araştırmanın amacına uygun sonuçlar vermesi için anket formundaki madde sayısının 10 katı
katılımcı sayısı belirlenmelidir [23]. Bu nedenle araştırmada, basit rastgele örneklem yöntemi
kullanılmış ve 11 farklı kamu kurumunda görev yapan 120 kişi seçilerek örneklem grubu
oluşturulmuştur.
Araştırma örnekleminden çevrimiçi anket tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Kullanılan
anket formunun ilk bölümünde, çalışanların kurumlarında daha önce çevre eğitimi alıp
almadığına ilişkin bir soru bulunmaktadır. İkinci bölümde ise, yeşil örgütsel davranış düzeyini
belirlemek için Robertson ve Barling (2013) tarafından geliştirilen tek boyut altında yedi
ifadeden oluşan “İşyerinde Çevre Dostu Davranışlar Ölçeği” yer almaktadır. 5’li Likert Ölçeği
olarak hazırlanan İşyerinde Çevre Dostu Davranışlar Ölçeğinde ifadeler; “Hiçbir Zaman (1)”,
“Nadiren (2)”, “Ara Sıra (3)”, “Sık Sık (4)” ve “Her Zaman (5)” şekilde beş basamaklı olarak
oluşturulan yanıt çizelgesi üzerinden değerlendirilmektedir. “Hiçbir Zaman (1)” yeşil örgütsel
davranışların gerçekleştirilmediğini, “Her Zaman (5) ise, yeşil örgütsel davranışın
gerçekleştirildiğini belirtmektedir. Diğer bir ifade ile 1’den 5’e doğru yaklaştıkça yeşil örgütsel
davranışın arttığı ve 5’den 1’e doğru yaklaştıkça yeşil örgütsel davranışın azaldığı şeklinde
yorumlanmaktadır. Elde edilen veriler ışığında, çalışanların çevre dostu davranışlar sergileme
eğilimleri ortaya konmuştur.
Son olarak, çalıştığı kurumda daha önce çevre eğitimi alan çalışanlar ile çalıştığı kurumda daha
önce çevre eğitimi almayan çalışanlar arasında yeşil örgütsel davranış açısından fark olup
olmadığını tespit etmek için “t Testi” analizi yapılmıştır.
3. BULGULAR
Araştırma katılımcılarının çalıştıkları kurumlara göre dağılımına ilişkin bilgiler Çizelge 1’de
gösterilmektedir. Örneklem grubunun %32,5’i üniversitelerde (39 kişi), %20,8’i Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı kurumlarda (25 kişi), %17,5’i belediyelere bağlı kurumlarda (21 kişi),
%11,7’si Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda, %8,3’ü Ticaret Bakanlığına bağlı kurumlarda
çalışmaktadır. Ayrıca Adalet Bakanlığına (1 kişi), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına (1
kişi), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına (1 kişi), Gençlik ve Spor Bakanlığına (2 kişi),
Hazine ve Maliye Bakanlığına (3 kişi) ve İçişleri Bakanlığına (3 kişi) bağlı kurumlarda çalışan
diğerleri grubu altında toplanmış 11 kişi örneklemin %9,2’sini oluşturmaktadır.
Çizelge 1. Katılımcıların Çalıştığı Kuruma İlişkin Dağılımı

Kurum
Belediyeler
Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
YÖK
Diğerleri
Toplam
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Sıklık
21
25
14
10
39
11
120

Yüzde (%)
17,5
20,8
11,7
8,3
32,5
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Araştırma katılımcılarının çalıştıkları kurumda daha önceden çevre eğitimi alıp almadığına göre
dağılıma bakıldığında, katılımcılardan 28’i daha önce çevre eğitimi aldığını ve katılımcıların
92’si ise daha önce çevre eğitimi almadığını belirtmiştir. Buna göre çevre eğitimi alan katılımcı
oranı %23,30 iken, çevre eğitimi almayan katılımcıların oranı %76,70’dir (Çizelge 2).
Çizelge 2. Çevre Eğitimine İlişkin Dağılım

Çevre Eğitimi Alma Durumu
Evet
Hayır
Toplam

Sıklık
28
92
120

Yüzde (%)
23,3
76,7
100,0

Araştırma katılımcılarının yeşil örgütsel davranış sergileme eğilimlerine yönelik genel
ortalamaları 3,4536 ve standart sapma değeri 0,6879’dir. Çizelge 3’te görüldüğü üzere yeşil
örgütsel davranışı ölçmek için kullanılan ölçekteki ifadeler arasında CD05 nolu “Işıkları
kullanmadığım zaman kapatırım” ifadesi 4,75 ortalama ve 0,523 standart sapma değeri ile en
yüksek ortalamaya sahip ifadedir. Bu ifadeyi sırası ile CD3 nolu “Geri dönüştürülebilen
malzemeleri (konserve kutular, kâğıtlar, şişeler ve piller) geri dönüşüm kutusuna koyarım” ve
CD1 nolu “Mümkün olduğunca çıktılarımı çift taraflı yazdırırım” ifadeleri izlemektedir.
Çizelge 3. İşyerinde Çevre Dostu Davranışlar Ölçeğindeki İfadeler ve Ortalamaları

