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DanıĢman: Prof. Dr. Deniz TAġCI 

 

Bu çalıĢmanın amacını örgüt stratejilerinin örgütsel kaynaklar ile olan iliĢkisi 

ve bu iliĢki üzerinde örgütsel yapının aracı etkisinin araĢtırılması oluĢturmaktadır. Bu 

amaca bağlı olarak araĢtırma Türkiye‟nin ilk 1000 büyük sanayi firması (ĠSO I. 500 

ve ĠSO II. 500) ile yürütülmüĢtür. Neden bazı firmaların diğerlerine göre daha 

baĢarılı olduğunun araĢtırılmasında örgütlerin uyguladığı stratejiler üzerinde iç faktör 

ve dıĢ faktör paradigmalarının etkin olarak konu edinildiği görülmektedir. Sıklıkla 

çalıĢılan dıĢ faktör paradigmasının aksine özellikle iç faktör paradigmasını temsilen 

kaynak temelli görüĢ (KTG) ekseninde örgüt kaynaklarının rekabet stratejileri ile 

olan iliĢkisi ve örgütsel yapının dıĢ faktör paradigmasındaki konumundan farklı 

olarak bu iliĢki üzerindeki bağlayıcılığı merak uyandırmaktadır.  

ÇalıĢma bu yönüyle daha önce literatürde incelenmeyen bir araĢtırma 

olgusunu merkezine konu edinmiĢtir. Ġlgili literatür incelendiğinde konuya iliĢkin 

olarak “örgütsel kaynaklar ile rekabet stratejileri”, “örgütsel yapı ile rekabet 

stratejileri” ve “örgütsel kaynaklar ile örgütsel yapı” arasındaki iliĢkileri inceleyen 

araĢtırmaların bu çalıĢmaya zemin hazırlayan varlığı görülmektedir. Ancak bu üçlü 

arasındaki iliĢki net olarak araĢtırılmamıĢtır. Dolayısıyla çalıĢma, literatürdeki bu 

eksikliği ortadan kaldırarak önemli bir katkı sunma niteliğinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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AraĢtırma evrenini oluĢturan ĠSO I. 500 ve II. 500 firmalarından tam sayım 

yöntemi ile %22,7‟sine baĢarıyla ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmada firmalardan anket ile elde 

edilen veriler, frenkans analizleri, faktör analizleri, korelasyon ve regresyon 

analizleri yardımıyla değerlendirilmiĢtir.  

AraĢtırma sonuçları örgütsel kaynaklar ile rekabet stratejileri arasındaki 

iliĢkiyi doğrulamaktadır. Örgütsel yapının ise örgütsel kaynaklar ile rekabet 

stratejileri arasındaki iliĢki üzerinde aracılık etkisi sözkonusudur. Daha açık bir ifade 

ile; örgütsel kaynakların alt bileĢeni maddi olmayan kaynaklar, rekabet stratejileri alt 

bileĢeni olan farklılaĢtırma stratejisini pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca örgütsel 

yapı alt bileĢeni uzmanlaĢma, maddi olmayan kaynaklar ile farklılaĢtırma stratejisi 

arasındaki iliĢki üzerinde aracı etkiye sahiptir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kaynak temelli görüĢ, örgütsel yapı, rekabet stratejileri, ĠSO I. 

500, ĠSO II. 500. 
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ABSTRACT 

 

 

COMPETITIVE STRATEGIES IN ORGANIZATIONS WITHIN THE SCOPE 

OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND RESOURCE BASED VIEW:  

A RESEARCH IN TOP 1000 INDUSTRIAL ENTERPRISES OF TURKEY 

 

ÖZDEMĠR, Burak 

Doctor of Philosophy-2016 

Department of Business Administration 

 

 

Adviser: Prof. Dr. Deniz TAġCI 

 

The purpose of this study is to investigate the relationships between 

organizational strategies and organizational resources and the mediating effect of 

organizational structure on this relationships. Depending on this purpose research has 

been conducted with the first 1000 large industrial firms of Turkey (ĠSO I. 500 and 

ĠSO II. 500). In investigating the reason why some firms are more successful than 

others, it can be observed that internal factor and external factor paradigms; are 

efficiently addressed on the strategies applied by the organizations. Contrary to the 

external factor paradigm which is frequently studied, especially in the context of the 

resource based view (RBV) which represents the internal factor paradigm, the 

relationship between organizational resources and competitive strategy and the 

linkage of organizational structure on this relationship is aroused curiosity being 

different from the position of external factor paradigm.  

With this aspect the study focused a research phenomenon that has not been 

reviewed at the literature before. When the relevant literature is examined, it could be 

seen that studies focus on the existed relationships between “organizational resources 

and competition strategies”, “organizational structure and competition strategies” and 

“organizational resources and organizational structure” composed the ground of this 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/phenomenon
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study. However, the relationships between these three phenomenon are not clearly 

explored. Thus, the study is carried out to present a significant contribution by 

removing this shortcoming in the literature. 

22.7% of the ISO I. 500 and II. 500 firms that have formed the research 

population have been successfully reached with the exact counting method. The data 

gathered from companies by questionnaire in the research were evaluated with the 

help of frequency analysis, factor analysis, correlation and regression analysis.  

The results of the research confirm the relationship between organizational 

resources and competitive strategies. Moreover, the organizational structure has an 

mediator effect on the relationship between organizational resources and competitive 

strategies. With a clear expression; organizational resources sub-component 

intangible resources affects the differentiation strategy which is sub-component of 

competitive strategy positively. In addition, the organizational structure sub-

component specialization has a mediator on the relationship between intangible 

resources and differentiation strategy. 

 

Keywords: Resource-based view, organizational structure, competitive strategies, 

ISO I. 500, ISO II. 500. 
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GĠRĠġ 

 

 

Hergün yeni bir firmanın rekabete dahil olduğu hatta bazen rekabete yenik 

düĢtüğü günümüz rekabet ortamında bazı firmaların diğerlerine göre nasıl daha 

baĢarılı olduğu ve ne Ģekilde sürdürülebilir rekabet avantajını elde ettiği önemli bir 

tartıĢma konusudur. Stratejik yönetim literatürü bu bağlamda iki temel içerik 

okulunun araĢtırmalarına ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan ilki dıĢ faktör 

paradigması çerçevesinde değerlendirilen pozisyon okulu ve diğeri iç faktör 

paradigması kapsamında incelenen KTG yaklaĢımıdır. Sürdürülebilir rekabet 

avantajının ve firmalar için uzun yaĢamın sırlarını KTG, pozisyon okulunun aksine 

dıĢsal faktörlerden ziyade içsel faktörleri dikkate alarak firmaların değerli, nadir, 

ikame edilemez ve taklit edilemez kaynaklarına ve bu kaynakların firmalar 

arasındaki heterojen dağılımına bağlamaktadır. 

ĠĢ düzey stratejiler strateji oluĢturma safhasında stratejik yönetim sürecinin 

önemli bir parçasıdır. ĠĢ düzey stratejiler firmaya, rakiplerinden farklı olarak 

müĢteriler tarafından değer gören ürün ve hizmetleri üretmek (farklılaĢtırma 

stratejisi) ya da düĢük fiyata mal edilen standart ürün ve hizmetler sunmak yoluyla 

(maliyet liderliği stratejisi) rekabet avantajı yaratmayı amaçlamaktadır. En 

nihayetinde benimsenen ve oluĢturulan iĢ düzey stratejisinin firma kaynaklarıyla 

yakından iliĢkili olduğu ve firma kaynakları doğrultusunda belirlenmesi gerektiği 

KTG‟nin savunduğu bir argümandır. KTG‟de yaygın inanıĢ, örgüt kaynaklarının 

maddi ve maddi olmayan kaynaklar olarak ikiye ayrıldığıdır. Maddi kaynaklar 

firmanın finansal ve fiziksel kaynaklarından oluĢmaktadır. Maddi olmayan 

kaynakları ise entelektüel sermaye biçiminde ele almak mümkündür.  

Yönetim ve organizasyon literatüründe yapı-strateji iliĢkisi sıklıkla tartıĢılan 

bir konudur. Örgütsel yapının mı stratejiyi takip ettiği yoksa stratejinin mi örgütsel 

yapıyı takip ettiği araĢtırmacılar tarafından incelenmiĢtir. Bu noktada dıĢ faktör 

paradigması ve pozisyon okulu yapının stratejiyi takip ettiğini savunurken iç faktör 

paradigması ve KTG yaklaĢımı stratejinin örgütsel yapıyı takip ettiğini 

savunmaktadır. Ancak bilinen bir Ģey var ki ikisi arasında gerçekleĢen uyumun 

firmanın performansını arttırması söz konusudur. Benzer Ģekilde firma kaynaklarının 

örgütsel yapı ile olan uyumu da üzerinde durulması gereken diğer önemli bir 
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husustur. Firma sahip olduğu kaynakları doğrultusunda örgütsel yapısını eĢleĢtirmeli 

ve kaynaklarına uygun örgüt yapısını merkezileĢme, biçimselleĢme ve uzmanlaĢma 

unsurları çerçevesinde tercih ederek rakipleri ile mücadele etmelidir. Aynı zamanda 

bu unsurlarla uyumlu örgüt stratejisine sahip olmalıdır. 

Bu araĢtırma örgütsel kaynakların örgüt stratejileri ile olan iliĢkisinin örgütsel 

yapı tarafından sağlanıp sağlanmadığını ve iliĢkinin örgütsel yapıya ne derece 

bağımlı olduğunu KTG çerçevesinde stratejinin yapıyı ya da yapının stratejiyi takip 

etmesinden öte aralarındaki uyumun önemine dikkat çekerek incelemektedir. 

Literatür bu açıdan bir eksiklik içermektedir. Hem bu üçlü arasındaki iliĢki hem de 

bu üçlü arasındaki iliĢkinin KTG çerçevesinde modellenmesi daha önce 

incelenmemesi sebebiyle merak uyandırmaktadır.  

AraĢtırmada öngörülen iliĢkileri tespit etmek için ihtiyaç duyulan uygun 

verinin elde edilmesi planlanan hedef kitleye eriĢme zorluğu, araĢtırmanın dikkat 

çekici diğer bir önemli ayağını oluĢturmaktadır. AraĢtırma gerek büyüklükleri ile 

örgütsel yapının daha iyi anlaĢılmasına olanak sağlaması, gerek kaynak 

dağılımındaki heterojen yapıyı desteklemesi ve gerekse stratejik konumlarının daha 

net ortaya konulabilmesine imkan tanıdığı düĢünülerek Türkiye‟nin ilk 1000 büyük 

sanayi kuruluĢunun tercih edilmesi doğrultusunda gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Bu bağlamda gerek araĢtırmada ele alınan olgular gerekse bu olgulara iliĢkin 

bilgi sunacağına inanılan bir örneklem ile araĢtırmanın yürütülmesi çerçevesinde 

incelenen örgütsel kaynaklar, örgütsel yapı ve rekabet stratejileri iliĢkisinin literatüre 

katkı sağlayacağına inanılarak araĢtırmaya değer görülmüĢtür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. BÖLÜM 

KAYNAK TEMELLĠ GÖRÜġ 

 

 

Stratejik yönetim alanının temel sorusu örgütlerin sürdürülebilir rekabet 

üstünlüğünü ve baĢarıyı nasıl elde ettikleri ile ilgilidir (Teece vd., 1997: 509). 

Stratejinin içeriği ile ilgili olarak sürdürülebilir rekabet avantajının sağlanmasında iki 

farklı yaklaĢım ön plana çıkmaktadır. Bunlardan biri pozisyon okulu iken bir diğeri 

ise kaynak temelli görüĢ (KTG) yaklaĢımıdır. Pozisyon okulu ve KTG, önermeleri, 

iktisadi kökenleri ile ranta yaklaĢımları ve rekabet avantajının kaynağı açısından 

farklılıklar göstermektedir. Pozisyon okulu homojen kaynaklar ve bunların kolaylıkla 

el değiĢtirebilmesine vurgu yaparken (Knecht, 2014), KTG‟de kaynak heterojenliği 

ve kaynak hareketsizliği olgusuna (Barney ve Hesterly, 1999) dikkat çekilmektedir. 

Pozisyon okulunda temel amaç giriĢ engelleri oluĢturmak (Rumelt, 1987), KTG‟de 

ise kaynak engelleri oluĢturmaktır (Wernerfelt, 1984). Dolayısıyla pozisyon okulu 

için rant, monopol rantı ifade ederken KTG‟de rant, kıtlık rantı olarak kendine yer 

edinmiĢtir (Peteraf, 1993). Pozisyon okulu rekabet avantajının kaynağının endüstri 

yapısını belirleyen faktörlerden ve endüstri içindeki firmanın alacağı rekabetçi 

pozisyondan kaynaklandığını ileri sürmektedir (Porter, 1985). KTG ise rekabet 

avantajının iĢletmelerin sahip olduğu kaynaklara dayalı olduğunu savunmaktadır 

(Wernerfelt, 1984). 

Stratejik yönetim alanına özgü örgütlerin nasıl rekabet ettiğinin giderek artan 

önemi (Pateraf 1993: 179) doğrultusunda “Kaynak Temelli GörüĢ (KTG)” rekabet 

üstünlüğünün anlaĢılmasında ön plana çıkmaktadır (Powell, 2001: 881). KTG‟nin 

yönetim teorileri içerisinde sözü geçen (Kraaijenbrink vd., 2010: 350), stratejik 

yönetim alanında ise etkileyici (Barney vd., 2001: 625) ve heybetli duruĢunun (Lo, 

2012: 151) yanı sıra rekabet üstünlüğünü yaratılması ve sürdürülmesinde tatmin 

edicilikten uzak geleneksel stratejik yönetim araçlarına tepki niteliğinde geliĢtiği 

(Ford ve Mahieu, 1998: 1) ifade edilebilir. Örgütlerin kaynaklarına ve kabiliyetlerine 

dayalı iki temel varsayım olarak; (1) kaynaklar ve kabiliyetlerin örgütler arasında 

heterojen bir dağılım gösterdiği ve (2) bu dağılımın transfer edilemez olduğu, 

KTG‟nin özünü betimlemektedir (Barney ve Hesterly, 1999).  
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1.1. KAYNAK TEMELLĠ GÖRÜġÜN KÖKENLERĠ 

 

 KTG‟nin geliĢim sürecinde Ricardo rantı, ayırtedici yeteneklere ait geleneksel 

çalıĢmalar, Penrosian büyüme teorisi ve ekonomideki antitröst uygulamalar KTG‟yi 

besleyen ve kökenlerine yönelik olarak incelenmesi gereken dört temel boyutu 

oluĢturmaktadır (Barney ve Clark, 2007: 5). 

 

1.1.1. Ekonomik Rant 

 

KTG ekseninde strateji kavramı devam eden bir rant arayıĢı olarak 

nitelendirilmektedir (Mahoney ve Pandian, 1992: 364). Peteraf ve Barney (2003: 

310) KTG‟yi sürdürülebilir rekabet avantajı ve rantın teorisi olarak ifade etmektedir. 

Barney (2001: 645)  KTG‟nin temelde Ricardo ekonomik anlayıĢının bir uzantısı 

olduğunu; Ricardo ekonomik anlayıĢına ek olarak toprağın yanı sıra diğer üretim 

faktörlerinin arzının da inelastik olduğunu belirtmektedir. Ricardo yaklaĢımı toprak 

ekonomisine odaklanmakla beraber rantın kıt, transfer edilemez ve dengeli olan 

değerli kaynaklara sahip olunması doğrultusunda elde edilebileceğini savunmaktadır 

(Robinson, 2008: 17).  

Ricardo yaklaĢımında rant toprağın özgün ve yok edilemez güçlerinin 

kullanımına karĢılık yapılan ödemeyi ifade etmektedir (Ricardo, 1821: 55). Ricardo 

yaklaĢımı tüm toprakların aynı özelliklere sahip, sınırsız miktar ve tekdüze kalitede 

olduğu varsayıldığında toprak kullanımı karĢılığında hiçbir ödeme istenmeyeceğini 

ifade etmektedir. YaklaĢım, toprak kullanımı karĢılığında rant ödenmesinin, nüfus 

artıĢı nedeniyle daha düĢük kaliteli ya da daha az avantajlı konumdaki topraklarda 

ekime baĢlanması doğrultusunda; toprağın kendine özgü ayrıcalıklara sahip olması, 

miktarının sınırsız olmaktan çıkarak kalitesinin değiĢmeye baĢlaması ile birlikte 

gerçekleĢeceğini savunmaktadır (Yakar Önal, 2004: 91).  
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ġekil 1. Kıtlık Rantı ve Heterojen Faktörler 

Kaynak: Peteraf, M. A. (1993). “The Cornerstones of Competitive Advantage: A 

Resource-based View”, Strategic Management Journal, No: 14, ss. 179-191. 

  

ġekil 1 heterojen faktörler ile kıtlık rantının iliĢkisini ele almaktadır. Kıtlık 

rantı Ricardo rantı ile aynı anlamdadır ve kıt olan aynı türdeki sabit üretim 

faktörlerinden elde edilen farklı ödemelerin Ricardo rantını doğurduğunu ifade 

etmektedir.  Kıt olan sabit faktörün yarattığı ekstra kar yani rant yeni kaynakların 

kullanım kısıtı doğrultusunda ortaya çıkmaktadır ve bunun en güzel izahı 

endüstrideki yükselen maliyetlerdir (Rumelt, 1987: 16). Peteraf (1993: 180) 

kaynakların firmalar arasındaki heterojen dağılımının Ricardo rantını doğurduğunu 

belirtmektedir. Peteraf‟a göre Ricardo ekonomik anlayıĢı ile benzer çerçevede üstün 

kaynaklara sahip olan firmalar daha düĢük ortalama maliyete sahip olmaktadır. 

DüĢük maliyetli firmalar oldukça inelastik arz eğrisine sahiptir ve fiyatlardaki artıĢa 

hızlıca tepki veremezler. Bu durum daha az verimli diğer firmaları varolan 

endüstriye çeker. Birçok firma endüstriye giriĢ yaparak fiyatlar marjinal maliyeti 

(MC) aĢana kadar üretime devam eder. Arz ve talebin baĢabaĢ olduğu noktada 

yüksek maliyetli firmalar için fiyat marjinal maliyete eĢitlenerek baĢabaĢ 

noktasındaki fiyat ile dengeye geldiğinden (P=MC) düĢük maliyetli firmalar kıt 

kaynaklara sahip olma avantajını kullanarak (P>AC) rant elde eder. Barney ve Clark 

(2007: 9) benzer olguyu Ricardo yaklaĢımı çerçevesinde buğday yetiĢtirmek adına 

düĢük verimli (yüksek üretim maliyeti olan) ve yüksek verimli (düĢük üretim 

maliyeti olan) çok sayıda parsellenmiĢ uygun toprağın varlığı doğrultusunda basit 

piyasa arz eğrisini kullanarak açıklamaktadır. Buğday için uzun dönem piyasa arz 

eğrisi; buğdayın düĢük fiyat seviyesinde sadece yüksek verimli toprakların 

ekileceğini, fiyat yükselmeye baĢladıkça yüksek verimli toprakların yanı sıra düĢük 
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verimli toprakların da mahsul ekimine açılacağını ortaya koymaktadır. Bu durumla 

yüz yüze kalan iki farklı Ģirket, kar maksimizasyonu mantığına uygun biçimde 

marjinal maliyetlerin marjinal gelire eĢit olduğu üretim miktarına yönelik politika 

izlemektedir. DüĢük verimli topraklara sahip kar maksimizasyonu kararı alan firma 

sıfır ekonomik kazanç elde ederken yüksek verimli topraklara sahip firma ise 

piyasada belirlenen fiyattan daha az ortalama toplam maliyete sahip olduğundan 

ötürü ekonomik rant kazanmaktadır. 
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ġekil 2. DüĢük Maliyet Firmaların Ġmitasyonu (Yayılması) Karı 

Dağıtırken Yüksek Maliyetli Firmaların Endüstriyi Terki 

 

Kaynak: Peteraf, M. A. (1993). “The Cornerstones of Competitive Advantage: A 

Resource-based View”, Strategic Management Journal, No: 14, ss. 179-191. 
 

 KTG firma karlılığını belirleyen nihai belirleyicinin firmaların sahip olduğu 

üretken kaynak ve kabiliyetler olduğunu savunmaktadır (Barca ve Esen, 2012:100). 

Peteraf (1993: 181), sürdürülebilir rekabet avantajında anahtar rolü üstün kaynakların 

arzının sınırlı olmasına bağlamaktadır ve bu kaynakların diğer firmalar tarafından 

taklit edilemezliğine vurgu yapmaktadır. Aksi takdirde ġekil 2‟de görüldüğü üzere 

arzı sınırlı olmayan ve taklit edilebilen kaynakların varlığı benzer düĢük maliyetli 

firmaların endüstride yayılmasına ve karın bu firmalar arasında bölüĢümüne neden 

olacaktır. Sonuç olarak KTG firmaların farklılaĢmasını açıklamaya çalıĢırken farklı 

firmaların değer farkı yaratan heterojen kaynaklara sahip olduğunu ve bunları elde 

tutmalarının gerekliliğini, baĢarılı firmaların bu sayede rant elde edebilen firmalar 

olduğunu vurgulamaktadır (Lewin ve Phelan, 2002: 3).  
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1.1.2. Ayırtedici Yeteneklere Ait Geleneksel ÇalıĢmalar 

 

 KTG örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmelerinde kaynakların 

analizine vurgu yapmaktadır (Madhani, 2009: 1). Esasen bu düĢünce çok da yeni 

olmamakla beraber yaklaĢık 50 yıldır yönetim alanındaki birçok akademisyen bu 

konunun geliĢimine katkıda bulunmuĢtur. Örnek olarak Selznick'in (1957) ifade 

ettiği örgütteki “ayırtedici yetenekler” kavramı direkt olarak KTG ile iliĢkilidir 

(Kostopoulos vd., 2002: 2).  Ayırtedici yetenekler rakiplerinden daha üstün olmak 

adına firmaların eylemlerini tamamlamak için kullandıkları, aynı zamanda rakiplerde 

eksik olan becerilerdir (Hitt ve Ireland, 1986: 402). Selznick ayırt edici yetenekleri 

örgütün baĢarı fonksiyonlarını belirlemek amacıyla kullanmıĢtır (Temel Eginli ve 

Bitirim, 2013: 19). Örgütün iç kaynakları ile çevre beklentilerini uyumlaĢtırma 

ihtiyacını tartıĢan Selznick (Sarvan vd., 2003: 75) kurumsal liderlik kavramına 

yaptığı vurguda kurumsal liderlerin en önemli görevini; amacı belirleyip betimlemek, 

buna göre görevleri tanımlamak, örgütün politikasını iç ve dıĢ koĢullara uyarlamak 

ve yaratıcılık olarak (Varol, 1989: 208) ifade etmiĢtir. Diğer firma kaynakları ya da 

liderlik uygulamalarına iliĢkin performans araĢtırmasında bulunmamasına rağmen 

Selznick liderliğin önemli bir rekabet avantajı unsuru olduğunu belirtmiĢtir (Barney 

ve Arikan, 2006: 125).  Ayırtedici yeteneklerin firmalar arasındaki performans 

farklılıklarını açıklamadaki rolünü gözardı etmemekle beraber tek açıklayıcı 

olmadığını da belirtmek gerekir (Barney ve Clark, 2007: 7).    

 

1.1.3. Firma Büyüme Teorisi 

 

KTG‟nin kökeni Edith Penrose‟un 1950‟lerde firmanın büyümesi teorisine 

iliĢkin yazdıklarına kadar dayanmaktadır (Lockett, 2005: 83). Ancak KTG‟nin temel 

mantığı her ne kadar Penrose‟un bu yazdıklarına iliĢkin olsa da aslında Penrose‟un 

esas amaçladığı firmaların nasıl büyüdüğünü ortaya koymak olmuĢtur (Perry vd., 

2005: 304). Firmaların yaĢamaları için sürekli büyümeleri gerektiğini vurgulayan 

Penrose (Akdede ve Turan, 2008: 6); firmaların idari birer yapı olmaktan öte verimli 

kaynakların etkin idare ve koordinasyonunun sağlandığı çok daha karmaĢık örgütler 

olduğunu, bu etkin idare ve koordinasyonun da firma içerisindeki beĢeri yetenekler 

tarafından sağlandığını vurgulamaktadır (KamaĢak ve Yozgat, 2013: 118). Penrose 



 

8 

 

firma kaynakları, verimlilik fırsatları ve karlı firma büyümesine dayanan, birbiri ile 

iliĢkili üç temel argüman ileri sürmektedir (Kor ve Mahoney, 2004: 185-186): 

I. Firmaların ekonomik değer yaratması sadece verimli kaynaklara sahip 

olmakla değil kaynakların etkin ve yenilikçi yönetimi ile birlikte 

gerçekleĢmektedir. Verimli hizmetler, verimli kaynaklardan farklı bir anlam 

taĢımaktadır. Kaynaklar firmalar arasında benzerlik gösterse bile bu 

kaynakların ürettiği hizmetler kendine özgü niteliktedir ve endüstri-içi 

heterojenlik kaynakların etkin kullanımının yarattığı verimlilik fırsatları ve 

finansal performanstaki farklılaĢma sonucu oluĢmaktadır. 

II. Penrose kaynaklar ile büyüme ve yenilikçiliğin verimlilik fırsatları 

oluĢturmayla arasında nedensel bir bağ olduğunu belirtmektedir. 

Yöneticilerin birbirleri ile olan deneyimleri ve firmanın diğer kaynakları, 

firmaların elveriĢli ve tek olan verimsiz fırsatlarının görüntüsünü ortaya 

koymaktadır. Yönetici unsuru firmanın kaynaklarını firma kabiliyetleri ve 

yeni ürün uygulamalarına dönüĢtürmede hızlandırıcı bir role sahiptir. 

Dinamik kabiliyetlerin özünde, kaynakların yeni bileĢimleri yenilikçilik ve 

ekonomik değer yaratmaya öncülük etmektedir. Firmanın çalıĢtırdığı 

kaynakları ile yeni fikirler üretme, deneyim, yönetici ve giriĢimcilerin bilgi, 

becerisi ile yakın iliĢki söz konusudur. DeğiĢen deneyimler ve bilgi sadece 

kaynaklar tarafından sağlanan elveriĢli verimli hizmetleri etkilemekle kalmaz 

aynı zamanda firmaların talebe bakıĢını da etkiler.  Dolayısıyla verimli 

hizmetler giriĢimci firmanın inovasyonu, büyüme niyeti ve rekabet avantajı 

kaynağı açısından oldukça önemlidir. Kaynakların yeni bileĢimlerinin 

tanıtılmasında ve inovasyon sürecini kolaylaĢtırıcı etkiye sahiptir. 

III. Penrose firma büyümesinin oranı ve büyüme yönündeki öncülleri 

açıklamaktadır. Üst yönetim ve teknik uzmanlığın mevcudiyeti firma büyüme 

oranında etkili olurken güncel bilgi temeli ve yeterince değerlendirilmemiĢ 

olan kaynaklar ise firmanın büyüme yönünün belirleyicisi olmaktadır. 

Penrose bu öncüllerin neden ve nasıl, büyüme oran ve yönünü 

Ģekillendirdiklerini tasarlamakla kalmamıĢ bu sınırlı faktörlere dair 

bilgisizliğin verimlilik ve rekabet avantajı kaybına yol açtığını belirtmiĢtir. 

Penrose firma seviyesinde performans ve kaynak temelli ilintililik arasındaki 
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iliĢkiye kapsamlı bir açıklama getirmiĢtir. Optimal büyümeye yön veren 

seçimlerin firma ekonomik rantı ile doğrudan iliĢkili olduğunu belirtmiĢtir. 

 Acar ve Zehir (2010: 106) Penrose‟a göre bir firmanın büyümesinin, firmanın 

yeteneklerinin büyümesini sağlayan somut ve soyut kaynaklardaki büyümeyle 

açıklandığını ifade etmektedir. Bu noktada geleneksel iktisatçıların (Ricardo dahil) 

arzı inelastik olan az sayıdaki kaynağa odaklandığı görülürken, Penrose yönetsel 

ekipler, üst yönetim grupları ve giriĢimci beceriler gibi birtakım inelastik üretim 

kaynaklarının rekabetçi uygulamalarını çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Son olarak Penrose 

tüm bu geniĢletilmiĢ verimli kaynaklar tipolojisine rağmen firma heterojenliğinde ek 

kaynakların varlığının da olasılığına vurgu yapmıĢtır (Barney ve Clark, 2007: 12). 

 

1.1.4. Ekonomideki Antitröst Uygulamalar 

 

 Ġktisat bilimi geliĢtirdiği teorilerin sosyal politika uygulamaları ile daima ilgili 

olmuĢtur. Sosyal politikanın yönlendirici olarak kullanıldığı en önemli alanlardan 

birisi de anti-tekel düzenleme alanıdır. Piyasaların tam rekabette olduğunda 

toplumsal refahın maksimize olacağı sonucuna dayanarak iktisatçılar bir endüstrinin 

tam rekabette eksik olduğu zamanlar için farklı yöntemler geliĢtirmiĢ, eksik rekabette 

toplumsal refah uygulamalarını ve toplumsal zenginlik düzeyinin yakalanmasında 

rekabet gücünün geliĢtirilmesini mümkün kılan yasal yolları anlamaya çalıĢmıĢlardır 

(Barney ve Clark, 2007: 130).  

 Adam Smith‟in 1776‟da Ulusların Zenginliği adlı kitabını yazdığı zamanlarda 

sanayi kapitalizmi olgunlaĢmamıĢ ilk dönemlerini yaĢamaktaydı ve dönemin 

Ġngilteresi tam rekabet modeline yaklaĢık bir piyasa Ģekline sahipti. Bu dünyada, 

ekonomik rekabete dayalı piyasa ekonomisi barıĢçı ve uzlaĢmacı olarak 

nitelendirilebilir. Birbirinden bağımsız bireysel firmalar, kendi çıkarlarını korumak 

amacıyla özgürce ve gayret içinde çalıĢırken piyasadaki değiĢimlere uyum sağlamak 

için çabalamaktadır. Bu planlanmamıĢ, erdemli davranıĢlar toplumsal refahı en üst 

düzeye çıkartmakta diğer bir ifade ile pekiĢtirmektedir. Bu doğrultuda Klasik Ġktisat 

öğretisi piyasayı bir rekabet ortamından çok özgür bir değiĢim ortamı olarak 

görmektedir ve bunun bir sonucu olarak da uzun yıllar rekabet kavramının açılımına 

dahi gerek duymamıĢtır (Söylemez, 2001: 19). Ġlerleyen süreçte Adam Smith‟in 

serbest rekabet kavramı zaman içerisinde geliĢerek Neoklasik Ġktisadın “tam rekabet” 
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kavramı ile mükemmel bir hal almıĢtır ve tam rekabet piyasasına ait a) çok sayıda 

alıcı ve satıcı bulunması b) ilgili herkes piyasa hakkında tam bilgi sahibi olması c) 

ürünler homojen olması d) malların bölünebilir niteliğe sahip olması ve giriĢ-çıkıĢ 

serbestliği olmak üzere beĢ koĢul bulunmaktadır (Sabır, 2006: 3). Kirzner (2000: 11) 

tam rekabet durumunu tanımlayan tüm koĢulların aslında gerçek dıĢı olduğunu çünkü 

eksiksiz bilginin hiçbir piyasa veya potansiyel koĢul altında söz konusu olmadığını 

belirtmiĢtir. Aslında Kirzner‟e göre tam rekabet durumu iktisatçılar tarafından 

gerçekliğin bir kabulü olarak görülmez ancak bir model olarak; a) gerçek-dünya 

piyasalarını anlamak için faydalı bir teorik çerçeve sunmaktadır ve b) tam-rekabetçi 

verimlilik anlayıĢı ekseninde gerçek dünyanın nihai kaynak dağılımı açısından 

yetersizliğinin değerlendirilmesinde mükemmel bir ölçüttür.  

 Bir endüstrinin tam rekabette geri kaldığı en belirgin durumlar o endüstrinin 

tek bir firma tarafından domine edilmesi ya da az sayıdaki firmanın iĢbirliği 

oluĢturması olarak ifade edilmekte ve her iki durum içinde geleneksel ekonomik 

analizlerin, fiyatların rekabetçi pazar koĢullarında olduğunun üstüne çıkarak 

toplumsal refahı gerileteceği ileri sürülmektedir. Toplumsal refah ve anti tekel 

uygulamalara iliĢkin analizleri ortaya koyan bu yaklaĢım “yapı-davranıĢsal yapı-

performans” (YDP) paradigması olarak ele alınmaktadır (Barney ve Arıkan, 2006: 

130). Bunun yanı sıra Harvard Okulu tarafından literatüre kazandırılan YDP 

paradigması çerçevesinde incelenen endüstri iktisadı, piyasa teorisi veya endüstriyel 

örgüt kavramları aralarındaki bir takım farklılıklara rağmen geleneksel yaklaĢımlarda 

konunun geliĢimine bağlı kalarak çoğu zaman eĢ anlamlılık sözkonusudur (Çoban, 

2002: 167). Endüstriyel örgüt disiplininde Bain'in baĢını çektiği Harvard Okulu 1940 

ve 1950‟li yıllarda ABD‟de yaygın anti-tekel düĢünce biçiminde geliĢmiĢtir. Bain, 

piyasaya yeni giren firmanın halihazırda faaliyet göstermekte olan firmaya göre 

avantajsız konumuna dikkat çekmekte ve giriĢ engellerini; mevcut faaliyet gösteren 

firmanın uzun dönemde satıĢ fiyatlarını minimum ortalama üretim ve dağıtım 

maliyetinin üzerine, potansiyel firmaların endüstriye girmelerine sebep olamayacak 

Ģekilde yükseltebilmesi imkanıyla iliĢkilendirmektedir (Yanık, 2003: 3). YDP 

paradigması endüstri yapısının, davranıĢ olarak adlandırılan o firmanın yapabileceği 

faaliyetler sahasını ve bu faaliyetlerin de sektördeki firma performansını belirlediğini 

ileri sürmektedir (Thomas ve Pollock, 1999: 130).  
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 1970‟lerin sonları itibariyle YDP paradigması eleĢtirilmeye baĢlamıĢtır. 

Yapılan eleĢtiriler iki noktada yoğunlaĢırken bunlardan ilki Chicago Okulu 

temsilcilerinden Harold Demsetz ve onun üstün etkinlik hipotezi (superior efficiency 

hypothesis) ile gerçekleĢmiĢtir. Üstün etkinlik hipotezi, yüksek pazar paylarının 

nedenini firmaların üstün etkinliklerinin sonucu olarak görmektedir. Ġkinci eleĢtiri ise 

pazar yoğunlaĢma oranları ile kar arasında doğrusal bir iliĢki olmadığını ortaya 

koymaya yönelik olmuĢtur (Barca ve Esen, 2012: 310). Bununla beraber Demsetz 

giriĢ engellerinin bilgisel doğasını anlamaya çalıĢan ilk iktisatçı olarak belirtilebilir. 

Örneğin reklamcılık sıklıkla eleĢtirilen önemli bir giriĢ engelidir. Esasen bilgi 

maliyetleri özelliği olmayan bir modelde reklamcılık faaliyetini tekelci avantajlar 

peĢinde kullanılan bir araç olarak rasyonalize etmek oldukça zordur. Ancak bilgi 

maliyetli yaklaĢımın bilginin kıt olmasına yönelik vurgusu reklamcılık ve marka 

sadakatini rasyonel birer tepki haline getirmektedir. Bu durumda gerçek giriĢ engeli 

reklamcılık olmamakla beraber bilgi maliyeti söz konusu olduğunda anti tekel 

otoriteler o zaman bu maliyetler hakkında endiĢelenmelidir. Bilgi asimetrisine ve 

gerçek giriĢ engelleri maliyetine dair bu görüĢler kaynak temelli bakıĢ açısıyla, rantın 

firmalar arasında eĢit dağılımına yönelik ilk engelin doğadaki bilgisel farklılık 

olduğunu savunması sebebiyle net bir biçimde benzerlik göstermektedir (Foss, 2005: 

19). Demsetz argümanlarını, anti tekelin YDP paradigmasına bir alternatif olarak 

geliĢtirmiĢtir ve Porter'ın YDP paradigmasına yönelik çalıĢmalarını izlemekle 

beraber Demsetz önemli manada KTG ile Porter çerçevesi arasında beliren teorik 

tartıĢmaları önceden sezinlemiĢtir (Barney ve Clark, 2007: 13). 

 

1.2. KAYNAK TEMELLĠ GÖRÜġÜN GELĠġĠMĠ 

 

KTG‟nin baĢlıca geliĢimi 1984 yılı ve 1990‟lı yılların ortaları itibari ile 

gerçekleĢmiĢtir (Kraaijenbrink vd., 2010: 351). 1994 yılında Stratejik Yönetim 

Topluluğu (Strategic Management Society) tarafından Wernerfelt‟in 1984 yılında 

yayınladığı “A Resource-Based View of the Firm” adlı makale en etkili araĢtırma 

olarak seçilmiĢtir (Wernerfelt, 1995). Bu doğrultuda Wernerfelt (1984), Rumelt 

(1984), Barney (1986, 1991) ve Dierickx ve Cool (1989) baĢta olmak üzere sonradan 

eklenen diğer çalıĢmalar KTG‟nin stratejik yönetim alanındaki geliĢiminde pay 

sahibi olmuĢlardır (Priem ve Butler, 2001: 23). KTG‟nin 1984 yılında baĢlayan bu 

geliĢim sürecinde KTG‟nin temel mantığı ile benzerlik gösteren farklı çalıĢmalar da 
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a) görünmez varlıklar yaklaĢımı (Itami ve Roehl, 1987) ve b) temel yetkinlikler 

yaklaĢımı (Prahalad ve Bettis, 1986; Prahalad ve Hamel, 1990) c) kabiliyetler 

yaklaĢımı (Stalk vd., 1992) d) dinamik kabiliyetler yaklaĢımı (Teece vd., 1997) e) 

bilgi tabanlı yaklaĢım (Grant, 1996) KTG ile benzer Ģekilde, farklı çalıĢma 

geleneklerinde ya da firmanın üretim faktörlerinin tanımlanmasına yönelik olarak 

geliĢim göstermiĢtir (Barney ve Clark, 2007: 19-22). 

 

Tablo 1. KTG Hayat Döngüsü: SeçilmiĢ Özel AraĢtırmalar 

 

Yazar ve Yıl Temel Katkı 

 

Giriş Dönemi 

Penrose, 1959  
Firma kaynaklarının büyümeyi nasıl etkilediğine dair 

yaklaĢım 

Lippman & Rumelt, 

1982  

Ġmite edilememe ve nedensel belirsizlik kavramlarının 

KTG‟nin temel ögeleri haline gelmesi ve bu 

kavramların açıklanması 

Wernerfelt, 1984  
KTG teriminin icadı, firmaların ürünlerinden ziyade 

kaynaklarına odaklanması vurgusu 

Barney, 1986  
Örgüt kültürünün sürdürebilir rekabet avantajı kaynağı 

olmasına dair yaklaĢım 

Dierickx & Cool,  

1989  

Etkin ikame edilemez kaynakların yokluğunda, 

kaynakların daha faydalı olacağı görüĢü  

Barney, 1991  

KTG‟nin temel doktrinlerinin geliĢtirilmesi ve 

sunulması, kaynaklar ile ilgili detaylı tanım, 

kaynakların rekabet avantajı kaynağı olmasındaki temel 

özellikleri (değerli, nadir, taklit ve ikame edilemezlik) 

Harrison, Hitt, 

Hoskisson, & Ireland, 

1991  

Firma çeĢitlenmesinde kaynak sinerjisinin önemine 

vurgu 

Castanias & Helfat, 

1991  

CEO‟ların firma kaynağı olmasına, firma ve endüstri 

temelli kiĢisel becerilerine vurgu 

Fiol, 1991  
Bir temel yetkinlik olarak örgütsel kimliğin rekabet 

avantajındaki rolü 

Conner, 1991  
KTG‟nin yeni bir firma teorisi olarak geliĢtiğine dair 

endüstri-örgüt iktisadı ile KTG‟nin yanyana konması 
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Gelişme Dönemi 

Mahoney & Pandian, 

1992  

KTG‟yi ayırtedici yetkinlikler, örgüt iktisadı ve 

endüstri iktisadı teorisi ile iliĢkilendirerek, KTG‟nin 

daha detaylı betimlemesi 

Kogut & Zander, 1992  
BirleĢtirilebilir kabiliyetler kavramı ve bilginin bir 

kaynak olarak önemine vurgu 

Amit & Schoemaker, 

1993  

Kaynakların, kaynak ve kabiliyetler olarak iki yapı 

altında ayrımının incelemesi 

Peteraf, 1993  
Rekabet avantajının ortaya çıkmasındaki koĢulların 

özeti 

Hart, 1995  
Firmanın doğal-kaynak temelli görüĢ yaklaĢımının 

KTG‟den hareketle ortaya konması 

Grant, 1996  
RBV‟den hareketle bilgi tabanlı yaklaĢımın ortaya 

konması 

Miller & Shamsie, 

1996  

Kaynakların direk analizi ile kaynak-performans 

iliĢkisinin ölçümü (AMJ en iyi araĢtırma ödülü) 

Conner & Prahalad, 

1996 

Fırsat-temelli ve kaynak-temelli yaklaĢımların 

uygulamalarına iliĢkin durumların tanımı ve önderlik 

ettikleri zıt örgütsel ekonomik etkinlik 

Oliver, 1997  

KTG ve kurumsal kuramın birlikte sürdürülebilir 

rekabet avantajını daha iyi açıkladığı yaklaĢımının 

sunumu 

Teece, Pisano, & 

Shuen, 1997  

RBV‟den hareketle dinamik kabiliyetler kavramının 

ortaya konması ve rekabet avantajının bütünleĢip 

yükselen varlıklar, süreçler ve evrimsel yollar ile 

açıklanması 

Coff, 1999  

Kaynaklardan elde edilen fazladan karların farklı 

paydaĢlardan nasıl sağlanabileceğinin tartıĢmaya 

açılması 

Combs & Ketchen, 

1999  

Örgütsel formun oluĢumunda RBV ve örgüt iktisadının 

yarıĢan öngörülerini nasıl uzlaĢtırılabileceğinin 

açıklaması 
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Olgunluk Dönemi 

Alvarez & Busenitz, 

2001  

KTG‟nin giriĢimciliğe katkısının açıklaması ve 

gelecekte yapabileceği katkıların ele alınması 

Priem & Butler, 

2001a, 2001b; Barney, 

2001  

KTG‟nin strateji ve örgüt alanında bir teori olarak 

katkısının tartıĢılması 

Wright, Dunford, & 

Snell, 2001  

KTG‟nin insan kaynakları yönetimi çalıĢmalarına 

katkısı açıklaması ve gelecekte yapabileceği katkıların 

ele alınması 

Barney vd, 2001  
KTG‟nin, bağlantılı konu alanlarına etkisinin 

tanımlanması 

Makadok & Barney, 

2001  

Kıt kaynakların satn alınması giriĢiminde bulundukları 

için firmaların vurgulaması gereken bilgiler hakkında 

teori kurma 

Makadok, 2001  
KTG‟nin önerdiği fazladan karların ve dinamik 

kabiliyetlerin sentezi  

Lippman & Rumelt, 

2003  

Ödemeler yaklaĢımını tanıtarak KTG‟nin mikro 

temellerinin tartıĢılması 

Ireland, Hitt, & 

Sirmon, 2003  

Sürdürülebilir rekabet avantajının yaratılması ve 

sağlanmasında stratejik giriĢimciliğin büyüme fırsatları 

yakalanmasındaki kaynaklar aracılığıyla tanıtılması 

Winter, 2003  Üst sıradaki kabiliyetlerin açıklanması ve tanıtılması 

Gavetti, 2005  

BiliĢsellik ve hiyerarĢinin rollerine vurgu yaparak 

dinamik kabiliyetlerin mikro temellerinin 

oluĢturulması 

Foss & Foss, 2005 
KTG ile mülkiyet hakları yaklaĢımı arasında kavramsal 

köprü kurulması 

Teece, 2007  

Hızlı yeniliğin, üretim kabiliyetlerinin, yeni keĢiflere 

iliĢkin dağınık kaynakların olduğu açık ekonomide 

sürdürülebilir rekabetçi giriĢim için kabiliyetlerin 

doğasını ve mikro temellerini belirleme 

Sirmon, Hitt, & 

Ireland, 2007  

Kaynaklar ve sürdürülebilir karlılık arasındaki 

keĢfedilmemiĢ süreçlerin incelenmesi 

Armstrong & 

Shimizu, 2007  

KTG‟ye iliĢkin araĢtırma yöntemlerinin 

değerlendirilmesi  

Crook vd., 2008  

Mevcut kanıtlarla performansın açıklamasındaki 

kaynaklara ait anlamlı varyansın meta analizlerle 

kurulması 

Kraaijenbrink vd., 

2010  

KTG‟nin öne çıkan kritiklerinin doğruluğunun ele 

alınması 

Kaynak: Barney, J. B., Ketchen, D. J. ve Wright, M. (2011). “The Future of 

Resource-Based Theory: Revitalization or Decline?”, Journal of Management, C: 37 

No: 5, ss. 1299-1315. 
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 Barney vd. (2011: 1303) ilk araĢtırmacıların kaynak temelli teori yerine KTG 

kavramını kullanmayı tercih etmesine rağmen 1991‟den itibaren yirmi yılın ardından 

KTG‟nin bir teori olarak olgunluk dönemine eriĢtiğini gösteren belirtilere sahip 

olduğuna dikkat çekerken, Tablo 1, KTG‟nin üç aĢamalı (giriĢ, geliĢim ve olgunluk) 

geliĢim sürecini ve bu geliĢim süreçlerine ait gerçekleĢen araĢtırmaları ortaya 

koymaktadır. 

 

1.2.1. Kaynak Temelli GörüĢe Ġlk Katkılar 

 

 KTG‟nin geliĢimindeki ilk önemli araĢtırmayı gerçekleĢtiren Wernerfelt 

(1984) firma analizine ürün yönünden ziyade kaynak yönü ile yaklaĢmıĢtır. 

Wernerfelt (1984) göre firmalar için ürünler ve kaynaklar bir madeni paranın iki 

yüzü gibidir. Firmalar arasındaki ürün piyasa pozisyonlarının tutulmasına iliĢkin 

rekabet aynı zamanda firmalar arasındaki kaynak pozisyonları içinde geçerlidir. Bu 

açıdan Wernerfelt‟in (1984) bakıĢ açısı Porter‟ın (1980) ürün piyasa pozisyonları ile 

ikilik göstermektedir ve rekabet avantajının kazanılmasında ürün piyasa pozisyonları 

kadar kontrol edilen kaynak portföyünün de önemine vurgu yapmaktadır. Wernerfelt 

(1984: 172) önermelerini Ģu Ģekilde sıralamaktadır; a) firmalara kaynakları açısından 

yaklaĢıldığında geleneksel ürün yaklaĢımından farklı öngörülerde bulunmak 

mümkündür. Bunlardan biri de çeĢitlenmeye giden firmalara bakıĢ açısıdır b) Kaynak 

türleri yüksek kazanç çerçevesince tanımlanabilir. GiriĢ engelleri ile benzeĢir 

nitelikte kaynak pozisyon engelleri Ģeklinde bir bağlantı oluĢturulabilir c) daha 

büyük firmalar için strateji mevcut kaynakların iĢlenmesine yada yeni kaynakların 

geliĢtirilmesine yönelik olabilir d) Ģirket alımı (satın alma) eksik rekabet piyasasında 

daha çok kaynağa sahip olma ve bu kaynakların satın alınması olarak görülebilir. 

Nadir bir kaynağı satın almayı hedefleyen biri diğer tüm koĢullar sabitken eksik olanı 

maksimize eder, baĢkasının ucuza almasını engeller ve iyi bir getiri sağlar.  

 Wernerfelt‟in (1984) yanı sıra Rumelt (1984) KTG‟nin geliĢiminde rol 

oynayan önemli araĢtırmalardan biridir. AyrıĢkan mekanizma (isolating mechanism) 

kavramı tekil firmalar arasında rantın dengelemesinde ex-post (nihai, gerçekleĢen, 

sonuçsal) bir sınırlayıcı olarak tanımlanmaktadır. Ġktisadi aktörlerin verimlilik 

farklılıklarını tam anlamıyla anlayabilmelerindeki yetersizlik, rekabeti giriĢ engelleri 

ve taklit edilme açısından sınırlandırmaktadır. Bu anlamda birçok ayrıĢkan 
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mekanizmanın varlığından sözedilebilr. Örneğin; maden hakları hukuku riskli 

araĢtırma yatırımlarının sonuçlarını; ex-ante (niyet edilen, tahmin edilen) manada 

pazara giriĢ açısından belirsiz kılarken, ex-post (nihai, gerçekleĢen, sonuçsal) 

manada ise dirençli bir rant kaynağı ve akıĢı biçiminde değiĢtirmektedir. Benzer 

Ģekilde patentler, ticari markalar, itibar ve marka imajı ilk eylem olarak giriĢte 

baĢarıyı ve ikinci eylem olarak da taklit etme olayını sınırlandırmaktadır (Rumelt, 

1997: 141). Bu bağlamda firma düzeyi analizlerde ayrıĢkan mekanizma kavramı giriĢ 

engellerinin bir benzeridir. Stratejik grup düzeyinde transfer edilemezlik engelini 

ifade etmektedir. KTG farklı bir analiz düzeyine karĢın YDP paradigmasından 

faydalanarak ayrıĢkan mekanizma kavramının (taklit etme engelleri)  ex-post 

sürdürülebilir bir rantın kaynağı olduğunu vurgulamakta ve endüstri içi firma 

farklılıklarına gerekçe olarak sunmaktadır (Mahoney ve Pandian, 1992: 371). 

Barney (1986) stratejik faktör piyasaları üzerine yoğunlaĢarak sürdürülebilir 

rekabet avantajı konusunda değerlendirmelerde bulunurak KTG‟ye önemli katkı 

sağlamıĢtır. Rekabet stratejilerine iliĢkin değerlendirmelerin birçoğu firmaların eksik 

rekabet ürün piyasası aracılığında normalin üzerinde ekonomik performans getiri 

sağlamasına odaklanmıĢtır. Bununla beraber firmaların ekonomik performansı 

sadece stratejilerin bu piyasaları kurmasına değil aynı zamanda bu stratejileri 

uygulamanın maliyetine de bağlıdır. Açıkça, eğer uygulanan stratejilerin maliyeti 

kurulan eksik rekabet ürün piyasasının getirisinden yüksekse o halde firmalar 

stratejik faaliyetlerinden beklenenin üzerindeki ekonomik performansı elde 

edemezler. Bu noktada stratejileri uygulamak için gerekli kaynakların elde 

edilebileceği stratejik faktör piyasası, uygulanan stratejilerin maliyetinin analizinde 

önemli rol oynamaktadır. Eğer ki stratejik faktör piyasaları tam rekabet halinde ise 

stratejik kaynakları elde etmenin maliyeti yaklaĢık olarak bu kaynakların daha önce 

ürün piyasa stratejisi uygulamada kullanılan ekonomik değerine eĢit olmaktadır. 

Ayrıca bazı stratejik uygulamalar eksik rekabet ürün piyasası sağlasa bile firmalar 

için normalin üzerinde ekonomik performans sunamazlar çünkü onların tam değeri 

için öngörülen ancak uygulamada gerekli kaynaklar elde edildiğinde oluĢabilir. 

Bunun yanı sıra stratejik faktör piyasaları, farklı firmalar stratejik kaynağın 

gelecekteki değeri için farklı beklentiler içine girdiğinde eksik rekabet haline 

gelebilir. Firmalar bu doğrultuda stratejik kaynakları elde ederek ve stratejiler 

uygulayarak normalin üzerinde ekonomik performans sergileyebilir. Ayrıca firma; 
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strateji uygulamada gerekli tüm kaynakları halihazırda kontrol ediyorsa, benzersiz 

kaynakların kontrolü elindeyse, az sayıdaki firma strateji uygulama giriĢimindeyse 

ve bazı firmalar diğerlerine göre düĢük maliyetle sermayeye eriĢim imkanına sahipse, 

stratejik faktör piyasaları eksik rekabette kalabilir. Firmalar, ancak çevrelerini analiz 

ederek ya da kontrol ettikleri beceri ve kabiliyetlerinin analizini gerçekleĢtirerek 

stratejik kaynakların gelecekteki beklenen değerini geliĢtirebilir. Bu noktada 

öngörülen, normalin üzerinde ekonomik performansın kazanılmasında çevresel 

analizlerden ziyade firmaların benzersiz beceri ve kabiliyetlerinin analizinin stratejik 

seçimlere dayanak oluĢturmasıdır (Barney, 1986: 1231-1240). 

Barney‟in (1986) eksik faktör piyasası yaklaĢımı açık bir Ģekilde ancak 

satılabilir kaynaklara uygulanabilir niteliktedir. Sonraları Dierickx ve Cool (1989) 

eksik faktör piyasası yaklaĢımını ticareti yapılması mümkün olmayan stratejik 

varlıklar çatısı altında incelemiĢtir. Bu varlıklara firmanın itibarı ve marka sadakati 

güzel birer örnek teĢkil etmektedir. Ticareti yapılması mümkün olmayan bu varlıklar  

firma içerisinde karmaĢık ve zaman alıcı bir süreç içerisinde biriktirebilir 

kaynaklardır (Cool vd., 2002: 56-57). Dolayısıyla stok varlık birikimi (asset stock 

accumulation) yaklaĢımında varlıklar; taklit edilemediği, ikame edilemediği ve 

ticareti yapılamadığında stratejik olmaktadır (Dierickx ve Cool, 1989: 1510). 

Barney (1991), KTG‟yi daha kapsayıcı bir hale getirerek Dierickx ve Cool‟un 

(1989) kaynak özelliklerine iliĢkin düĢüncelerini geniĢletmiĢ ve kaynakların rekabet 

avantajı sağlamasındaki gerekli göstergelerini ele amıĢtır (Hansson, 2015: 256). 

Barney (1991) KTG‟nin geliĢiminde firma kaynaklarına iliĢkin analizi ile belirli 

kaynakların gerçekten sürdürülebilir rekabet avantajı için kaynak oluĢturup 

oluĢturmadığına odaklanarak değerli, nadir, taklit edilemez ve ikame edilemez 

kaynaklara vurgu yapmıĢ ve kaynak-temelli görüĢün sürdürülebilir rekabet avantajı 

sağlamasındaki rolünün, stratejik yönetim disiplini ile diğer iĢletme disiplinleri 

arasındaki iliĢkide farklı uygulamalarını incelemiĢtir.Bunlardan biri de toplumsal 

refah ve stratejik yönetim iliĢkisi üzerine olmuĢtur. Heterojen ve taklit edilemez 

kaynakların iĢlenmesindeki verimlilik toplumsal refahı sağlarken bu kaynakların 

iĢlenmesine yönelik herhangi baĢarısızlık verimliliği düĢürecek ve toplumsal refahın 

maksimize olmasının önüne geçecektir (Barney, 1991: 115-116).  
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Bu beĢ araĢtırma birlikte; Wernerfelt (1984), Rumelt (1984), Barney (1986), 

Dierickx ve Cool (1989) ve Barney (1991) KTG‟nin temel ilkelerini ortaya koymada 

önemli role sahiptir. Mutlaka bu beĢ araĢtırmayı izleyen baĢka araĢtırmalarda 

sözkonusudur. Bunlar; Conner‟ın (1991: 121-154) mikroekonomik diğer geleneklerle 

KTG‟nin iliĢkisini ele aldığı, Peteraf‟ın (1993)  mikroekonomideki gömülü kaynak 

temelli mantığı incelediği araĢtırmalar olarak belirtilebilir. 

  

1.2.2. Kaynak Temelli GörüĢ Ekseninde Diğer AraĢtırmalar 

 

KTG‟ye benzer seyreden ve ek değerlendirmeler içeren araĢtırmalar a) 

görünmez varlıklar yaklaĢımı (Itami ve Roehl, 1987) ve b) temel yetkinlikler 

yaklaĢımı (Prahalad ve Hamel, 1990) c) kabiliyetler yaklaĢımı (Stalk vd., 1992) d) 

dinamik kabiliyetler yaklaĢımı (Teece vd., 1997) e) bilgi tabanlı yaklaĢım (Grant, 

1996) olarak incelenebilir. 

 

1.2.2.1. Görünmez Varlıklar YaklaĢımı 

 

 Itami ve Roehl‟e (1987: 13) göre üç sebep dolayısıyla görünmez varlıklar 

rekabet gücünün gerçek kaynağı durumundadır ve kurumsal uyumlulukta anahtar 

etken niteliğindedir. Bu varlıkların birikiminin zor olması, aynı anda çok yönlü 

kullanım kabiliyetini barındırması ve iĢ faaliyetlerinde hem girdi hem de çıktı 

özelliğinde olmaları üç sebebin içeriğidir. Bir stratejinin rekabetçi baĢarısı firmanın 

görünmez varlıklarına bağımlı olmakla beraber, görünmez varlıkların dinamikliğinde 

stratejinin kendi içeriği büyük oranda belirleyicilik arz etmektedir. Bu bağlamda 

Itami ve Roehl (1987) görünmez varlıkların firma stratejisini nasıl etkilediğini ve 

ondan nasıl etkilendiğini araĢtırmıĢtır.  

Görünmez varlıklar oldukça durağan kaynaklardır. Ġyi tanınmıĢ bir markayı 

veya uzmanlaĢmıĢ bir teknolojik üretim yeteneğini piyasada ele geçirmenin kolay bir 

yolu yoktur ya da para ile bile olsa kurumsal kültürü veya çalıĢan moralini anlık 

olarak değiĢtiremezsiniz. Görünmez kaynaklardaki bu birikim süreklilik, bilinçlilik 

ve zaman harcama çabası ile gerçekleĢmektedir. DıĢarıya çıkıp onları almanın bir 

yolu yoktur. Bu sebeple firma görünmez kaynakları aracılığıyla kendini diğer 

firmalardan farklılaĢtırabilir. Eğer kaynaklar satın alınabilir nitelikte olursa rakipler 

finansal olarak onlara eriĢebilir ya da kısa sürede yaratılabiliyorsa taklit edebilir. 
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Ancak bu görünmez kaynaklar için söz konusu değildir. Görünmez kaynakları para 

ile elde edemezsiniz, onları geliĢtirmek zaman gerektirir, çok yönlü kullanım 

kabiliyeti ve çok yönlü fayda barındırırlar. Görünmez kaynakların bu özellikleri 

görünmez kaynakların birikiminde stratejilerin dikkatlice tasarlanması önemini 

doğurmaktadır.  

Bilgi görünmez varlıkların kalbinde yer almaktadır. Bilgi temelli görünmez 

varlıklar sadece firmada bilginin birikimsel olarak depolanmasını içermez aynı 

zamanda firma için önemli olan bilgi akıĢının iĢlenmesindeki kanalları da içerir. 

Bilgi çevresel, kurumsal ve içsel bilgi olarak sınıflandırılabilir. Çevresel bilgi çevre 

ile iliĢkili görünmez varlıkların yaratılmasında çevreden bilgi akıĢı niteliğindedir.  Bu 

tür bir bilgi üretim yetenekleri, müĢteri bilgisi ve bilgi edinme kanallarını 

içermektedir. Kurumsal bilgi firmadan çevreye bilgi akıĢı Ģeklinde çevrede 

depolanan görünmez varlıkları içerir. Kurumsal itibar, marka imajı, kurumsal imaj, 

dağıtım ve tedarikte etkinlik, pazarlamada teknik bilgi bu tür görünmez varlıklara 

örnek teĢkil etmektedir. Ġçsel bilgi firma içerisinde baĢlar ve son bulur. Kurumsal 

kültür, çalıĢanların morali, yönetim kabiliyetleri, firmanın bilgiyi yönetme becerisi, 

çalıĢanların bilgiyi karar almada kullanma becerisi, çalıĢanların alıĢkanlıkları ve çaba 

harcanan normlar içsel bilgi çerçevesinde firmanın görünmez varlıklarını 

oluĢturmaktadır. En nihayetinde görünmez kaynakların baĢarılı birikimi bilgi akıĢının 

kontrolü ile gerçekleĢmektedir (Mahoney, 2004: 261).  

Itami ve Roehl (1987) araĢtırması bu doğrultuda KTG‟ye ve dinamik 

kabiliyetler yaklaĢımına özgün bir katkı niteliğindedir (Mahoney, 2004: 261). 

 

1.2.2.2. Temel Yetkinlikler YaklaĢımı 

 

 Prahalad and Hamel‟ın (1990) firmaların temel yetkinliklerine ve kurumsal 

çeĢitlenmelerine yönelik araĢtırması temel yetkinlik ve kabiliyetler kavramlarına ilgi 

uyandırmıĢ ve KTG‟nin popülaritesini arttırmasında önemli rol oynamıĢtır (Javidan, 

1998: 60). Temel yetkinlik kavramını bir iĢletmenin rakiplerine oranla en iyi yaptığı 

Ģey olarak tanımlamak mümkündür (Turan, 2014: 150). Temel yetkinlikler, firmaya 

özgü temel güçlü yönü ifade etmektedir (Javidan, 1998: 61).  
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Temel yetkinlikler çeĢitli üretim becerilerini koordine etme ve teknolojinin 

çoklu yönlerini bütünleĢtirme konularında kolektif öğrenme anlamını taĢımaktadır.  

Temel yetkinlik örgütsel sınırlar içinde iletiĢim, katılım ve çalıĢmaya derin bağlılık 

ile gerçekleĢir. Bu doğrultuda temel yetkinlikler kullandıkça eksilmez. Maddi 

kaynakların tersine zamanla azalma görülmez, uygulandıkça ve paylaĢıldıkça 

geliĢme gösterir (Prahalad ve Hamel, 1990: 81-83).  

Yetkinlikler varolan iĢleri birbirine bağlayan bir yapıĢtırıcı gibidir. 

Yetkinlikler ayrıca yeni iĢ alanlarının hareketlendiricisidir. Piyasa çekiciliğinden öte 

firmaların çeĢitlenme tarzı ve yeni piyasalara giriĢte temel yetkinlikler rehber 

niteliğindedir. Temel yetkinliğin üç ana özelliğini vurgulamak gerekir a) geniĢ 

pazarlara ulaĢmaya imkan sağlayacak potansiyele sahip olması b) son üründeki 

müĢteri yararının algılanmasına imkan sağlayacak bir potansiyele sahip olması c) 

rakipler için kopyalanması zor olmasıdır. Yetkinliklerin korunması ve ilgi görmesi 

gerekir aksi takdirde bilgisi kullanılmadıkça azalacaktır (Prahalad ve Hamel, 1990: 

81-83).  

 

1.2.2.3. Kabiliyetler YaklaĢımı 

 

 1960‟larda birçok firma yöneticisi firma büyümesi yavaĢladığında firmanın 

çeĢitlenmeye gitmesi gerektiğini düĢünüyordu. Bu dönem çok Ģirketli holding olma 

dönemiydi. 1970 ve 1980‟lerde ise çeĢitlenme ile büyümeyi yakalamanın aslında 

oldukça zor olduğu anlaĢıldı. ĠĢte yönetim sarkacı bu süreçte periyodik salınım 

hareketini gerçekleĢtirdi. Firmalar karın nerede olduğunu tanımlayıp kendi temel 

iĢlerine odaklanarak diğer her Ģeyi bir kenara bıraktı. Dolayısıyla iĢletme düĢüncesi 

de gittikçe sığ bir hal aldı. Bu bağlamda kabiliyetlerle rekabet etme anlayıĢı firmalara 

hem çeĢitlenme hem odaklanma seçeneğini sunmaktadır. Diğer bir ifadeyle stratejik 

kabiliyetlerine odaklanan firmalar holding ve benzeri yapılar oluĢturmak yerine çok 

daha tutarlı biçimde çeĢitli bölgeler, ürünler veya firmalar ile rekabet edebilmektedir 

(Stalk vd., 1992: 64).  

 Makadok‟a göre (2001: 389) kabiliyetler firmanın sahip olduğu diğer 

kaynaklarının verimliliğini arttıran ve örgütte gömülü olan, transfer edilemeyen 

firmaya özgü kaynakların özel bir türüdür. Aynı zamanda satın alması güç olduğu 

için örgüt bünyesinde inĢa edilen bir özelliğe sahiptir (Teece vd., 1997).  
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Ayrıca yetkinlikler ve kabiliyetler kurumsal stratejilere yönelik yükseliĢte 

olan paradigmanın iki farklı, aynı zamanda birbirini tamamlayan boyutlarıdır. Her iki 

kavramda geleneksel yapısal modelin aksine stratejinin davranıĢsal yönüne vurgu 

yapmaktadır. Ancak temel yetkinlikler değer zinciri boyunca teknoloji ve üretim 

uzmanlığını konu edinirken kabiliyetler daha geniĢ çerçevede tüm değer zincirini 

kapsamaktadır. Bu açıdan temel yetkinlikler müĢteriye nadir görünür fakat 

kabiliyetler müĢteri için görünür niteliktedir (Stalk vd., 1992: 65). 

 

1.2.2.4. Dinamik Kabiliyetler YaklaĢımı 

 

 Strateji araĢtırmalarında daha önce temel odak noktası olarak ele alınmayan 

iki kavramı vurgulamak üzere rekabet avantajına yönelik bir biçim olarak dinamik 

kabiliyetler yaklaĢımı geliĢmiĢtir. Dinamik kabiliyetler yaklaĢımında üzerinde 

durulan dinamik kavramı değiĢen iĢ ortamı ile uyum yakalayabilmek için 

yetkinlikleri yenileyebilme kapasitesini ifade etmektedir çünkü zamanlama ve pazara 

sürüm süresi kritiklik içeren, gelecekteki rekabet ve pazar ortamının belirsiz olduğu 

durumlarda belirli yenilikçi tepkilere gereksinim duyulmaktadır. Kabiliyetler 

kavramı ise stratejik yönetimin anahtar rolüne uygun Ģekilde iç ve dıĢ örgütsel 

becerilerin uyumlaĢtırılması, bütünleĢtirilmesi ve yeniden biçimlendirilmesi, 

kaynaklar ve fonksiyonel yetkinliklerin değiĢen çevre ihtiyaçları ile eĢleĢmesi 

anlamını taĢımaktadır (Teece vd., 1997: 515). 

Örgütsel rutinlerin tutarlı bir Ģekilde yerine getirilmesi ve dıĢ çevreyle 

uyumda bu rutinlerde yapılması gereken değiĢimlerin ne kadar iyi öngörülüp yerine 

getirilebileceği örgütlerin sürdürülebilir performans sergilemesinde etkili olmaktadır 

(Bayazıt ve KoçaĢ, 2012: 16). Dinamik kabiliyetler yaklaĢımının kilit noktaları 

eylemin istikrarı ve tekrarlanabilirliği açısından rutinlerin bu manipule edilebilen 

yapısı ile benzerlik göstermektedir. Örgütsel rutinlerin geçici problem çözme ve 

doğaçlama geliĢen yapısından ayrılan noktaları ile dinamik kabiliyetler kavramı 

çevresel dinamizme odaklanma ihtiyacından uzaklaĢmaktadır. Dinamik kabiliyetler 

yaklaĢımı ayrıca performans arttırma gereksinimini “yüksek verimlilik arayıĢı” 

olarak sınırlandırmakta ve örgütsel kabiliyetlere iliĢkin araĢtırmaların mantıksal 

döngüselliğinden uzak durmaktadır (Clegg ve Bailey, 2007: 409).  
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Eisenhardt ve Martin (2000: 1107) dinamik kabiliyetleri, yöneticilerin değer 

yaratma stratejilerinde kullandığı örgütün elde ettiği ve örgüte yaydığı, birleĢtirdiği, 

yeniden Ģekillendirdiği baĢkalaĢan kaynaklar, öncül örgütsel ve stratejik rutinler 

olarak tanımlamaktadır. Bu doğrultuda bazı dinamik kabiliyetlere; süreç araĢtırma ve 

geliĢtirme (toplam kalite yönetimi gibi imalat veya rutin faaliyetlere uyum amaçlı 

özel rutinler),  yeniden yapılanma ve yeniden örgütlenme rutinleri (yapıya, teĢviklere 

ve kurumsal düzeydeki bölümlerin süreçlerine uyum gösterme) ve satın alma sonrası 

bütünleĢen kabiliyetler (satın alınan ve satın alanın süreçleri değiĢtirme ve sıralama 

hedefi) örnek olarak verilmektedir. 

 

1.2.2.5. Bilgi Tabanlı YaklaĢım 

 

 1996 yılında Strategic Management Journal‟ın Bilgi ve Firma özel sayısı 

yayımlanmıĢ ve bu sayıda özellikle Spender (1996), Liebeskind (1996) ve Grant 

(1996); bilginin önemli bir firma ve rekabet üstünlüğü kaynağı oluĢuna dikkat 

çekmiĢtir.  

 Modern endüstri rekabetçiliğinde Ricardo rantını firma bilgisine dayalı olarak 

sağlamak mümkündür. Modern dünyada birçok üretim faktörü toprak için 

öngörüldüğü gibi doğada kendiliğinden oluĢmaz fakat makineler, eğitimli iĢçiler 

veya örgütlü çalıĢma sistemleri gibi sonradan tasarlanabilir. Bu noktada üstün bilgi, 

firmalara daha iyi makineleĢme, iĢçilerini daha etkin eğitme ya da daha üretken 

örgütlü çalıĢma sistemleri kurma imkanı sunar (Liebeskind, 1996: 94-95).  

 Grant (1996: 122) bilgi tabanlı yaklaĢımın dikkat çekici yanını en güncel 

örgütsel yenilikler ve trendlerin anlaĢılmasına teorik temel oluĢturması olarak 

belirtmektedir. Geleneksel örgüt yapısının yenilenmesinde karar alıcı katmanların 

azaltılması, güçlendirme, yatay ve takım temelli yapılar ile firma içi iĢbirlikleri 

oluĢturmak bu trendlerden bazılarıdır. Bilgi tabanlı yaklaĢım iĢletme yönetiminin 

diğer güncel trendlerini de sorgulamaktadır. Hissedar değeri maksimize etme ve 

hissedar gücünü arttırma yaklaĢımında birincil itici güç, stratejik değiĢim ve iĢletme 

yeniden yapılanması ile ilgilidir. Bu süreçte birinci kaynak bilgiden oluĢmaktayken 

bu bilgi de çalıĢanlar tarafından sahipleniliyor ve en çok da onu elinde bulunduran 

bireyler bilgiyi kullanıyorsa, hissedar değeri yaklaĢımının da sorgulanması gerekir. 

Bilgi tabanlı analizler ile diğer örgütsel teorilere iliĢkin olarak en önemli ayrımlardan 
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biri de bilgi tabanlı yaklaĢımın firmaya mal ve hizmet üreten bir kurum olarak 

bakmasıdır. Sosyoloji temelli teoriler ekonomik örgüt ayrımı yapmadan örgütleri 

kollektif bir sosyal eylem olarak tanımlar ve bunun dini, politik, sosyal sonuçlarına 

vurgu yapar.  Üretime iliĢkin girdiyi çıktıya dönüĢtürme süreci ise örgütsel 

faaliyetlerde bilgiyi yaratma, elde etme, depolama ve etkin kullanmayı gerektirir. 

Bununla beraber sosyal örgütlerin her türünde ortak örgütsel problemin örgütü 

oluĢturan üyelerin çatıĢan hedeflerinde uzlaĢma, iĢbirliği olduğu görülmektedir. Aynı 

zamanda birçok ekonomik örgüt teorisi de bu durumu ele almaktadır. Hem iĢlem 

maliyetleri teorisi hem de asil vekil teorisi örgütün birincil problemi olarak 

uyumlaĢamayan kiĢisel hedefleri sorumlu tutmaktadır. 

 Bu noktada bilgi tabanlı yaklaĢımın sunduğu en önemli katkı, bilgi tabanlı 

yaklaĢımın firma içerisinde koordinasyonun sağlanmasını vaat etmesidir ve 

görüldüğü üzere bilgi tabanlı yaklaĢım baĢarı noktalarından ziyade bir vaat etme 

olayına vurgu yapmaktadır. Bilgi tabanlı yaklaĢım bu bağlamda bilgi yaratma ve 

örgütsel bilgiye iliĢkin erken araĢtırmaların yerine bilgiyi uygulama ve bireyin rolü 

üzerinde durmaktadır. Bilgi tabanlı yaklaĢıma göre bilgi yaratmak yerine bilgiyi 

uygulamak daha ciddi bir kısıttır. ġüphesiz ki çok daha kapsamlı bir bilgi tabanlı 

teorinin oluĢturulmasıyla beraber hem bilgi yaratmayı hem de uygulamayı anlaĢılır 

kılabilmek mümkün olabilir (Grant, 1996: 122). 

 

1.3. KAYNAK TEMELLĠ GÖRÜġTE KAYNAKLAR 

 

 Foss ve Robertson (2005: 2) “kaynaklar”, “yetkinlikler”, “kabiliyetler”, vb. 

kavramların terimsel bir karmaĢa yarattığını, bu terimsel karmaĢanın kaynak temelli 

görüĢ araĢtırmacılarını oluĢturan topluluk tarafından zaman içerisinde gerçekleĢecek 

bilimsel uzlaĢma yoluyla aĢılabilecek, küçük ve basit bir konu olduğunu ve bu 

kavramların “stratejik varlıklar” olarak nitelendirilebileceğini belirtmektedir. Barney 

(1991: 3) ise firma kaynaklarını; kabiliyetler, örgütsel süreçler, firma yetenekleri, 

bilgi, beceri ve benzeri firma tarafından kontrol edilen firmanın verimlilik ve 

etkinliğini geliĢtirici firma stratejilerini oluĢturma ve kurma imkanı sağlayan tüm 

varlıklar olarak ele almaktadır.  
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Tablo 2. Kaynak Tipolojileri 

 

Araştırma Kaynak Tipolojisi 

Penrose, 1959 Fiziksel kaynaklar, insan kaynağı 

Ansoff, 1965 Parasal kaynaklar, fiziksel kaynaklar, insan kaynağı 

Yuchtman & 

Seashore, 1967 

ĠĢgören kaynağı, fiziksel kaynaklar, teknolojik kaynaklar, likit 

kaynaklar 

Hofer ve Schendel, 

1978 

Finansal kaynaklar, fiziksel kaynaklar, insan kaynağı, örgütsel 

kaynaklar, teknolojik kaynaklar 

Wernerfelt, 1984 
Marka ismi, becerikli iĢgören istihdamı, makineler, etkin 

prosedürler, sermaye, kurum içi teknolojik bilgi vd. 

Barney, 1991 Fiziksel sermaye, insan sermayesi, örgüt sermayesi  

Pride, Hughes ve 

Kapoor, 1991 

Madde kaynaklar, insan kaynağı, finansal kaynaklar, bilgi 

kaynağı 

Dollinger, 1995 

 

Fiziksel kaynaklar, itibar kaynağı, örgütsel kaynaklar, finansal 

kaynaklar, entellektüel kaynaklar, teknolojik kaynaklar 

 

Miller ve Shamsie, 

1996 
Bilgi tabanlı kaynaklar, mülki temelli kaynaklar 

Greene ve Brown, 

1997 

Ġnsan sermayesi, sosyal sermaye, fiziksel sermaye, örgütsel 

sermaye, finansal sermaye  

Teece, Pisano, & 

Shuen, 1997 

Teknolojik kaynaklar, finansal kaynaklar, itibar kaynağı, 

tamamlayıcı kaynaklar, yapısal kaynaklar, kurumsal kaynaklar, 

pazar kaynağı, sınır kaynakları 

Galunic ve Rodan, 

1998 
Bilgi tabanlı kaynaklar, maddi kaynaklar 

Barney, 2001 Maddi kaynaklar, maddi olmayan kaynaklar 

Bergmann 

Lichtenstein ve 

Brush, 2001 

Finansal kaynaklar, fiziksel kaynaklar, insan kaynağı, sosyal 

kaynaklar, örgütsel kaynaklar 

Grant, 2001 
Finansal kaynaklar, fiziksel kaynaklar, teknolojik kaynaklar, 

itibar, insan kaynağı 

Makadok, 2001 Kaynaklar, kabiliyetler 

Kaynak: Kraaijenbrink, J. ve Groen, A., (2008). Towards a Functional Resource-

based Theory of the Firm, Strategic Management Society 28th Annual International 

Conference, Cologne. 
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 Tablo 2‟de de görüldüğü üzere literatürde hakim bir kaynak sınıflandırması 

bulunmamaktadır. AraĢtırmalar farklı kaynak sınıflandırmalarını KTG çerçevesinde 

gerçekleĢtirmiĢtir. Bu noktada Mahoney ve Pandian (1992: 364) kaynakların arsa ve 

makineler, iĢgücü (çalıĢan kabiliyet ve bilgisi dahil) veya sermaye olarak kolaylıkla 

birkaç baĢlık altında sınıflandırmanın mümkün olabileceğini ancak kaynak 

sınıflandırması yaparken esas amacın araĢtırılacak problem doğrultusunda kaynakları 

sınıflandırmak olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla kaynak sınıflandırmaları 

doğrultusunda farklı araĢtırmalarda farklı kaynak sınıflandırmaları görmek 

mümkündür. Tablo 3 ise farklı kaynak sınıflandırmaları bulunan araĢtırmaların 

ötesinde literatürde hangi kaynakların KTG çerçevesinde araĢtırıldığını ve araĢtırılan 

kaynağın, araĢtırmalardaki karĢılığını açıklamak ve örneklendirmek amacıyla 

hazırlanmıĢtır. 