İfade No
CD1
CD2
CD3

CD4
CD5
CD6

CD7

İfade
Mümkün olduğunca çıktılarımı çift taraflı yazdırırım.
Gıda artıklarını organik atık dönüşüm kutularına atarım.
Geri dönüştürülebilen malzemeleri (konserve kutular,
kâğıtlar, şişeler ve piller) geri dönüşüm kutusuna
koyarım.
İşe yeniden kullanılabilir yemek kap-kacakları getiririm
(kahve termosu, suluk, yeniden kullanılabilir kaplar ve
çatal bıçak takımları).
Işıkları kullanmadığım zaman kapatırım.
Çevre dostu programlara katılırım (işe yürüyerek veya
bisikletle gelmek, kendi öğle yemeğini getirmek, iş
arkadaşlarıyla ortak araç ile işe gitmek).
Kurumumun çevreci performansını artırmak için
yöneticilere ve/veya çevre komitelerine çevre dostu
uygulamalar konusunda önerilerde bulunurum.

Genel

Ortalama
3,57
2,94

Std. S.
1,186
1,292

3,69

1,114

3,43

1,294

4,75

0,523

3,07

1,121

2,73

1,121

3,4536

0,6879

Araştırma katılımcılarının çalıştıkları kurumlara göre yeşil örgütsel davranış sergileme
düzeylerine ait ortalama ve standart sapma değerleri Çizelge 4’de sunulmaktadır. Çizelge
4’deki sonuçlara göre, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışanlar en yüksek yeşil örgütsel
davranış ortalamasına (3,7755/0,6131) sahipken, belediye ve bağlı iştiraklerinde çalışanlar
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araştırmada yer alan gruplar arasında en düşük yeşil örgütsel davranış ortalamasına
(3,3265/0,71169) sahiptir.
Çizelge 4. Kurumlara Göre Yeşil Örgütsel Davranış Ortalamaları

Kurum
Sıklık Ortalama Std. S.
Belediyeler
21
3,3265 0,7116
Milli Eğitim Bakanlığı
25
3,5829 0,5010
Sağlık Bakanlığı
14
3,7755 0,6131
Ticaret Bakanlığı
10
3,3857 0,5756
YÖK
39
3,3590 0,7187
Diğerleri
11
3,3896 0,9899
Toplam
120
3,4536 0,6879
Araştırmada kamu kurumlarında çalışanların kurumlarında daha önce çevre eğitimi alıp
almadığına bağlı olarak yeşil örgütsel davranış eğilimlerindeki farklılıkları tespit etmek için
analiz yapılmıştır. Farklılık analizine ilişkin sonuçlar, Çizelge 5’de gösterilmektedir.
Kurumunda çevre eğitimi alan çalışanlar yüksek düzeyde (3,8776/0,5536) işyerinde çevreci
davranış, kurumunda çevre eğitimi almayan çalışanlar orta düzeyde (3,3245/0,6751) işyerinde
çevreci davranış sergilemektedir [24]. Bu sonuçlara göre, kamu çalışanları arasında daha önce
kurumunda çevre eğitimi almış olan çalışanlar ile daha önce kurumunda çevre eğitimi almamış
olan çalışanlar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık (p<0,001) olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Kurumlarında daha önce çevre eğitimi alan çalışanlar, çevre eğitimi almayan
çalışanlara göre daha yüksek düzeyde yeşil örgütsel davranış sergilemektedir.
Çizelge 5. Çevre Eğitimi Alma Durumuna Göre Farklılık Analizi Sonuçları

Grup
Evet
Yeşil Örgütsel Davranış
Hayır
* p<0,001 düzeyinde anlamlı

N Ortalama Std. S.
p
28
3,8776 0,5536
0,001*
92
3,3245 0,6751

4. SONUÇ
Çevresel sorunların birinci dereceden sorumlusu olan insan, aynı zamanda bu sorunların
çözümünde en büyük sorumluluğa sahip olan varlıktır. Toplumda yaşayan her bireyde bu
sorumluluk duygusunun oluşması için atılması gereken en önemli ve ilk adım, çevresel
farkındalık kazanma ve bilinçlenmedir. Bireylerin, çevrenin korunmasının önemi ile ilgili
bilinçlenmesi ve davranışları ile çevreyi olumlu veya olumsuz nasıl etkilediği hakkında
farkındalığının artması ancak toplumda verilecek etkin çevre eğitimi ile mümkündür. Çevre
eğitiminin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu dikkate alındığında, örgütlerin bu süreçte
kritik bir işlevi bulunmaktadır.
Bu araştırma sonuçları, örgüt içinde verilen çevre eğitiminin çalışanların yeşil örgütsel davranış
düzeyini arttırdığını göstermektedir. Örgüt içerisinde çevre eğitimi alan çalışanlar, çevresel
sorunlara karşı daha duyarlı ve çevre dostu davranışlar sergileme konusunda daha isteklidir. Bu
sonuçlara göre, örgütlerde verilen çevre eğitiminin çalışanları çevresel konularda daha bilinçli
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bireylere dönüştürdüğü söylenebilir. Bu nedenle kamu kurumlarında çevreci insan kaynakları
uygulamaları içerisinde önemli bir yere sahip olan yeşil eğitim ve geliştirme faaliyetlerine
odaklanılması, çevresel sürdürülebilirliğe büyük katkı sağlayabilir.
Kamu kurumlarında kurum içi verilen çevre eğitimi ile çalışanların çevreci davranışları
arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacı ile yapılan bu çalışma, çalışanların çevresel sorunlar
konusunda farkındalık düzeyinin yükselmesi ve çalışanlarda çevrenin korunması için kalıcı
davranışların yerleşmesi üzerinde çevre eğitiminin rolünün anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.
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BABACAN LİDERLİK VE PSİKOLOJİK SAHİPLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Ayşe YAVUZ 1
1