Tablo 3. KTG Çerçevesinde Kaynak Kategorizasyonu 

 

Kaynak  Araştırma Açıklama 

 

Fiziksel  

 

Barney (1991), Grant (1991), 

Hofer ve Schendel (1978), 

Shapiro (1999) 

Makinalar, üretim tesisleri ve binaları 

içerir (Barney, 1995). 

Finansal  

 

Barney (1991), Grant (1991), 

Hofer ve Schendel (1978), 

Shapiro (1999),Teece vd. 

(1997) 

Alacaklar,özkaynaklar, dağıtılmamıĢ 

karları içerir  (Barney, 1995). 

Ġnsan  

 

Barney (1991), Grant (1991), 

Hofer ve Schendel (1978), 

Shapiro (1999) 

Bireylerin kavrama gücünü, tüm 

deneyimlerini, bilgisini, kararlarını, risk 

alma arzusu ve isteğini içerir.  

Örgütsel  

 

Barney (1991), Grant (1991), 

Hofer ve Schendel (1978), 

Shapiro (1999) 

Bireylerin örgüt içerisinde oluĢturduğu 

gruplardaki örgüt kültürünü, güveni, 

iliĢkileri, geçmiĢi, yönetsel kontrol 

sistemlerini ve ücret politikalarını içerir  

(Barney, 1995). 

Ġtibar  

 

Deephouse (2000), Grant 

(1991), Hall (1992), Teece 

vd. (1997) 

PaydaĢlar tarafından bir firmanın 

bilgisel, etkisel ve itibari 

değerlendirmesini içerir (Deephouse, 

2000). 

Teknolojik  

(IT) 

 

Grant (1991), Hofer ve 

Schendel (1978), Shapiro 

(1999) 

Stok yönetim sistemleri, iletiĢim ağları 

ve yüksek kalite ürünleri içerir (Hofer 

& Schendel, 1978; Shapiro, 1999). 
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Kaynak  Araştırma Açıklama 

 

Pazar  

 

Mahoney ve Pandian 

(1992), Shapiro (1999), 

Srinivasta vd. (2001) 

Marka adı ve itibarı (Aaker, 

1991), müĢteri sadakati (Payne 

vd., 1995), ülke menĢei (Hooley 

vd., 1988) mevcut pazar 

pozisyonunu (Treacy & 

Wiersema, 1995) içerir. 

Yasal  

 

Hooley vd. (1998), Shapiro 

(1999) 

Patentler, telif hakları ve 

sözleĢmeleri içerir (Shapiro, 

1999). 

GiriĢimci  

Alvarez ve Busenitz 

(2001), Mosakowski 

(1999), Godfrey & 

Gregersen (1999) 

Yeni varlık biçimlerini 

tanımlama, geliĢtirme ve 

tamamlama kapasitesi (Godfrey 

& Gregersen, 1999). 

Entelektüel 

Sermaye 

Cater ve Cater (2009),  

Riahi-Belkaoui, (2002)  

Firmanın fiziksel yapıda olmayan 

kaynaklarının tümünü içerir 

(Cater & Cater, 2009).  

Kaynak: Won, D. (2004).”Competitive Advantage In Intercollegiate Athletics: A 

Resource-Based View Dissertation”, Ohio State University, Unpublished Doctorate 

Dissertation. 

 

 Bu araĢtırmada ise araĢtırmanın amacı doğrultusunda örgütsel kaynaklar 

maddi kaynaklar ve maddi olmayan kaynaklar olarak sınıflandırılmaktadır. Maddi 

kaynaklar; fiziksel ve finansal kaynaklardan oluĢurken maddi olmayan kaynaklar ise 

entelektüel sermaye (insan sermayesi, örgütsel sermaye ve yapısal sermaye) olarak 

incelenmektedir. 

 

1.3.1. Maddi Kaynaklar 

 

Örgütün maddi kaynakları fiziksel kaynaklar ve finansal kaynaklardan 

oluĢmaktır (Grant, 1991: 119; Kostopoulos vd., 2002: 4). Maddi kaynaklar 

tanımlanması ve değerlemesi en kolay olan ve firma bilançosundaki fiziksel 

(demirbaĢlar, makinalar, arsa, maden rezervleri) ve finansal (nakit değer, borçlanma 

kapasitesi, tahviller) olarak değerlendirilen kaynaklardır (Grant, 2013: 118-119). 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=16534
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=16534
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Finansal kaynaklar parayla (net likit varlıklar) ilgili bir kavram olmakla beraber 

makinelerin, binaların, ekipmanların ve diğer üretim olanaklarının satın alınmasında 

kullanılır ve iktisatçılara göre bu satın almalar esasen diğer mal ve hizmetleri 

üretmede kullanılan bir yatırımdır (Siano vd., 2010: 69). Finansal kaynaklar örgütün 

kaynakları içerisinde en temel ve en esnek olanıdır çünkü örgütün pazardaki 

eylemleri sonucunda ortaya çıkan ve diğer kaynaklara direkt olarak çevrilmesi 

mümkün olan tek kaynak türüdür (Hofer ve Schendel, 1978: 146). 

Fiziksel kaynaklar maddi boyutu olan demirbaĢlar, malzemeler, arsa ve doğal 

kaynaklar, hammaddeler, yarı tamamlanmıĢ ürünler, yan ürünler ve hatta satılmamıĢ 

son ürünlerin stoklarını içermektedir. Bazı fiziksel kaynaklar üretim sürecinde hızlıca 

tümden kullanılırken bazılarının kullanımı uzun vadeli olarak belirli süreç içerisinde 

aynı hizmete iliĢkin olabilir. Bununla beraber bu kaynaklar üretim sürecine katılıp bir 

veya birkaç ara ürüne dönüĢerek yeni bir fiziksel kaynak halini alabilir, direkt olarak 

piyasadan temin edilebilir veya firmaların üretimine rağmen satılmasına ya da satın 

alınmasına izin verilmeyebilir. Dolayısıyla fiziksel kaynaklar firmaların bir kısım 

faaliyetlerinde kullandıkları satın alınabilen, üretilebilen ya da kiralanabilen varlıklar 

olarak belirtilebilir (Penrose, 1997: 30-31). 

 

1.3.2. Maddi Olmayan Kaynaklar 

 

 Maddi olmayan kaynaklar örgütün fiziksel ve finansal yapıda olmayan tüm 

kaynaklarıdır (Lev, 2001). Maddi olmayan kaynakların bir tipolojisini yaparak 

örgütsel, iliĢkisel, teknolojik ve insan temelli sermayelerden oluĢan bir yapı 

içerisinde sınıflandırmak mümkündür (Fernandes vd., 2000; Lev, 2001; Marr, 2008; 

Seppanen, 2009). Maddi olmayan kaynaklar aslında entelektüel sermaye adı ile de 

nitelendirilmektedir (Choong, 2008: 609). Maddi olmayan kaynakların stratejik 

yönetim literatüründe incelenmesinde entelektüel sermaye çatısı altında oluĢturulan 

KTG araĢtırmaları rekabetçi avantaja yaptıkları vurgu ile dikkat çekmektedir 

(Kristandl ve Bontis, 2007; Cater ve Cater, 2009). Demir ve Demirel (2011: 97) 

entelektüel sermayenin rekabet avantajı üzerine etkisinde cevap için bakılması 

gereken ilk yerin KTG anlayıĢı olduğunu belirtmektedir. Özer ve Özer (2014: 119) 

KTG'ye iliĢkin olarak entelektüel sermayenin iĢletme performansının kaynağı ve 

rekabet avantajı elde etme yolunda önemli bir anahtar olduğunu ifade etmektedir. 
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Daou vd. (2013: 1674) ise entelektüel sermayenin bilançoda tanımlanmayan örgütün 

tüm varlık ve kabiliyetlerinden oluĢtuğunu bununla beraber örgütün stratejisini 

gerçekleĢtirmesinde anlamlı bir katkı sunduğuna vurgu yapmaktadır. Tablo 4, 

entelektüel sermayeye iliĢkin araĢtırmaların entelektüel sermayeyi nasıl tanımladığını 

gösterir niteliktedir. 

 

Tablo 4. Entellektüel Sermayenin Tanımlanması 

 

Tanımlar Yazarlar 

Bir örgütün piyasa değeri ve defter değeri farkıdır. Galbraith (1969) 

ġirketin piyasa değeri ve varlıkları yenileme maliyeti 

arasındaki farktır. 
Bontis (1996) 

Piyasadaki varlıklar, insan odaklı varlıklar, entelektüel 

özellikli varlıklar ve altyapı varlıklarının birleĢimidir. 
Brooking (1996) 

Firmanın piyasa ve defter değeri arasındaki boĢluktur. Sveiby (1997) 

Bir firmanın piyasa değeri ve finansal sermayesi (bir firmanın 

özsermayesinin defter değeri) arasındaki boĢluktur. 

Edvinsson ve 

Malone (1997) 

Zenginlik yaratmak için kullanılan bilgi, enformasyon 

entelektüel özellik, uzmanlıktır. 
Stewart (1998) 

ġirketin faaliyetlerini yürütmesine, ona değer yaratmasına 

imkan tanıyan maddi olmayan, görünmeyen ya da elle 

tutulamayan varlıklar kümesidir. 

Bueno (1998) 

Bilgi ve sosyal bütünlüğü bilme kabiliyetidir. 
Nahapiet ve Ghoshal 

(1998) 

Varlıklar olarak bilinen; kazanılması, birleĢtirilmesi, 

dönüĢtürülmesi ve kullanılması muhtemel ve ilke olarak, 

sermayeleĢtirilmiĢ bir değer olarak belirlenmesi olası tüm 

maddi olmayan kaynakları oluĢturmaktadır.  

Granstrand (1999) 

Entelektüel varlıklar, bilgi varlıkları, bir firma tarafından 

sahip olunan bilgi tabanlı özsermayenin toplam stoğudur. 
Dzinkowski (2000) 
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Bilgi, yetkinlik ve entelektüel özelliği içermektedir. Ayrıca, 

marka, itibar, müĢteri iliĢkileri gibi diğer maddi olmayan 

varlıkları içermektedir. 

Teece (2000) 

Belirli bir zamanda bir örgütte var olan bilgi stoğunu temsil 

etmektedir. 
Bontis vd. (2002) 

ġirketin faaliyetlerini yürütmesine, ona değer yaratmasına 

imkan tanıyan maddi olmayan, görünmeyen ya da elle 

tutulamayan varlıklar kümesidir. BeĢeri, teknolojik, örgütsel, 

iliĢkisel ve sosyal sermayeleri içermektedir.  

CIC (2003) 

Rekabetçi avantaj için firmaların kullandığı tüm bilgilerin 

toplamıdır. 

Subramaniam ve 

Youndt (2005) 

Bir örgütün finansal raporlarında kaydedilmeyen ancak 

örgütün piyasa değerinin %80‟ini oluĢturması mümkün olan 

maddi olmayan varlıkları içermektedir.  

Martinez-Torres 

(2006) 

Rekabetçi avantaj yaratmaya ve sürdürmeye imkan veren 

maddi olmayan niteliklerin temel yetkinlikleridir. 
Reed vd. (2006) 

Bir firma tarafından sahip olunan ve kontrol edilen maddi 

olmayan kaynaklar ve kabiliyetler kümesidir. 
Alama (2008) 

Değere dönüĢtürülebilen bilgi varlıklarıdır. Uzmanlık, 

deneyim ve örgütün içinde ve dıĢındaki yetkinlikler kümesi 

arasındaki yaratma ve destekleme meselesidir. 

Cabrita ve Bontis 

(2008) 

Bir örgütte yerleĢmiĢ olan bilgi tabanlı maddi olmayan 

varlıkları temsil etmektedir. 
Chang vd. (2008) 

Bir Ģirketin değer ya da rekabetçi avantaj yaratan ve Ģirkete 

amaçlarını baĢarmasında yardımcı olan toplam kabiliyetleri, 

bilgisi, kültürü, stratejisi, süreçleri, entelektüel özellikleri ve 

iliĢkisel ağlarıdır. 

Hsu ve Fang (2009) 

Kaynak: Martin-de-Castro, G., Delgado-Verde, M., Lo´pez-Sa´ez, P. ve Navas-

Lo´pez, J. E. (2011). “Towards „An Intellectual Capital-Based View of the Firm‟: 

Origins and Nature”, Journal of Business Ethics, No: 98, ss. 649–662. 
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 Tablo 4 entelektüel sermayeye iliĢkin tanımlamalara yer vermektedir ve bu 

doğrultuda araĢtırmacıların entellektüel sermayeyi farklı kategorilere ayırma yoluna 

gittikleri görülmektedir. Bu süreçte özellikle müĢteri sermayesi yerine iliĢkisel 

sermaye ve yapısal sermaye yerine örgütsel sermaye kavramı, aynı anlamı 

yüklenmelerine rağmen birbirleri yerine kullanmıĢlardır (Daou vd., 2013: 1674-

1675). Bununla beraber entelektüel sermaye kavramının maddi olmayan kaynaklar 

doğrultusunda insan sermayesi, yapısal (örgütsel) sermaye ve iliĢkisel (müĢteri) 

sermaye alt kategorilerinde incelendiği ifade edilebilir (Choong, 2008: 632; Sanchez 

vd., 2000). Bu araĢtırmada ise Subramaniam ve Youndt‟un (2005) entellektüel 

sermayeye iliĢkin oluĢturduğu insan sermayesi, örgütsel sermaye (yapısal sermaye) 

ve sosyal sermaye alt kategorileri araĢtırma amacı doğrultusunda incelenmektedir. 

 

1.3.2.1. Ġnsan Sermayesi 

 

Coff ve Raffie (2015: 328) insan sermayesine mikro (örgütsel davranıĢ ve 

insan kaynakları yönetimi) ve makro bakıĢ açılarıyla bakıldığında iki farklı durumun 

ortaya çıktığını belirtmektedir. Mikro yaklaĢım, bireysel performans ya da grup 

performansı üzerinde dururken; makro yaklaĢım, insan sermayesinin strateji 

literatürü çerçevesinde firma düzey rekabet avantajının açıklanmasındaki rolünü 

irdelemektedir. Geleneksel olarak bireyin bilgi, beceri, yetenek ve diğer özellikleri 

yönüyle tanımlanan insan sermayesi son on yılda daha genel bir kavram haline 

bürünmüĢ (birim seviyesinde) ve firma performansının, rekabet avantajının 

açıklanmasında bir kaynak olarak gösterilmeye baĢlamıĢtır (Ployhart, 2015: 342).  

Molloy ve Barney‟e (2015: 310-311) göre insan sermayesini dört kategoriye 

ayırmak mümkündür. Bunlardan ilki genel insan sermayesidir. Genel insan 

sermayesi çalıĢanların genel zihinsel yeterlikleri ve sorumluluk duygusuyla hareket 

etmeyi içermektedir. Daha çok iĢ performansı ile ilgilidir. Diğer üç kategori ise 

sınırlı Ģartlarda firma içerisinde geliĢtirilen firmaya özgü insan sermayesinden 

oluĢmaktadır. Ġkinci kategori olarak gerekli-firmaya özgü insan sermayesi yer 

almaktadır. Bu tür sermaye çalıĢanın iĢ tanımındaki sorumluluklarına vurgu 

yapmakta iĢ ve görevlerin tatminkar Ģekilde tamamlanmasını gerektirmektedir. 

Üçüncü kategori isteğe bağlı-firmaya özgü sermayedir. ÇalıĢanlar fazladan görev 

davranıĢlarına bağdaĢtırılarak yaratılmaktadır. Dördüncü ve son kategori ise eĢ 
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uzmanlaĢmıĢ- firmaya özgü insan sermayesidir. Ġnsan sermayesi firma kaynakları 

üzerinde deneyim kazandırılarak ve öğrenerek geliĢtirilmektedir.  

Mahoney ve Kor (2015: 297) firmaya özgü insan sermayesinin; firma 

çalıĢanları, yöneticileri ve kurucuları ile fiziksel, teknolojik ve bilgi temelli 

kaynaklarının zaman içerisindeki etkileĢimleri doğrultusunda inĢa edilen özelleĢmiĢ 

bilginin farklı türlerini kapsadığını belirtmektedir. Dolayısıyla firmaya özgü insan 

sermayesi firmada kaydadeğer zaman geçirip anlamlı öğrenmeler deneyimleyen, 

benzersiz firma kaynakları ve çalıĢanları ile iĢ üzerinde çalıĢırken ve firmadaki 

diğerleri ile sosyalleĢirken etkileĢen çalıĢanlar tarafından yaratılmakta ve 

oluĢturulmaktadır (Mahoney ve Kor, 2015: 297). Bu doğrultuda insan sermayesini 

entelektüel sermaye çerçevesinde maddi olmayan bir kaynak olarak çalıĢanların; 

beceri, kabiliyet, deneyim, problem çözme yetenekleri, yönetim tarzı yetenekleri ve 

iĢgücü bilgisi (Brooking, 1996),  bireysel bilgi düzeyleri (Bontis vd., 2000), 

kabiliyet, tatmin ve süreklilikleri (Moon ve Kym, 2006), eğitim, yetkinlik ve 

giriĢimcilikleri (Sveiby, 1997), motivasyon, sorumluluk, potensiyel ve kabiliyetleri 

(Andrikopoulos, 2010) Ģeklinde ifade etmek mümkündür. 

 

1.3.2.2. Sosyal Sermaye 

 

Sosyal sermaye örgütün içinde yerleĢik bulunduğu topluluğun aynı zamanda 

bir sermaye kaynağı olduğunu öne sürmekte (Kittikunchotiwut, 2015: 3), sosyal 

örgütlerdeki kiĢilerin geliĢimini ortak ilgi alanlarındaki kiĢisel bağları kullanarak 

sağlayan iliĢkisel kaynakları tanımlamaktadır (Tsai ve Ghoshal, 1998: 464). Sosyal 

sermayeye iliĢkin literatür incelendiğinde üç çalıĢma boyutuna dikkat çekildiği 

görülmektedir; sosyal sermayenin etkilerinin neler olduğu (Adler ve Kwon, 2002), 

eğer iliĢkiler bu kadar önemli ise bazı bağlantı türlerinin diğerlerinden daha önemli 

olup olmadığı (Bourdieu, 1986; Burt, 2005) ve sosyal sermayenin kaynaklarının 

neler olduğu (Nahapiet and Ghoshal, 1998). Bu noktada sosyal sermayenin 

etkilerinin neler olduğu özellikle rekabet avantajının açıklanmasında sıklıkla 

kullanılmıĢtır (Nahapiet and Ghoshal, 1998; Lengnick-Hall vd., 2004; Kuznetsova ve 

Matveeva, 2015; Chuang vd., 2016).  

Rekabet avantajını açıklaması ve entelektüel sermayeyi yaratması görüĢünden 

hareketle Nahapiet ve Ghoshal (1998: 244) sosyal sermayenin üç temel kaynağına 
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dikkat çekmektedir. Yapısal sosyal sermaye bunlardan ilkidir ve aktörler arasındaki 

ağ bağıntılarının mevcudiyeti ya da eksikliği ile ilgilenmektedir. Bu ağ 

biçimleĢmeleri yoğunluk, bağlantısallık, hiyerarĢi ve bir amaçla yaratılmıĢ, diğer bir 

amaçla kullanıma da olanak sağlayabilecek ilintiler dokusunu içermektedir. Ġkincisi 

iliĢkisel sosyal sermayedir. Bu tür sosyal sermaye güven ve dürüstlük, ilkeler, 

zorunluluklar ve beklentiler ile kimlik ve kimlik saptama kavramları ile ifade 

edilebilir. Son olarak biliĢsel sosyal yapı ise bir grup içerisinde paylaĢılan dil, kodlar 

ve anlatılar gibi ortak ifadelere, yorumalamalara ve anlam sistemlerine vurgu 

yapmaktadır. 

 Bu bağlamda Hoelscher vd., (2005: 106) sosyal sermayenin değer yaratan bir 

kaynak olduğunu ve kolayca gözlemlenemeyeceğini ya da taklit edilemeyeceğini 

belirtmekte, farklı gruplar arasındaki bilgi ve deneyimlerin kombinasyonu olarak  üst 

düzey sosyal sermayenin  entelektüel sermaye geliĢimine yardımcı rolü bulunduğunu 

belirtmektedir. 

 

1.3.2.3. Yapısal Sermaye 

 

Yapısal sermayeye iliĢkin olarak ekonomi ve yönetim literatüründe iki farklı 

düĢünce okulunun farklı yaklaĢımı bulunmaktadır. Bunlardan ilki yapısal sermayenin 

örgüt üyelerinde ve onların sosyal bağlarında yer aldığını iler sürmekte diğeri ise 

örgütsel sermayenin örgütün üyelerinden ziyade örgütsel rutin ve uygulamalarda 

Ģekillendiğini, örgütün kendisi olduğunu belirtmektedir (Ludewig ve Sadowski, 

2009: 393-394). Bu noktada Meyer vd. (2014: 326) entelektüel sermayenin diğer iki 

bileĢeni insan sermayesi ve sosyal sermayenin örgüt çalıĢanlarına bağımlı olmasının 

aksine yapısal sermayeyi firmanın örgüt seviyesinde elde ettiği ve yakaladığı bilgi 

olarak nitelendirmektedir. 

Baron ve Armstrong (2007: 14) yapısal sermayeyi bilgi teknolojileri 

yardımıyla hazırda eriĢilebilen ve kolayca veritabanlarına yayılabilen örtük veya 

kurumsallaĢmıĢ bilgi olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, yapısal sermaye 

kurumsallaĢmıĢ bilgi ve yapı, sistem, süreç, talimat, patentler ile veritabanlarından 

oluĢan yazılı edinimleri kapsamaktadır (Subramaniam ve Youndt, 2006: 451).    
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Yapısal sermayenin düzgün bir Ģekilde yönetilmesi, bilgi entegrasyonunun 

resmi süreçleri aracılığıyla firma içinde üretilen bilginin korunmasına ve bu bilginin 

herhangi bir üye tarafından eriĢilebilir ve kullanılabilir olmasına yol açmaktadır 

(Hansen vd., 1999). Bu boyut bir anlamda örgütsel hafıza denilen Ģeydir. Örgütsel 

hafıza, iĢlerin nasıl yapılması gerektiğine iliĢkin standart çalıĢma usulleri, rutinler ve 

senaryolar biçiminde saklanan örgütsel bilgidir (Huber, 1991). Örnek vermek 

gerekirse; bir çeĢit yapısal sermaye olarak pazarlama ölçüm sistemleri, satıĢ 

elemanlarının tecrübelerinden elde edilen üstü kapalı bilgiyi faydalı yönetim bir 

bilgisi haline getirmektedir (Boudreau & Ramstad, 1997). Bununla beraber dikkat 

edilmesi gerekli önemli bir nokta yapısal sermayeyi etkin yönetmek adına iĢe 

yaramayan bilgiye fazla yoğunlaĢılmasıdır. Bu durum maliyetleri yükseltirken 

yapısal sermayenin performansını da olumsuz etkilemektedir. Bu sorunun önüne 

geçebilmek için iki önemli yol söz konusudur. Ġlki aktarılabilecek bilgi ve onun 

parçalarını belli bir düzen altına almak, bir diğeri ise çalıĢanların ihtiyaç duyduğunda 

ulaĢabilecekleri verilere ve uzmanlara eriĢebilmelerini sağlamaktır (Eren ve Akpınar, 

2004: 10). 

1.4. KAYNAK TEMELLĠ GÖRÜġ VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAYAN 

KAYNAKLAR 

 

 KTG çerçevesinde sürdürülebilir rekabet avantajının sağlanmasında 

örgütün kontrol ettiği  tüm değerli, nadir olan, taklit ve ikame edilemez kaynakların 

ve kabiliyetlerin rol oynadığı belirtilmektedir (Peteraf, 1993; Barney vd., 2001). 

Wade ve Hulland (2004: 118) rekabetin niyet edilen sınırları çerçevesinde 

kaynakların değerli olma, nadir olma (nadir, kıt, kendine has) ve mal edinilemez 

özelliklere sahip olması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Rekabetin gerçekleĢen 

sınırları dikkate alındığında ise kaynakların sahip olduğu ikame edilemez, transfer 

edilemez ve taklit edilemezlik özelliklerinin dikkat çektiğinin belirtmektedir. Diğer 

yandan değerli ve nadir olan, faydası sahipliği doğrultusunda kontrol edinilebilen 

kaynaklar geçici rekabet avantajı sağlarken firmanın kaynaklarını ikame edilemez, 

transfer edilemez ve taklit edilemez kılması ve sakınması sürdürülebilir rekabet 

avantajının kapılarını açmaktadır. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850109001679#bib28
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850109001679#bib8
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Rekabet Avantajı Safhası     Sürdürülebilirlik Safhası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekabetin Niyet Edilen (Ex-ante) Sınırları 

 

 

Rekabetin GerçekleĢen (Ex-post) Sınırları 

 

 

 

 

ġekil 3. KTG‟nin Zamansal Analizi 

Kaynak: Wade, M. and Hulland, J., (2004). “The Resource-Based View and 

information Systems Research: Review, Extension, and Suggestions for Future 

Research,” MIS Quarterly, C: 28, No: 1, ss. 107-142. 

 

Barney (1991: 106) firma kaynaklarının sadece sürdürülebilir rekabet 

avantajının kaynağı olduğunda değerli olarak ifade edilebileceğini belirtmektedir. 

Dolayısıyla firma kaynakları, firma etkinlik ve verimliliğini arttıran firma 

stratejilerinin kurulması ve uygulanmasına olanak yarattığı takdirde değerlidir. 

Kabue ve Kilika (2016: 101) stratejik bir kaynağın değerli olması için maliyetleri 

azaltması ya da müĢteriler açısından değer yaratması gerektiğini vurgularken aynı 

zamanda stratejik kaynağın ikinci önemli özelliği olarak nadir olmasını ve böylece 

rakipler tarafından da kullanılarak değerinden uzaklaĢmaması gerektiğini 

belirtmektedir. Diğer bir ifade ile nadir olan kaynağın kıt olması (Barney, 1991) ve 

arzının talebinden daha az olması gerekliliği sözkonusudur (Hoopes vd., 2003). 

Stratejik kaynaklar açısından önemli olan diğer bir özellik taklit edilemezliktir. Firma 

kaynaklarının taklit edilemezliğini ya da taklit edilebilirliğinin maliyetli oluĢunu 

sağlayan üç etmen bulunmaktadır: Bunlar, kaynak elde etme becerisinin eĢsiz tarihsel 

koĢullara bağlı olması, sahip olunan kaynaklar ve sürdürülebilir rekabet avantajı 

iliĢkisinin nedensel olarak belirsiz olması ve firma için avantaj üreten kaynakların 

zaman 

Değerli, 

Nadir, 

Mal edinilemez, 

kaynakların 

verimli kullanımı 

neticesinde 

 

Kısa dönem  

rekabet avantajı 

zamanla 

Taklit edilemez, 

 Ġkame edilemez, 

Transfer edilemez, 

kaynaklar yüzünden 

sürdürülebilir               

bir hal alır.  

 

DüĢük ikame edilirlik 

DüĢük mobilite 

DüĢük taklit edilirlik 

Değerli 

 

Nadir olma 

..devam ettirir.. 

..devam ettirir.. 
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sosyal karmaĢıklık barındırmasıdır (Dierickx ve Cool, 1989). Rekabet üstünlüğü 

sağlayan kaynakların son özelliği ise ikame edilemez olmasıdır. Benzersiz bir kaynak 

acaba baĢka bir kaynak tarafından ikame edilebilir mi sorusunun yanıtı Micheal 

Porter‟ın beĢ güç faktör yaklaĢımı açıklandığından beri tüm stratejistlerin sorduğu bir 

sorudur. Örneğin son 20 yılda çelik sektörü ana pazarlardan biri olan içeçek kutusu 

pazarını alüminyum üreticilerine kaptırmıĢtır. Bu noktada KTG bu kritik sorunun 

cevabını firmanın ürün ve hizmet yaratma becerisindeki kaynakların düzeyine 

çekmiĢtir (Collis ve Montgomery, 1995: 120). Ġkame edilebilirlik iki farklı Ģekil 

almaktadır. Bunlardan ilki, bir firmanın baĢka bir firmanın kaynaklarını tam olarak 

taklit etmesi mümkün olmasa da, aynı stratejiyi düĢünmeye ve uygulamaya olanak 

tanıyan benzer bir kaynağı ikame edebilir. Ġkincisine göre ise çok farklı firma 

kaynakları birbirinin ikamesi olabilmektedir (Barney ve Clark, 2007: 66). 

 Örgütün sahip olduğu kaynakları doğrultusunda örgütsel yapısını ayarlaması, 

kaynaklarına uygun yapıyı benimsemesi ve tercih etmesi örgütsel kaynakların etkin 

ve verimli kullanımı açısından önem arz etmektedir. Diğer bir ifade ile kaynaklar ile 

yapı arasında beklenen bir uyum söz konusundur. Bu anlamda örgütsel yapının 

sosyolojik temellerinin sorgulanması ve örgütsel yapıyı oluĢturan unsurların 

tatıĢılması ikinci bölümün inceleme konusunu oluĢturmaktadır.  
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2. BÖLÜM 

ÖRGÜTSEL YAPI 

 

 

Örgütler amaçlarını baĢarmak için vardır (Lunenburg, 2012: 1). Örgütlerin 

belirli amaçlar etrafında kurulmaları gerçeğinin ötesinde hikayenin bir diğer önemli 

kısmını ise örgütlerin en belirgin diğer özelliğinin, kaçınılmaz olarak örgütlerin bir 

yapılarının olduğu gerçeği oluĢturmaktadır (Seirafi, 2013: 9). Yapı kavramı 

metafizikten felsefeye, fen bilimlerinden sosyal bilimlere kadar hem açıklamalar 

yapabilmek hem de sorunları çözebilmek adına kullanılan merkezi bir kavramdır 

(BaĢak, 2003: 133). Örgüt yapısı ise soyut bir kavram olmakla beraber esasen, fiziki 

olarak bir örgüt yapısını gören hiç kimse yoktur, görünen sadece yapının varlığına 

iliĢkin delillerdir ve ancak bu delillerden hareketle örgüt yapısı varlığının ispatını 

ortaya koymak mümkündür (Gibson vd., 2012). Ayrıca Dalton vd. (1980: 49) göre 

tüm örgütler bir yapıya sahiptir. Literatürde örgüt yapısının varlığına iliĢkin olarak 

örgüt içerisindeki yetki ve iĢlerin bölümü (Andersen ve Jonsson 2006: 238), örgüt 

faaliyetlerinin ya da fonksiyonlarının belirlendiği bir çeĢit örgüt anatomisi (Dalton 

vd, 1980: 49), örgütlenme temelinde, hiyerarĢik seviyeleri, sorumluluk altındaki kiĢi 

sayısını, rol ve pozisyonları, problem çözme ve bütünleĢme mekanizmalarını içeren 

bir yapı (Walton, 1981: 7),  örgütün belirli görevler için ayrıĢmasını sağlayan ve 

farklı iĢler arasında uyumu yaratan bir yöntem seti (Mintzberg, 1983: 2), örgüt 

üyeleri arasında tekrarlanan iliĢkiler dizisi (Donaldson, 1999: 51), yönetsel 

mekanizmanın ve iĢe iliĢkin görevlerin dağıtıldığı, örgüt; iĢlerinin, karmaĢık 

hedeflerinin, fonksiyonlarının ve pazar taleplerine daha etkin tepki verebilmek 

amacıyla birimlerinin arasındaki iliĢkilerin koordinasyonu, kontrolü ve idaresi 

imkanını sunan bir yapı (Galetic vd., 2012 :939), bir örgüt ortamındaki insanlar 

tarafından sosyal ve sembolik olarak yaratılan ve sürdürülen kendi örgütsel 

gerçeklekleri çerçevesinde sosyal olarak oluĢturulan bir yapı (ġiĢman, 1998: 408) 

tanımlamaları örnek olarak verilmektedir. 
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2.1. ÖRGÜTSEL YAPI KAVRAMI VE ÖNEMĠ 

 

Örgüt yapısına iliĢkin tanımların teorik temelleri sorgulandığında iki farklı 

temel tanımın varlığından söz edilebilir (Clegg ve Bailey, 2008: 1185; Dissanayake 

ve Takahashi, 2006: 107). Bunlardan yaygın olan ilki teorik temellerini pozitivist, 

yapısalcı ve iĢlevselci sosyolojiden alırken örgütü nesnel, ölçülebilir ve 

karĢılaĢtırılabilir sosyal bir olgu olarak değerlendirmektedir. Tanıma göre örgütsel 

yapı bir kere pekiĢtiğinde onu yaratan insanlardan bağımsız olarak ezelden beri 

varmıĢçasına uyulan, uzun süreli sosyal iliĢkileri içermektedir. Diğer tanımın 

kökenleriyse yorumlayıcı sosyolojinin yapılanma anlayıĢı ile sembolik 

etkileĢimciliğe dayanmakta örgütü sürekli bir süreç olarak ele alınmaktadır. Bu 

tanıma göre örgütsel ayarlardaki sosyal etkileĢimlerin gündelik oluĢumları örgütsel 

aktörler arasındaki yakın bağlı iliĢkilerden oluĢmaktadır ve bu iliĢkilerin 

gerçekleĢmesinde örgütsel aktörlerin eylemlerinin kendisinden bağımsız değildir 

(Clegg ve Bailey, 2008: 1185). Burrell ve Morgan (1979) oluĢturduğu örgüt 

sosyolojisi çerçevesinde örgütsel yapıyı irdelemek bu açıdan faydalı görünmektedir. 

Morgan (1980: 608) iĢlevselci paradigmanın öncelikli olarak düzenleyici ve 

pragmatik yönelimde olduğunu ve toplumu anlamak için ampirik bilgiyi kullandığını 

belirtmektedir. Clegg ve Bailey (2007: 1185) örgüt yapısına iliĢkin iki farklı 

tanımdan ilkini iĢlevselci sosyoloji çerçevesinde yorumlamaktadır. Örgüt yapısını 

iĢlevselci paradigma içerisindeki metaforlar bağlamında ilgili örgüt teori ve 

yaklaĢımlar açısından farklı biçimlerde ele almak, hem ilk tanımın anlaĢılması hem 

örgütsel yapının içerdiği önem açısından açısından faydalı olacaktır. 

 Makine Metaforu: Örgüt yapısı endüstri devrimi boyunca dikkat çekici bir 

konumda olmuĢtur (Williams, 2009: 9). 1950‟li yılların sonlarına kadar örgüt 

yapısının özellikle klasik yönetim yaklaĢımı ve tüm örgütlerde verimlilik adına tek 

bir örgüt yapısının geçerli olduğu görüĢü çerçevesinde çalıĢıldığı görülmektedir 

(Sarker ve Khan, 2013: 2). King (1999: 317) klasik yönetim anlayıĢına dayalı F. 

Taylor, H. Fayol ve M. Weber‟in araĢtırmalarında örgüt yapısının merkeziyetçi 

niteliğini ön planda tuttuklarını ifade etmekte, bu niteliğin bürokratik dokuyla olan 

benzerliğine vurgu yapmaktadır. Özellikle M. Weber‟in çalıĢmalarının odak 

noktasını hiyerarĢilere bölünmesi ve güçlü otorite ile kontrol üzerine kurulu olması 

gerektiğini savunduğu örgüt yapısı kavramı oluĢturmaktadır (Mahmood ve Basharat., 
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2012: 519). Bu doğrultuda M. Weber bürokrasiyi rasyonel-yasal otoritenin 

geliĢtirildiği bir çeĢit yönetsel yapı olarak tanımlamaktadır (Ehiobuche ve Tu, 2012: 

311). Modern durumsallık yaklaĢımı içerisinde yer almasına (Donaldson, 1999: 53) 

ve organizma metaforu ekseninde (Morgan, 1980: 614) yorumlanmasına rağmen 

mekanik-organik örgüt yapısı sınıflandırması (Burns ve Stalker, 1961: 104) örgüt 

yapısının mekanik yönünü ifade edebilmek adına faydalı bir ayrımdır. Ayrımın 

mekanik boyutu, merkezileĢmemiĢ karar alma, örgütsel uyum, açık iletiĢim, formal 

görev ve prosedürlere uyumu reddeden vurgusu ile organik boyutun tam tersine 

merkezileĢmiĢ karar alma, formal görev ve prosedürlere uyma, sıkı bilgi akıĢ 

kontrolü ve yapının detaylı raporlandırılmasını niteliklerini barındırmaktadır (Hilman 

ve Siam, 2014: 143) 

 Organizma Metaforu: Klasik yönetim çalıĢmaları en iyi bir örgüt yapısı 

oluĢturulmasına odaklanırken modern yaklaĢım örgüt yapısının dizayn ve seçimini 

etkileyen farklı koĢulların varlığına vurgu yapmaktadır (Galetic vd., 2012: 940). 