Selçuk Üniversitesi, Taşkent MYO, 0000-0003-2103-7833

ÖZET
Babacan liderlik güçlü bir otoritenin, izleyicilerine kılavuzluk etme, ilgi gösterme, onları
koruma şeklinde ifade edilen davranışları ile iş ortamında bir aile atmosferi yaratmaya çalışan
liderlik tipidir. Babacan liderler çalışanları ile daha yakın ilişkiler kurmakta, onlara yol
göstermekte bunun karşılığında onlardan sadakat ve bağlılık göstermelerini beklemektedir.
Psikolojik sahiplik çalışanların herhangi bir yasal sahiplikleri olmamasına rağmen işlerine ve
örgütlerine karşı sahiplenme duygusu hissetmeleri durumudur. Psikolojik sahiplik duygusu
taşıyan çalışanlar örgüt içinde kendilerini evlerinde gibi hissetmekte ve işlerini kendisininmiş
gibi yerine getirmektedir. Babacan liderlik davranışlarının çalışanların psikolojik sahiplik
duygusunu nasıl etkilediğini ortaya koymak bu çalışmanın temel amacıdır. Bu amaç
doğrultusunda 90 tersane çalışanı üzerinde uygulanan anket ile veriler toplanmıştır. Elde edilen
veriler istatistiksel analizlere tabi tutularak incelenmiştir. Araştırma sonucunda babacan liderlik
davranışları ile psikolojik sahiplik arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Babacan liderlik, psikolojik sahiplik, örgüt.
A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP OF PATERNALISTIC
LEADERSHIP AND PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP
ABSTRACT
Paternalistic leadership is the type of leadership that tries to create a family atmosphere in the
business environment with the behaviors expressed in the form of guiding, showing attention
and protecting their audiences of a strong authority. Paternalist leaders establish closer
relationships with their employees, guide them and expect them to show loyalty and
commitment in return. Psychological ownership is a situation in which employees feel a sense
of ownership towards their work and organizations, even though they do not have any legal
ownership. Employees who have a sense of psychological ownership feel at home within the
organization and perform their work as if they were their own. The main purpose of this study
is to reveal how paternalistic leadership behavior affects employees' sense of psychological
ownership. For this purpose, data was collected through the survey applied on 90 shipyard
employees. The obtained data were analyzed by statistical analysis. As a result of the research,
positive relationship between paternal leadership behaviors and psychological ownership was
determined.
Keywords: Paternalistic leadership, psychological ownership, organization.
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1. GİRİŞ
Babacan liderlik çalışanlarına karşı babacan bir tavırla yaklaşan, koruyan, yol gösteren ve
onlardan da sadakat ve bağlılık göstermelerini bekleyen bir liderlik stili olarak karşımıza
çıkmaktadır. Babacan liderliğin yazında birçok tanımı yapılmıştır. Farh ve Cheng (2000)
babacan liderliği, güçlü bir disiplin ile otoritenin babacan yardımseverlik ve ahlaki bütünlük ile
bütünleşmesi olarak tanımlamışlardır. Diğer bir tanımda babacan liderlik, liderin bir baba gibi
çalışanlarını hem özel hem iş hayatlarında yönlendirmesi ve onlardan da saygı ve sadakat
beklemesi olarak ifade edilmektedir (Gelfland vd., 2007). Babacan liderlik stilinde güçlü bir
yardımseverlik karşılığında astlarda minnet duygusu yaratılarak karşılık verme mecburiyeti
oluşturulur yaratılır (Pellegrini & Scandura, 2008). Babacan liderlik ile ilgili çalışmaların tarihi
Tayvan’daki liderlik stillerinin batı ülkelerinden çok daha farklı olduğunu ortaya koyan
çalışmalara kadar uzanmaktadır (Silin, 1976). Literatürde genellikle iki tarz babacan liderlik
stilinden bahsedilmektedir. Bunlar yardımsever babacanlık ve çıkarcı babacanlıktır.
Yardımsever babacanlıkta çalışanların refahı ön planda tutulurken çıkarcı babacanlıkta örgütsel
çıktılar daha fazla önem arz etmektedir (Aycan, 2006). Babacan liderlik yardımseverlik,
otoriterlik ve ahlak olarak üç temel boyuttan oluşmaktadır (Chen vd., 2014). Babacan liderlik
konusunda daha önce yapılan çalışmalar incelendiğinde babacan liderliğin örgütsel vatandaşlık
davranışını (Mete ve Serin, 2015; Şendoğdu ve Erdirençelebi, 2014), iş tatminini (Pellegrini ve
Scandura, 2008), çalışamaya tutkunluğu (Bekmezci ve Yıldız, 2019) ve duygusal bağlılıklarını
artırdığı (Hatipoğlu vd., 2019) ortaya konulmuştur. Ayrıca babacan liderlik ve psikolojik
sözleşme arasında pozitif ilişki olduğu da tespit edilmiştir (Gerçek, 2018:112).
Psikolojik sahiplenme çalışanların yasal açıdan herhangi bir sahiplikleri bulunmamasına karşın
işlerine ve örgütlerine karşı sahiplik duygusu içerisinde olmaları durumu olarak
tanımlanmaktadır (Vandewalle vd., 1995, s. 211). Diğer bir tanıma göre psikolojik sahiplik,
bireylerin çevrelerindeki maddi ve maddi olmayan varlıkları kendilerininmiş gibi hissettikleri
zihinsel bir durum olarak ifade edilmektedir (Pierce vd., 2001). Psikolojik sahiplik gönüllülük
temeline dayanmaktadır. Buna göre çalışanlar örgüt için zamanını yeteneğini harcarken kendini
zorunlu hissetmeden karşılık beklemeden hareket etmektedir (Demirkaya ve Ş. Kandemir,
2014, s. 10). Yapılan çalışmalarda psikolojik sahipliğin örgüt temelli psikolojik sahiplik ve iş
temelli psikolojik sahiplik olarak iki temel türünden bahsedilmektedir (Mayhew vd., 2007, s.
478). Psikolojik sahiplik olgusunun öz yeterlilik, öz kimlik, aidiyet, hesap verebilirlik ve
bölgecilik olmak üzere beş temel boyuttan oluştuğu ifade edilmektedir (Avey, 2009, s. 175176). Psikolojik sahiplik ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalar incelendiğinde psikolojik
sahiplik ile iş doyumu, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel bağlılık (Van Dyne ve Pierce,
2004), yenilikçi iş davranışları (Derin, 2018), yönetici desteği (Kara ve Kaya 2020) ve
hizmetkar liderlik (Aslan, 2020) arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğu ortaya konulmuştur.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Hipotezleri
Psikolojik sahipliğin temelinde çalışanların örgütlerine karşı aidiyet duygusu hissederek
kendilerini örgüt içinde güvende ve rahat hissetmeleri bulunmaktadır. Çalışanlar kendilerini iyi
hissettikleri iş ortamlarında örgütleri için daha fazla katkı sağlayarak gelişmelerine yardımcı
olacaklardır.
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Bu çalışmanın amacını çalışanların babacan liderlik davranışı algısı ve psikolojik sahiplik
düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu çalışma ile literatür ve alan
araştırması bakımından gelecek çalışmalara katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Yapılan bu
çalışmada babacan liderlik ve psikolojik sahiplik arasındaki ilişki olduğuna dair varsayım
sosyal mübadele teorisine dayandırılabilir. Bu teoriye göre çalışanların maddi ve manevi tüm
ihtiyaçları örgüt tarafından karşılandığında çalışanların örgütlerini daha fazla sahiplenecekleri
ileri sürülmektedir.
Bu çalışmada İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir tersanede çalışanların babacan liderlik algıları
ve psikolojik sahiplik düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı sorusu araştırılmıştır.
Tüm bu bilgiler ışığında araştırmanın hipotezi aşağıda şekilde belirlenmiştir.
H1: Babacan liderlik algısı ile psikolojik sahiplik arasında pozitif bir ilişki vardır.
2.2. Veri Toplama Aracının Hazırlanması ve Ölçekler
Çalışmada veri toplama amacıyla anket yönteminden yararlanılmıştır. Kullanılan anket üç
kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda katılımcılara ait demografik özelliklerin yer aldığı sorular
yer almaktadır. İkinci kısımda çalışanların babacan liderlik algılarını ölçmeye yarayan ifadeler,
üçüncü kısımda ise çalışanların psikolojik sahiplik düzeylerini ölçmeye yarayan ifadeler yer
almaktadır. Araştırmada babacan liderlik algısını ölçmek için Aycan (2006) tarafından
geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır. Ölçek 21 ifadeden oluşmaktadır. Psikolojik sahiplik
düzeyini ölçmek için ise Van Dyne ve Pierce (2004) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır.
Ölçek 7 ifadeden oluşmaktadır. Her iki ölçekte de 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır.
2.3. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde faaliyette bulunan bir tersane işletmesinin çalışanları
oluşturmaktadır. Çalışanların tamamına ulaşma imkânı olduğundan örneklem belirlenmemiştir.
Toplamda 90 anket üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir.
4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Araştırmada verileri analiz etmek amacıyla SPSS 25.0 programından yararlanılmıştır. İlk olarak
ölçeklerin güvenilirliğini test etmek için güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Babacan liderlik
ölçeğine ilişkin güvenirlik analizi sonucunda 21 ifadeye ilişkin Cronbach’s Alfa değeri 0,92
olarak hesaplanmıştır. Psikolojik sahiplik ölçeğine ilişkin güvenirlik analizi sonucunda 7
ifadeye ilişkin Cronbach’s Alfa değeri 0,95 olarak bulunmuştur. Elde edilen değerlere göre her
iki ölçeğinde güvenilir olduğu görülmektedir. Daha sonra kullanılan verilerin normal dağılıma
uygunluğu test edilmiştir. Araştırma değişkenlerinin basıklık ve çarpıklık değerlerine
bakıldığında babacan liderlik (-0,18;0,16) ve psikolojik sahiplik (-0,14; 1,13) ölçeklerinin
normal dağılım gösterdiği görülmektedir.
Yapılan analizlerde çalışanlara ilişkin demografik bulgular Frekans(n) ve Yüzde(%) olarak
verilmiştir. Ölçeklerde bulunan ifadelere ilişkin standart sapma ve ortalama değerlere de
çizelgelerde yer verilmiştir. Araştırma değişkenleri arasındaki ilişki ise Pearson Korelasyon
Katsayısı aracılığı ile analiz edilmiştir.
Araştırmaya katılan çalışanlara ilişkin demografik bulgular aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Çizelge 1. Araştırma Katılımcılarının Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları
Cinsiyet