Genel sistem yaklaĢımına göre örgüt bir sistemdir ve çevresindeki değiĢimlere uyum 

sağlamaya çalıĢmalıdır (Irefin ve Ifah, 2012: 5). Genel sistem yaklaĢımından geliĢen 

koĢul bağımlılık kuramında (Blackwell, 1997: 10), Donaldson (2001:7) koĢul 

bağımlılıkları örgütsel performansa etki eden örgütsel özellikleri düzenleyen 

değiĢkenler biçiminde nitelendirmekte ve kuramın temel paradigmasında üç çekirdek 

öğenin yer aldığını ifade etmektedir. Ġlk öğe örgütsel yapı ile koĢul bağımlılık 

iliĢkisini içermektedir. Ġkinci öğe koĢul bağımlılığın örgüt yapısını belirlediği 

üzerinedir. Diğer bir ifade ile koĢul bağımlılıklarını değiĢtiren örgüt sonuç itibariyle 

yapısını da değiĢtirmektedir. Son öğe ise örgüt yapısının değiĢkenleri ile koĢul 

bağımlılık arasında bir uyum olduğudur. Uyum performans artıĢının, uyumsuzluk ise 

performans azalıĢının göstergesidir. KoĢul bağımlılık değiĢkenleri zamanla 

değiĢkenlik göstermiĢtir. Bunlardan biri de belirlenimcilik ve insan iradesi 

çerçevesinde gerçekleĢmiĢtir. Ġlk dönemlerde Donaldson stratejik seçimi de içeren 

Child (1972a) benzeri bir yaklaĢımı ve durumsal süreci benimsemiĢ ancak zamanla 

katı bir belirlenimcilik yönüne değiĢimi tercih etmiĢtir. Bunun bir örneği Morgan‟ın 

(1980: 615)  koĢul bağımlılık kuramı içerisindeki çalıĢmalara J. Child (1972a) örnek 

göstermesidir. Örgütsel yapıyı stratejik seçim çerçevesinde inceleyen Child (1972a, 

1997: 43) eyleyenin ve seçimlerinin örgütsel analizdeki rolünün, örgütsel çevrenin 

doğasının ve eyleyen ile örgütsel çevresi arasındaki iliĢkinin örgütsel yapıyı 
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Ģekillendirdiğini ileri sürmektedir. Bunun yanı sıra örgüt yapısını etkileyen strateji, 

teknoloji, çevre ve büyüklük koĢul bağımlılıkları literatürde sıklıkla çalıĢılmıĢtır 

(Achcaoucaou vd., 2009: 568; Donaldson, 1999: 51). 

 Politik Sistem Metaforu: Astley ve Van de Ven (1983: 247) mikro ve makro 

seviyede gerçekleĢtirdikleri sınıflandırmada belirlenimci ve özgür iradeci felsefi 

boyutlar ekseninde dört farklı görüĢe yer vermektedir. Bunlardan mikro seviyedeki 

iki farklı görüĢ (sistem-yapısalcı ve stratejik seçim görüĢü) yapıyı örgütsel 

toplulukların oluĢturduğu büyük bir yapı olarak değil tekil örgütler çerçevesinde ve 

örgüt yapısı düzeyinde incelemektedir. Sistem-yapısalcı görüĢ içerisindeki okullar 

sistem teorisi, yapısal iĢlevselcilik ve koĢul bağımlılık kuramı örgüt yapısını sistemin 

iĢlevini etkili bir biçimde yerine getirebilmek için hiyerarĢik olarak düzenlenmiĢ rol 

ve pozisyonlar olarak tanımlamaktadır. Stratejik seçim görüĢü içerisindeki okullar 

stratejik yönetim, kaynak bağımlılığı kuramı, eylem teorisi ve modern karar kuramı 

ise örgüt yapısını; insanlar ve iliĢkilerinin, iktidardaki insanların seçim ve hedeflerine 

hizmet etmek için örgütlenip, toplumsallaĢtığı bir yapı Ģeklinde tanımlamaktadır. 

Özellikle kaynak bağımlılığı kuramı bu doğrultuda örgütlerarası bağımlılık ve güç 

iliĢkilerinin sonuçları ile ilgilenmektedir (Pfeffer, 1972: 329). Morgan (1980: 616)  

benzer Ģekilde politik sistem metaforu içerisinde örgütlerde gücün rolü ve çıkarların 

çatıĢmasının ön plana çıktığını belirtmektedir. Kaynak bağımlılığı kuramı 

çerçevesinde incelendiğinde, geleneksel olarak yöneticilerin seçili stratejilerini 

uygulamasındaki bir çıktı olarak kavramsallaĢtırılan örgüt yapısının, aksine, 

yöneticilerin rollerini kısıtlayıcı bir etkisi de bulunabilir. Bu doğrultuda örgüt 

yapısının; önemli karar alma süreçlerini diğer bir ifadeyle birbirleriyle rekabet 

halinde bulunan örgütlerin hedef ve amaçlarını gerçekleĢtirmelerinde gerekli olan 

kaynakları elde etme arayıĢına yön verdiği belirtilebilir (Marquis ve Lee, 2013: 485). 

 Popülasyon-Ekolojisi Metaforu: Hannan ve Freeman (1977: 929) örgüt-çevre 

iliĢkilerinde uyumlanma yaklaĢımına alternatif olarak örgütsel yapıların çevredeki 

rekabetçi ve ayıklanmacı ortam sebebiyle eylemsiz kaldığını ve uyumun ancak 

popülasyon seviyesinde gerçekleĢebileceğini öne sürmektedir. Hannan ve Freeman 

(1984: 149) göre tekil organizasyonlar çevredeki tehditlere stratejilerinde veya 

yapılarında gerçekleĢtirebilecekleri radikal değiĢimlere rağmen ancak ve ancak 

tepkisiz kalmaktadır. 
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 Sibernetik Sistem Metaforu: koordinasyon, düzenleme ve sistemlerin kontrolü 

üzerine odaklı olan sibernetik sistemin amaç yönelimli olma ve çevreye uyumu 

içeren iki temel dinamiği bulunmaktadır. Bu dinamikler tanımlanan plan 

doğrultusunda stratejik plan uygulanarak amaca ulaĢılmasına, sistemin kontrolüne ve 

çevredeki değiĢimlere ayak uydurabilmek, sistemi amacına taĢımak için geribildirim 

sistemlerinin kullanılmasına olanak sağlamaktadır (Clegg ve Bailey, 2007: 229). 

Sibernetik sistem metaforunun örgütsel alandaki karĢılığı öğrenen örgütler veya 

öğrenmeyi öğrenen örgütler olarak geliĢim göstermiĢtir. Organik örgütsel yapıların 

öğrenen örgütler üzerinde olumlu etkiye sahip olması (Kanten vd., 2015: 1358-366), 

öğrenen örgütlerde katı hiyerarĢik yapıların ekip çalıĢmasını ve bilgi akıĢını 

kısıtlayıcı rolü bulunması (Baldomir, 2009: 2) ve gereksiz hiyerarĢik seviyelerin 

azaltılarak öğrenmenin önündeki engellerin kaldırılması (Serrat, 2009: 2) örgüt 

yapısı ve öğrenen örgüt iliĢkisinde sözkonusudur.   

Gevşek Bağlı Sistem Metaforu: Uyum mekanizmasını kabul eden ve 

kökenlerinin doğa bilimlerine dayandığını belirttiği gevĢek bağlı sistem metaforunda 

Weick örgütlerin düzenli, verimli ve iyi koordineli sistemler olduğu varsayımlarını 

içeren makine ve organizma metaforları karĢısında yer alan duruĢuna vurgu 

yapmaktadır (Morgan, 1980). Burns ve Stalker‟ın mekanik örgütlerde bağlantılılık ve 

organik örgütlerde bileĢenlerin özerkliği ayrımının Thompson‟da birleĢtirilerek her 

ikisininde açık veya kapalı sistemler olarak bir sistem içerisinde ifade edilebileceğine 

yönelik incelendiği görülmektedir. Lawrence ve Lorsch ise bağlantılılık/özerklik 

paradoksuna; farklılaĢmanın iĢbirliği veya iĢlevler arası karar komiteleri benzeri 

bütünleĢme mekanizmaları yaratılarak dengelenebileceği örgütsel çözümünü 

sunmaktadır. GevĢek bağlılığın mantıksal yorumu iĢte bu argümanlar çerçevesinde 

aynı sistem içerisinde eĢ zamanlı olarak hem bağlantılılık hem özerkliğin yan yana 

durabileceği üzerine geliĢtirilmiĢtir (Orton ve Weick 1990: 216). Scott‟a (2003: 271) 

göre farklılaĢma mevcutsa bütünleĢme ihtiyacı vardır tarzındaki bir varsayım 

rasyonel sistemin yaklaĢımı ile tutarlıdır. Çünkü örgütün çeĢitli bölümleri ortak 

hedeflerin hizmetine iliĢkilendirilmiĢ ve sıkı bağlıdır. Bir açık sistem modeli olarak 

gevĢek bağlı sistemler ise özerk eylemlere meyillidir. Buradan hareketle gevĢek bağlı 

sistemler içerisinde bürokratik yaklaĢımın önemsediği yöneticilerin örgütü 

geliĢtirmesi için sıkı sıkıya bağlı bir iliĢki yapısını, kuralları ya da hiyerarĢik 

düzenlemeleri görmenin oldukça zor olduğu ifade edilebilir (Dönmez vd., 2011:3). 
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Tiyatro Metaforu: Örgüt çalıĢmalarında tiyatro metaforunun E. Goffman‟ın 

tiyatro gibi örgütlenme ve K. Burke‟nin tiyatro olarak örgütlenme yaklaĢımları 

önderliğinde iki türlü ele alındığını görülürken, E. Goffman‟ın tiyatro gibi 

örgütlenme yaklaĢımının tiyatroyu insan etkileĢimi çerçevesinde ele alması sebebiyle 

daha metaforik olduğu belirtilmektedir (Boje vd., 2003: 1-4). K. Burke‟nin tiyatro 

olarak örgütlenme yaklaĢımı dil ve yorumsamacı yaklaĢım çerçevesinde örgütü 

irdelerken E. Goffman‟ın tiyatro gibi örgütlenme yaklaĢımı ise tiyatro metaforu 

çerçevesinde örgütteki oyuncular ve sergiledikleri performansı incelemektedir 

(Gusfield, 1991: 329). Morgan (1980: 615-616) tiyatro gibi örgütlenme yaklaĢımına 

benzer Ģekilde tiyatro metaforunu, örgütsel üyelerin aslında insani aktörler olarak 

çeĢitli görevleri kavrayıp resmi ya da resmi olmayan performanslarda bulundukları 

Ģeklinde açıklamaktadır. Diğer bir ifade ile örgütsel yaĢantı insanlar için çoğu zaman 

sorunsuz, sorgulamaya gerek duymadan, hergün yeniden yinelenen iĢlerle ve yaratıcı 

doğaçlamalara gerek kalmaksızın ilerlemektedir (Bryant, 1993: 553). Bu noktada 

tiyatro metaforunun en önemli katkısı doğaçlama etkileĢimler ve rutinlerin analizine 

kelime bilgisi (aktörler, sahneler, kodlar, vb.)  sağlayarak çalıĢanların yaratıcılık ve 

yineliyiciliklerini irdelemesi çerçevesinde gerçekleĢmektedir (Cornelissen, 2004).  

Kültür Metaforu: Smircich (1983: 347) göre iĢlevselci paradigma içerisinde 

örgüt kültürü örgütlerin sahip oldukları birĢeydir ancak yorumsamacı paradigmada 

örgütlerin kendisini, oldukları Ģeyi nitelendirmektedir. Schultz ve Hatch (1996: 552) 

göre ise kültür çalıĢmaları hem yorumsamacı hem de iĢlevselci paradigma içerisinde 

kendine yer edinmiĢtir ve her iki yaklaĢımın zıtlıkları çerçevesinde birleĢtirilerek, 

karĢılıklı etkileĢimler yoluyla diğer bir ifadeyle paradigmalar arası geçiĢkenlik 

yoluyla araĢtırmalar yapılabilir. Bu noktada iĢlevselci paradigma içerisinde, 

yorumsamacı paradigmaya da yakın olarak konumlandırılan kültür metaforundan 

(Morgan'ın 1980: 608) hareketle örgüt kültürü ve örgüt yapısı iliĢkisi iĢlevselci 

paradigma çerçevesinde; aralarındaki uyumun örgütsel performansı arttırdığı ve iki 

ayaklı bir iliĢkiye sahip oldukları Ģeklinde (Janicijevic, 2013: 58) 

değerlendirilmektedir. Öyle ki Mohan (1993: 31) iĢlevselci paradigma içerisinde 

kültür araĢtırmalarının, insan eliyle yaratılan ve somutlaĢtırılan kültürün; ölçülebilir 

örgütsel çıktılar olan verimlilik ve örgütsel yapı arasındaki iliĢkilerinin incelenmesi 

çerçevesinde gerçekleĢtiğini belirtmektedir. 
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Sargut ve Özen (2007: 19) beĢ ana örgüt teorisi olarak yapısal koĢul 

bağımlılık kuramı, kaynak bağımlılığı kuramı, popülasyon ekolojisi kuramı, iĢlem 

maliyetleri kuramı ve yeni kurumsal kuramın Burrel ve Morgan‟ın tanımladığı 

iĢlevselci paradigma içerisinde yer aldığını belirtmektedir. Yukarıda yer alan 

metaforlar ve ilgili örgüt teorileri aracılığıyla iĢlevselci paradigma kapsamında örgüt 

yapısının ele alınıĢ biçimleri ve önemi ifade edilmeye çalıĢılmıĢtır. Ancak iĢlem 

maliyetleri kuramı ve yeni kurumsal kuram çerçevesinde de örgüt yapısının 

değerlendirilmesi söz konusudur. Ġlgili kuramların felsefi varsayımlarının 

incelenmesi Burrell ve Morgan‟daki (1979) yerlerinin belirginleĢmesi ve örgüt 

yapısını ele alıĢ biçimlerinin anlaĢılması açısından önemlidir. Sargut ve Özen‟e 

(2007: 20-21) göre iĢlem maliyetleri kuramı gerçekçi, pozitivist, indirgemeci 

(sınırlıda olsa ussal seçim) ve nomotetik felsefeye dayanmaktadır. Yeni kurumsal 

kuram ise varlıkbilimsel açıdan kurulmuĢ gerçekçilik (gerçekliğin toplumsal olarak 

kurulması), bilgibilimsel açıdan pozitivist, insan doğası açısından etkileĢimcilik (yapı 

ile eyleyen arasında karĢılıklı etkileĢim) ve metodolojik açıdan anlama (toplumsal 

inĢaya dayalı kısmen nomotetik) felsefelerine yatkın durmaktadır. 

İşlem Maliyetleri Kuramı: Rasyonelite varsayımını temel alan iktisat 

biliminde örgütler iyi tanımlanmıĢ amaçlara ulaĢmak için kullanılan araçlar olarak 

nitelenmektedir (Fuat, 2007: 193). Farklı örgüt iktisatçıları tarafından hiyerarĢik 

yapı, farklı iĢbirliği mekanizmalarını ifade etmektedir ve bu doğrultuda örgütsel 

yapıya iliĢkin; bilgi iĢleme Ģebekesi, denetim ve kontrol mekanizması, içsel iĢgücü 

piyasası ve teĢvik edici bir yapı, kontrat bağıntıları ifadeleri örnek olarak belirtilebilir 

(Zhou, 2008: 30). ĠĢlem maliyetleri kuramında örgütleri üretim birimleri olarak gören 

klasik iktisat bakıĢ açısının yerine, kritik olan faaliyetin; üretim değil, üretilen mal ve 

hizmetlerin değiĢimi ve bu değiĢimi üreten örgüt yapıları olduğu belirtilmektedir 

(Tan ġahin, 2007: 13). Bu noktada iĢlem maliyetlerinin örgütsel yapı bileĢenleriyle 

olan iliĢkisinin kökenleri bölümler, fonksiyonlar ve örgütün coğrafik birimleri 

arasındaki içsel iĢlemlerden oluĢmaktadır (Strebinger ve Treiblmaier, 2006: 83). 

Donaldson (1995: 177) iĢlem maliyetleri kuramının yapısal koĢul bağımlılık 

kuramına ait organik yapı hakkındaki geleneksel görüĢleri reddettiğini ve iĢlem 

maliyetleri kuramına göre çevresel belirsizliğin organik değil mekanik yapıyı 

gerektirdiğini belirtmektedir. 
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Yeni Kurumsal Kuram: Örgütler için yasallık sunan kurumsal çevre örgütsel 

yapı ve iĢleyiĢleri Ģekillendirirken kendisiyle de benzeĢtirmektedir (Bolat ve Seymen, 

2006: 248-249). Özellikle biçimsel örgüt yapılarının kurumsal çevredeki mitler 

(kurumsallaĢmıĢ ürünler, kurallar, hizmetler, teknikler ve programlar) aracılığı ile 

eĢbiçimlileĢtiği belirtilebilir (Meyer ve Rowan, 1977: 340-341). DiMaggio ve Powell 

(1983: 147-148) bürokratikleĢme ve rasyonelleĢme ile örgütlerin, verimlilik ihtiyacı 

ve rekabet ekseninde homojen örgütsel yapılar oluĢturduğunu ancak örgütsel değiĢim 

için bu ikilinin rolünü artık yirminci yüzyılın ikinci yarısının güçlü 

rasyonelleĢtiricileri olan devlet ve mesleki kuruluĢlara bıraktığını belirtmektedir. Bu 

noktada ekonomideki rasyonel aktör yaklaĢımının aksine Meyer ve Scott‟ın 

çalıĢmasında biçimsel örgütsel yapıların verimli olmaktan çok, rasyonel olma 

çevresel tepkisi ile Ģekillenen örgütsel fenomenler olduğuna dikkat çektiği 

belirtilmektedir (Carley, 2002: 213). ĠĢte bu değiĢen koĢullarda Dimaggio ve Powell 

(1991: 13) yeni kurumsal kuramdaki yapısal vurguyu irrasyonel biçimsel yapının 

sembolik gücü ve gevĢek bağlantılılık olarak açıklamaktadır.  

 Örgüt yapısı yorumsamacı, radikal insancıl ve radikal yapısalcı 

paradigmalarda iĢlevselci paradigmada olduğu kadar yoğun iĢlenmemiĢtir. Bu 

doğrultuda yorumsamacı, radikal insancıl ve radikal yapısalcı paradigmalar 

genelinde örgütsel yapı, ilgili metaforlar üzerinden değil paradigmalar genelinde 

değerlendirilecektir. 

  Yorumsamacı Paradigma: Yorumsamacı paradigma sosyal dünyayı 

varlıkbilimsel açıdan istikrarsız bulur ve sosyal gerçekliği somut olarak değil de, 

bireyin öznel ve öznelerarası deneyimlerinin bir ürünü olduğu Ģeklinde yorumlar 

(Morgan, 1980: 608). Yorumsamacı gelenek mikro seviyedeki analizler ile 

katılımcıların sosyal eylemlerinin anlamlarına odaklanır, eylemlerinin anlamlarını 

onları verili olarak kabullenmelerinden ziyade müzakare etmeleri gerekliliğine vurgu 

yapar (Aldrich ve Ruef, 2006: 43). Yorumsamacı gelenekte örgüt yapısına iliĢkin 

olarak örgütsel yapı dıĢarıda keĢfedilmeyi bekleyen herhangi bir Ģey değildir. Aksine 

aktörler önce deneyimleyerek ve karĢılıklı olarak simgesel yapılanma eyleminde 

bulunarak örgütsel yapıyı tanımlamaktadır. Bu durum aktörlerin örgütsel yapıyı 

anlaması ve yapının sosyal değerlendirmesini yapması Ģeklinde ifade edilebilir. ġunu 

belirtmek gerekir ki hiçbirĢey örgüt içerisindeki günlük yaĢamın bir unsuru olan 

örgütsel ağızdan, örgüt ve yapısının sosyal değerlendirmesinde daha açıklayıcı 
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değildir (Akbari, 1988: 65-66). Bu anlamda yorumsamacı gelenek örgütsel yapı ya 

da sosyal iliĢkilerin nesnel olarak bilindiğini ve sorunsuz olduğunu kabullenmemekle 

beraber bireylerin sosyal dünyada neden ve nasıl etkileĢtiklerini, katılımcı rol 

aldıklarını sosyalleĢmeleri çerçevesinde kesin durum ve anlamlara yüklemektedir 

(Orlikowski ve Baroudi, 1991: 13). Örgütsel yapıyı sembolik etkileĢimci ve 

etnometodolojik yaklaĢımlar çerçevesinde de değerlendirmek mümkündür. Sembolik 

etkileĢimci yaklaĢımda örgütsel yapı ve formlar dıĢarıdan koĢullandırılmaktan ziyade 

doğası gereği örgütsel amaç ve örgütlemenin karmaĢık ve incelikli uzlaĢımına 

bağlıdır. Etnometodolojik anlamda ise biçimsel örgüt kavramı soyut olarak 

nitelendirilmekte ve örgütün sosyal aktörler tarafından paylaĢılan tanımları 

araĢtırılmaktadır (Strati, 2000: 55-56). Örneğin etnometodolojiye göre bürokrasinin 

kendisinin kesin bir anlamı yoktur ancak varlığı, toplumsal olarak onaylanmıĢ 

kullanımı sonucu söz konusu olmuĢtur (Hassard, 1993: 102-103).  

Radikal İnsancıl Paradigma: gerek yorumsamacı, gerek radikal insancıl 

paradigma olsun her ikisininde oluĢumunda bireylerin içinde yaĢadıkları dünyayı 

yarattıkları düĢüncesi yatar. Ancak yorumsamacı paradigmada bu sürecin doğası 

anlaĢılmaya çalıĢılırken radikal insancıl paradigma süreci eleĢtirerek insanın kendi 

doğasına yabancılaĢtığını savunmaktadır ve bu açıdan eleĢtirel teori ile de yakından 

bağlantılıdır (Burrel ve Morgan, 1979: 279). EleĢtirel teori, eleĢtirmenin de ötesinde 

değiĢtirmeyi ve dönüĢtürmeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken belirli bir durumdaki 

çıkar iliĢkilerini ortaya çıkarıp, durumun eĢitlik ve demokrasiye uygunluğunu 

eleĢtirmektedir (Turan vd., 2015: 285). Bu bağlamda eleĢtirel teori yönetimi her ne 

kadar hegemonyanın modern bir anlatım biçimi olarak görse de asla yönetim karĢıtı 

bir konumda bulunmamaktadır (Alvesson ve Deetz, 2005. 73). Örgütsel yapının 

reddinin yerine, eleĢtirel teoride önemli bir yer tutan feminist söylem aracılığıyla; 

liderlik konumları dahil iĢlerin rotasyonu ve karĢılıklı mutabakata dayalı karar alma 

uygulamaları çerçevesinde hiyerarĢi ve iĢ bölümünün çarpıcı Ģekilde azaldığı 

feminist örgütsel yapının önerilmesi (Martin, 2003: 76) eleĢtirel teorinin bu 

özellikleri doğrultusunda örnek olarak verilebilir. Bunun yanı sıra örgüt kuramları 

açısından sıklıkla tartıĢılan bir diğer kavram olan postmodernizmin, modernist bir 

kökene dayanması sebebiyle Burrell ve Morgan‟ın incelediği paradigmalarda yeri 

olmadığı (Yıldırım, 2007: 384), yorumsamacı paradigma ile birlikte kendilerini bilim 

karĢıtı ve pozitivizmi kabullenmedikleri Ģeklinde tanımladıkları (Lakomski ve Evers 
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(2011: 30) ve hatta yorumsamacı ve postmodern tartıĢmaların, kimi zaman aynı 

mücadelenin farklı ifade biçimlerini oluĢturdukları (ġiĢman, 1998: 400) ifade edilse 

de, kendisine, bilgibilimsel postmodernizm olarak radikal insancıl paradigma ve 

dönemsel postmodernizm olarak dört paradigmanın tam ortası içerisinde yer 

bulduğunu (Erdemir ve Koç, 2010: 40) belirtmek mümkündür. 1990‟lı yıllar 

itibariyle eleĢtirel teori içerisinde yeni bir akım olarak yükselen postmodernizm, 

moderniteyi doğaçlama ve yaratıcı düĢüncenin önleyicisi, bürokrasinin bir kopyası 

ve araçsalcılık mağduru olarak tanımlamaktadır  (Adler vd., 2007: 140). 

Bilgibilimsel postmodernizmde yapı miti sürekli oluĢturulan sosyal yaĢamın basit bir 

yönüdür ve formal yapının imkansızlığı söz konusudur (Parker, 1992: 10). Dönemsel 

postmodernizm ise örgüt yapısının geleneksel modernist bürokratik formundan 

arındırılması gerektiğini savunmaktadır (Hassard, 1994: 317).  

 Radikal Yapısalcı Paradigma: Temelleri sosyal ve doğal dünyanın 

materyalist bakıĢ açısına dayanan radikal yapısalcı paradigma bilgibilimsel olarak 

pozitivist olmakla beraber varlıkbilimsel olarak somut gerçekliğin insan aklının 

dıĢında olduğuna vurgu yapmaktadır. Ġlk ve en önemli amacı sosyal iliĢkilerdeki 

statükonun eleĢtirilmesidir. Ancak sadece eleĢtirmekle kalmaz, değiĢtirmeyi de 

arzular (Burrell ve Morgan, 1979: 326). Özellikle Marksist, neo-Marksist veya 

Weberyan Radikal yorumlardan yararlandığı belirtilebilir (Westwood ve Clegg, 

2003: 5). Bu bağlamda radikal yapısalcı paradigma sosyal yapılardaki hegemonyanın 

kaynaklarını tanımlamayı ve diğerlerini, gömülü bulundukları bu yapılarda sosyal 

değiĢime ikna etmeyi arzulamaktadır (Hurt ve Callahan, 2013: 6). Örneğin Radikal 

yapısalcı paradigmanın örgütsel yapı, formal programlar ve bunların topluluk 

üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik kullanılıĢı; örgütün kollektif sosyal bilincinin 

hedef alınarak iĢ güvenliği ve iĢ memnuniyeti hizmetinde rasyonelleĢme ve 

kooptasyondan kaçınmasına yardımcı olmasına yön gösterebilir (O'Conner ve 

Netting, 2009: 175) 

 Örgüt bilimi ve araĢtırma gündemi evrilmeye devam ettikçe Burrell ve 

Morgan‟ın (1979) geliĢtirdiği dörtlü paradigma sistemi problemlerle ve baskılarla 

karĢı karĢıya kalmaya baĢlamıĢtır (Deetz, 1996:191). Sulkowski‟ye (2013: 53) göre 

Burrell ve Morgan‟ın (1979) önerdiği paradigma ayrımı özellikle birçok düĢünce 

okulunun geliĢtirdiği kuram ve yaklaĢımla uyumlu olmaması sebebiyle kesinlikle 

tam olarak mükemmel değildir. Yine de, araĢtırmacıların kendilerini 



 

46 

 

konumlandırmalarına dair yaĢayabilecekleri sıkıntılara rağmen, Burrell ve Morgan'ın 

gerçekleĢtirdiği örgütsel analiz ile oldukça kullanıĢlı bir çerçeve sunduğu ifade 

edilmektedir (Clegg, 1982: 381). Öyle ki örgüt teorisi alanında son yarım yüzyılda en 

çok referans gösterilen çalıĢmalardan biri olarak belirtilmektedir (Hassard ve Cox, 

2013: 1701). Her ne kadar geliĢtirilmeye gereksinim duyulan yönlerinin bulunduğu 

vurgulansa da (Louis, 1983: 156), Burrell ve Morgan‟ın sunduğu çerçeve; ilgili 

paradigmalar, metaforlar ve ortaya koyduğu örgütsel analizler aracılığıyla örgütsel 

yapının tanımlanması ve öneminin değerlendirilmesinde, bu araĢtırma kapsamında 

faydalı bir araç olarak kullanılmıĢtır.  

 Orlikowski ve Baroudi (1991: 9) pozitivist araĢtırma felsefesi içerisinde 

fiziksel ve sosyal dünyaya iliĢkin inanıĢları örgütsel yapı örneğinde; örgüt yapısının 

nesnel olduğu ve bundan dolayı kontrol aralığı, iĢ bölümü, biçimselleĢme, 

merkezileĢme ve hiyerarĢi seviyeleri gibi bir takım araĢtırmacı icadı ölçümler ve 

unsurlar aracılığıyla temsil edilebileceği, Ģeklinde açıklamaktadır. Bu araĢtırmada ise 

örgüt yapısının benzer Ģekilde pozitivist araĢtırma felsefesi, diğer bir ifade ile Burrel 

ve Morgan‟ın (1979) geliĢtirdiği çerçevede iĢlevselci paradigma ekseninde ampirik 

olarak inceleneceği belirtilebilir.  

 

2.2. ÖRGÜTSEL YAPIYI OLUġTURAN UNSURLAR 

 

 YaklaĢık 50 yıl boyunca örgütsel yapının tasarımı geleneksel olarak çalıĢılmıĢ 

ve derinlemesine incelenmiĢtir (Herneus vd., 2013: 27). GerçekleĢtirilen 

araĢtırmalarda örgütsel yapıyı oluĢturduğu belirtilen çok sayıda unsur tanımlanmıĢtır 

(Gao vd., 2009: 269). Farklı araĢtırmacılar tarafından tanımlanan bu yapısal unsurlar; 

idari birim, otonomi, merkezileĢme, karmaĢıklık, farklılaĢma, biçimselleĢme, 

bütünleĢme, profesyonelleĢme, denetim alanı, uzmanlaĢma, standartlaĢma, dikey 

kapsam ve yetki devri olarak belirtilebilir (Aquinas, 2008: 124-125). Dalton vd. 

(1980: 51) ise örgütsel yapıya ait unsurları yapısal ve yapılaĢma unsurları olarak iki 

kategori altında incelemiĢtir. Yapısal unsurlar örgütün daha çok fiziksel karakterini 

yansıtan büyüklük, yatay/dikey hiyerarĢi, yönetsel yoğunluk ve denetim alanı 

unsurlarıdır. YapılaĢma unsurları ise merkezileĢme, biçimselleĢme ve 

uzmanlaĢmadan oluĢmaktadır. Tablo 6, örgütsel yapıyı inceleyen çalıĢmaların ele 

aldığı yapısal unsurları ortaya koymak için tasarlanmıĢtır. 
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Tablo 5. Örgütsel Yapıyı Ġnceleyen AraĢtırmalar 

 
 

Yazarlar 
 

Ġncelediği Yapısal Unsurlar 

Hall vd., 1967 KarmaĢıklık, biçimselleĢme 

Pugh vd., 1968 
BiçimselleĢme, konfigürasyon, uzmanlaĢma, 

standartlaĢma, merkezileĢme 

Child, 1972b 
Formalizasyon, standardizasyon, dikey kapsam, 

uzmanlaĢma, merkezileĢme 

Payne ve Mansfield, 

1976 

StandartlaĢma, biçimselleĢme, uzmanlaĢma, dikey 

kapsam, astların oranı, merkezileĢme 

Hinings vd., 1996 UzmanlaĢma, standartlaĢma, merkezileĢme 

Lin ve Germain, 2003 MerkezileĢmeme, biçimselleĢme 

Olson vd., 2005 MerkezileĢmeme, uzmanlaĢma, biçimselleĢme 

Andersen ve Jonsson., 

2006 
MerkezileĢmeme, uzmanlaĢma, biçimselleĢme 

Jansen vd., 2006 MerkezileĢme, biçimselleĢme, bağlantılılık 

Chatzoglou vd., 2011 
BiçimselleĢme, profesyonelleĢme, merkezileĢme, dikey 

farklılaĢma, uzmanlaĢma 

Ghorbani vd., 2011 BiçimselleĢme, uzmanlaĢma, merkezileĢme 

  

 Tablo 5 ele alındığında, yıllar itibariyle örgütsel yapıyı oluĢturan unsurların 

merkezileĢme, biçimselleĢme ve uzmanlaĢma çerçevesinde yoğunlaĢtığı belirtilebilir. 

Ayrıca örgütsel yapının merkezileĢme, biçimselleĢme ve uzmanlaĢma unsurları 

birçok araĢtırmada yapının ana unsurları olarak çalıĢılmıĢtır (Reimann, 1973: 462; 

Van de Ven, 1976: 70; Fry ve Slocum, 1984: 225-26; Schaffer, 1986: 57; Olson vd., 

2005. 55; Dicle ve Okan, 2015: 63). Bu araĢtırma kapsamında örgütsel yapının 

unsurlarına iliĢkin olarak merkezileĢme, biçimselleĢme ve uzmanlaĢma boyutları 

incelenecektir. 
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2.2.1. MerkezileĢme  

 

 MerkezileĢme kavramı örgüt içerisinde gücün tanımlanmasına bağlıdır ve 

örgüt içerisinde güç genellikle kararların alınması sürecinde kullanılmaktadır 

(Jangkwun, 1986: 37). Kararların alınmasında, yetkide güç örgütün üst düzey 

yönetimine ait ise merkezileĢme, eğer kararların alınmasında örgütün alt 

düzeyindekiler yetkilendirilmiĢ ise merkezileĢmeme durumu söz konusudur (Tran ve 

Tian, 2013: 230).  MerkezileĢmede yetki hiyerarĢisi, görev ve sorumlulukların yerine 

getirilmesinde karar alma yetkisinin yoğunlaĢtığı yeri ifade etmektedir (Al-

Qatawneh, 2014: 32). Diğer bir ifade ile yetki hiyerarĢisi kimin kime rapor verdiğini 

ve her bir yönetici için denetim alanını ortaya koymaktadır. Denetim alanı dar 

olduğunda hiyerarĢinin uzun, demetim alanı geniĢ olduğunda ise yetki hiyerarĢisinin 

kısa olduğu belirtilmektedir (Daft, 2013: 18). 

 Rogelberg (2007: 586) yüksek derece merkezileĢmiĢ ve yüksek derece 

merkezileĢmemiĢ yapıları tanımlamakta, özelliklerini nitelemektedir. Yüksek derece 

merkezileĢmiĢ yapılar kararların birçoğu ya da tamamının sıklıkla üst yönetim 

ekibini oluĢturan, gücün sahibi olan bireyler veya küçük gruplar tarafından alındığı 

yapıdır. Örgüt içerisinde gücün merkezileĢmesi formal kurallar, politikalar, iĢ 

tanımlamaları veya dikte yoluyla gerçekleĢmektedir. Bunun yanı sıra yaygın biçimde 

merkezileĢme, liderin maksatlı olarak kilit konumdaki bilgiye eriĢimi engellemesi 

örneğine benzer Ģekilde, güç sahiplerinin tanımladığı ve desteklediği davranıĢlar ve 

normlar aracılığında informel olarak da oluĢabilmektedir. Yüksek derece 

merkezileĢmemiĢ yapılarda ise güç ve karar alma örgütteki bireyler arasında dağılım 

göstermektedir. Bu tarz örgütlerdeki çalıĢanlar çalıĢmalarını etkileyecek günden güne 

alınan kararlar ya da diğer önemli kararlar üzerinde yetki ve fırsat sahibidir. Pleshko 

ve Nickerson (2008: 97) yüksek seviye merkezileĢmede kritik kararların ancak ve 

ancak üst yönetim düzeyinde alındığını belirtmektedir.  

 Robbins ve Judge (2013: 485) merkezileĢmiĢ bir örgütün doğası gereği 

yapısal olarak, merkezileĢmemiĢ bir örgütten farklı olduğunu vurgulamaktadır. 

MerkezileĢmemiĢ bir örgütte; problemlerin çözümünde daha hızlı davranılabilir, 

kararlara daha çok insanın katılımı sağlanabilir ve çalıĢanların iĢ yaĢamlarını 

etkileyen kararları alanlara karĢı daha az yabancılaĢma hissetmelerinin söz konusu 

olduğu belirtilebilir. Ayrıca örgütleri daha esnek ve sorumlu hale getirmek için 
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yönetim çabalarının; olaylara daha yakın ve problemler hakkında üst düzey 

yöneticelerden daha çok bilgi sahibi olan alt düzey yöneticileri, merkezileĢmemiĢ 

karar alma davranıĢına yönlendirdiği ifade edilebilir. Robbins‟e (1990: 110) göre 

karar almada merkezileĢmemenin içerdiği bazı avantajlar bulunmaktadır: Bunlar, 

eĢitlikçi ve demokratik bir kültür yaratırken personel güçlendirme için fırsat 

sağlaması ve yeni becerilere imkan tanımasıdır. Ford vd. (1988: 186) ise karar alma 

yetkisinde merkezileĢmemenin bir takım dezavantaj ve maliyetlere sebebiyet 

verdiğine vurgu yapmaktadır. HiyerarĢinin alt seviyesindekiler karar alabilmek için 

“büyük resmi” görebilecek yeteneğe sahip olamayabilirler dolayısıyla yavaĢlama ve 

ertelemeler oluĢabilir ya da merkezileĢmemiĢ iĢlemleri üst yöneticiler, karar alma 

iĢleminin ayrıntılı bilgi sistemine gereksinim duyması sebebiyle daha etkin olarak 

gerçekleĢtirebilir. Ayrıca alt düzey çalıĢanları karar alma için donatmak da ek 

maliyetler gerektirebilir. 

 

2.2.2. BiçimselleĢme  

 

 BiçimselleĢme,  kurallar, prosedürler, talimatlar ve iletiĢimin yazılı olma 

derecesi (Pugh vd., 1968: 75), formal kurallar, standart ilkeler, kararlar ve çalıĢma 

iliĢkilerini yöneten prosedürlerin derecesi (Pertusa-Ortega vd., 2010: 312), formal 

kurallar, düzenlemelerin varlığı ve örgütün bu kuralları yerine getirme çabası 

(Caruana vd., 1998: 19) olarak tanımlanabilir.  

 Örgüt içinde ilkeler örgütün amaçlarını yerine getirmedeki temel yönerge 

ve prensiplere dayanmaktadır. Ġlkeler büyük düĢünce ve tasarımlarda yer almaktadır 

ve örgütün yerleĢtirmek istediği kültürde kendini göstermektedir. Ġlkeler tüm 

sistemler için zorunlu bir gereksinimdir. Örneğin yönetsel açıdan doğada yaygın 

olarak bulunan ilkeler (iĢe alma, eğitim ve geliĢtirme gibi) yöneticilere nasıl 

yöneteceklerine dair temel prensipler sunmaktadır. Bununla beraber katı bir biçimde 

belirtilen, bireylerin uymak zorunda oluğu kurallar ve düzenlemeler de 

bulunmaktadır. Bunlar sıkı sıkıya izlenmesi gereken kurallarla belirlenmiĢ davranıĢ 

kodlarıdır. Sapmak için bir alan yoktur. Bu noktada prosedürler ise herhangi bir iĢi 

gerçekleĢtirmek ya da onun adımlarını atabilmek için var olan kullanıĢlı yöntemlerin 

bir ifadesidir ve örgütlerin geçerli düzeni içerisinde oluĢturulmaktadır (Kondalkar, 

2009: 47). 
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 Aquinas (2008:107) ilkeler, kurallar, prosedürler ve biçimselleĢmenin diğer 

anlamlarının daha önceden, beklenen davranıĢların belirtilmesi aracılığıyla dikey 

koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olduğunu belirtmektedir. Bu açıdan ilkeler; 

genel yönergeler sağlayarak örgüt içerisinde çalıĢanların beklenilen iĢleri yapmasına, 

prosedürler; yinelenen durumlar için atılacak adımların bir bir tanımlanmasına, 

kurallar; belirli bir durumda neyin yapılması, neyin yapılmaması gerektiğinin 

belirtilmesine ve iĢ açıklamaları ise belirtilen iĢlerle ilgili görev ve eylemlerin 

detaylandırılmasına karĢılık ifade edilmektedir. 