Medeni Durum

Yaş

Eğitim Durumu

Bu işyerinde çalışma süreniz

Kadın

n
4

Oran (%)
4,4

Erkek

86

95,6

Total

90

100,0

Evli

57

63,3

Bekar

33

36,7

Total

90

100,0

18-25

20

22,2

26-30

14

15,6

31-35

13

14,4

36-40

14

15,6

41-45

16

17,8

46 ve üstü

13

14,4

Total

90

100,0

İlköğretim

54

60,0

Lise

30

33,3

Ön Lisans

1

1,1

Lisans

4

4,4

Yüksek Lisans

1

1,1

Total

90

100,0

1 yıldan az

18

20,0

1-5 yıl arası

39

43,3

6-10 yıl arası

21

23,3

11-15 yıl arası

6

6,7

16-20 yıl arası

6

6,7

90

100,0

Total

Araştırma katılımcıların demografik durumlarına göre dağılımları Çizelge 1’de verilmiştir.
Katılımcıların %96’sının erkek, %4’ünün kadın olduğu görülmektedir. Katılımcıların medeni
durumları incelendiğinde araştırmaya katılan çalışanların %63’ünün evli, %37’sinin bekar
olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaşlarına göre dağılımları incelendiğinde, oranlar tüm yaş
aralıklarında yakın dağılmıştır. En yüksek olarak %22’si 18-25 yaş aralığında, en düşük olarak
%14,4’ü 31-35 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların eğitim durumlarına göre
dağılımları incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun (%60) ilköğretim mezunu
olduğu görülmektedir. Katılımcıların mevcut iş yerlerinde çalışma sürelerine göre dağılımları
incelendiğinde %43’ü 1-5 yıl aralığında bu işyerinde çalışmaktadır. 16-20 yıl arası çalışan
sayısı (%7) ise oldukça azdır.
Çizelge 2. Babacan Liderlik Ölçeğinde Yer Alan İfadelere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Ortalama
3,11

Standart
Sapma
1,44

Kıdemli bir aile üyesi gibi çalışanlarına tavsiyelerde bulunur.

3,07

1,49

İşyerinde, bir aile ortamı oluşturur.

3,17

1,38

Çalışanlar sanki kendi çocuklarıymış gibi sorumluluk hisseder.

3,16

1,47

Çalışanlarına karşı bir aile üyesi gibi davranır (Baba, anne ya da büyük kardeş gibi)
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Dışarıdan gelen eleştirilere karşı çalışanları korur.

3,40

1,31

Her çalışan ile bire bir ilişki kurmaya önem verir.

3,54

1,32

Her çalışanı şahsi olarak bilmeye önem verir (Örneğin, kişisel problemler, aile yaşamı vb.)

3,20

1,33

Çalışanlarıyla ilişkilerinde sevinç, üzüntü ve kızgınlık gibi duygusal tepkiler gösterir.

3,57

1,07

Çalışanların gelişim ve ilerlemelerini yakından gözlemler.

2,97

1,29

Gerektiğinde çalışanlarının adına harekete geçmekten çekinmez.

3,42

1,31

Ne zaman ihtiyaç duyulursa, çalışanlarının iş dışı problemlerine yardımcı olmaya hazırdır
(Barınma, çocukların eğitimi, sağlık gibi).
Çalışanlarının özel etkinliklerine katılır (Düğünler, cenazeler, mezuniyetler gibi).

3,06

1,33

3,51

1,27

Ne zaman bir çalışan özel hayatında problem yaşarsa yaşasın, bir arabulucu gibi davranmaya
hazırlıklıdır (Evlilik problemleri gibi).
İlgi ve desteğine, karşılıklı bağlılık ve saygı bekler

3,42

1,32

3,42

1,35

Çalışanlar hakkında bir karar alırken performansı en önemli kriter olarak değerlendirmez (İşten
çıkarma, yükseltme).
Çalışanları değerlendirirken bağlılığa performanstan daha fazla önem verir.

3,56

1,35

3,83

1,31

Disiplincidir ve aynı zamanda destekçidir (Tatlı ve acı).

3,23

1,50

Çalışanları için en iyisinin ne olduğunu bildiğine inanır.

3,40

1,51

İşle ilgili meselelerde çalışanların fikirlerini sorar, fakat buna karşın son kararı kendisi verir.

3,40

1,52

İşle ilgili her faaliyet için bilgilendirilmeyi ya da kontrol etmeyi ister.

3,59

1,42

Çalışanlarıyla yakın ilişkiler kurmak yerine mesafesini korur.

3,14

1,61

3,3413

0,86

Genel Ölçek Toplamı

Babacan liderlik ölçeğinde yer alan ifadelere verilen cevaplara göre en yüksek ortalamaya sahip
ifade 3,83 ile “Çalışanları değerlendirirken bağlılığa performanstan daha fazla önem verir”
ifadesidir. En düşük ortalamaya sahip ifade ise 2,97 ile “Çalışanların gelişim ve ilerlemelerini
yakından gözlemler.” ifadesidir. Babacan liderliği ölçen ifadelerin genel ortalaması 3,34 iken
standart sapması 0,86’dır.
Çizelge 3. Psikolojik Sahiplik Ölçeğinde Yer Alan İfadelere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Ortalama

Standart Sapma

Burası Benim kurumum.

2,76

1,48

Bu kurumun “Bize” ait olduğunu hissediyorum.

2,73

1,47

Bu kurum için çok yüksek düzeyde sahiplik hissediyorum.

3,02

1,46

Bu kurumun benim kurumum olduğunu hissediyorum.

3,14

1,53

Burası bizim kurumumuzdur.

3,16

1,56

Bu kurum çalışanlarının çoğu kurumu sahiplenmiştir.

3,20

1,53

Bu kurumun benim olduğunu düşünmek benim için zor.

3,27

1,57

Genel Ölçek Toplamı

3,04

1,33

Psikolojik sahiplik ölçeğinde yer alan ifadelere verilen cevaplara göre en yüksek ortalamaya
sahip ifade 3,04 ile “Bu kurumun benim olduğunu düşünmek benim için zor.” ifadesidir. En
düşük ortalamaya sahip ifade ise 2,73 ile “Bu kurumun “Bize” ait olduğunu hissediyorum.”
ifadesidir. Psikolojik sahipliği ölçen ifadelerin genel ortalaması 3,04 iken standart sapması
1,33’dür.
Çizelge 4. Babacan Liderlik Ve Psikolojik sahiplik Arasındaki İlişkiyi Belirlemek İçin Yapılan
Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları
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Babacan liderlik