 Hage ve Aiken (1967: 79) biçimselleĢmenin iki boyutuna dikkat 

çekmektedir. Bunlar iĢlerin kodifikasyonu ve kuralların gözlemlenmesidir. ĠĢlerin 

kodifikasyonu, iĢe iliĢkin açıklamaların belirtilmiĢlik derecesine karĢılık gelmektedir 

ve örgüt çalıĢanlarının yaptıklarını tanımlayan kuralların sayısı ile 

nitelendirilmektedir. Kuralların gözlemlenmesi ise çalıĢanların iĢ kodlama ile kurulan 

standartlara uyumunun derecelendirilmesidir. Aiken ve Hage (1968: 926) daha sonra 

bu iki boyuta ek olarak iĢlerin belirginliğini, iĢi tanımlayan prosedürlerin bir bir 

anlatılma derecesi ve biçimselleĢmenin bir diğer boyutu olarak tanımlamıĢtır. 

 BiçimselleĢme en iyi deneyimlerin örgütsel hafızaya atılmasına imkan 

tanımakta, bilginin verimli kullanılıĢı doğrultusunda performansa özellikle de 

kıymetli bilginin toplanması ve öncelikler ile değerlerin iletimi aracılığıyla hizmet 

ederek pozitif etki sağlamaktadır (Chatzoglou vd., 2011: 668). Hall ve Tolbert‟e 

(2016: 34-35) göre biçimselleĢme iki ucu keskin bir bıçak gibidir ve 

biçimselleĢmenin olası olumsuz sonuçları da bulunmaktadır.Yüksek derece 

biçimselleĢme, yöneticileri, çalıĢanlarını kontrol altına alabilmek için daha açık 

kurallar aramaya yönlendirirken yöneticilerin zorunlu kuralların ötesinde çalıĢanların 

davranıĢlarını etkileme becerisini sınırlandırmaktadır. Dolayısıyla kurallara bağlı ve 

katı örgütlerde müĢteri taleplerine, arzda doğabilecek değiĢikliklere ve diğer 

zorluklara karĢı baĢ edebilecekleri neredeyse hiç esneklik bulunmamaktadır. Ġronik 

olarak, çalıĢanların davranıĢlarını kontrol altına almak için koyulan kurallar, onlara 

yöneticilerin direkt denetiminden özerklik sağlamaktadır. Bir diğer dezavantaj ise 

kural koyucular tarafından sezinlenemeyen bir problem ile karĢılığında çalıĢanların 

probleme karĢı etkin tepki verebilmesini yüksek derece biçimselleĢmenin 

engellemesidir. Uyulması gerekli kurallar iĢ süreçlerini örgüt için verimli olmayan 

yollar aracılığıyla yavaĢlatmaktadır. 
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2.2.3. UzmanlaĢma  

 

 Örgütsel yazında karmaĢıklık ve uzmanlaĢma unsurlarının kimi zaman ayrı 

birer yapısal unsur olarak ele alındığı kimi zaman da birbirleri yerine kullanılıdığı 

görülmektedir. Ghorbani vd. (2011: 2033) her iki kavramı ayrı birer yapısal unsur 

olarak ele almaktadır. Ona göre karmaĢıklık örgütte var olan bölünmelerin miktarı, 

uzmanlaĢma ise iĢlerin bölünmesi ve görevlerde ustalaĢılmasını ifade etmektedir. 

Jangkwun‟a göre (1986: 35) ise karmaĢıklık kavramının bir diğer alternatifi olarak 

uzmanlaĢma unsuru; farklı mesleki görevlerin sayısı veya örgüt içerisindeki farklı 

fonksiyonel etkinlikleri gözeten bir kavram olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca 

karmaĢıklık, günlük rutin iĢlerin bölünmesi ve sistemleĢtirilmesinin aksine eğitim 

yoluyla kazanılan deneyime vurgu yapan bir uzmanlaĢma halidir.  Bu doğrultuda 

Hall vd. (1967: 905) karmaĢıklık yani uzmanlaĢmanın örgüt içerisindeki mesleki 

uzmanlık alanlarının sayısı ve her biri için duyulan eğitim ihtiyacının uzunluğu 

derecesi ile ölçülebileceğini belirtmektedir.  

 Andersen ve Jonsson (2006: 238-239) uzmanlaĢma ile karmaĢıklığı eĢ 

anlamlı olarak kullanarak; yatay farklılaĢma, dikey farklılaĢma ve boyutsal 

farklılaĢma olmak üzere üç alt kategoride incelenebileceğini belirtmiĢtir. Dikey 

farklılaĢma hiyerarĢik seviyelerin sayısını, yatay farklılaĢma fonksiyon, departman 

ve iĢlerin sayısını ifade etmektedir (Ford ve Slocum, 1977: 562). Boyutsal 

farklılaĢma ise örgütün ofis, fabrika ve çalıĢanlarının konumlarının coğrafi olarak 

dağılım derecesi ile ilgilidir (Pertusa-Ortega vd., 2010: 312). Bu açıdan 

yaklaĢıldığında karmaĢıklık unsuru ekseninde yatay farklılaĢmanın, uzmanlaĢma ile 

benzer anlamda kullanılması daha gerçekçi bir olgudur (Rondeau, 1995: 137) ve 

karmaĢıklık ile uzmanlaĢmanın neden birbirleri yerine kullanıldığının anlaĢılması 

açısından fayda sağlamaktadır.  

Pugh vd. (1968: 72-73) uzmanlaĢmanın, örgüt içerisindeki iĢbölümü ve resmi 

görevlerin örgütteki pozisyonlar arasındaki dağıtımı ile ilgili olduğunu ifade 

etmektedir. Child‟a göre (1972b: 2)  uzmanlaĢma, fonksiyonel uzmanlaĢma ve görev 

uzmanlaĢması olarak ikiye ayrılmaktadır. Fonksiyonel uzmanlaĢma resmi görevlerin 

ayrı ve belirli fonksiyonel alanlara ayrılma derecesini ifade ederken, görev 

uzmanlaĢması resmi görevlerin fonksiyonel alanlar içerisinde belirli ve ayrı 

pozisyonlara ayrılma derecesini ortaya koymaktadır. Diğer bir ifade ile fonksiyonel 
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uzmanlaĢma departman ve bölümlerin sayısını, görev uzmanlaĢması ise belirgin 

iĢlerin sayısını açıklar niteliktedir (Rondeau, 1995: 126). 

 Olson vd. (2005: 52) yüksek uzmanlaĢmıĢ örgütlerin bünyelerinde uzman 

çalıĢanlar barındırdığını, bu uzmanların kendi alanlarında ve karmaĢık çevrelerde 

görevlerini en iyi Ģekilde tamamlayabilme yetisine sahip olmalarından dolayı örgüte 

değiĢen çevresel koĢullar karĢısında hızlı tepkiler sunması avntajı sağlayacağını 

belirtmektedir. Herneus (2013: 27) ise birimler arasında farklılaĢmaya neden olarak 

uzmanlaĢmanın, çalıĢanların iĢbirliği yapmalarını zorlaĢtırıcı sonuçlarının olduğuna 

vurgu yapmaktadır. 

 Örgütsel yapının örgüt stratejisi ile uyumlu olması üstün performans için 

beklenilen bir durumdur. Örgütsel yapı farklı sosyolojik çerçevelerde 

değerlendirilebilen bir olgu olarak literatürde yer alsa da özellikle iĢlevselci sosyoloji 

içerisinde; merkezileĢme, biçimselleĢme ve uzmanlaĢma biçiminde örgütsel yapıyı 

oluĢturan unsurların, örgüt stratejileri ile uyumu yakalaması beklenmektedir. Örgüt 

stratejileri denildiğinde temel stratejilerin ötesinde kurumsal düzey stratejiler, iĢ 

düzey stratejileri ve fonksiyonel stratejilerin varlığı akıllara gelmektedir. Bu noktada 

üçüncü bölüm iĢ düzey stratejileri ve jenerik rekabet stratejilerini derinlemesine 

açıklamak amacıyla kurgulanmıĢtır.  
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3. BÖLÜM 

Ġġ DÜZEYĠ STRATEJĠLER 

 

 

3.1. Ġġ DÜZEYĠ STRATEJĠLER 

 

 Strateji araĢtırma alanındaki en temel ayrım stratejinin içerik ve süreci ile 

ilgilidir (Hermann, 2005: 112). Belirli verili durumlar için uygulanan örgütsel 

stratejilerin neler olduğu ya da neler olabileceğini tanımlayan içerik araĢtırmalarında 

temel amaç kurumsal ve iĢ düzeyi stratejilerin örgüt içindeki uygulamalarının 

mukayese edilmesi olarak belirtilmektedir (Wagner, 1994: 9). Bir örgütün stratejik 

duruĢu iki sorunun yanıtı ile açıklanmaktadır: Örgüt nerede rekabet etmektedir ve 

nasıl rekabet etmektedir? Birinci soru örgütün faaliyetlerinin kapsamı ve hareket 

alanının belirlenmesine yöneliktir. Ġkinci sorunun cevabı örgütün yer aldığı pazarda 

rakiplerine göre rekabet avantajını nasıl planlayacağı ile ilgilidir. Birincisi stratejinin 

kurumsal strateji, ikincisi ise stratejinin iĢ stratejisi ayağını oluĢturmaktadır (Grant, 

2013: 72). Beard ve Dess (1981: 664) örgütsel strateji konseptinin hiyerarĢik seviye 

ile orantılı biçimde, sırasıyla yukarıdan aĢağıya (hiyeraĢik düzende) kurumsal düzey 

stratejiler, iĢ düzeyi stratejiler ve fonksiyonel stratejiler olarak uygulandığını ve bu 

Ģekilde sınıflandırılabileceğini belirtmektedir. Hill ve Jones (2008: 5) bu üçlü 

arasındaki iliĢkiyi vaka analizi incelemesi üzerinden açıklamaktadır. ĠĢ düzeyi 

stratejinin baĢarılı olabilmesi ve rekabet avantajının kurulabilmesi, iĢletmenin üretim, 

pazarlama, ar-ge gibi fonksiyonel stratejilerinin doğru tanımlanması gerekliliğine 

dayanmaktadır. Örneğin; iĢletme farklılaĢma ya da maliyet liderliği stratejisi için 

farklı yeteneklere ihtiyaç duyduğunu bilmelidir. Kurumsal düzey strateji ve iĢ düzey 

strateji arasındaki iliĢki ise iĢletmenin tek-iĢletme Ģirketi olup olmadığına göre 

farklılaĢmaktadır. Tek-iĢletme Ģirketi için kurumsal düzey strateji ile iĢ düzeyi 

stratejinin özdeĢ olması beklenirken, çok Ģirketli bir iĢletme açısından her bir 

Ģirketinin iĢ düzeyi stratejilerinin farklı olabileceği ifade edilmektedir. 

Uygulanabilecek Ģirket iĢ düzeyi stratejilerine ise jenerik rekabet stratejilerini 

oluĢturan farklılaĢma, maliyet liderliği ve odaklanma stratejileri ilgili analiz 

kapsamında örnek olarak verilmektedir. 
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 Oldukça iyi bilinen iki iĢ düzeyi iĢletme stratejisi, Miles ve Snow‟un strateji 

tipolojileri ve Porter‟ın rekabet stratejileri olarak belirtilmektedir (Segev, 1989: 487; 

Wan, 2004: 5). Porter (1980) iĢ stratejileri teorisinde gerçekleĢtirdiği devrim, ve 

yarattığı paradigma kayması ile iĢ stratejileri araĢtırma alanını, bütünleĢik değer 

yaratma olgusuyla Ģekillendirmeye devam etmektedir. Böylece Porter hem 

araĢtırmacıları hem de teorisyenleri strateji tipolojileri (Miles & Snow, 1978) gibi 

geleneksel iĢ stratejilerini tanımlama yöntemlerinden uzaklaĢtırmayı baĢarmıĢtır 

(Ohmer, 1997: 8). Miller (1986: 234) strateji tipolojilerinin kesinlikle stratejinin 

içeriği ile ilgili olduğunu ancak üretim, pazarlama, Ar-Ge gibi stratejileri daha az 

değerlendirip yenilikçilik ve ürün hattı geniĢliğine önem verdiğini ifade etmektedir. 

Porter‟ın rekabet stratejileri ise bünyesinde uygulamacılar (örneğin yöneticiler) 

tarafından tanımlanabilir olma (Awade, 2014: 701), sunduğu endüstriyel örgüt 

iktisadı çerçevesi ile tüm endüstrilere uygulanabilir olma ve geniĢ strateji içeriği 

(Porter, 1980) barındırmaktadır. Awade (2014: 701-702) Porter‟ın jenerik 

stratejilerinin çok defa test edildiğini ve tüm eleĢtirilere, değiĢtirme, geniĢletme ya da 

birleĢtirme (strateji tipolojileriyle birleĢtirme) çabalarına rağmen her defasında özünü 

koruduğunu belirtmektedir. Bununla beraber firmanın güçlü yanları ve kaynakları ile 

en uygun ve bunların rakipleri tarafından taklit edilmesi en düĢük olasılık içeren 

stratejiyi seçmesinin, çevre ve rakiplerinin analizi doğrultusunda belirlediği stratejik 

konum ile gerçekleĢtiğini vurgulamaktadır. Harrison ve John‟a (2010: 89) göre 

jenerik iĢ düzeyi stratejilerin amacı iĢletmelere müĢteri değeri yaratarak rakiplerinden 

ayrılmalarını sağlayan rekabetçi bir pozisyon kazandırmaktır. Bu çerçevede genel 

olarak firmaların rekabet avantajı kazanabilmek için izlediği yollar (1) diğer 

rakiplerden farklı olan, müĢteriler tarafından değer gören (özgün dizayn, yüksek 

kalite, eĢssiz özellikler) ürün ve hizmetleri üretmek, (2) düĢük fiyata sunulabilen ve 

aynı zamanda düĢük fiyata mal edilen standart ürün ve hizmetleri sunmak, (3) ilk 

ikisinin birleĢimi hibrid bir rekabet stratejisini kullanmak olarak ifade edilmektedir. 

Bu araĢtırma kapsamında tek-iĢletme Ģirketlerindeki iĢ düzeyi stratejilerinin 

incelenmesinde, günümüz dijital çağında uygulanabilirliğini tatmin edici Ģekilde 

sürdüren (Kim vd., 2004: 19) Porter‟ın rekabet stratejileri diğer bir ifade ile 

farklılaĢtırma, maliyet liderliği ve odaklanma stratejileri üzerine yoğunlaĢılmaktadır.  
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3.2. JENERĠK REKABET STRATEJĠLERĠ 

 

Porter (2010: 83) maliyet liderliği, farklılaĢtırma ve odaklanma stratejisinden 

oluĢan rekabet stratejilerini, en basit ve en geniĢ seviyedeki stratejik konumlar olarak 

nitelendirmektedir. Mintzberg ve Quinn (1992: 74) bu üç farklı rekabet stratejisinin 

(jenerik strateji) bir sektörde ortalamanın üzerinde performans sağlamak amacıyla, 

bir örgütün faaliyetleri kapsamında (hedeflenen pazar bölümlerinin kapsamı) 

kullanıldığını vurgulamaktadır. ġekil 5 maliyet liderliği, farklılaĢtırma ve odaklanma 

stratejilerini rekabetin maliyet liderliği ve farklılaĢtırma avantajı boyutları ile 

rekabetin dar ve geniĢ kapsamlılığı açısından üç farklı jenerik stratejiyi 

sınıflandırmak üzere tasarlanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

REKABET 

KAPSAMI 

 

 

 

 REKABET AVANTAJI 

 

Maliyetleri Düşürme 

 

Farklılaştırma 

 

 

Geniş 

Kapsam 

 

 

 

1. Maliyet Liderliği 

 

 

2. FarklılaĢtırma 

 

 

Dar 

Kapsam 

 

 

3a. Maliyet Liderliğine 

Odaklanma 

 

 

 

 

3b. FarklılaĢtırmaya    

Odaklanma 

 

 

ġekil 4. Üç Jenerik Strateji 

Kaynak: Porter, M. (1985). Competitive Advantage. New York: The Free Press. 

 

 ġekil 4 rekabet kapsamının geniĢ ve rekabet avantajının maliyetleri düĢürme 

olduğu durumlardaki stratejik konumu maliyet liderliği olarak tanımlamaktadır. 

Rekabet avantajının farklılaĢtırma ve rekabet kapsamının geniĢ hedeflenilmesi 

doğrultusundaki rekabet stratejisi ise farklılaĢtırma stratejisi olarak belirtilebilir. 

Rekabetin kapsamı dar olduğunda odaklanma stratejisinin izlendiği görülmektedir. 

Ayrıca Porter‟ın (1985) geliĢtirdiği jenerik stratejiler Ģeması oldukça basit ve olası 

stratejik davranıĢları sunuyor olmasının yanı sıra oldukça karıĢık iĢ stratejilerinin 

özünün yansıtılması ve çeĢitli stratejik biçimselleĢmelerin ayırt edilebilmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır (Hsieh ve Chen, 2011: 13).  
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3.2.1. Maliyet Liderliği 

 

 1970‟li yıllar itibariyle deneyim eğrisi kavramının popülerliği çerçevesinde 

oldukça yaygınlaĢan maliyet liderliği stratejisinde, bir takım iĢlevsel ilkeler 

doğrultusunda bir endüstride maliyet lideri olmayı baĢarabilmek hedeflenmektedir. 

Maliyet liderliği ölçek etkisi olanakları için saldırgan yapılanma,  deneyimler ile 

maliyetleri azaltmada etkin takip, sıkı maliyet ve genel masraf denetimi, marjinal 

müĢteri gruplarından kaçınma ve ar-ge, servis, reklam, satıĢ gücü ile birlikte diğer 

alanlarda maliyetleri minimize etmeyi gerektirmektedir. Bu amaçları 

gerçekleĢtirebilmek için maliyet denetimine iliĢkin büyük bir yönetsel özen 

kaçınılmazdır. Dolayısıyla kalite, servis ve ihmal edilemeyecek diğer alanlarda tüm 

stratejinin dokusuna iĢleyen; rakiplere kıyasla düĢük maliyet olarak belirtilebilir 

(Porter, 1980: 35). 

 Maliyet lideri firmalar geniĢ bir endüstri dilimine ya da farklı endüstrilere 

hizmet etmekte, maliyet denetimi ile ortalamanın üzerindeki getiriyi hedeflemektedir 

(Hsieh ve Chen, 2011: 14). En düĢük maliyet ile üreten firmalar, ürünlerini 

rakiplerinden daha düĢük fiyatlandırarak hedef pazardan daha büyük bir pay 

kazanmaktadır. Maliyet liderliği stratejisini kullanan firmalar pazarın ortalama 

müĢterilerine tipik standart ürünleri satmaktadır çünkü bu müĢteri grubu genellikle 

pazarın en büyük kesimini oluĢturmaktadır (Ireland vd., 2009: 90). Porter'a göre 

(1985: 13-14) maliyet liderliği için stratejik mantık firmanın; maliyet lideri 

pozisyonu için mücadele eden firmalardan biri değil direkt olarak maliyet lideri 

olmasını gerektirmektedir. Bu gerçeği göremeyen birçok firma stratejik hatalarla 

karĢı karĢıya kalmaktadır. Eğer maliyet lideri olmak için birden çok hevesli firma 

varsa pazar payının her bir noktasını önemli bulan firmalar arasında rekabet çetin 

geçmektedir. Ne zaman ki bir firma maliyet lideri olup diğerlerini stratejilerinden 

vazgeçmeye ikna ettiğinde, iĢte o zaman, muazzam bir karlılığın da sahibi 

olmaktadır. 
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3.2.2. FarklılaĢtırma 

 

 Mintzberg ve Quinn (1992: 75) farklılaĢtırma, maliyet liderliği ve 

odaklanma stratejilerinden hareketle rekabet stratejilerini yeniden sınıflandırma 

yoluna giderek odaklanma stratejisini, farklılaĢtırma stratejisinden ayrı bir strateji 

olarak değerlendirmekte, maliyet liderliği stratejisini ise farklılaĢtırma stratejisinin 

bir boyutu olarak (fiyat farklılaĢtırma stratejisi) görmektedir. Bu çerçevede 

farklılaĢma stratejisine ait altı farklı boyutu incelemek mümkündür. 

 Fiyat Farklılaştırma Stratejisi: Ürün veya hizmet farklılaĢtırmanın en temel 

yolu, onu en basit Ģekilde ucuz olarak fiyatlandırmaktır. Tüm Ģartlar eĢit ya da 

eĢitsizliğe en yakın olduğunda birçok insan seçimini ucuz olan üründen yana 

yapmaktadır. 

 İmaj Farklılaştırma Stratejisi: Pazarlama bazen farklılaĢtırmanın 

oluĢmadığı durumlarda uydurmaca olarak kullanılmaktadır (ürün için yaratılan imaj 

gibi). Ürün için onun performansını arttırmada herhangi bir etkisi olmayan yüzeysel 

farklılıklar sunmaktır (yoğurt için süslü kaseler veya araba için ufak kanatlar 

eklemek gibi). 

 Destek Farklılaştırma Stratejisi: Ürünün kendisi üzerinde hiç bir etkisi 

bulunmamakta destek temelinde ürünle beraber verilen desteğin farklılaĢmasını 

içermektedir. Ürün satımında müĢteriye sunulan kredi hizmetleri, 24 saatte teslim ve 

satıĢ sonrası servis hizmeti örnek olarak verilebilir. 

 Kalite Farklılaştırma Stratejisi: Ürünün özelliklerini daha iyi hale getirerek 

farklılaĢtırmayı amaçlamaktadır. Ürünün oldukça uzun zaman dayanması, üstün 

performansı, güvenilirliği örnek olarak verilebilir. 

 Farklılaştırmama Stratejisi: FarklılaĢtırma için bir temelin olmaması da bir 

farklılaĢtırma stratejisidir. Yaygın olarak görülmekle beraber kesinlikle bir niyet 

doğrultusunda seçilmektedir. Çemberin içi boĢluktan oluĢmaktadır. Pazarda yeterli 

alan verildiğinde, taklitçi firmaların yanı sıra hiçbir yeteneğe ihtiyaç duymadan 

yönetmek ve farklılaĢtırılmamıĢ ürünler satmak da bir farklılaĢtırmama stratejisi 

olarak ifade edilebilir.  

 



 

58 

 

 Tasarım Farklılaştırma Stratejisi: Ürünün tasarımı üzerinde 

azımsanamayacak değiĢikler yaparak farklılaĢtırmayı ifade etmektedir. Eğer hakim 

bir tasarım varsa onu yıkarak yerine oldukça farklı benzersiz özellikleri olan bir ürün 

sunmayı içermektedir. 

 Endüstri geneline; marka imajı, ürün özellikleri, müĢteri hizmetleri ve bayi 

ağı ile benzersiz bir ürün ya da hizmet algısı sunan bir firma, farklılaĢtırma stratejisi 

bağlamında avantaj sahibi olmayı tasarlamaktadır. (Segev, 1989: 501). BaĢarılı bir 

farklılaĢtırma stratejisi için müĢterinin benzersiz ürün veya hizmete üreticinin onu 

yarattığı bedelden daha fazla ödeme yapmak için istekli olması gerekmektedir.  

 Diğer bir ifade ile farklılaĢtırma stratejisinin yüksek performansa öncülük 

etmesi müĢterinin ürün veya hizmeti benzersiz yapan özelliklere, ona ödeme yapacak 

kadar değer vermesi ya da ilgili firmayı tercih etmesi ile gerçekleĢmektedir (Harrison 

ve John, 2010: 90). Bu bağlamda farklılaĢtırma stratejisi ile müĢteri sadakatinin 

kazanılması ve dolayısıyla yüksek fiyat için talep oluĢturmak amaçlanmaktadır 

(Pearce ve Robinson, 2015: 185). 

 Mintzberg ve Quinn'in sunduğu çerçeve Porter'ın jenerik stratejilerini, 

odaklanma stratejisini ayrı tutararak yeni bir farklılaĢtırma stratejisi sınıflandırması 

geliĢtirmek yönünde bir yol izlenmiĢtir. Ancak bu araĢtırmada farklılaĢtırma 

stratejileri ve maliyet liderliği stratejileri ayrı ayrı incelenmekte ve farklılaĢtırma 

stratejisi tek bir boyut olarak ele alınmaktadır. 

 

3.2.3. Odaklanma 

 

Odaklanma stratejisi belirli bir alıcı grubuna eriĢimi hedeflemektedir. Bu 

niĢçilik stratejisi firmanın daralan rekabet kapsamı ve stratejik hedefi ile 

rakiplerinden daha etkin ve daha verimli olacağı sayıltısına dayanmaktadır (Fryxell, 

1986: 74). Firmanın odaklandığı bu farklı hedef pazar bölümlerine, belli bir alıcı 

kesimi (gençler, çalıĢan kadınlar, vatandaĢlar gibi), bir ürün yelpazesinin özel bir 

kesimi (kendin boya yerine profesyonel boyacılara boya üretmek gibi) ya da belirli 

coğrafik pazarları (Amerika‟nın batı yakası veya doğu yakası gibi) örnek olarak 

vermek  mümkündür (Ireland vd., 2009: 98). 
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Porter (1985: 15) odaklanma stratejisinin, farklılaĢtırmaya odaklanma ve 

maliyet liderliğine odaklanma olarak ikiye ayrılabileceğini belirtmektedir. 

Odaklanma stratejisinin bir sonucu olarak firmalar farklılaĢtırmayı, pazarın dar 

kapsamındaki müĢterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karĢılamak veya düĢük maliyetleri, 

daha iyi hizmet sunmak için ya da her ikisini birlikte uygulamaktadır. 

 Odaklanma stratejisi farklılaĢtırma veya düĢük maliyet pozisyonlarına 

pazarın geniĢ kapsamında sahip olmasa bile pazarın dar kapsamı ile 

karĢılaĢtırıldığında bu pozisyonlardan biri veya her ikisine birden sahip 

olabilmektedir (Porter, 1980: 38-39). Bir odaklanma stratejisi ister düĢük maliyetli 

ister farklılaĢtırma temelinde olsun, belirli bir pazar bölümündeki ihtiyaçları 

gidermeye çalıĢmaktadır (Pearce ve Robinson, 2015: 184). Bu noktada Porter (1985: 

15) pazarın dar kapsamına yönelmenin tek baĢına ortalamanın üzerinde getiri için 

yeterli olmadığını, dar kapsamdaki düĢük maliyet ve farklılaĢtırma pozisyonlarının 

önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

Wrigth ve Parsinia (1988: 23) farklılaĢtırma, maliyet liderliği ve odaklanma 

arasındaki iliĢkide kaynaklara eriĢim imkanı daha iyi olan büyük firmaların öncelikli 

olarak maliyet liderliği ya da farklılaĢtırma stratejilerinden yararlandığını, daha 

küçük firmaların ise odaklanma stratejisini tercih ederek baĢarıyı yakalamaya 

çalıĢtıklarını belirtmektedir. Porter‟a (1985: 16) göre odaklanma stratejisini 

uygulayan bir firma geniĢ kapsamda rekabet eden rakiplerin yönelimleri 

doğrultusunda, bir alt uygunlaĢma avantajına sahiptir. GeniĢ kapsamda faaliyet 

gösteren ve belirli bir kesimin ihtiyaçlarını karĢılamada düĢük performans sergileyen 

rakipler, farklılaĢtırmaya odaklanma stratejisinin önünü açmaktadır. Bunun yanı sıra 

geniĢ kapsamda rekabet eden rakipler belirli bir kesimin ihtiyacını karĢılamak için 

yüksek performans sergilemek zorunda da kalabilmektedir. Öyle ki bunun için 

fazladan maliyetlerle karĢı karĢıya kalmaktadır. Bu noktada gerekli olan ise sadece 

maliyet liderliğine odaklanma stratejik pozisyonuna sahip olmaktır. 
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3.2.4. Ortaya Çakılıp Kalma ve Çoklu Strateji Ġzleme 

 

Porter (1985: 16) farklı stratejileri birbirine entegre etmeye çalıĢan firmaların, 

stratejilerin hiçbirini uygulamada baĢarılı olamayacağını ve ortada çakılıp kalacağını 

belirtmektedir. Ortada çakılıp kalma durumu rekabet avantajını ortadan 

kaldırmaktadır. Böyle bir stratejik pozisyon genellikle ortalamanın altındaki getiri 

için tarif edilmektedir. Çünkü ortada sıkıĢıp kalan firma, farklılaĢtırma, maliyet 

liderliği ya da odaklanma ile daha iyi pozisyon edinen firmalar karĢısında dezavantaj 

ile rekabet etmektedir. Öyle ki ortada çakılıp kalan firma kendisi yeni bir ürün veya 

müĢteri grubu keĢfedecek kadar Ģanslı bile olsa, sürdürülebilir rekabet avantajını 

elinde bulunduran rakipleri tarafından bu ganimetler toplanacaktır. 

Wright vd. (1990: 27) ortaya çakılıp kalma görüĢünden hareketle birden fazla 

stratejinin baĢarı ile uygulanabileceğini ve bu doğrultuda büyük faydalar (daha 

kaliteli ürünlerin firmanın çıktılarına olan talebi arttırması, daha çok pazar payı ve 

baĢarılı ölçek ekonomisi) elde edilebileceğini belirtmektedir.  

Miller (1992: 37) firmaların stratejik pozisyonlarda uzmanlaĢmaları 

gerektiğini ancak bu uzmanlaĢmanın bazı riskler taĢıyabileceğini, karıĢık strateji 

uygulamanınsa avantajlar ve fırsatlar yaratabileceğini belirtmektedir. Stratejik 

pozisyonların birinde uzmanlaĢmanın ortaya çıkarabileceği olumsuz örnekleri ise; 

ürün sunuĢunda ciddi zayıflık ve boĢluklar içerme, önemli müĢteri ihtiyaçlarını 

görmezden gelme, rakipler karĢısında kolay lokma olma ve uzun dönemde esnekliğin 

ortadan kalkması ile birlikte daralan örgütsel vizyon olarak ifade etmektedir.  

Porter (1985: 19-20) hem maliyet liderliği hem farklılaĢtırma stratejisinin 

baĢarıyla uygulanabilmesi için koĢulları ortada çakılıp kalan rakiplerin varlığı, pazar 

payı ve pazardaki karĢılıklı iliĢkilerden güçlü biçimde etkilenen maliyetler, bir 

firmanın temel bir yeniliğe öncü olması ve sürdürülebilirlik olarak sıralamaktadır.  

Tüm bu görüĢler ile paralellik gösterir nitelikte Yamin vd. (1999: 513-514) 

çalıĢmasında hem maliyet liderliği hem farklılaĢtırma stratejisini izleyen firmalar 

olduğunu araĢtırma bulguları ile sunmaktadır. Hem maliyet liderliği hem 

farklılaĢtırma stratejisinde baĢarılı olan firmaları yıldızlar ve her iki stratejiyi izleyip 

baĢarısız olan firmaları ise ortaya çakılıp kalanlar olarak belirtmektedir. 

 

 



 

61 

 

4. BÖLÜM 

YÖNTEM 

 

 

4.1. ARAġTIRMANIN ÇERÇEVESĠ 

 

AraĢtırmanın bu bölümünde, örgütsel kaynaklar, örgütsel yapı ve rekabet 

stratejileri arasındaki iliĢkilerin sorgulanmasında izlenilen yönteme iliĢkin bilgiler 

yer almaktadır. AraĢtırmanın amacı, araĢtırma kapsam ve sınırlılıkları, araĢtırmanın 

yöntemi, araĢtırmada kullanılan ölçekler, araĢtırmanın modeli, geliĢtirilen hipotezler 

ve verilerin analizine iliĢkin bulgular bu bölümde incelenmektedir. 

 

4.2. ARAġTIRMANIN AMACI  

 

AraĢtırmanın amacı, örgütlerde rekabet stratejilerinin kaynak temelli görüĢ 

kapsamında örgütün maddi ve maddi olmayan kaynakları ile olan iliĢkisini ve 

örgütsel yapı ekseninde ise örgütsel kaynaklar ile rekabet stratejileri arasındaki 

iliĢkide merkezileĢme, biçimselleĢme ve uzmanlaĢma örgütsel yapı alt boyutlarının 

etkisini ortaya koymaktır. Bu çerçevede araĢtırma örgütsel kaynakların rekabet 

stratejileri olan iliĢkisinde örgütsel yapının aracı rolünü Türkiye‟nin Ġlk 1000 Büyük 

Sanayi KuruluĢu‟ndan elde edilen örneklem aracılığında araĢtırmaktadır. 

AraĢtırmanın alt amaçlarını ise aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

 örgütsel kaynaklar ile rekabet stratejileri iliĢkisinin incelenmesi, 

 örgütsel kaynaklar ile örgütsel yapı iliĢkisinin incelenmesi, 

 örgütsel yapı ile rekabet stratejileri iliĢkisinin incelenmesi, 

 örgütsel kaynakların, örgütlerin rekabet stratejileri ile olan iliĢkisi sürecinde 

örgütsel yapının aracı rolünün irdelenmesi. 

 

4.3. ARAġTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI 

 

Örgütsel yapı ve KTG kapsamında örgütlerde rekabet stratejilerinin 

inceleneceği bu araĢtırmada Türkiye‟nin Ġlk 1000 Büyük Sanayi KuruluĢu (ĠSO 

Birinci ve Ġkinci 500) araĢtırmanın hedef kitlesi olarak kabul edilmektedir. Literatür 
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değerlendirildiğinde ölçek olarak daha büyük firmaların örgüt yapısının heterojen 

dağılımı desteklemesi ve taklit edilememesi doğrultusunda örgütsel kaynaklarının 

bununla beraber rekabet stratejilerinin daha iyi değerlendirilmeye açık olduğu 

görülmektedir. Böylece araĢtırmanın sınırlılıkları arasında en son yayınlanan ĠSO 

Birinci ve Ġkinci 500 raporları göz önüne alınarak, Türkiye‟nin ilk 1000 büyük sanayi 

kuruluĢunun sektör ayrımına gidilmeden çalıĢılması belirtilebilir. Diğer yandan örgüt 

stratejilerinin oluĢturulmasında ve uygulanmasında iĢ sahipleri, yönetim kurulları, 

CEO ve yardımcıları, genel müdür ve yardımcıları veya orta yönetim düzeyindeki 

yöneticilerinin stratejist olarak yer aldıkları bilinmektedir (Jarzabkovski vd., 2007; 

Johri vd., 2013). AraĢtırmada bu doğrultuda stratejistlerin görüĢlerinden 

faydalanılmaktadır. Veri toplama aracı olarak ise anket kullanılmaktadır. Ayrıca 

“iĢletme faaliyet raporları” da veri toplama sürecinde yardımcı rol üstlenmektedir. 

 

4.4. ARAġTIRMANIN ÖRNEKLEMĠ 

 

AraĢtırma evreni Ġstanbul Sanayi Odası‟nın 2015 yılında yayınladığı birinci 

ve ikinci 500 listelerinde yer alan 1000 üretici sanayi firmasından oluĢmaktadır. 

Firmalardan 15 tanesine kamuya bağlı kuruluĢ olduğu ve rekabetçi anlayıĢ 

çerçevesinde değerlendirilmemesi gerekliliği, 50 tanesine ise ismini gizlemesi 

nedeniyle ulaĢılamaması doğrultusunda evreni oluĢturan 935 firmaya tam sayım 

yöntemi uygulanmıĢtır. Firma yöneticilerine tam sayım yöntemi çerçevesinde 05 

Temmuz 2016 ile 19 Ekim 2016 tarihleri arasında mail, telefon ve yüz yüze görüĢme 

yolları tercih edilerek ulaĢılmıĢ ve 213 firmadan baĢarılı geri dönüĢ alınmıĢtır. Bu 

geri dönüĢ oranı ise %22.7‟lik bir orana karĢılık gelmektedir. Böylece tam sayım 

yöntemi ile toplanan verilere yapılan analizlerle elde edilen bulgular için de yüksek 

derecede genelleme yapılması imkanı yaratılmıĢtır.  

Örneklem büyüklüğünün en az gözlenen değiĢken sayısının beĢ katı olması 

gerektiği genel bir kabul olarak belirtilmektedir (Gorsuch, 1983; Büyüköztürk, 2002: 

480). AraĢtırmada gözlenen değiĢken sayısı 42 olarak düĢünüldüğünde 213 

katılımcıdan sağlanan geri dönüĢ gerekli istatistiksel analizlerin yapılması için yeterli 

olarak ifade edilebilir.  
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4.5. ARAġTIRMA VERĠLERĠNĠN TOPLANMASI 

 

Bu bölümde, araĢtırmanın veri toplama yöntemi ve araĢtırmada kullanılan 

ölçekler ile ilgili bilgiler verilmektedir. 

 

4.5.1. Veri Toplama Yöntemi  

 

AraĢtırma verileri 2015 yılı ĠSO birinci 500 ve ikinci 500 listelerinde yer 

alan; 105 tanesi birinci 500, 106 tanesi ikinci 500 ve 2 tanesi listelerdeki yerini 

belirtmek istemeyen 213 firmadan anket aracılığıyla toplanmıĢtır. Literatür taraması 

doğrultusunda araĢtırma modelinde yer alan değiĢkenlere iliĢkin ölçümler dikkate 

alınarak araĢtırmada kullanılmak üzere bölüm 4,5‟te yer alan tüm ölçekler 

Ġngilizceden Türkçeye alanında uzman akademisyenler ve ĠSO listelerinde yer alan 

firma yöneticilerinin desteği ile çevrilmiĢ, anlam kaybı yaĢanmadığından emin 

olunması sonrası anket formunda kullanılmıĢtır. Bilimsel yöntem kullanılarak 

geliĢtirilmeleri, geçerlik ve güvenirlilik analizlerinin farklı araĢtırmalarda 

kanıtlanması bu ölçeklerin tercih sebebidir. 

 Verilerin toplama aĢamasında, yüz yüze, mail ve online anket uygulamaları 

kullanılmıĢtır. Yüz yüze görüĢülen firmaların bir kısmı mail aracılığıyla daha 

sonradan, telefon ile ulaĢılarak mail gönderilen ya da direkt mail gönderilen 

firmaların bir kısmı ise maile cevap olarak doldurulmuĢ anket formunu göndererek 

ya da mailde belirtilen online anket linkini doldurarak araĢtırmaya katılmıĢlardır. 

Uygulamada kullanılan anket formu EK 1‟de yer almaktadır.  

AraĢtırmada tam sayım yöntemi kullanılması doğrultusunda 213 firma ile 

yapılan anket çalıĢmaları sonucunda elde edilen birincil nitelikli verilerin yanı sıra 

ilgili kurumlardan alınan kayıt, rapor ve istatistikler araĢtırmanın ikincil nitelikli 

verilerini oluĢturmaktadır. ġehirlerin sanayi odalarının yayınladığı kayıt, rapor ve 

istatistikler, e-Ģirket platformu üzerindeki raporlar ve iĢletmelerin faaliyet raporları 

bunlara örnek teĢkil etmektedir. 
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4.5.2. AraĢtırmada Kullanılan Ölçekler  

 

AraĢtırmada kullanılan ölçekler literatürde daha önceden kullanılmıĢ, 

güvenirlilik ve geçerliği kanıtlanmıĢ ölçeklerdir. Bu doğrultuda örgütsel kaynaklar 

açısından öncelikle örgütsel kaynakların ölçümünde maddi kaynaklar ve maddi 

olmayan kaynaklar ayrımını yapmak gerekmektedir. Maddi kaynakların ölçümünde 

ilgili firmaların net aktiflerine karĢılık gelen değer maddi kaynaklarının temel 

göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Maddi olmayan kaynaklar boyutu ise bu 

kaynakların değerli, nadir olan ve ne taklit ne de ikame edilemez özellikleri 

gözönüne alınarak literatür incelenmesi sonucunda insan sermayesi, sosyal sermaye 

ve yapısal sermaye bağlamında değerlendirilmektedir. Ġnsan sermayesini ölçmek 

üzere (Schultz, 1961; Snell & Dean, 1992) insan sermayesi ölçeği kullanılmaktadır. 

Toplam 5 ifadeden oluĢan bu ölçekte cevaplar 7‟li likert ölçeği ile alınmaktadır 

(1=Kesinlikle katılmıyorum, 7=Kesinlikle katılıyorum). Sosyal sermaye ölçeği 

olarak (Burt, 1992; Gupta & Govindarajan, 2000) sosyal sermaye ölçeğinden 

yararlanılmaktadır. Ölçek 5 ifadeden oluĢmakta olup, puanlama 7‟li likert ölçeğine 

uygundur (1=Kesinlikle katılmıyorum, 7=Kesinlikle katılıyorum). Yapısal sermaye 

ölçeği olarak Davenport & Prusak (1998) tarafından geliĢtirilen örgütsel sermaye 

ölçeğinden yararlanılmaktadır. Ölçek 4 ifadeden oluĢmakta olup, puanlama 7‟li likert 

ölçeğine uygundur (1=Kesinlikle katılmıyorum, 7=Kesinlikle katılıyorum). Ayrıca 

tüm bu ifadeler Subramaniam ve Youndt (2006) tarafından tek bir çatı altında 

birleĢtirilmiĢ ve 14 ifade ve 7‟li likert olarak da ölçümü gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Örgütsel yapı ve unsurlarını kurumsal verileri değerlendirerek veya anket 

tekniğinden yararlanarak inceleyen araĢtırmalar bulunmaktadır (Ford, 1979; Sathe, 

1978; Walton, 1981). Bu araĢtırmalar arasında Hage ve Aiken (1967) ile Pugh (1969) 

örgütsel yapı ve unsurlarını anket ile ölçmeye yönelik gerçekleĢtirdiği araĢtırmalar 

dikkat çekmektedir. Bu noktada Schaffer‟ın (1986) ise örgütsel yapının ölçümünde 

merkezileĢme, biçimselleĢme ve uzmanlaĢma olmak üzere üç ayrı örgütsel yapı 

boyutunu incelediği görülmektedir. Schaffer (1986) merkezileĢme boyutunu 4 ifade 

ile Hage ve Aiken (1969) ve Glisson (1978) araĢtırmalarında, biçimselleĢme 

boyutunu 4 ifade ile Pugh vd. (1969), Hage ve Aiken (1969), Child (1972b), 

Pennings (1973),  Glisson (1978) ve Blackburn (1982) araĢtırmalarında, uzmanlaĢma 

boyutunu ise 2 ifade ile Pugh vd. (1969), Yitzhak ve Mannheim (1970) 

araĢtırmalarında kullanılmıĢ olan ölçekler doğrultusunda tasarlayarak ve örgüt üst 
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düzey yöneticilerine uygulayarak ölçmüĢtür. Bu araĢtırmada örgütsel yapının 

ölçümünde merkezileĢme, biçimselleĢme ve uzmanlaĢma boyutları Schaffer 

(1986)‟nın ölçeğinden faydalanarak incelenirken, uzmanlaĢma boyutuna Olson vd. 

(2005) uzmanlaĢma ölçeği aracılığında 3 ifade eklenmiĢ ve örgütsel yapı; her bir 

unsur 4 ifadeyle ölçülecek Ģekilde toplam 12 ifade ve 5‟li likert puanlama (5=Her 

zaman, 1=Hiçbir zaman) kullanılarak ölçülmüĢtür.    

Rekabet stratejilerine iliĢkin olarak Zahra ve Covin (1993) tarafından iĢletme 

düzeyinde rekabet stratejilerini ölçmek üzere geliĢtirilen ölçek daha sonra Luo ve 

Zhao (2004) tarafından revize edilerek kullanılmıĢtır. Ölçeğin revize edilmiĢ Ģekli ile 

Parnell (2011) tarafından rekabet stratejilerini ölçmek üzere kullanıldığı 

görülmektedir. Bu araĢtırmada da ölçeğin revize edilmiĢ halinden yararlanılarak 

rekabet stratejileri, maliyet liderliği ve farklılaĢtırma stratejileri boyutları ile 

ölçülmeye çalıĢılmaktadır. Bu doğrultuda ölçek 12 ifadeden oluĢmakta olup ölçekte 

cevaplar 5‟li likert ölçeği ile alınmaktadır (1=Hiç önemli değil, 5= Çok önemli). 

 

4.6. ARAġTIRMANIN HĠPOTEZLERĠ VE MODELĠ  

 

 Grimm vd., (2006: 133-135) çalıĢmasında her ne kadar stratejik eylemler 

üzerine yoğunlaĢsa da, KTG‟nin temel yapı taĢlarından biri olan Ricardocu gelenek 

çerçevesinde örgütsel kaynakların Porter‟ın rekabet stratejilerinin uygulanmasındaki 

önemine vurgu yapmakta, kaynakların firma çıkarlarına iliĢkin kullanımı ve 

güçlendirilmesi doğrultusunda uygun rekabet stratejisi ile karın maksimize 

edileceğini belirtmektedir. Diğer yandan rekabet avantajı üstün farklılaĢtırma ve 

üstün maliyet liderliği olarak ele alındığında örgütsel kaynakların üstün rekabet 

avantajının sağlanmasında kilit rolü olduğu vurgulanmaktadir (Conner, 1991:132; 

Bridoux, 2004: 10). Bunun yanı sıra literatürde birçok çalıĢma KTG çerçevesinde 

örgütsel kaynaklar ile Porter‟ın rekabet stratejileri arasındaki iliĢkiyi incelemektedir 

(Bharadwaj, 1994: 87; Spanos ve Lioukas, 2001: 913; Rivard vd., 2006:  36 ; Ni, 

2008: 166; Furrer vd., 2008: 15; Cater ve Cater, 2009: 186; Husnah vd., 2013: 17). 

Örgütün maddi kaynakları ile rekabet stratejileri arasındaki iliĢki özellikle maliyet 

liderliği stratejisi açısından bu iliĢkilerden ilkidir. Porter (1980: 40) maliyet liderliği 

stratejisi için gerekli olan kaynaklardan biri olarak sürekli sermaye yatırımı ve 

sermayeye eriĢimi belirtmektedir. ĠĢletme sermayesi esasen iĢletme aktifleri ile 
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doğrudan ilgilidir. Sermaye genel anlamı itibariyle, firmanın mal ve hizmet üretmesi 

amacıyla elinde bulundurduğu ve bilançonun aktiflerinde yer alan nakit, alacak, stok, 

haklar ve duran varlıklardan oluĢmaktadır (Terim ve Kayalı, 2009: 126). Maddi 

sermayenin fiziksel ve finansal sermaye olarak ayrıldığı bilindiğinden bu doğrultuda 

iĢletmenin sermayesini fiziksel aktifler (duran varlıklar) ve finansal aktifler (dönen 

varlıklar) çerçevesinde net aktifleri biçiminde ele almak mümkündür. Bu noktada 

Grant (1991: 118) iĢletme duran varlıkları içerisinde yer alan tesis büyüklüğünün 

farklılaĢtırma avantajından ziyade maliyet avantajı için önemli bir kaynak 

oluĢturduğunu belirtmektedir. Öyle ki, Kelaka (2002: 279) fiziksel kaynakların 

ihracatta farklılaĢtırma avantajı elde edilmesinde bir etkisi olmamasına rağmen 

maliyet avantajının elde edilmesinde önemli olduğunu ortaya koymuĢtur. Diğer 

yandan maliyet liderliği stratejisinin verimliliği arttırma ve fiyatları düĢürme ile 

iliĢkili olduğu bilinmektedir (Bontis vd., 1999: 394) ve özellikle finansal sermayesi 

güçlü olan firmaların fiyat kırma politikası izlediği ve bu politikaya karĢı dayanaklı 

olduğu belirtilebilir (Broadbent ve Cullen, 2003). Örgütün maddi olmayan kaynakları 

ile rekabet stratejileri temelli rekabet avantajı arasındaki iliĢki incelendiğinde ise 

insan sermayesinin farklılaĢtırma, yapısal sermayenin farklılaĢtırma ve müĢteri 

sermayesinin hem maliyet liderliği hem farklılaĢtırma üzerinde etkili olduğu 

görülmektedir (Cater ve Cater, 2009: 198). Ayrıca küçük ve orta büyüklükteki 

iĢletmeler üzerinde gerçekleĢtirilen çalıĢmada maddi olmayan kaynakların (insan 

sermayesi, yapısal sermaye ve sosyal sermaye) Porter'ın rekabet stratejileri üzerinde 

etkili olduğu (Husnah vd., 2013: 21), bilgi teknolojileri desteğinde; pazar sermayesi, 

teknolojik sermaye ve örgütsel sermayenin, farklılaĢtırma ve maliyet liderliği 

stratejileri ile iliĢkili olduğu (Rivard, 2006: 48),  entelektüel sermayenin (insan 

kaynağı, örgütsel kaynak, müĢteri kaynağı) ise yeni ürün performansında etkili 

olduğu (Chen vd., 2014: 170) belirtilmektedir. 

 Literatür, yapı-strateji iliĢkisinde yapının stratejiyi takip ettiğine (Chandler, 

1998: 348; Amburgey ve Dacin, 1994: 1448; Rajapakshe, 2002: 142) ve stratejinin 

yapıyı takip ettiğine (Russo, 1991: 728; Peters, 1984: 115; Hall ve Saias, 1980: 153) 

yönelik çalıĢmaları içermektedir. Yapı stratejiyi izler tarzındaki görüĢ stratejide 

gerçekleĢen bir değiĢikliğin yapıda değiĢikliğe yol açacağını savunurken strateji 

yapıyı izler tarzındaki görüĢ yapıda meydana gelen bir değiĢikliğin stratejide 

değiĢiklik yaratacağını belirtmektedir (Geiger, 1998: 8-23). Yapı stratejiyi 
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izlediğinden beri örgütsel yapı seçilen stratejiye bağlı kalmıĢtır (Mintzberg, 1990: 

182). Örneğin yeni ürün geliĢtirmeye yönelik bir strateji örgütsel yapının ilk halinde 

değiĢimi gerektirmektir (Kavale, 2012: 62-63). Ancak bu durum bazı örgütlerde ters 

iĢlemekte ve örgütsel yapı da stratejiyi etkilemektedir (Bhattacharyya, 2009: 104). 

Nitekim Galan ve Sanchez-Bueno (2009: 1234) çalıĢmasında stratejinin yapıyı 

etkilediğini ve yapının da stratejiyi etkilediği sonucuna ulaĢmıĢtır. Chandler (1998: 

348) stratejinin yapı üzerinde etkisi olduğu kadar yapının da strateji üzerinde etkisi 

olduğu belirtmekte ve kendi yapı-strateji incelemesinde daha çok stratejinin yapıyı 

etkilemesi Ģeklindeki vurgusunu stratejik değiĢimin kronolojik olarak önce 

geliĢimine bağlamaktadır. Bu noktada Mintzberg (1978: 945) iki tür stratejinin 

varlığını belirtmekte ve bunlara niyet edilen ve gerçekleĢen strateji olarak ifade 

etmektedir. Bu iki stratejiyi bir arada inceleyerek üç farklı durumu ortaya 

koymaktadır: (1) niyet edilen stratejilerin gerçekleĢmesi ile kasıtlı stratejiler, (2) 

niyet edilen stratejilerin gerçek dıĢı beklentiler, uygulamadaki değiĢiklikler ve yanlıĢ 

hükümler sebebiyle gerçekleĢememesi doğrultusunda gerçekleĢmeyen startejiler, (3) 

niyet edilmediği halde gerçekleĢen stratejiler ise ortaya çıkan stratejiler. Kasıtlı ve 

ortaya çıkan stratejiler bağlamında yapı-strateji iliĢkisi değerlendirildiğinde kasıtlı 

stratejiler için stratejinin yapıyı etkilediği, ortaya çıkan stratejilerin ise yapı strateji 

iliĢkisine, yapının stratejiyi etkilediği Ģeklinde yaklaĢtığı görülmektedir (Csaszar, 

2012: 629). 

 Hall ve Saias (1980: 162) geleneksel, yapı stratejiyi izlemediğinde verimlilik 

oluĢmaz görüĢünü yapı strateji ile eĢleĢmediğinde verimlilik oluĢmaz olarak 

çözümlemektedir. Clegg ve Bailey‟e göre (2007: 1181) açık olan Ģudur ki; örgütsel 

yapı ve stratejinin içinden çıkılamayacak Ģekilde birbirine bağlılığı sözkonusudur ve 

ikisi arasındaki uyum, iliĢkinin yönünden öte odaklanılması gereken noktadır. Uyum 

yapısal koĢul bağımlılık kuramının temel argümanıdır (Peteraf ve Reed: 2007: 1089). 

Yapısal koĢul bağımlılık kuramı tam popülaritesini yitirmeye baĢladığı anda stratejik 

yönetim alanı tarafından yeniden diriltilmiĢtir ve stratejik yönetim alanında uyum 

kavramı üzerinden, bu yeniden diriliĢin en açık destekçilerinden biri de KTG olarak 

belirtilmektedir (Garlichs, 2011: 4). Yapı stratejiyi izler iliĢkisini inceleyen 

çalıĢmaların birçoğunun örgütsel yapı ile kurumsal stratejilerin iliĢkisini incelediği 

ifade edilirken (Habib ve Victor; 1991: 589), yapı strateji iliĢkisinde rekabet 

stratejileri konu olarak alındığında; kurumsal stratejilere oranla rekabet stratejilerini 
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değiĢtirmenin daha az zahmetli olacağı düĢünülerek yapının stratejiyi etkilemesinin 

KTG çerçevesinde mümkün olduğu görülmüĢtür (Pertusa-Ortega vd., 2010: 1294; 

Smirat vd., 2014: 7). Bu noktada yapı strateji iliĢkisine KTG‟nin yapı stratejiyi takip 

eder görüĢünün aksine stratejinin yapıyı takip etmesi gerektiği Ģeklinde katıldığı 

belirtilmektedir. (Farjoun, 2012: 573; Fortuin, 2007: 25; Pertusa-Ortega vd., 2010: 

1294; Foster, 2013: 210). Bu araĢtırma kapsamında örgütsel yapı ile rekabet 

stratejileri arasında bir uyum olduğu düĢünülmekte, bu uyum KTG çerçevesinde 

yapılandırılmaktadır. 

  Örgütsel yapının unsurları ile rekabet stratejileri arasındaki iliĢkinin 

literatürde incelendiği görülmektedir. Argryes ve Silverman'a (2004: 933) göre 

merkezileĢme unsuru ölçek ekonomisinden istifade etmeyi sağlamaktadır. 

MerkezileĢme, maliyet liderliği stratejisinde daha etkili, merkezileĢmeme ise 

farklılaĢtırma stratejisinde daha etkilidir (Govindarajan, 1986: 850). Miller (1986: 

242-244) basit yapı, makine bürokrasisi, organik yapı ve bölümlenmiĢ yapı olmak 

üzere dört farklı örgütsel yapı tanımlamakta ve bunlarla eĢleĢen rekabetçi stratejileri 

ortaya koymaktadır. Basit yapılar (uzmanlaĢma düĢük, biçimselleĢme düĢük, 

merkezileĢme yüksek) niĢ farklılaĢtırma ve pazarlama farklılaĢtırması ile eĢleĢirken 

maliyet liderliği ve yenilikçi farklılaĢtırma ile çatıĢmaktadır. Makine bürokrasisi 

yapısı (uzmanlaĢma yaygın, biçimselleĢme yüksek, merkezileĢme yüksek) maliyet 

liderliği ve pazarlama farklılaĢtırma stratejisi eĢleĢmekte iken yenilikçi ve de niĢ 

farklılaĢtırma stratejisi ile çatıĢmaktadır. Organik yapılar (uzmanlaĢma yaygın, 

biçimselleĢme düĢük, merkezileĢme düĢük) yenilikçi farklılaĢtırma ve niĢ 

farklılaĢtırma eĢleĢirken maliyet liderliği ve pazarlama farklılaĢtırması çatıĢmaktadır. 

BölümlenmiĢ yapılarda ise (uzmanlaĢma yaygın, biçimselleĢme yüksek, 

merkezileĢme bölüm yöneticileri düzeyinde) maliyet liderliği ve pazarlama 

farklılaĢtırması eĢleĢirken yenilikçi farklılaĢtırma çatıĢmaktadır. Ireland vd. (2009: 

100-102) basit yapı (yöneticinin ana karar merkezi olduğu ve diğer çalıĢanları 

denetlediği yapı) ve iĢlevsel yapı (CEO ve diğer iĢletme kadrosu) olarak iki tür 

örgütsel yapının varlığına vurgu yapmakta, örgütsel yapı-rekabet stratejileri 

uygulanması sürecinde iĢlevsel yapı üzerinden yapısal unsurları eĢleĢtirmektedir. 

FarklılaĢtırma stratejisi için düĢük merkezileĢme, düĢük biçimselleĢme, düĢük 

uzmanlaĢma, maliyet liderliği stratejisi için yüksek merkezileĢme, yüksek 

biçimselleĢme, yüksek uzmanlaĢma eĢleĢmeleri uygun görülmektedir. Odaklanma 
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stratejisinde daha küçük olan iĢletmeler için basit yapı, ve daha büyük iĢletmeler için 

farklılaĢtırmaya odaklanma stratejisi söz konusu olduğunda merkezileĢmemiĢ yapı, 

maliyet liderliğine odaklanma sözkonusu olduğunda ise merkezileĢmiĢ yapı uygun 

görülmektedir. Hem maliyet liderliği hem farklılaĢtırma stratejisini uygulayan 

iĢletmeler içinse kısmen merkezileĢme ya da merkezileĢmeme, yarı uzmanlaĢma ve 

belli bir oranda biçimselleĢmenin varlığı söz konusudur (Ireland vd., 2009: 100-102). 

 Örgütsel kaynaklarını yenilik ve değiĢikliklere uyarlamak amacıyla örgütler, 

örgütsel yapıları ile uyumlaĢtırmakta ve deneyimlemektedir (Karim, 2006: 802). Bir 

örgüt entelektüel sermayesini arttırabilmek için ona bağlı olarak bilginin açıkça yer 

aldığı, geliĢtirildiği, kullanıldığı ve örgüt üyeleri arasında üretken olarak paylaĢıldığı  

bir örgütsel yapı yaratmalıdır (Tyulkova, 2014: 551). Öyle ki Ramezan (2011: 88) 

organik örgütsel yapıların entelektüel sermaye ile güçlü bir iliĢki içinde 

bulunduğunun belirtilmesine rağmen derinlemesine sistematik olarak 

incelenmediğini belirtmekte ve organik örgütsel yapıların entelektüel sermayeyi 

geliĢtirmede etkili olabileceğini ifade etmektedir. Bu durum örgütlerin sahip olduğu 

örgütsel kaynaklarının örgütsel yapılarını nasıl Ģekillendirdiği sorusunu akıllara 

getirirken Harlacher (2010) yönetsel olarak insan sermayesi, örgütsel sermaye ve 

sosyal sermayeyi birincil sırada tutan örgütlerin örgütsel yapılarının nasıl 

etkilendiğini incelemiĢtir.  

Bu araĢtırma KTG görüĢ çerçevesinde; örgütsel yapı aracı değiĢken 

olduğunda bağımsız değiĢken olan örgütsel kaynaklar ile bağımlı değiĢken olan 

rekabet stratejilerini etkileĢimini nasıl Ģekillendirdiğine bir yanıt aramaktadır. Tüm 

bu bilgiler ıĢığında araĢtırmanın hipotezlerini aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

H1: Maddi kaynaklar (maddi sermaye) maliyet liderliği stratejisini etkiler. 

H2: Maddi olmayan kaynaklar (insan sermayesi, sosyal sermaye, yapısal sermaye) 

farklılaĢtırma stratejisini etkiler. 

H3: Maddi kaynaklar ile maliyet liderliği stratejisi arasındaki iliĢki üzerinde örgütsel 

yapı bileĢenlerinin aracı rolü bulunmaktadır.  

H3a: Maddi kaynaklar ile maliyet liderliği stratejisi arasındaki ilişki üzerinde 

örgütsel yapının merkezileşme bileşeni aracı (mediator) etkiye sahiptir.  

H3b: Maddi kaynaklar ile maliyet liderliği stratejisi arasındaki ilişki üzerinde 

örgütsel yapının biçimselleşme bileşeni aracı (mediator) etkiye sahiptir. 
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H3c: Maddi kaynaklar ile maliyet liderliği stratejisi arasındaki ilişki üzerinde 

örgütsel yapının uzmanlaşma bileşeni aracı (mediator) etkiye sahiptir. 

H4: Maddi olmayan kaynaklar ile farklılaĢtırma stratejisi arasındaki iliĢki üzerinde 

örgütsel yapı bileĢenlerinin aracı rolü bulunmaktadır. 

H4a: Maddi olmayan kaynaklar (insan sermayesi, sosyal sermaye, yapısal sermaye) 

ile farklılaştırma stratejisi arasındaki ilişki üzerinde örgütsel yapının merkezileşme 

bileşeni aracı (mediator) etkiye sahiptir. 

H4b: Maddi olmayan kaynaklar (insan sermayesi, sosyal sermaye, yapısal sermaye) 

ile farklılaştırma stratejisi arasındaki ilişki üzerinde örgütsel yapının biçimselleşme 

bileşeni aracı (mediator) etkiye sahiptir. 

H4c: Maddi olmayan kaynaklar (insan sermayesi, sosyal sermaye, yapısal sermaye) 

ile farklılaştırma stratejisi arasındaki ilişki üzerinde örgütsel yapının uzmanlaşma 

bileşeni aracı (mediator) etkiye sahiptir. 

Bununla beraber araĢtırmanın amacı doğrultusunda oluĢturulan hipotezler göz 

önüne alınarak oluĢturulan araĢtırma genel modeli Ģekil 5‟deki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5. Örgütsel Kaynaklar, Örgütsel Yapı ve Rekabet Stratejileri AraĢtırma Modeli 

 

4.7. ARAġTIRMANIN BULGULARI  

 

Bu bölümde katılımcı firmalara iliĢkin betimleyici analizler, ölçeklere iliĢkin 

keĢfedici ve doğrulayıcı faktör analizi ile hipotezlere iliĢkin analizler ele 

alınmaktadır.  

 

   

 

  

 

  

 

ÖRGÜTSEL KAYNAKLAR REKABET STRATEJİLERİ 

ÖRGÜTSEL YAPI 
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4.7.1. Katılımcı Firmalara ĠliĢkin Betimleyici Analizler 

 

Katılımcı firmalara iliĢkin olarak; ĠSO sıralamasında ilk ya da ikinci 500 

içerisinde yer aldıkları, 2015 yılı net satıĢları, özel ya da yabancı ortaklık yapısı 

türleri ve faaliyet gösterdikleri sektör betimleyici analizler kullanılarak açıklanmıĢtır.  

 

Tablo 6. Katılımcı Firmalara ĠliĢkin Betimleyici Analizler 1 

DeğiĢkenler ĠĢletme Sayısı 
Yüzdelik 

Gösterim 

ĠSO SIRASI 

ĠSO I. 500 105 % 49,3 

ĠSO II. 500 106 % 49,8 

Kayıp 2 % 0,9 

 

2015 YILI 

NET 

SATIġLAR 

250.000.000 TL ve altı 100 % 46,9 

250.000.001 TL - 500.000.000 TL  53 % 24,9 

500.000.001 TL - 750.000.000 TL  21 % 9,9 

750.000.001 TL - 1.000.000.000 TL  8 % 3,8 

1.000.000.001 TL ve üzeri 29 % 13,6 

Kayıp 2 % 0,9 

 

ORTAKLIK 

YAPISI 

%100 Yerli sermaye 164 % 77,0 

%50'den fazla yerli sermaye 14 % 6,6 

%50 Yerli, %50 Yabancı sermaye 7 % 3,3 

%50'den fazla yabancı sermaye 10 % 4,7 

%100 Yabancı sermaye 16 % 7,5 

Kayıp 2 % 0,9 

 

Tablo 6 incelendiğinde araĢtırmaya katılan firmaların 105 tanesinin 2015 yılı 

ĠSO I. 500 sıralamasında ve 106 tanesinin ise ĠSO II. 500 sıralamasında kendine yer 

edindiği belirtilebilir. Firmaların 2015 yılı itibari ile net satıĢları incelendiğinde 

%46,9‟unun en alt kategori olan 250.000.000 TL ve altı net satıĢ değeri ile 

çoğunlukta olduğu ifade edilebilir. Yine net satıĢlar açısından en üst kategori olan 

1.000.000.001 TL ve üzeri net satıĢ değerine ulaĢan firmaların ise %13.6 ile temsil 

edildiği görülmektedir. Firmaların ortaklık yapısı incelendiğinde %100 yerli sermaye 

sahibi firmaların %77‟lik bir dilim ile çoğunluğu oluĢturduğu vurgulanabilir. 
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Tablo 7. Katılımcı Firmalara ĠliĢkin Betimleyici Analizler 2 

DeğiĢkenler 
ĠĢletme 

Sayısı 

Yüzdelik 

Gösterim 
B
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Madencilik ve TaĢocakçılığı 5 % 2,3 

Gıda Maddeleri Sanayi 30 % 14,1 

Ġçki Sanayi Alkollü ve Alkolsüz 2 % 0,9 

Dokuma Sanayi 18 % 8,5 

Giyim EĢya Sanayi 6 % 2,8 

Ağaç ve Mantar Ürünleri Sanayi 2 % 0,9 

Ağaç, Mobilya ve MefruĢat Sanayi 1 % 0,5 

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi 3 % 1,4 

Basım Sanayi 1 % 0,5 

Ana Kimya Sanayi 7 % 3,3 

Diğer Kimyasal Ürünler Sanayi 10 % 4,7 

Petrol Ürünleri Sanayi 5 % 2,3 

Lastik Ürünleri Sanayi 2 % 0,9 

BaĢka Yerde SınıflandırılmamıĢ Plastik 

Ürünler Sanayi 7 % 3,3 

Cam ve Camdan Mamul EĢya Sanayi 3 % 1,4 

TaĢ ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi 12 % 5,6 

Demir-Çelik Ana Metal Sanayi 17 % 8,0 

Demir-Çelik DıĢında Ana Metal Sanayi 16 % 7,5 

Metal EĢya Sanayi 10 % 4,7 

Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç) 9 % 4,2 

Elektrik Makineleri, Aletleri ve 

Cihazları Sanayi 14 % 6,6 

TaĢıt Araçları Sanayi 23 % 10,8 

Diğer Ġmalat Sanayi 4 % 1,9 

Elektrik Sektörü 4 % 1,9 

Kayıp 2 % 0,9 

 
Tablo 7 araĢtırmaya katılan firmaların, BirlemiĢ Milletler tüm ekonomik 

faaliyetlerin uluslararası standart sanayi sınıflaması çerçevesinde sektörel dağılımını 

sunmaktadır. Tablo 8 incelendiğinde gıda maddeleri sanayi ve taĢıt araçları sanayi 

içerisinde yer alan firmaların tek baĢına katılımcıların %24,9‟unu oluĢturduğu ve bu 

iki sektörü dokuma sanayinin izlediği görülmektedir. 
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Tablo 8. Örgütsel Kaynaklara ĠliĢkin Betimleyici Analizler 

Örgütsel Kaynaklara ĠliĢkin Ġfadeler Ortalama 
Standart 

Sapma 

1. ÇalıĢanlarımız son derece niteliklidir. 5,73 ,788 

2. 
ÇalıĢanlarımız genellikle sektörün en iyileri 

olarak kabul edilir. 
5,66 ,989 

3. ÇalıĢanlarımız yaratıcı ve zekidir. 5,60 ,849 

4. ÇalıĢanlarımız kendi iĢ alanlarının uzmanıdır. 5,93 ,761 

5. 
ÇalıĢanlarımız yeni fikirler geliĢtirmekte ve 

bilgi üretmektedir. 
5,58 ,960 

6. 

ÇalıĢanlarımız problemleri belirleme ve 

çözmede birbirleriyle iĢbirliği yapma becerisine 

sahiptir. 
5,73 ,872 

7. 
ÇalıĢanlarımız bilgiyi paylaĢır ve birbirlerinden 

öğrenir. 
5,81 ,891 

8. 

ÇalıĢanlarımız Ģirketin diğer alanlarındaki 

çalıĢanlarla etkileĢim kurar ve fikir alıĢ veriĢi 

yapar. 
5,66 ,955 

9. 

ÇalıĢanlarımız çözüm üretmek için müĢteriler, 

tedarikçiler, bağlı olunan ortaklar, vb. ile 

iĢbirliği içinde hareket eder. 
5,90 ,918 

10. 

ÇalıĢanlarımız Ģirketin bir bölümündeki bilgiyi 

baĢka bir bölümde ortaya çıkan problem ve 

fırsatlar için kullanır. 
5,49 1,062 

11. 
ġirketimiz bilgiyi elde tutmak için patent/lisans 

kullanır. 
5,95 1,384 

12. 
ġirketimize ait bilgilerin çoğu kayıt altındadır 

(yazılı, veritabanı, vb.).  
6,49 ,861 

13. 
ġirket kültürümüz değerli fikirler ve iĢ yapma 

biçimleri üzerine kuruludur. 
5,95 ,975 

14. 
ġirketimiz bilgisinin çoğunu yapı, sistem ve 

süreçlerine entegre etmiĢtir. 
6,07 ,923 

TOPLAM 213 

 

Örgütsel kaynaklara iliĢkin ifadeler ortalama değerleri açısından 

incelendiğinde “Ģirketimize ait bilgilerin çoğu kayıt altındadır (yazılı, veritabanı, 

vb.)” ifadesinin 6,49 ile en yüksek ortalama değerine sahip olduğu anlaĢılmaktadır. 

Ġkinci ortalama değeri en yüksek ifadenin ise 6,07 ile “Ģirketimiz bilgisinin çoğunu 

yapı, sistem ve süreçlerine entegre etmiĢtir” ifadesi olduğu belirtilebilir. Ayrıca tüm 

ifadelere iliĢkin olarak ortalamalar değerlendirildiğinde katılımcıların ilgili 

ifadeledere verdikleri yanıtlar ile ifadelere katıldıkları görülmektedir. 
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Tablo 9. Örgütsel Yapıya ĠliĢkin Betimleyici Analizler 

Örgütsel Yapıya ĠliĢkin Ġfadeler Ortalama 
Standart 

Sapma 

1. Yeni personel alımında kararlara katılım vardır. 4,23 ,759 

2. 
Kilit personelin faaliyetleri için teĢvik 

belirlenmesinde kararlara katılım vardır. 
3,92 ,881 

3. 
Temel stratejik kararlar bir grup üst yönetici 

değil tepe yönetici tarafından alınmaktadır. 
2,46 1,214 

4. 
Yeni programların kabul edilmesinde kararlara 

katılım vardır. 
4,00 ,697 

5. 
ġirkette yazılı politikalar, kurallar ve 

düzenlemeler bulunmaktadır. 
4,63 ,634 

6. ġirkette yazılı iĢ tanımları hazırlanmıĢtır. 4,65 ,644 

7. 
ĠĢlerin nasıl yapılacağının belirlenmesinde 

yazılı prosedürler kullanılmaktadır. 
4,57 ,658 

8. 
Yöneticiler iletiĢimi yazılı olarak 

gerçekleĢtirmektedir. 
4,08 ,756 

9. 

ġirketimizde tanımlanmıĢ belirli faaliyetleri 

yürütmeye odaklanmıĢ çok sayıda “uzman” 

çalıĢan bulunmaktadır. 

4,33 ,705 

10. 
ÇalıĢanlarımızın çoğu farklı çeĢitte görevi 

yerine getirmektedir. 
3,82 ,943 

11. 
ÇalıĢanlarımızın sorumluluk alanlarında 

uzmanlaĢmıĢ olmaları beklenir. 
4,53 ,545 

12. 

ĠĢler (direk/doğrudan iĢcilik harici) net biçimde 

ayırt edici hale getirilmiĢtir ve departmanlar 

arasında kesiĢmemektedir. 

4,01 ,865 

TOPLAM 213 

 

Örgütsel yapıya iliĢkin ifadelerin ortalama değerleri Tablo 10‟da yer 

almaktadır. Tablo 9 değerlendirildiğinde ortalama değeri en yüksek ifadenin 4,65 ile 

“Ģirkette yazılı iĢ tanımları hazırlanmıĢtır” olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

ifadeyi takiben “Ģirkette yazılı politikalar, kurallar ve düzenlemeler bulunmaktadır” 

ifadesinin 4,63 ile ortalama değeri en yüksek ikinci ifade olduğu görülmektedir. Bu 

durum bir anlamda katılımcıların örgütsel yapılarının biçimsel olarak 

belirgenliĢtiğinin bir ifadesi olarak yorumlanabilir. Bunun yanı sıra 2,46 ile en 

düĢük ortalamaya sahip “temel stratejik kararlar bir grup üst yönetici değil tepe 

yönetici tarafından alınmaktadır” ifadesi kararların tamamen tepe yönetimi 

tarafından alınmadığını ortaya koymaktadır. 
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Tablo 10. Rekabet Stratejilerine ĠliĢkin Betimleyici Analizler 

Rekabet Stratejilerine ĠliĢkin Ġfadeler Ortalama 
Standart 

Sapma 

1. 
Hammadde ya da malzeme teminindeki 

verimlilik  
4,68 ,494 

2. Maliyetleri azaltmanın yollarını bulma 4,72 ,486 

3. Faaliyetlerin verimlilik düzeyi 4,65 ,485 

4. Üretim kapasite kullanım düzeyi 4,55 ,631 

5. Fiyat rekabeti 4,45 ,668 

6. 
Üstün nitelikli ürünler yaratmak için yeni 

yöntem ve teknolojileri kullanma 
4,46 ,716 

7. Yeni ürün geliĢtirme 4,27 ,837 

8. Pazara yeni ürün sunma sıklığı   3,79 1,019 

9. Pazara sunulan yeni ürün miktarı 3,69 1,010 

10. Reklam ve pazarlama sıklığı 3,55 1,033 

11. SatıĢ gücünü geliĢtirme ve kullanma 4,34 ,746 

12. Güçlü marka kimliği oluĢturma 4,59 ,663 

TOPLAM 213 

 

Tablo 10 örgütsel yapıya iliĢkin betimleyici analizleri sunmaktadır. Tablo 11 

incelendiğinde katılımcılar için en çok “maliyetleri azaltmanın yollarını bulma” 

ifadesinin ortalama değeri 4,72 ile önemli olduğu görülmektedir. Ġkinci katılımcılar 

için önemli olan ifade “hammadde ya da malzeme teminindeki verimlilik” ise 4,62 

ortalama değerine sahiptir. Ortalaması 4‟ün altında bulunan üç ifade yer almaktadır 

bunlar “pazara yeni ürün sunma sıklığı”, “pazara sunulan yeni ürün miktarı” ve 

“reklam ve pazarlama sıklığı”dır. Ayrıca bu üç ifade için standart sapma 

değerlerinin diğer ifadelerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 

katılımcılar açısında farklı önem türleri içerdikleri ifade edilebilir.  
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4.7.2. Ölçeklere ĠliĢkin Analizler 

 

AraĢtırma ölçekleri olan; örgütsel kaynaklar ölçeği, örgütsel yapı ölçeği ve 

rekabet stratejileri ölçeğine iliĢkin analizler bu bölümde incelenmektedir.  