Psikolojik sahiplik

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Babacan liderlik
1

90
,545**
0,000
90

Psikolojik sahiplik
,545**
0,000
90
1

90

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

Ankete katılan çalışanların babacan liderlik algıları ile psikolojik sahiplik düzeyleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur (Pearson’s r = 0,545, p <
0,01). İki değişken arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir korelasyon bulunmaktadır. Babacan
liderlik algısının artması psikolojik sahiplik düzeyini aynı yönde etkilemektedir. Bu sonuca
göre “H1: Babacan liderlik algısı ile psikolojik sahiplik arasında pozitif bir ilişki vardır.”
hipotezi kabul edilmiştir.
Örgütler varlıklarını sürdürebilmek için nitelikli insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadırlar.
Sahip olunan bu insan kaynağının örgüt için en verimli şekilde yönlendirilebilmesi ise örgütün
sahip olduğu liderler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Örgüt ile alakalı tüm faaliyetlerde
çalışanların kendini örgütün bir parçası olarak görmeleri ve o şekilde davranmaları
sağlanmalıdır. Çalışanların her türlü istek, öneri, beklenti ve şikayetleri değerlendirilmelidir.
Babacan liderlik çalışanlara güçlü bir otorite ile birlikte bir baba şefkati ile yaklaşan ve
karşılığında da saygı ve itaat bekleyen bir liderlik türüdür. Psikolojik sahiplik ise bireyin hiçbir
finansal ya da yasal sahipliği olmamasına rağmen çalıştığı örgütü kendisine ait gibi hissetmesi
ve o şekilde davranmasıdır. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın ana amacı babacan liderlik
ve psikolojik sahiplik arasındaki ilişkinin belirlenmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yapılan
analizlerin sonuçlarına göre babacan liderlik stilinin uygulandığı bir örgütte çalışanların
psikolojik sahiplik düzeylerinin de aynı yönde artacağı söylenebilir. Babacan liderlik
uygulamaları fazla olduğu zaman birey örgütünü daha fazla sahiplenecektir. Bu çalışma ile
yapılan kavramsal incelemeler ve analizler sonucunda işletme yöneticileri için bir takım
önerilerde bulunabilinir. Örgütlerin en değerli kaynağı insan kaynağı olduğuna göre yöneticiler
çalışanlarına değer vermeli, onların kültürüne, değerlerine saygı göstermelidir. Çalışanlarını
düzenli olarak eğitime tabi tutarak kendilerini yeterli ve mutlu hissetmelerini sağlamalıdır.
Çalışanlar örgütlerini sahiplenirlerse her faaliyetlerinde örgütleri için daha faydalı olmaya
çalışacaklardır.
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WOMAN’S RIGHT TO CHOOSE DRESSING AND ATTIRE
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Abstract
Despite constituting one half of the human race, women occupy the lower end of most
gendered hierarchies. Instead of making the world a more secure place for women, customary
practice subjects them to prurient scrutiny and focuses on extraneous detail such as the clothing
they wear. Dress codes can be a manifestation of underlying discriminatory attitudes and reflect
a desire to control women’s sexuality, objectifying women and denying their personal
autonomy. Norms associated with dress codes are often one way in which ideas and stereotypes
about gender identity and roles are conveyed in law, policy and practice. They often impact
much more heavily on women because states and other actors believe they are entitled to
regulate women’s dress as the symbolic embodiment of a community’s values, whether or not
these values are shared by the individuals on whom they are enforced. Certain dress codes are
still imposed on women. The trolling of women for not wearing bra, attacks upon wearing hijab
in Karnataka, etc. are some of the recent examples where women in India are confronting undue
pressure for their basic right to wear whatever they feel comfortable in.
Key Words: Woman, religion, dress, prejudice.
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ABSTRACT
This article intends to evaluate the quality level of Indonesian publications in Islamic education
subjects. Over the past two decades, the rise of Islamic education journals has been significant.
As of December 2021, the Science and Technology Index (SINTA) comprises 102 journals on
Islamic education, Islamic education management, early childhood Islamic education, and
Islamic education of elementary school pupils. Content analysis is done utilizing data in the
SINTA database to examine this publication. Most Islamic education publications are at SINTA
levels 4 and 5. Only 11 journals are ranked in SINTA level 2, while none are in SINTA level
1. Based on these results, extra efforts are needed to improve the journal's quality. In addition,
several journals have not been indexed in SINTA, which may be of good quality. The report
advises future efforts involving Islamic education articles indexed in local and international
databases.
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THE TRUTH ABOUT GOOD AND EVIL: A MIXED-METHODS APPROACH TO
COLOR THEORY

Raniya Alsharif
Dar Al-Hekma University, Jeddah, KSA

Abstract:
The color theory of good and evil is the association of colors to the omnipresent concept of
good and evil, where human behavior and perception can be highly influenced by seeing black
and white, making these connotations almost dangerously distinctive where they can be very
hard to distinguish. This theory is a human construct that dates back to ancient Egypt and has
been used since then in almost all forms of communication and expression, such as art, fashion,
literature, and religious manuscripts, helping the implantation of preconceived ideas that
influence behavior and society. This is a mixed-methods research that uses both surveys to
collect quantitative data related to the theory and a vignette to collect qualitative data by using
a scenario where participants aged between 18-25 will style two characters of good and bad
characteristics with color contrasting clothes, both yielding results about the nature of the
preconceived perceptions associated with ‘black and white’ and ‘good and evil’, illustrating the
important role of media and communications in human behavior and subconscious, and also
uncover how far this theory goes in the age of social media enlightenment.
Keywords: Color perception, interpretivism, thematic analysis, vignettes.
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THE EVALUATION OF ALGERIAN STUDENT'S GENDER TOWARD THE INTEREST TO
ATTEND ECOLOGICAL SEMINARS

BOUKHEDIMI Chems Eddine.
Ph.D. University of Tizi Ouzou, Department of commerce. Tizi Ouzou, Algeria.