 

4.7.2.1. KeĢfedici Faktör Analizi 

 

KeĢfedici faktör analizinin amacı, belirli bir teori çerçevesinde geliĢtirilen 

ölçme araçlarının kuramsal yapıyı temsil eden daha alt düzeydeki boyutlarını 

tanımlamaktır. KeĢfedici faktör analizi ile ölçeğin temelini oluĢturan gizil 

değiĢkenlerin keĢfine odaklanılmaktadır. DeğiĢken azaltılarak geniĢ bir değiĢken seti 

içerisindeki azami değiĢkenlik ve güvenilirliğe sahip, daha özet sayılabilecek 

gösterge sayısı elde edilebilmektedir (Çokluk vd., 2010: 186). KeĢfedici faktör 

analizi sonucunda dikkat edilmesi gereken değerler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 Faktör yük değeri; maddelerin faktörlerle olan iliĢkisini açıklayan bir katsayı 

olmakla beraber maddelerin, içinde bulunduğu faktördeki yük değerlerinin 

yüksek olması istenir. Bir faktör ile yüksek düzeyde iliĢki veren maddelerin 

oluĢturduğu bir küme var ise bu bulgu, o maddelerin birlikte bir yapiyi diğer 

bir ifade ile faktörü ölçtüğü anlamına gelmektedir. Bir değiĢkenin 0.3‟lük 

faktör yükü, faktör tarafından açıklanan varyansın %9 olduğunu ifade 

etmektedir. Bu düzeydeki varyans dikkat çekici olmakla beraber iĢaretine 

bakılmaksızın 0.30-0.59 arası yük değeri orta düzeyde, 0.60 ve üstü yük 

değeri ise yüksek büyüklükler olarak tanımlanabilir ve değiĢken çıkartmada 

etkilidir (Büyüköztürk, 2002: 473-474; Patır, 2009: 71). 

 Kaiser-Meyer-Olkin değeri; yüksek olması ölçekteki her bir değiĢkenin diğer 

bir değiĢken tarafından mükemmel bir Ģekilde tahmin edildiği anlamını 

taĢımaktadır. Değerlerin sıfır ya da sıfıra yakın olması, korelasyon 

dağılımında, bir dağınıklıği ifade etmesi sebebiyle bu değerlere dayanarak 

yorum yapılamayacağının göstergesidir. Kaiser-Meyer-Olkin testi sonucunda, 

değerin 0.50‟den düĢük olması faktör analizine devam edilemeyeceği 

yorumunu ortaya koymaktadır (Kaya, 2013: 180). 

 Barlett değeri; normal dağılım parametrik testlerin bir varsayımıdır (Ural ve 

Kılıç, 2006: 281) Bu bağlamda Barlett‟s testi verilerin çok değiĢkenli normal 

dağılımdan gelip gelmediğini kontrol etmek için kullanılabilecek istatistiksel 
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bir teknik olarak belirtilebilir. Testin sonucunda ki-kare test istatistiğinin 

anlamlı olması verilerin çok değiĢkenli normal dağılımdan geldiğinin bir 

göstergesidir. Ayrıca Bartlett‟s testi sonucu p<.001 düzeyinde anlamlı ise 

ölçme aracının faktör yapılarına ayrıĢtırılabileceğini ifade etmektedir (Özsoy-

GüneĢ vd., 2011: 30) 

SPSS 22.0 paket programında, değiĢkenleri her faktörde yer alan değiĢkenler 

arası korelasyon en yüksek ve faktörler arası korelasyon en düĢük düzeyde olacak 

Ģekilde sınıflandıran Varimax rotasyon yöntemi (Nakip, 2003: 410) seçilerek 

uygulanan faktör analizi sonucunda her bir ölçeğe iliĢkin keĢfedici faktör analizi 

bulguları aĢağıda görüldüğü gibidir.  

 

Tablo 11. Örgütsel Kaynaklar ile Ġlgili Ölçeğin Faktör Analizi Bulguları 

Soru 

No 
  Faktörler ve Ġfadeler 

Faktör 

Yükü 

İnsan Sermayesi 

2 ÇalıĢanlarımız genellikle sektörün en iyileri olarak kabul edilir. ,77 

1 ÇalıĢanlarımız son derece niteliklidir. ,72 

4 ÇalıĢanlarımız kendi iĢ alanlarının uzmanıdır. ,72 

3 ÇalıĢanlarımız yaratıcı ve zekidir. ,71 

5 ÇalıĢanlarımız yeni fikirler geliĢtirmekte ve bilgi üretmektedir. ,52 

Sosyal Sermaye 

7 ÇalıĢanlarımız bilgiyi paylaĢır ve birbirlerinden öğrenir. ,85 

8 
ÇalıĢanlarımız Ģirketin diğer alanlarındaki çalıĢanlarla etkileĢim 

kurar ve fikir alıĢ veriĢi yapar. 
,79 

6 
ÇalıĢanlarımız problemleri belirleme ve çözmede birbirleriyle 

iĢbirliği yapma becerisine sahiptir. 
,78 

10 
ÇalıĢanlarımız Ģirketin bir bölümündeki bilgiyi baĢka bir bölümde 

ortaya çıkan problem ve fırsatlar için kullanır. 
,52 

9 
ÇalıĢanlarımız çözüm üretmek için müĢteriler, tedarikçiler, bağlı 

olunan ortaklar, vb. ile iĢbirliği içinde hareket eder. 
,51 

Yapısal Sermaye 

14 
ġirketimiz bilgisinin çoğunu yapı, sistem ve süreçlerine entegre 

etmiĢtir. 
,81 

12 
ġirketimize ait bilgilerin çoğu kayıt altındadır (yazılı, veritabanı, 

vb.). 
,77 

13 
ġirket kültürümüz değerli fikirler ve iĢ yapma biçimleri üzerine 

kuruludur. 
,63 

11 ġirketimiz bilgiyi elde tutmak için patent/lisans kullanır. ,53 

Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği değeri: ,850 

Barlett küresellik testi: ki-kare=1166,008; df=91; p<0.001 

Açıklanan Toplam Varyans: % 58,725 
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Tablo 11‟de KMO örneklem yeterliliği değerinin 0,850 olduğu 

görülmektedir. Elde edilen değer örneklem büyüklüğünün faktör analizi için uygun 

olduğunun bir göstergesidir. Barlett küresellik testi sonuçları; ki-kare değeri 

1166,008 ve p<0.001 güven seviyesinde anlamlıdır. Dolayısıyla verilerin faktör 

analize uygun olduğu belirtilebilir. Veri setinin faktör analizine uygunluğunun tespiti 

ardından gerçekleĢtirilen faktör analizi sonucunda ifadelerin üç faktör altında 

toplandığı ve ortak faktör varyansı değeri 0.30‟un altında olan hiçbir madde 

bulunmadığı görülmektedir. Ġnsan sermayesi faktör boyutunun faktör yükleri ,52 ile 

,77 arasında değiĢmektedir. Sosyal sermaye için faktör yüklerinin ,51 ile ,85 arasında 

olduğu tespit edilmiĢtir. Diğer faktör olan yapısal sermaye faktöründe ise ,53 ile ,81 

arasında faktör yükleri yerini almıĢtır. Ayrıca üç faktörlü model tarafından toplam 

varyansın %69,468‟i açıklanmaktadır. 

 

Tablo 12. Örgütsel Yapı ile Ġlgili Ölçeğin Faktör Analizi Bulguları 

Soru 

No 
Faktörler ve Ġfadeler 

Faktör 

Yükü 

Merkezileşme 

1 Yeni personel alımında kararlara katılım vardır. ,69 

2 
Kilit personelin faaliyetleri için teĢvik belirlenmesinde kararlara 

katılım vardır. 
,67 

3 
Temel stratejik kararlar bir grup üst yönetici değil tepe yönetici 

tarafından alınmaktadır. 
,67 

4 Yeni programların kabul edilmesinde kararlara katılım vardır. ,64 

Biçimselleşme 

6 ġirkette yazılı iĢ tanımları hazırlanmıĢtır. ,90 

7 
ĠĢlerin nasıl yapılacağının belirlenmesinde yazılı prosedürler 

kullanılmaktadır. 
,87 

5 ġirkette yazılı politikalar, kurallar ve düzenlemeler bulunmaktadır. ,84 

8 Yöneticiler iletiĢimi yazılı olarak gerçekleĢtirmektedir. ,34 

Uzmanlaşma 

9 
ġirketimizde tanımlanmıĢ belirli faaliyetleri yürütmeye 

odaklanmıĢ çok sayıda “uzman” çalıĢan bulunmaktadır. 
,67 

11 
ÇalıĢanlarımızın sorumluluk alanlarında uzmanlaĢmıĢ olmaları 

beklenir. 
,65 

10 ÇalıĢanlarımızın çoğu farklı çeĢitte görevi yerine getirmektedir. ,59 

12 
ĠĢler (direk/doğrudan iĢcilik harici) net biçimde ayırt edici hale 

getirilmiĢtir ve departmanlar arasında kesiĢmemektedir. 
,46 

Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği değeri: ,825 

Barlett küresellik testi: ki-kare=821,245; df=66; p<0.001 

Açıklanan Toplam Varyans: % 57,276 
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Tablo 12 incelendiğinde KMO örneklem yeterliliği sonucu 0,825 ve Barlett 

küresellik testi sonuçları ki-kare değeri 821,245; p<0.001 güven seviyesi anlamlıdır. 

Bu açıdan verilerin faktör analizi için uygunluğu söz konusudur.  

 

Faktör analizi sonucunda ifadelerin üç faktör altında toplandığı ve ortak 

faktör varyansı değeri 0.30‟un altında olan hiçbir madde bulunmadığı görülmektedir. 

Faktörler merkezileĢme (,64-,69), biçimselleĢme (,34-,90) ve uzmanlaĢma (,46-,67) 

faktörleridir. Buna ilaveten faktör analizi sonucunda açıklanan toplam varyans ise 

%57,276‟dır.  

 

Tablo 13. Rekabet Stratejileri Ġle Ġlgili Ölçeğin Faktör Analizi Bulguları 

Soru 

No 
Faktörler ve Ġfadeler 

Faktör 

Yükü 

Maliyet Liderliği Stratejisi 

1 Hammadde ya da malzeme teminindeki verimlilik ,74 

3 Faaliyetlerin verimlilik düzeyi ,69 

2 Maliyetleri azaltmanın yollarını bulma ,66 

4 Üretim kapasite kullanım düzeyi ,57 

5 Fiyat rekabeti ,56 

Farklılaştırma Stratejisi 

8 Pazara yeni ürün sunma sıklığı   ,88 

9 Pazara sunulan yeni ürün miktarı ,87 

7 Yeni ürün geliĢtirme ,81 

11 SatıĢ gücünü geliĢtirme ve kullanma ,65 

6 
Üstün nitelikli ürünler yaratmak için yeni yöntem ve teknolojileri 

kullanma 
,60 

10 Reklam ve pazarlama sıklığı ,60 

12 Güçlü marka kimliği oluĢturma ,48 

Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği değeri: ,797 

Barlett küresellik testi: ki-kare=936,552; df=66; p<0.001 

Açıklanan Toplam Varyans: % 50,121 

 

Rekabet stratejileri ile ilgili ölçeğin KMO örneklem yeterliliği değeri 

,797‟dir. Barlett küresellik testi sonucu ise ki-kare=936,552; p<0.001 güven seviyesi 

anlamlıdır. Bu doğrultuda gerçekleĢtirilen faktör analizi sonucunda ortaya çıkan iki 

faktörlü yapıda faktör varyansı değeri 0.30‟un altında olan hiçbir madde 

bulunmamaktadır. Maliyet liderliği faktör boyutu için faktör yükleri ,56-,74 arasında 

değiĢirken farklılaĢtırma faktör boyutu ,48-,88 arasında faktör yüklerine sahiptir. 

Bunun yanı sıra açıklanan toplam varyans %50,121‟dir. 
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4.7.2.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 

KeĢfedici faktör analizine göre belirlenen modeller aynı zamanda doğrulayıcı 

faktör analizi (DFA) ile test edilmiĢtir. KeĢfedici veya doğrulayıcı faktör analizinde 

değiĢkenler faktörler olarak adlandırılan gizil değiĢkenlerin fonksiyonlarıdır. 

KeĢfedici faktör analizi her gözlenen değiĢkenin her gizil değiĢken ile bağlantılı 

olduğunu, hata terimleri arasında korelasyon olmadığını, tüm parametrelerin veriden 

tahmin edildiğini savunmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde bu kuralların tümü 

veya birkaçı ihlal edilirken (Bayram, 2010:43); 

 Gözlenen değiĢkenler sadece önceden belirlenen gizil değiĢkenler ile 

bağlanır. 

 Bazı hata terimleri arasında korelasyona izin verilir. 

 Parametrelerin bazıları belirli değerler ile kısıtlanabilir veya diğer 

parametreler gibi aynı değerlere sahip olmak için kısıtlanabilir. 

DFA gözlenen değiĢkenlerin faktör yapısının teori veya önceki ampirik 

bulgular ile ne kadar uyumlu olduğunu irdelemektedir (In‟nami ve Koizumi, 2013: 

41). Bu açıdan ölçek boyutlarının oluĢturulması ve onaylanmasında kullanılmaktadır 

(Bagozzi ve Yi, 2012: 14). Diğer bir ifade ile DFA, keĢfedici faktör analizinin aksine 

araĢtırmacının gizil değiĢkenlerin yapısı üzerinde bilgisi olduğu durumlarda 

kullanımı tercih edilmektedir (Byrne, 2010: 6).  

DFA yapısal eĢitlik modellemesinin özel bir uygulama alanı olarak 

görülmektedir (Bayram, 2010: 42) ve yapısal eĢitlik modellemesinin uyum 

indekslerine tabidir (Byrne, 2010). Kline (2011: 204) yapısal eĢitlik modellemesi 

literatüründe sıklıkla kullanılan uyum indekslerini; ki-kare/serbestlik derecesi 

(X2/df), Steiger–Lind yaklaĢık hataların ortalama karekökü (RMSEA), Jöreskog–

Sörbom iyi uyum indeksi (GFI), Bentler mukayeseli uyum indeksi (CFI) ve 

standardize edilmiĢ ortalama hatanın karekökü (SRMR) olarak belirtmektedir. 

Sözkonusu indeks değerleri için tavsiye edilen düzeyi Hu ve Bentler (1998: 449) 

CFI, GFI ≥ 0,90; SRMR ≤ 0.08, Hooper vd. (2008:54) CFI, GFI ≥ 0,90; X
2
/df ≤ 0.08 

olarak ifade etmektedir. Bunun yanı sıra ölçülen uyum indeksi (NFI) ve Tucker-

Lewis indeksi (TLI) literatürde kullanılan diğer uyum indeksleri arasında yer 

almaktadır. Bu indekslerin 0 ile 1 arasında aldıkları değer literatürde kabul görürken 



 

81 

 

(Jöreskog ve Sörbom, 1993: 125; Schumacker ve Lomax, 2010: 76) NFI değerinin 

0.80 altına düĢmemesi gerektiği (Hooper vd. 2008: 55)  vurgulanmaktadır. 

 

Tablo 14. Yapısal EĢitlik Modeli Uyum Değerleri 

Ġndeks Ġyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum 

X2/df 1< X2/df =<3 3< X2/df<5 

RMSEA <0.05 <0.1 

GFI >0.95 >0.90 

CFI >0.95 >0.90 

 

Yapısal eĢitlik modellemesinde kurulan modelin uyum indekslerinin daha iyi 

uyum yakalaması amacıyla araĢtırmacılar modifikasyonlar yaparak modeli revize 

etme yoluna gidebilir (Schreiber vd., 2006: 327; Kline, 2011: 8). Modifikasyonlar 

hata terimleri temelinde oluĢturulmaktadır. Hata terimleri bağlanarak gözlenen 

değiĢkenlerin kovaryansı bağlanmaktadır (Meydan ve ġeĢen, 2011: 37). Dolayısıyla, 

özellikle yapılacak modifikasyonun kuramsal açıdan açıklanabilir bir temele sahip 

olması gerekmektedir (Çokluk vd., 2010: 375; Kline, 2010: 6). Diğer bir ifade ile 

iliĢki kurulacak hata terimleri ile bağlı olan gözlenen değiĢkenler; aynı boyutu 

ölçümleyebileceği, aynı anlamı taĢıyabileceği, birbilerini ikame edici etkilerinin 

olabilecekleri gözönüne alınarak hata terimleri arası iliĢki kurulması gerekmektedir.  

Bu bilgiler ıĢığında, örgütsel kaynaklar, örgütsel yapı ve rekabet stratejileri alt 

unsurları için AMOS 23.0 paket programı kullanılarak DFA yapılmıĢ, analiz 

sonucunda elde edilen uyum iyiliği istatistikleri ile ankette yer alan ifadelelerin, 

ölçülmesi amaçlanan boyutlara ne ölçüde uyum sağladığı ortaya konmuĢtur. Bu 

süreçte araĢtırmada modele en fazla uyumu sağlayarak katkı sağlayacağı öngörülen 

değiĢkenlerin hata terimleri kuramsal çerçeve dikkate alınarak iliĢkilendirilmiĢ, 

gerçekleĢtirilen modifikasyonlarda gözlenen değiĢkenlerin kendi içlerindeki 

kovaryanslarına bakılarak uyum iyiliğini olumlu etkilemesi temel alınmıĢtır. Ayrıca 

araĢtırmada kullanılan ölçeklere iliĢkin geçerlik ve güvenirlilik analizleri de keĢfedici 

faktör analizinin ardından uygulanan DFA sonucunda elde edilen veriler 

çerçevesinde her bir ölçeğe iliĢkin olarak, ölçekler daha önce de literatürde farklı 

araĢtırmalarda kullanılmalarına, geçerlik ve güvenirlikleri kanıtlanmasına rağmen 
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Türkçeye çevrilmeleri nedeni ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Kırcaali (1999: 15) ister 

önceden geliĢtirilmiĢ bir ölçüm aracı kullanırken, ister yeni bir ölçüm aracı 

geliĢtirilirken geçerlik ve güvenilirlik özelliklerinin değerlendirilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. 

Geçerlik ölçülmek istenen seyin ölçülebilme derecesini, ölçülmek istenenin 

baĢka Ģeylerle karıĢlaĢtırılmadan ölçülebilmesini ifade etmektedir (Karasar, 1998: 

151). Görünüm geçerliği bir ölçme aracının ismi, açıklamaları ve sorularıyla ölçmeyi 

amaçladığı özelliği ölçüyor görünmesidir (Büyüköztürk, 2011: 122). Ġçerik geçerliği 

ölçüm aracının yeterli sayıda ve ölçülmek istenen soruları içerdiğinden emin olmak 

amacını taĢımaktadır. Diğer bir ifade ile kavramın öğe ve boyutlarının ölçekte ne 

derece yer aldığı ile ilgilidir (AltunıĢık vd., 2007: 113). AraĢtırmada görünüm ve 

içerik geçerliliği, ölçeklerin literatürde daha önceden farklı araĢtırmalarda kullanılıp 

denetlenmiĢ olmaları ve alanında uzman akademisyenler ve yöneticiler tarafından 

kontrolü ile Türkçeye çeviri iĢleminin kontrollü olarak gerçekleĢtirilmesi 

doğrultusunda sağlanmıĢtır. Bir diğer önemli geçerlik türü ise yapı geçerliğidir. Yapı 

geçerliği ölçüm aracının genel teorik çerçeveyi belirleyen kavram ve teorik 

varsayımlar ile olan iliĢkisini açıklamaya yöneliktir (Frankfort-Nachmias ve 

Nachmias, 1996: 168). Yapı geçerliğinde kuramsal geçerliği ararken faktör analizi 

kullanılan yöntemlerden biridir (Karasar, 1998: 151). Faktör analizi çok miktardaki 

değiĢkeni aralarındaki korelasyonu dikkate alarak az miktardaki faktör içerisine 

yerleĢtirme sürecidir (Miller ve Salkind, 2002: 404). AraĢtırmada, keĢfedici faktör 

analizi ile daha önceki araĢtırmalarda kullanıldıkları Ģekliyle benzer Ģekilde baĢarıyla 

faktörlerine ayrılan ve alt unsurları oluĢturulan ölçeklerin, doğrulayıcı faktör 

analizinde aynı doğrultuda modellenerek yakınsak ve ıraksak geçerlik türlerini de 

incelemek mümkündür.  

Aynı yapıyı ölçen benzer/yakın değiĢkenler aralarında orta düzey üzeri 

korelasyon ile toparlanarak bir grup oluĢturduklarında yakınsak geçerlik, ve oluĢan 

yapılar arasında düĢük korelasyon olduğunda ise ıraksak geçerlilik söz konusudur 

(Kline, 2010: 71-72). Fornell ve Larcker (1981: 45-46) yapı geçerliğini incelemek 

amacıyla yakınsak ve ıraksak geçerlikler için her bir faktöre iliĢkin oluĢturulan 

açıklanan ortalama varyans değerinin (AVE)  önemine vurgu yapmakta, yakınsak 

geçerliği için AVE değerinin 0.5‟den büyük olmasının gerektiğini belirtmektedir. 

Bagozzi vd. (1991: 434) yapıyı yani faktörü oluĢturan tüm maddeler istatistiksel 
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olarak anlamlı olduğunda yakınsak geçerliğin baĢarıldığını ifade etmektedir. Diğer 

yandan Hair vd. (2010) göre yakınsak geçerliğin ölçümünde yakınsak geçerlik için 

standardize edilmiĢ faktör yüklerinin 0,5‟in üzerinde olması ve her bir faktör için CR 

değerinin 0.7‟yi aĢması gerekmektedir. Ayrıca CR değeri 0.7‟yi ve madde toplam 

korelasyonu 0.4 aĢtığı takdirde AVE değeri 0.5‟in altında kalsa bile yakınsak 

geçerliğinin kabul göreceği de ileri sürülmektedir (Buric vd., 2016: 141). Bunun yanı 

sıra ilk kez gerçekleĢen ve keĢfedici araĢtırmalarda düĢük AVE değerleri de kabul 

görmektedir (Lance, 1988; Ping, 2009). Iraksak geçerlilik ölçümünde benimsenen 

genel yaklaĢım ise ölçüm modelinde yer alan faktörler arası korelasyon değerlerinin 

0.9‟un üzerinde olmaması yönündedir (Kline, 2010: 72). 

Geçerli bir ölçüm aracının geçerli olmasının yanında güvenilir de olması 

gerekmektedir. Güvenirlilik bir ölçeğin ölçmek istediği kavramı tutarlı ve istikrarlı 

bir Ģekilde ölçme ve hatalardan uzaklaĢma derecesidir (Peter, 1979: 6). Güvenirlilik 

analizinde kullanılan önemli bir ölçüt Cronbach Alpha katsayıdır. Cronbach Alpha 

katsayısı (Ġslamoğlu, 2009: 135); 

 

 0.00<α<0.40 ise sorular arasında güvenirlik olmadığını, 

 0.40< α<0.60 ise düĢük bir güvenirlilik, 

 0.60α<0.80 ise oldukça yüksek bir güvenirlilik, 

 0.80<α<100 ise yüksek güvenirlilik anlamını taĢımaktadır. 
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ġekil 6. Örgütsel Kaynaklar Modeli Ġçin Doğrulayıcı Faktör Analizi 
 

ġekil 6 incelendiğinde DFA sonucunda elde edilen faktör yapısı dikkate 

alınarak elde edilen modelin standartlaĢtırılmıĢ değerleri ile faktörler arası 

korelasyon katsayıları görülmektedir. K11 hariç faktör yüklerinin 0.5 üzerinde 

olduğu görülmektedir. Her bir faktör için AVE ve CR değerleri hesaplanmıĢtır. AVE 

değeri insan sermayesi faktörü için ,49; sosyal sermaye için ,49 ve yapısal sermaye 

için ,41 olarak belirlenmiĢtir. CR değerleri insan sermayesi faktörü için .83; sosyal 

sermaye için ,82 ve yapısal sermaye için ,72 olarak tespit edilmiĢtir. Yakınsak 

geçerlik için AVE ve CR değerleri kabul edilebilir düzeyde ve faktörü oluĢturan tüm 

maddeler ise p<0.001 düzeyinde anlamlıdır. DFA sonucu ıraksak geçerlik ise 

faktörler arası korelasyonlar incelendiğinde insan sermayesi-sosyal sermaye ,67; 

sosyal sermaye-insan sermayesi ,55; yapısal sermaye-insan sermayesi ,37 ile; ıraksak 

geçerlik için sözkonusu olan ,90 değerinin altında ,15‟in üzerindedir. Bununla 

beraber örgütsel kaynaklar ölçeğinin güvenirlilik analizi bulgusu Cronbach Alfa 

Katsayısı: ,86 ve yüksek güvenilirlik seviyesindedir. 
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Tablo 15. Örgütsel Kaynaklar Modeli Ġçin Uyum Ġyiliği Değerleri 

Uyum Değerleri X2/df RMSEA GFI CFI 

Ġlk Durumdaki 

Uyum Değerleri 
2,654 0,088 ,885 ,889 

Revize EdilmiĢ 

Uyum Değerleri 
2,357 0,08 898 ,913 

 

Tablo 15 örgütsel kaynaklar modeli için uyum iyiliği değerlerini sunmaktadır. 

Modele en fazla uyumu sağlayarak katkı sağlayacağı düĢünülen, değiĢkenlerin hata 

terimleri kuramsal altyapı çerçevesinde iliĢkilendirildikten sonra model revize 

edilmiĢtir. DFA revize edilmiĢ model uyum iyiliği değerleri X2/df = 2,357 

(p<0.001), GFI=0,898, CFI=0,913, RMSEA=0,08 Ģeklinde olup genel olarak iyi bir 

uyumun var olduğu gözlenmiĢtir. Bu değerler üç faktörlü modelin uyumunun kabul 

edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. Yapılan keĢfedici ve DFA sonucunda 

örgütsel kaynaklara iliĢkin araĢtırma ölçeği; insan sermayesi (5 soru), sosyal sermaye 

(5 soru) ve yapısal sermaye (4 soru) olmak üzere üç alt boyuta indirgenmiĢtir. 

 

 
ġekil 7. Örgütsel Yapı Modeli Ġçin Doğrulayıcı Faktör Analizi 
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ġekil 7 DFA sonucunda elde edilen faktör yapısı doğrultusunda elde edilen 

modelin standartlaĢtırılmıĢ değerleri ile faktörler arası korelasyon katsayılarını ortaya 

koymaktadır. Y3, Y10 ve Y8 hariç faktör yüklerinin 0.5 üzerinde olduğu 

görülmektedir. Her bir faktör için AVE ve CR değerlerini belirtmek mümkündür. 

AVE değeri merkezileĢme faktörü için ,35; biçimselleĢme için ,60 ve uzmanlaĢma 

için ,33 olarak hesaplanmıĢtır. CR değerleri merkezileĢme faktörü için ,65; 

biçimselleĢme için ,85 ve uzmanlaĢma için ,65 olarak hesaplanmıĢtır. Yakınsak 

geçerlik için AVE ve CR değerleri kabul edilebilir düzeydedir. Ayrıca faktörü 

oluĢturan maddeler ise p<0.001 düzeyinde (Y3 için p<0.05 düzeyinde) anlamlıdır. 

DFA sonucu ıraksak geçerlik ise faktörler arası korelasyonlar incelendiğinde 

merkezileĢme-biçimselleĢme ,30; merkezileĢme-uzmanlaĢma ,61; uzmanlaĢma-

biçimselleĢme ,65 ile; ıraksak geçerlik için geçerli olan ,90 değerinin altında ,15‟in 

üzerindedir. Diğer yandan örgütsel yapı ölçeğinin güvenirlilik analizi bulgusu 

Cronbach Alfa Katsayısı: ,76 ve yüksek güvenilirlik seviyesindedir. 

 

Tablo 16. Örgütsel Yapı Modeli Ġçin Uyum Ġyiliği Değerleri 

Uyum 

Değerleri 
X2/df RMSEA GFI CFI 

Uyum Değerleri 1,450 0,046 ,947 ,970 

 

Tablo 16 örgütsel kaynaklar modeli için uyum iyiliği değerlerini sunmaktadır. 

DFA sonucunda elde edilen model uyum iyiliği değerlerinin X2/df = 1,450 (p<0.05), 

GFI=0,947, CFI=0,970, RMSEA=0,046 olduğu görülmektedir. Bu değerler üç 

faktörlü modelin iyi uyuma sahip olduğunu ortaya koymaktadır. GerçekleĢtirilen 

keĢfedici ve DFA ile birlikte örgütsel yapıya iliĢkin araĢtırma ölçeğinin 

merkezileĢme (4 soru), biçimselleĢme (4 soru) ve uzmanlaĢma (4 soru) olmak üzere 

üç alt boyuta sahip olduğu tespit edilmiĢtir. 
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ġekil 8. Rekabet Stratejileri Modeli Ġçin Doğrulayıcı Faktör Analizi  

 

ġekil 8 DFA sonucunda elde edilen faktör yapısı dikkate alınarak elde edilen 

modelin standartlaĢtırılmıĢ değerleri ile faktörler arası korelasyon katsayılarını 

göstermektedir. S5 ve S12 hariç faktör yüklerinin 0.5‟e yakın veya üzerinde olduğu 

görülmektedir. Ġleri sürülen iki faktör için AVE ve CR değerleri hesaplanmıĢtır. 

Maliyet liderliği stratejisi AVE değeri 0.3 ve farklılaĢtırma stratejisi AVE değeri 

0.44‟dür. CR değerleri maliyet liderliği stratejisi için .66 ve farklılaĢtırma stratejisi 

için ,83 olarak belirlenmiĢtir. Yakınsak geçerlik için AVE ve CR değerleri kabul 

edilebilir düzeyde ve faktörü oluĢturan tüm maddeler ise p<0.001 düzeyinde 

anlamlıdır. DFA sonrasında ıraksak geçerlik için faktörler arası korelasyonlar 

incelendiğinde maliyet liderliği-farklılaĢtırma stratejisi iliĢkisi ,28 ile ıraksak geçerlik 

için sözkonusu olan,15‟in üzerinde ve ,90 değerinin altındadır. Ayrıca örgütsel 

kaynaklar ölçeğinin güvenirlilik analizi bulgusu Cronbach Alfa Katsayısı: ,86 ve 

yüksek güvenilirlik seviyesindedir. 
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Tablo 17. Rekabet Stratejileri Modeli Ġçin Uyum Ġyiliği Değerleri 

Uyum Değerleri X2/df RMSEA GFI CFI 

Ġlk Durumdaki 

Uyum Değerleri 
3,702 ,113 ,859 ,839 

Revize EdilmiĢ 

Uyum Değerleri 
2,356 ,080 ,916 ,926 

 

Tablo 17 rekabet stratejileri modeli için uyum iyiliği değerlerini sunmaktadır. 

Modelde en iyi uyum için katkı sağlayacağı öngörülen değiĢkenlerin hata terimleri 

teorik altyapı çerçevesinde iliĢkilendirilmiĢ ve model revize edilmiĢtir. DFA revize 

edilmiĢ model uyum iyiliği değerleri X2/df = 2,356 (p<0.001), GFI=0,916, 

CFI=0,926, RMSEA=0,08 olarak tespit edilmiĢtir. Ġlgili değerler iki faktörlü modelin 

uyumunun kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. KeĢfedici ve DFA ile 

rekabet stratejilerine iliĢkin araĢtırma ölçeği; maliyet liderliği stratejisi (5 soru) ve 

farklılaĢtırma stratejisi (7 soru) olarak iki alt unsurdan oluĢmaktadır. 

Örneklemden toplanan veriler ve Türkçeye ilk kez çevrilen ölçekler üzerinde 

yapılan keĢfedici ve DFA sonuçlarına göre araĢtırmada kullanılan örgütsel kaynaklar, 

örgütsel yapı ve rekabet stratejileri ölçeklerinin asıl biçimleri ile paralellik gösterdiği 

tespit edilmiĢtir.  

 

4.7.3. Hipotezlere ĠliĢkin Analizler 

 

Regresyon analizinde bağımlı bir değiĢken ile bağımlı değiĢken üzerinde 

etkisi olduğu varsayılan bağımsız değiĢken(ler) arasındaki iliĢki matematiksel bir 

model ile açıklanırken basit doğrusal regresyon analizi ile bir bağımlı ve bir bağımsız 

değiĢkenin doğrusal iliĢkisi, çoklu regresyon analiziyle ise bir bağımlı değiĢkenin iki 

yada üzeri bağımsız değiĢken ile doğrusal iliĢkisi irdelenmektedir (Ural ve Kılıç, 

2006:253). 

AraĢtırma modelinin test edilmesi ve bağımsız değiĢken(ler)in bağımlı 

değiĢken üzerindeki açıklayıcığını belirlemek amacıyla regresyon analizinin 

yorumunda R
2 

ve Beta (β) katsayıları dikkate alınmıĢtır. Analizin anlamlılığı ise F 

değeri ile ölçülmüĢtür.  
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Tablo 18. Maddi Kaynaklar ile Maliyet Liderliği Stratejisi ĠliĢkisi 

Bağımsız değiĢken(ler) Beta t değeri P 

Maddi Kaynaklar ,130 ,992 ,063 

Bağımlı DeğiĢken: 

Maliyet Liderliği Stratejisi 
Dz. R

2:
 ,012 F:3,491 

**p<0.05; ***p<0.01 
 

Tablo 18 incelendiğinde maddi kaynaklar ile maliyet liderliği stratejisi 

arasındaki iliĢkinin p<0.05 düzeyinde anlamlı olmadığı görülmektedir. Analiz 

sonucu belirlilik (determinasyon) katsayısının (Dz. R
2
) ,012 olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu sonuçlar H1 hipotezinin p<0.05 güven aralığında reddini 

gerektirmektedir.  

Tablo 19. Maddi Olmayan Kaynaklar ile FarklılaĢtırma Stratejisi ĠliĢkisi 

Bağımsız değiĢken(ler) Beta t değeri P 

Constant - ,000 ,000* 

Ġnsan Sermayesi ,135 1,668 ,097 

Sosyal Sermaye ,025 ,329 ,742 

Yapısal Sermaye ,349 4,934 ,000* 

Bağımlı DeğiĢken: 

FarklılaĢtırma Stratejisi 
Dz. R

2:
 ,183 F: 16,802 

**p<0.05; *p<0.01 

 

Tablo 19 maddi olmayan kaynaklar ile farklılaĢtırma stratejisi arasındaki 

iliĢkinin p<0.01 düzeyinde anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. OluĢturulan 

modelde bağımsız değiĢkenler olan insan sermayesi, sosyal sermaye ve yapısal 

sermaye çoklu regresyon analizine birer bağımsız değiĢken olarak bir blok halinde 

maddi olmayan kaynakları temsilen tabi tutulmuĢtur. Analiz sonuçları; insan 

sermayesi, sosyal sermaye ve yapısal sermayenin birlikte farklılaĢtırma stratejisini 

pozitif yönde etkilediğini ve belirlilik katsayısının (Dz. R2) ,183 olduğunu 

dolayısıyla farklılaĢtırma stratejisindeki değiĢimin %18,3‟ünün örgütün sahip olduğu 
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insan, sosyal ve yapısal sermaye tarafından açıklandığını ortaya koymaktadır. Bu 

noktada insan sermayesi ve sosyal sermaye farklılaĢtırma stratejisi ile tam korele 

olduğu halde (bknz Tablo 21) yapısal sermayenin farklılaĢtırma stratejisi üzerindeki 

varyansın çoğunu açıklaması sebebiyle etkilerinin düĢük kaldığı gözlemlenmektedir. 

Bu doğrultuda H4 hipotezi kabul edilmektedir.  

Porter (1980: 41) farklılaĢtırma stratejisi için gerekli olan örgütsel 

kaynakların güçlü pazarlama becerileri, ürün mühendisliği, yaratıcı yetenekler, güçlü 

temel araĢtırma yetenekleri, kalite veya teknolojik liderlikte kazanılmıĢ kurumsal ün, 

sektörde uzun bir geçmiĢ veya diğer iĢlerden elde edilmiĢ benzersiz beceriler 

kombinasyonu ve kanallarla güçlü iĢbirliği olduğunu belirtmektedir. Grimm vd. 

(2006: 33) kaynak temelli görüĢ çerçevesinde patentler, müĢteri hizmetleri, ün, 

marka ve benzerlerinin rekabet avantajının kazanılmasında farklılaĢtırma kaynağı 

olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla maddi olmayan kaynakların rekabet 

stratejileri ile olan iliĢkisinde; farklılaĢtırma stratejisini etkilediği ifade edilebilir 

(Hunter, 2002: 45; Cater ve Cater, 2009: 199). 

 Ġnsan sermayesi açısından; rekabetçi farklılaĢtırmanın sağlanmasında örgütün 

insan sermayesine yaptığı yatırımlar önem arz etmektedir (Smith vd., 2010). 

Nitekim, Gates ve Langevin (2010 :7) farklılaĢtırma stratejisini izleyen firmalar için 

insan kaynakları yöneticilerinin, çalıĢanların yenilikçilik kapasitelerini ölçen 

göstergelere odaklandığını belirtmektedir. Liu vd. (2010: 672) yıllar içerisinde 

deneyimlenen yenilikçi çalıĢma ve teknik altyapı ile insan sermayesinin 

farklılaĢtırma stratejisinin uygulanmasında ve baĢarılmasında faydalı olduğunu ifade 

etmektedir. Ayrıca insan sermayesinin farklılaĢtırma temelli rekabet avantajının 

üzerinde direkt olarak pozitif etkisi olduğunu söylemek de mümkündür (Cater ve 

Cater, 2009: 199).  

Cater ve Cater (2009: 199) müĢteri sermayesinin diğer anlamıyla sosyal 

sermayenin hem maliyet liderliği hem de farklılaĢtırma rekabet avantajı üzerinde 

etkili olduğunu tespit etmiĢtir. Sosyal sermaye maliyet lideri firma için 

güvenilirliğini pekiĢtirme imkanı sunarken farklılaĢtırma önderi bir firma için 

kimliğini yayma ve yaĢam biçimini belirgin kılmasına yardımcı olmaktadır. 

FarklılaĢtırma stratejisi uygulayan firmanın daha yüksek kalitedeki ürününe özel 

bedeller ödenmesi için müĢteri veritabanı, dağıtım kanalları ve imaj imkanı 

yaratmaktadır (Walsch vd., 2008: 306). Ayrıca sosyal sermaye, farklılaĢtırma 
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stratejisine dayanan performansı arttırıcı etkiye sahiptir (Peng ve Luo, 2000; Manev 

vd., 2012: 67). 

Yapısal sermaye farklılaĢtırma stratejisi üzerinde pozitif etkiye sahiptir (Cater ve 

Cater, 2009: 199). Yapısal sermayenin kurumsallaĢmıĢ bilgi ve yapı, sistem, süreç, 

talimat, patentler ile veritabanlarından oluĢan yazılı edinimleri kapsadığı 

bilinmektedir (Subramaniam ve Youndt, 2006: 451) ve bu kaynaklar farklılaĢtırma 

stratejisinin de kaynağını oluĢturmaktadır. 