Abstract
Since the emergence of green marketing in the earlier of 1970, it should be stated that the number of
research on safe products was increased, to the studies of many economics such as POLONSKY,
OTTMAN, CHARTER, and others, who argued that the keystone is the adaptation of new processes by
the use of healthy products; this idea is called green marketing.
According to M.CHARTER (1992) has presented green marketing is “A holistic and responsible
management process that identifies, anticipates, satisfies and fulfills stakeholder requirements, for a
reasonable reward, that does not adversely affect human or natural environmental wellbeing’’.
Then, M.J. POLONSKY (1994) defined Green Marketing as the marketing that consists of all activities
designed to generate and facilitate any exchanges intended to satisfy human needs or wants, such that
the satisfaction of these needs and wants occurs, with minimal detrimental impact on the natural
environment.
Green marketing in fact, is a critical activity nowadays, its importance belongs to ecological and
customer health issues, for that, ethical companies try to satisfy their stakeholders.
The aim of this study is to check the relation between the gender of students and the interest to attend
ecological seminars in order to increase their awareness of green initiatives.
In order to achieve our research objective, we chose an analytic methodology by online investigation
between 11 and 25 February 2021, the size of respondents was 39 persons.
As a result, in this research, we deduced that there is no relationship between the two items even after
the use of, the Chi-square test.
Keywords: Green Marketing- The green consumer- Green Products- Customer behavior- Gender of
customer- Algerian food market.
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LEGAL DOCTRINE ON RYLANDS V. FLETCHER: ONE MORE TIME ON
FEASIBILITY OF A GENERAL CLAUSE OF STRICT LIABILITY IN THE UK

Maria Lubomira Kubica
Universidad Loyola Andalucia, Spain
Abstract:
The paper reveals the birth and evolution of the British precedent Rylands v. Fletcher that, once
adopted on the other side of the Ocean (in United States), gave rise to a general clause of liability
for abnormally dangerous activities recognized by the §20 of the American Restatements of the
Law Third, Liability for Physical and Emotional Harm. The main goal of the paper was to
analyze the development of the legal doctrine and of the case law posterior to the precedent
together with the intent of the British judicature to leapfrog from the traditional rule contained
in Rylands v. Fletcher to a general clause similar to that introduced in the United States and
recently also on the European level. As it is well known, within the scope of tort law two
different initiatives compete with the aim of harmonizing the European laws: European Group
on Tort Law with its Principles of European Tort Law (hereinafter PETL) in which article 5:101
sets forth a general clause for strict liability for abnormally dangerous activities and Study
Group on European Civil Code with its Common Frame of Reference (CFR) which promotes
rather ad hoc model of listing out determined cases of strict liability. Very narrow application
scope of the art. 5:101 PETL, restricted only to abnormally dangerous activities, stays in
opposition to very broad spectrum of strict liability cases governed by the CFR. The former is
a perfect example of a general clause that offers a minimum and basic standard, possibly
acceptable also in those countries in which, like in the United Kingdom, this regime of liability
is completely marginalized.
Keywords: Abnormally dangerous activities, general clause, Rylands v. Fletcher, strict
liability.
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DISTINCTIVE FEATURES OF LEGAL RELATIONS IN THE AREA OF SUBSOIL
USE, RENEWAL AND PROTECTION IN UKRAINE

NADIIA MAKSIMENTSEVA
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine

Abstract:
The issue of public administration in subsoil use, renewal and protection is of high importance
for Ukraine since it is strongly linked to energy security of the state as well as it shall facilitate
the people of Ukraine to efficiently implement its propitiatory rights towards natural resources
and redistribution of national wealth. As it is stipulated in the Article 11 of the Subsoil Code of
Ukraine (the Code) the authorities that administer the industry are limited to central executive
bodies and local governments. In particular, it is stipulated in the Code that the Ukraine’s
Cabinet of Ministers carries out public administration in geological exploration, production and
protection of subsoil. Other state bodies of public administration include central public
authority responsible for state environmental protection policies; central public authority in
charge of implementation of state geological exploration and efficient subsoil use policies;
central authority in charge of state health and safety control policies. There are also public
authorities in the Autonomous Republic of Crimea; local executive bodies and other state
authorities and local self-government authorities in compliance with laws of Ukraine. This
article is devoted to the analysis of the legal relations in the area of public administration of
subsoil use, renewal and protection in Ukraine. The main approaches to study the essence of
legal relations in the named area as well as its tasks, functions and methods are analyzed. It is
concluded in this article that legal relationship in the field of public administration of subsoil
use, renewal and protection is characterized by specifics of its task (development of natural
resources).
Keywords: Legal relations, public administration, Subsoil Code of Ukraine, subsoil use,
renewal and protection.
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METHOD TO ENHANCE THE ACCURACY OF DIGITAL FORENSIC IN THE
ABSENCE OF SUFFICIENT EVIDENCE IN SAUDI ARABIA

Fahad Alanazi, Andrew Jones
Post Graduate Student At De Montfort University
Director Of The Cyber Security Centre At The University Of Hertfordshire And A Visiting
Professor At Edith Cowan University - Australia
Abstract:
Digital forensics seeks to achieve the successful investigation of digital crimes through
obtaining acceptable evidence from digital devices that can be presented in a court of law. Thus,
the digital forensics investigation is normally performed through a number of phases in order
to achieve the required level of accuracy in the investigation processes. Since 1984 there have
been a number of models and frameworks developed to support the digital investigation
processes. In this paper, we review a number of the investigation processes that have been
produced throughout the years and introduce a proposed digital forensic model which is based
on the scope of the Saudi Arabia investigation process. The proposed model has been integrated
with existing models for the investigation processes and produced a new phase to deal with a
situation where there is initially insufficient evidence.
Keywords: Digital forensics, Process, Metadata, Traceback, Saudi Arabia.
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