Son olarak Hamzah ve Ġsmail (2007: 63) farklılaĢtırma stratejisi uygulayan ve 

entelektüel sermayeyi geliĢtiren firmalar için; müĢterilerle olan iliĢkisel sermayeyi 

geliĢtirme, tedarik edilen teknolojiyi içsel olarak geliĢtirme, piyasaları izlemek için 

bilgi geliĢtirme, kiĢilik uyumuna ve takım çalıĢmasına vurgu, örtük bilgiye yüksek 

bağlanma, çalıĢanlar için daha geniĢ kariyer yolu ve eğitimde çalıĢan baĢına daha çok 

harcamanın sözkonusu olduğunu belirtmektedir.  

MacKinnon vd. (2007: 595) aracılık etkisini iki değiĢken arasındaki iliĢkinin 

üçüncü bir değiĢken tarafından nasıl etkilendiğinin anlaĢılması olarak tanımlamakta 

ve bu durumu X, M ve Y değiĢkenleri üzerinden açıklamaktadır. En basit Ģekliye 

X‟in Y‟ye olan etkisinde X‟in M‟yi ve M‟nin de Y‟yi etkileyerek X -> M -> Y 

iliĢkisinin oluĢması, aracılık etkisini ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

ġekil 9. Baron ve Kenny Aracılık Modeli 

Nasıl ve niçin sorularına yanıt arayan aracı değiĢken (Hoyle ve Robinson, 

2004: 213) regresyon yaklaĢımında aĢağıdaki koĢulları sağlamalıdır (Baron ve 

Kenny, 1986: 1176): 

 Bağımsız değiĢken aracı değiĢkenle anlamlı biçimde iliĢkili olmalı (a), 

 Aracı değiĢken bağımlı değiĢkenle anlamlı biçimde iliĢkili olmalı (b), 

 Bağımsız değiĢken bağımlı değiĢken ile anlamlı biçimde iliĢkili olmalı (c), 

Aracı DeğiĢken 

Bağımlı DeğiĢken Bağımsız DeğiĢken 

a b 

c 
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 Aracı değiĢken modele dahil olduğunda bağımsız değiĢken ile bağımlı 

değiĢken arasındaki iliĢki ortadan kalkmalı ve böylece tam aracı etki 

oluĢmalıdır.  

Eğer aracı etki çerçevesinde bağımsız değiĢken ile bağımlı değiĢken 

arasındaki iliĢki anlamlı kalmaya devam ediyor ise kısmi aracılık durumu 

sözkonusudur. Regresyon eĢitliği açısından bakıldığında beta katsayısı ikili eĢitlikte 

anlamlı (c) ancak üçlü eĢitlikte anlam ortadan kalkıyorsa tam aracı etki vardır. Bunun 

yanı sıra aracı etki dahilinde ikili iliĢki anlamlı kalmaya devam ediyor ancak beta 

değeri azalıyorsa kısmi aracı etki vardır. 

 AraĢtırmada hipotezlerin (Hipotez 3 ve Hipotez 4) test edilmesi için 

açıklayıcı ve DFA sonucu tespiti gerçekleĢtirilen örgütsel yapı ve rekabet stratejileri 

boyutları ile maddi kaynaklar arasındaki iliĢkileri analiz etmek amacıyla Pearson 

Korelasyon analizi uygulanmıĢtır. 

 

Tablo 20. Maddi Kaynaklar, MerkezileĢme, BiçimselleĢme, UzmanlaĢma, Maliyet 

Liderliği ve FarklılaĢtırma Stratejisi Korelasyon Tablosu 

 Merk. Uzm. Biçim. Maddi K. Mal. Lid. Farklı. 

MerkezileĢme 1     
 

UzmanlaĢma ,00* 1    
 

BiçimselleĢme ,00* ,00* 1   
 

Maddi Kaynaklar ,839 ,139 ,417 1  
 

 

Maliyet Liderliği 

 
,030** ,092 ,138 ,063 1 

 

FarklılaĢtırma ,00* ,00* ,00* ,614 ,00* 1 

**p<0.05; *p<0.01 

Tablo 20 maddi kaynaklar, merkezileĢme, biçimselleĢme, uzmanlaĢma 

örgütsel yapı bileĢenleri ile maliyet liderliği ve farklılaĢtırma stratejisine uygulanan 

Korelasyon analizinin sonuçlarını ortaya koymaktadır. Hipotez 3 maddi kaynakların 

maliyet liderliği stratejisi ile olan iliĢkisi üzerinde merkezileĢme, biçimselleĢme veya 

uzmanlaĢma örgütsel yapı bileĢenlerinin aracı etkisi olup olmadığını incelemeye 
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yöneliktir. Hipotez 3a, Hipotez 3b ve Hipotez 3c için merkezileĢme, biçimselleĢme 

ve uzmanlaĢma örgütsel yapı bileĢenlerinin gerek maddi kaynaklar gerek maliyet 

liderliği stratejisi (sadece merkezileĢme anlamlı) iliĢkisinin anlamlı olmaması aracı 

etki önkoĢullarını sağlamadığından reddedilmiĢtir.  

 

Tablo 21. Maddi Olmayan Kaynaklar BileĢenleri, MerkezileĢme, BiçimselleĢme, 

UzmanlaĢma, FarklılaĢtırma Stratejisi Korelasyon Tablosu 

 
Merk. Uzm. Biçim. Ġnsan Sosyal Yapısal Farklı. 

Mal. 

Ldr. 

MerkezileĢme 1       

 

UzmanlaĢma ,00
*
 1       

BiçimselleĢme ,00
*
 ,00

*
 1      

Ġnsan Ser. ,00
*
 ,00

*
 ,00

*
 1     

Sosyal Ser. ,00
*
 ,00

*
 ,00

*
 ,00

*
 1    

Yapısal Ser. ,00
*
 ,00

*
 ,00

*
 ,00

*
 ,00

*
 1   

FarklılaĢtırma ,00
*
 ,00

*
 ,00

*
 ,00

*
 ,00

*
 ,00

*
 1  

Maliyet 

Liderliği 
,03** ,092 ,138 ,465 ,680 ,635 ,00* 1 

**p<0.05; *p<0.01 

 

Tablo 21 insan sermayesi, sosyal sermaye ve yapısal sermaye maddi olmayan 

kaynaklar bileĢenleri ve merkezileĢme, biçimselleĢme, uzmanlaĢma örgütsel yapı 

bileĢenleri ile maliyet liderliği ve farklılaĢtırma stratejisine uygulanan Korelasyon 

analizinin sonuçlarını ortaya koymaktadır. Hipotez 4 maddi olmayan kaynaklar 

bileĢenleri ile farklılaĢtırma stratejisi arasındaki iliĢki üzerinde örgütsel yapı 

bileĢenlerinin aracı rolünü incelemeye yöneliktir.  

Tablo 21 Hipotez 4‟ün incelenmesinde aracı etki için gerekli tüm koĢulların 

sağlandığını ortaya koymaktadır. Ġnsan sermayesi, sosyal sermaye ve yapısal 

sermayeden oluĢan maddi olmayan kaynaklar farklılaĢtırma stratejisi ile anlamlı 
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iliĢkiye sahiptir. Benzer Ģekilde örgütsel yapının merkezileĢme, biçimselleĢme ve 

uzmanlaĢma boyutlarınında hem bağımsız değiĢken olan maddi olmayan kaynaklar 

bileĢenleri hem de farklılaĢtırma stratejisi ile anlamlı iliĢkiye sahip olduğu 

görülmektedir. Bu doğrultuda oluĢturulan model ile gerçekleĢtirilen regresyon 

analizleri sonucunda merkezileĢme ve biçimselleĢme örgütsel yapı bileĢenlerinin 

maddi olmayan kaynaklar ile farklılaĢtırma stratejisi arasındaki iliĢki üzerinde 

anlamlı etkileri tespit edilememiĢtir. Dolayısıyla H4a ve H4b hipotezleri 

reddedilmiĢtir. H4c hipotezi maddi olmayan kaynaklar bileĢenleri (insan sermayesi, 

sosyal sermaye, yapısal sermaye) ile farklılaĢtırma stratejisi arasındaki iliĢki üzerinde 

uzmanlaĢma örgütsel yapı bileĢeninin aracı etkiye sahip olduğunu önermektedir. 

AĢağıda H4c hipotezi için kurulan modeller üzerinden gerçekleĢtirilen analizin 

bulguları yer almaktadır. 

 

Tablo 22. Hipotez 4c‟yi Test Eden Aracı DeğiĢkenli Regresyon EĢitliği 1 

EĢitlikler 
Bağımlı 

DeğiĢkenler 

Bağımsız 

DeğiĢkenler 

Std. 

Beta 
t 

Düz. 

R
2
 

F df 

1 UzmanlaĢma 
Ġnsan 

Sermayesi 
,405 6,43* ,16 41,3* 1 

2 FarklılaĢtırma 
Ġnsan 

Sermayesi 
,310 4,73* ,092 22,4* 1 

3 

 

FarklılaĢtırma 
Ġnsan 

Sermayesi 
,181 2,64** 

,174 23,2** 2 

UzmanlaĢma ,320 4,68* 

**p<0.05; *p<0.01 

 

Tablo 22 insan sermayesi farklılaĢtırma stratejisi iliĢkisi üzerinde örgütsel 

yapının merkezileĢme bileĢeninin aracı etkisini incelemeye yöneliktir. Tablo 21‟deki 

bulgular, ilk iki eĢitlik için anlamlı iliĢkileri ortaya koymaktadır. Üçüncü eĢitlikte 

insan sermayesi ve uzmanlaĢmanın farklılaĢtırma stratejisi üzerindeki etkisi birlikte 

ele alınmıĢ ve anlamlı bir etki gerçekleĢmiĢtir. Ġnsan sermayesinin modeldeki anlamlı 

etkisi (p<0.05) devam ederken beta değeri azalma göstermiĢtir. Ayrıca Dz. R
2 

değeri  
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,092‟den ,174‟e yükselmiĢtir. Sonuç olarak, uzmanlaĢmanın insan sermayesi ile 

farklılaĢtırma stratejisi arasındaki iliĢkiye kısmi aracılık ettiğini belirtmek 

mümkündür. 

 

Tablo 23. Hipotez 4c‟yi Test Eden Aracı DeğiĢkenli Regresyon EĢitliği 2 

EĢitlikler 
Bağımlı 

DeğiĢkenler 

Bağımsız 

DeğiĢkenler 

Std. 

Beta 
t 

Düz. 

R
2
 

F df 

1 UzmanlaĢma 
Sosyal 

Sermaye 
,368 5,74* ,131 33* 1 

2 FarklılaĢtırma 
Sosyal 

Sermaye 
,235 3,5* ,051 12,2* 1 

3 

 

FarklılaĢtırma 
Sosyal 

Sermaye 
,104 1,53 

,156 20,5* 2 

UzmanlaĢma ,354 5,22* 

**p<0.05; *p<0.01 

 

Tablo 23 incelendiğinde sosyal sermayenin farklılaĢtırma stratejisi iliĢkisi 

üzerinde örgütsel yapının merkezileĢme bileĢeninin aracı etkisinin tespit edildiği 

görülmektedir. Tablo 23‟e iliĢkin bulgular ilk iki eĢitlik için anlamlı iliĢkileri ortaya 

koymaktadır. Üçüncü eĢitlikte sosyal sermaye ve uzmanlaĢmanın farklılaĢtırma 

stratejisi üzerindeki etkisi birlikte ele alındığında anlamlı bir etki gerçekleĢtiği 

görülmektedir. Bu noktada sosyal sermayenin modeldeki anlamlı etkisinin ortadan 

kalktığı anlaĢılmaktadır. Ayrıca Dz. R
2 

değeri ,051‟den ,156‟ya yükselmiĢtir. Bu 

doğrultuda uzmanlaĢmanın sosyal sermaye ile farklılaĢtırma stratejisi arasındaki 

iliĢki üzerinde tam aracılık etkisi bulunduğu ifade edilebilir. Diğer bir ifade ile sosyal 

sermaye farklılaĢtırma stratejisi iliĢkisi uzmanlaĢma örgütsel yapı bileĢenine tam 

bağımlıdır. 
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Tablo 24. Hipotez 4c‟yi Test Eden Aracı DeğiĢkenli Regresyon EĢitliği 3 

EĢitlikler 
Bağımlı 

DeğiĢkenler 

Bağımsız 

DeğiĢkenler 

Std. 

Beta 
t 

Düz. 

R
2
 

F df 

1 UzmanlaĢma 
Yapısal 

Sermaye 
,526 8,99* ,274 80,8* 1 

2 FarklılaĢtırma 
Yapısal 

Sermaye 
,420 6,72* ,173 45,2* 1 

3 

 

FarklılaĢtırma 
Yapısal 

Sermaye 
,295 4,11* 

,21 29,1* 2 

UzmanlaĢma ,237 3,30* 

**p<0.05; *p<0.01 

 

Tablo 24 yapısal sermaye farklılaĢtırma stratejisi iliĢkisi üzerinde örgütsel 

yapının uzmanlaĢma bileĢeninin aracı etkisini ortaya koymaktadır. Tablo 24‟e ait 

bulgular, ilk iki eĢitlik için anlamlı iliĢkileri ortaya koymaktadır. Üçüncü eĢitlikte 

yapısal sermaye ve uzmanlaĢmanın farklılaĢtırma stratejisi üzerindeki etkisi birlikte 

ele alınmıĢ ve anlamlı bir etki gerçekleĢmiĢtir. Yapısal sermaye bağımsız 

değiĢkenine ait beta katsayısı azalıĢ gösterirken Dz. R
2
 değerinin ,173‟ten ,21‟e 

çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla uzmanlaĢmanın; yapısal sermaye ile farklılaĢtırma 

stratejisi arasındaki iliĢkiye kısmi aracılık ettiğini belirtmek mümkündür.  

 Tablo 22, 23 ve 24‟e ait bulgular incelendiğinde hipotez 4c‟nin kabul edildiği 

anlaĢılmaktadır. Herbir sermaye bileĢeni açısından bir bütün olarak maddi olmayan 

kaynaklar Ģeklinde değerlendirildiklerinde; farklılaĢtırma stratejisi ile olan iliĢkisi 

üzerinde uzmanlaĢma örgütsel yapı bileĢeninin aracı etkisi olduğu görülmektedir. Bu 

doğrultuda Hipotez 4 genel olarak kabul görmektedir.  
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H4 hipotezi maddi olmayan kaynaklar ile farklılaĢtırma stratejisi arasındaki 

iliĢkinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda maddi olmayan 

kaynakların farklılaĢtırma stratejisi ile olan iliĢkisi uzmanlaĢma örgütsel yapı 

bileĢenine bağımlıdır. Diğer bir ifade ile maddi olmayan kaynaklar ile farklılaĢtırma 

strateji arasındaki iliĢki uzmanlaĢmıĢ örgütsel yapıyı bir Ģekilde Ģart koĢmaktadır.  

Günümüz örgütlerinde çalıĢan pozisyonları daha odaklanmıĢlık ve spesifiklik 

içermektedir. Bu durum görevleri dar anlamda tanımlanan yüksek uzmanlaĢmıĢ 

örgütlerin geliĢmiĢ iĢler için iyi eğitimli çalıĢanlarla çalıĢtıklarını ortaya koymaktadır 

(Van Deusen vd., 2007: 91). Shrader ve Siegel (2007: 896) göre fonksiyonel 

alanlarda uzmanlaĢılmıĢ deneyimler, stratejilerin formülasyonu ve uygulanmasında 

firmanın bir kaynağı olarak gösterilmektedir. Örneğin farklılaĢtırma stratejisini takip 

eden yenilikçi ürün tanıtımlarını temel alan bir firma için teknik iĢlere ait uzun yıllara 

dayanan deneyimle geliĢtirilen insan sermayesi fayda sağlayacaktır. 
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SONUÇ 

 

AraĢtırmada, örgütsel kaynakların rekabet stratejileri ile olan iliĢkisi ve bu 

iliĢki üzerinde örgütsel yapının aracı rolü, Türkiye‟nin ilk 1000 büyük sanayi 

iĢletmesi üzerinde incelenmiĢtir. Sonuç bölümünde araĢtırmanın amacı 

doğrultusunda kurgulanan literatür ile yöntem ve analizler sonucu elde edilen 

bulguların yorumu, tartıĢılması ve sonuçlar yer almaktadır.  

AraĢtırmanın ilk bölümünde kaynak temelli görüĢ ele alınmaktadır. Stratejik 

yönetim literatüründe hakim içerik okulları; pozisyon okulu ve KTG yaklaĢımıdır. 

Pozisyon okulu firmaların rekabet avantajı elde etmesinde dıĢsal faktörlere vurgu 

yapmakta ve firmaların faaliyet gösterdiği sektörde giriĢ bariyeri oluĢturduğunda 

monopol rant elde ederek rekabet avantajı kazanabileceğini ileri sürmektedir. KTG 

kökenleri ayırt edici yeteneklere, firma büyüme teorisine ve Ricardo iktisadi 

anlayıĢına dayanan bir yaklaĢımdır. KTG‟de içsel faktörlere vurgu söz konusudur. 

KTG‟ye göre firma sahip olduğu değerli, nadir, ikame edilemez ve taklit edilemez 

kaynakları ile kıtlık rantı elde etmekte ve bu çerçevede sürdürülebilir rekabet 

avantajını kovalamaktadır. KTG ile birlikte literatürde görünmez varlıklar, temel 

yetkinlikler, kabiliyetler, dinamik kabiliyetler ve bilgi temelli yaklaĢım benzer 

eksende geliĢim göstermiĢtir. Bu durum literatürde özellikle içsel faktörlerin yani 

kaynakların sınıflandırılması karmaĢasının yaĢanmasına sebep olmuĢtur. 

AraĢtırmanın bu bölümünde neyin kaynak olarak alınacağı belirlenmeye çalıĢılmıĢ, 

bu doğrultuda KTG‟nin firmaya sürdürülebilir rekabet avantajı kazandıran 

kaynakları; maddi ve maddi olmayan kaynaklar olarak iki boyuta indirgenmiĢtir. 

Maddi kaynaklar firmanın fiziksel ve finansal kaynakları çerçevesinde bir bütün 

olarak değerlendirilmiĢtir. Firmaların maddi olmayan kaynaklarını belirlemek biraz 

daha zorlu bir iĢtir. Bu noktada entelektüel sermayenin bir firmanın maddi olmayan 

tüm kaynaklarına karĢılık geldiği ve KTG çerçevesinde maddi olmayan kaynaklar 

Ģeklinde araĢtırmalarda incelendiği dikkate alınarak insan sermayesi, sosyal sermaye 

ve yapısal sermaye boyutlarından oluĢacak Ģekilde maddi olmayan kaynaklar olarak 

incelenmiĢtir. 
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AraĢtırmanın ikinci bölümü örgütsel yapıya iliĢkin değerlendirmeyi 

içermektedir. Örgütsel yapıyı sosyolojik olarak yorumsamacı, iĢlevselci, radikal 

insancıl ve radikal yapısalcı paradigmalar çerçevesinde incelemek mümkündür. 

Literatürde örgütsel yapının özellikle yorumsamacı ve iĢlevselci paradigma açısından 

farklı anlamlar taĢıdığı belirlenmiĢtir. Yorumsamacı gelenekte örgüt yapısı dıĢarıda 

keĢfedilmeyi bekleyen herhangi bir Ģey değildir. Aktörler önce deneyimleyerek ve 

karĢılıklı olarak simgesel yapılanma eyleminde bulunarak örgütsel yapıyı 

tanımlamaktadır. ĠĢlevsel gelenekte ise aksine örgütsel yapı nesnel, ölçülebilir ve 

karĢılaĢtırılabilir olgu olarak değerlendirilmektedir. Nesnel, ölçülebilir ve 

karĢılaĢtırılabilir örgütsel yapının belli baĢlı bileĢenleri bulunmaktadır ve bu 

bileĢenler üzerinden yorumlanmalıdır. Örgütsel yapıyı oluĢturan bu unsurlar ise 

merkezileĢme, biçimselleĢme ve uzmanlaĢma olarak incelenmiĢtir.  

AraĢtırmanın üçüncü bölümü jenerik rekabet stratejiler üzerine 

kurgulanmıĢtır. Stratejik yönetim araĢtırma alanında stratejinin yaygın iki ayrımı 

içerik ve süreci ile ilgilir. Ġçerik olarak stratejiye bakıldığında örgütün nerede ve nasıl 

rekabet ettiğine iliĢkin olarak iki farklı stratejik düzeyin söz konusu olduğu 

görülmektedir. Bunlardan ilki kurumsal düzey diğeri ise iĢ düzeyi olarak 

belirtilmektedir. ĠĢ düzey stratejiler örgütün nasıl rekabet ettiği sorusunun cevabını 

vermektedir. Literatürde yaygın iĢ düzey strateji, jenerik rekabet stratejilerdir. 

AraĢtırma literatüründe jenerik rekabet stratejiler; farklılaĢtırma, odaklanma, maliyet 

liderliği ve ortaya çakılıp kalma veya çoklu strateji izlemek olmak üzere dört boyutta 

belirtilmiĢtir. AraĢtırmanın yürütülmesi sürecinde ise jenerik rekabet stratejiler iki 

temel alt boyut kapsamında incelenmiĢtir. Odaklanma stratejisi hem farklılaĢtırma 

stratejisi hem de maliyet liderliği stratejisi açısından odaklanmıĢ farklılaĢtırma ve 

odaklanmıĢ maliyet liderliğini ifade etmesi dolayısıyla araĢtırmada odaklanma 

stratejisi üçüncü bir strateji olarak ele alınmamıĢtır.   

 AraĢtırmanın dördüncü bölümü ilk üç bölümde incelenen kavramların 

birbirleri ile olan iliĢkisini literatür kapsamında değerlendirmekte ve araĢtırma 

yöntemini sunmaktadır. KTG sürdürülebilir rekabet avantajı için örgütsel kaynaklara 

vurgu yaparken, acaba maddi ve maddi olmayan bu örgütsel kaynaklar rekabet 

avantajının kazanılmasında maliyet liderliği ile mi yoksa farklılaĢtırma stratejisi ile 

mi yakın iliĢki içerisindedir ve firma jenerik stratejilerine etki etmektedir 

sorusunsalının literatürdeki karĢılığı araĢtırılmıĢtır. Bu doğrultuda örgütsel yapının 
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örgütsel kaynaklar ile rekabet stratejileri arasındaki iliĢkide aracı rolü olup olmadığı 

literatürdeki örgütsel yapı-örgütsel kaynaklar iliĢkisi ve örgütsel yapı-rekabet 

stratejileri iliĢkileri araĢtırılarak tespit edilmiĢtir. 

Neden bazı firmaların diğerlerine göre daha baĢarılı olduğu stratejik yönetim 

alanının temel sorusunu oluĢturmaktadır. KTG bu soruya örgütün sahip olduğu 

benzersiz heterojen kaynakların yarattığı sürdürülebilir rekabet avantajı ile yanıt 

vermektedir. Heterojen kaynakların, büyüklükleri ve Türkiye sanayinin ilk 1000 

kuruluĢu olmaları dolayısıyla ISO I. 500 ve ISO II. 500 firmalarında daha gerçekçi 

olarak dağılım gösterdiği ifade edilebilir. Bu tespitin ardından, firmalardaki stratejik 

yönetim sürecinden kimlerin sorumlu olduğunun belirlenmesi ikinci bir tespitin 

ihtiyacını ortaya koymaktadır. Stratejik yönetim süreci öncelikle stratejik bilinç 

sahibi olmayı gerektirmektedir. Stratejik bilinç sahibi kimseler örgütte stratejik 

yönetim sürecine yön veren, örgütün stratejileri ile ilgili bilgi sahibi kimselerdir. 

Jenerik rekabet stratejiler için bilgi sahibi kimseleri ise orta ve üst yönetim düzeyi 

yöneticiler oluĢturmaktadır. ĠĢte bu araĢtırma Türkiye‟de ilk 1000 sanayi kuruluĢunu 

oluĢturan firmalara ulaĢma hedefiyle, bu firmaların orta ve üst yönetim düzeyi 

yöneticilerine anket tekniği kullanılarak uygulanmıĢtır. AraĢtırmada 213 firmadan 

geri dönüĢ gerçekleĢmiĢtir. 213 firmadan elde edilen verilere araĢtırma analizleri 

uygulanmıĢtır. 

AraĢtırma analizleri betimleyici analizler ile baĢlamaktadır. Betimleyici 

analizler incelendiğinde 213 firmanın yarı yarıya gibi bir rakamla ilk 500 ve ikinci 

500‟ü temsilen dağıldığı görülmektedir. Ayrıca bu firmaların net satıĢları ve faaliyet 

gösterdiği sektörler itibariyle de baĢarılı bir dağılım gösterdiği, tek bir boyutta 

kümelenmediği görülmektedir. Firmaların ortaklık yapısı incelendiğinde ise daha çok 

yerli sermaye yoğunluklu firmaların araĢtırmada yer aldığı tespit edilmiĢtir.  

AraĢtırmada uygulanan anket üç ayrı boyutu incelemek üzere örgütsel 

kaynaklar, örgütsel yapı ve rekabet stratejileri ölçeklerinden oluĢmaktadır. Kullanılan 

ölçekler literatürde daha önce defalarca kullanılmıĢ olup güvenirlik ve geçerliği 

yüksek yapıya sahiptir. Öyle ki bu araĢtırmada da Türkçe‟ye alanında uzman 

akademisyen ve yöneticiler tarafından çevrilerek tekrar kullandığında güvenirlik ve 

geçerlik düzeyi yine tatminkar sonuçlar vermiĢtir. Özellikle ölçeklerin literatürde 
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daha önce kullanıldığında sunduğu boyutlar ile tamamen aynı boyutları sunduğu 

gözlemlenmiĢtir. 

AraĢtırma modeline iliĢkin analizlerin bulguları merak uyandırıcı niteliktedir. 

Öncelikle örgütün sahip olduğu maddi kaynakların maliyet liderliği stratejisi ile 

iliĢkili olmadığı görülmektedir. Maddi kaynaklar örgütün sahip olduğu nakdi 

değerler ve nakde çevrilebilecek enstrümanları içermektedir. Maddi kaynakları güçlü 

olan iĢletmeler büyük sermaye yatırımında bulunan iĢletmelerden oluĢmaktadır. 

Örnek vermek gerekirse üretim tesisleri büyük, teknolojileri yeni ve maliyetli, diğer 

bir ifade ile, makine ve teçhizatı değerli, nakdi imkanları ve sermayeleri güçlü olan 

iĢletmeler bu gruba dahil edilmektedir. Ġlk etapta akıllara bu tarz iĢletmelerin izlediği 

en önemli politikalardan birinin kitle üretimi yapmak ve ölçek ekonomisi ile 

muazzam satıĢ rakamlarına ulaĢmak olduğu böylece marjinal maliyeti olabildiğince 

düĢürmenin hedeflendiği gelmektedir. Ancak durum tam olarak böyle değildir. 

Yenilikçiliğe, marka ve satıĢa oldukça önem veren firmalar esasen günümüz en 

baĢarılı firmaları arasındadır. Bu firmaların güçlü maddi kaynaklara sahip olmaları, 

onların marka ve satıĢ ya da yeni ürünler geliĢtirme özelliklerinden vazgeçmeleri 

anlamına gelmemektedir. Hatta daha güçlü maddi kaynaklara sahip olmaları onların 

daha çok yeni ürünler, marka ve satıĢlar için yatırım imkanlarının önünü açmaktadır. 

Türkiye bağlamında düĢünüldüğünde firmaların maliyet liderliği stratejisini girdilerin 

sıkı kontrolü Ģeklinde yorumlaması maddi kaynaklar ile maliyet liderliği stratejisi 

arasındaki iliĢkinin anlamsız çıkmasının bir nedeni olarak görülebilir. 

Örgütün maddi olmayan kaynaklarının farklılaĢtırma stratejisi ile iliĢkili ve 

tam tersine maliyet liderliği stratejisi ile iliĢkili olmadığı bulgularla ortaya 

konmaktadır. Maddi olmayan kaynaklar insan sermayesi, sosyal sermaye ve yapısal 

sermaye olarak ele alınmıĢtır. Ġnsan sermayesi güçlü firmalar diğer bir ifade ile 

nitelik açısından güçlü insan kaynağına sahip firmalar yeni ürünler geliĢtiren, bu 

ürünlerin reklam, pazarlama ve satıĢına önem veren firmalardır. Farklı olanı 

yapabilmek, yeni ürünler geliĢtirilebilmek, reklam, pazarlama ve satıĢta iyi olabilmek 

yaratıcı, zeki, nitelikli ve uzman çalıĢanlarla mümkündür. Sosyal sermaye denilince 

akla ilk gelen ağlar ya da bağlantılardır. Bir örgütün hem kendi içinde hem kendi 

dıĢında kurduğu ağları ya da bağlantıları bulunmaktadır. ÇalıĢanların birbirleri ile 

bilgiyi paylaĢmaları ve iĢbirliği içinde olmaları kısaca örgütün kendi içinde kurduğu 

güçlü ağ ve bağlantılar yeni ürünlerin geliĢtirilmesi ve sunumunda ve firmanın yakın 
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çevresindeki bileĢenleri ile kurdukları güçlü dıĢ ağ ve bağlantılar ise pazarlama ve 

satıĢta farklılaĢarak baĢarılı olmasında firmaya imkan yaratmaktadır. Yapısal 

sermaye çalıĢanın evine giderken götüremediği örgütte kalan bilgidir. 

KurumsallaĢmıĢ bilgiyi iĢaret etmektedir. Bu bilgi örgütün yapı, sistem ve 

süreçlerine iĢlemiĢtir. Örgüt bu bilgi ile uzmanlaĢarak veritabanlarında saklarken 

patentler kullanarak yeni ürünler geliĢtirebilmekte, bunun zamanını ve sıklığını 

ayarlayabilmekte veya farklı olanı markalaĢarak ortaya koyabilmektedir.  

AraĢtırmada aracı etkinin test edildiği ve doğrulandığı hipotez; maddi 

olmayan kaynakların farklılaĢtırma stratejisi ile olan iliĢkisine uzmanlaĢma örgütsel 

yapı bileĢeninin aracı etkisi olduğunu savunmaktadır. Aracı etki iki değiĢken 

arasındaki iliĢkinin aracı değiĢken tarafından nasıl etkilendiğini açıklamaya 

çalıĢmaktadır. UzmanlaĢmıĢ bir örgütsel yapı ayrı ayrı görev tanımlarını ve sadece 

bu görevini en etkin Ģekilde iĢ dizaynına ve tasarımına uygun olarak yerine getirmesi 

beklenen çalıĢanları kapsamaktadır. UzmanlaĢmıĢ bir örgütsel yapı için gerekli olan 

sıkı ve güçlü bir eğitimdir. Eğitim derecelerinin sıklığı ve verilerin eğitimlerin 

kalitesi arttıkça uzmanlaĢma derecesi de artıĢ göstermektedir. Maddi olmayan 

kaynaklar ile uyumu açısından düĢünüldüğünde; güçlü insan sermayesi uzmanlaĢmıĢ 

örgütsel yapı içerisinde iĢini en etkin Ģekilde yaparken güçlü bağlantıları da 

yaratmakta ve eğitimleri daha hızlı benimseyebilmektedir. Uzun zaman boyunca aynı 

iĢ ile ilgilenen ve o iĢi en etkin Ģekilde tamamlayan çalıĢanlar o iĢte en iyi olarak 

çağırılmakta ve bilgi birikimleriyle zaman içerisinde gerek firma içerisinde gerek 

firma dıĢında en olgun ağ ve bağlantıları kurmaktadır. Aslında bu örgütün gelecekte 

yapacağı iĢler için bir teminat niteliğindedir. Bunun yanı sıra, bu süreçler bir sistem 

halini alarak firma insan sermayesini kaybetse bile iĢler kayıt altına alındığı ve 

veritabanlarına aktarıldığı için etkin Ģekilde yürütülmeye, örgütün yapı, sistem ve 

süreçlerinde bilgiler aktarılmaya devam edecektir. Dolayısıyla uzmanlaĢma sistemin 

bütününe yayılım gösterecektir. Böylece maddi olmayan kaynakların farklılaĢtırma 

stratejisi ile olan iliĢkisinde farklılaĢma için gerekli zemin uzmanlaĢmıĢ yapılar 

tarafından sağlanacaktır. Türkiye bağlamında farklılaĢtırma stratejisi ile yenilik 

kavramını daha çok aĢamalı yenilik olarak yorumlamak mümkündür. Özellikle 

oldukça radikal olan ve büyük bir değiĢim içeren radikal yeniliklere nazaran aĢamalı 

yenilikte firmanın kurulu olan bilgi tabanını sıkıca düzenlemek ve sunduğu ürünü 

veya hizmeti sürekli geliĢtirmek hedeflenmektedir. Bu anlamda aĢamalı yenilikte 
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firmalar var olan pazarları mevcut teknolojiyi kullanarak hedeflemektedir. Benzer 

Ģekilde firmalar aĢamalı olarak yenilik yaptığında pazarlama ve satıĢ, reklam gibi 

diğer faaliyetlerini de aĢamalı olarak ilerletebilir. ĠĢte böyle bir ortamda firmanın 

sahip olduğu maddi olmayan kaynakların farklılaĢtırma stratejisi üzerindeki etkisi 

uzmanlaĢmıĢ yapıyı gerektirebilir. UzmanlaĢmıĢ yapı bu aĢamalı yenilikler ve 

faaliyetler için örgütün eğitimlerle, iĢ tasarım ve iĢ dizaynındaki benzersizliklerle 

maddi olmayan kaynaklar için aracı bir rol sahibi olabilir. 

AraĢtırma üç ayrı örgütsel fenomen olan örgütsel kaynaklar, örgütsel yapı ve 

rekabet stratejilerinin daha önce literatürde incelenmemiĢ iliĢkisini incelemektedir. 

Strateji oluĢturmanın ardından strateji uygulama safhasında örgütsel yapının seçilen 

strateji ile uyumlu olması aslında pozisyon okulu içerisinde defalarca incelemeye 

konu olmuĢtur. Ancak KTG kapsamında benzersiz örgütsel kaynaklarını uyguladığı 

strateji ile uyumlaĢtıran örgütlerin örgütsel yapısını da daha önceden bu kaynakları 

ile uyumlu Ģekilde belirleyerek örgütsel stratejisini seçmesi literatürde daha önce 

incelenmemiĢ bir olgudur. Bu bağlamda araĢtırmanın örgüt kaynaklarının rekabet 

stratejileri olan iliĢkisinde örgütsel yapının bağlayıcılığını KTG ekseninde 

vurgulayan özgün niteliğiyle literatüre, araĢtırmacılara ve rekabet kurgusunun temel 

aktörleri firmalara değer kazandırması arzu edilmektedir.  
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EKLER 

  

EK – 1: AraĢtırma Anketi 

 

 Değerli Yönetici, 

 

 Bilimsel amaçla hazırlanan bu anket akademik çalıĢmalarda kullanılmak üzere veri 

toplanması hedeflenerek oluĢturulmuĢtur. Vereceğiniz bilgiler araĢtırma amacı dıĢında 

kullanılmayacak ve sonuçlar kesinlikle kiĢi ya da iĢletme adı verilmeden toplu halde 

değerlendirilecektir. AraĢtırmanın amacına ulaĢabilmesi için anketteki tüm maddelerin size 

uygun seçeneğinin cevaplandırılması gerekmektedir. Lütfen anketteki maddeleri atlamadan 

hepsine cevap veriniz.  

AraĢtırmanın sonuçları sizlerle de paylaĢılacaktır.  

Herhangi bir sorunuz olduğunda iletiĢim bilgilerimiz aĢağıda yer almaktadır.   

 

 AraĢtırmamıza ayırdığınız zaman ve verdiğiniz emek için Ģimdiden teĢekkür eder, 

saygılar sunarız. 

 

Prof. Dr. Deniz TAġCI 

 

Öğr. Gör. Burak ÖZDEMĠR 

AġAĞIDAKĠ ĠFADELERDE SĠZE UYGUN OLAN SEÇENEĞĠ BELĠRTĠNĠZ. 

(Lütfen sizce en uygun olan seçeneği çarpı iĢareti ( X ) koyarak belirtiniz ve  

tüm maddeleri cevaplayınız.) 

 

AĢağıda Ģirketinizin maddi olmayan kaynaklarını açıklayan ifadeler yer 

almaktadır. Bu ifadelere ne kadar katıldığınızı değerlendiriniz.    

 

1- hiç katılmıyorum,   2- katılmıyorum, 3- biraz katılmıyorum,   

4- kararsızım,  5- biraz katılıyorum,   6- katılıyorum,    

7- tamamen katılıyorum 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ÇalıĢanlarımız son derece niteliklidir.        

2. ÇalıĢanlarımız genellikle sektörün en iyileri olarak kabul edilir.        

3. ÇalıĢanlarımız yaratıcı ve zekidir.        

4. ÇalıĢanlarımız kendi iĢ alanlarının uzmanıdır.        

5. ÇalıĢanlarımız yeni fikirler geliĢtirmekte ve bilgi üretmektedir.        

6. 
ÇalıĢanlarımız problemleri belirleme ve çözmede birbirleriyle 

iĢbirliği yapma becerisine sahiptir. 
       

7. ÇalıĢanlarımız bilgiyi paylaĢır ve birbirlerinden öğrenir.        

8. 
ÇalıĢanlarımız Ģirketin diğer alanlarındaki çalıĢanlarla etkileĢim 

kurar ve fikir alıĢ veriĢi yapar. 
       

9. 
ÇalıĢanlarımız çözüm üretmek için müĢteriler, tedarikçiler, bağlı 

olunan ortaklar, vb. ile iĢbirliği içinde hareket eder. 
       

10. 
ÇalıĢanlarımız Ģirketin bir bölümündeki bilgiyi baĢka bir bölümde 

ortaya çıkan problem ve fırsatlar için kullanır. 
       

11. ġirketimiz bilgiyi elde tutmak için patent/lisans kullanır.        

12. 
ġirketimize ait bilgilerin çoğu kayıt altındadır 

(yazılı,veritabanı,vb.).  
       

13. 
ġirket kültürümüz değerli fikirler ve iĢ yapma biçimleri üzerine 

kuruludur. 
       

14. 
ġirketimiz bilgisinin çoğunu yapı, sistem ve süreçlerine entegre 

etmiĢtir. 
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AġAĞIDAKĠ ĠFADELERDE SĠZE UYGUN OLAN SEÇENEĞĠ BELĠRTĠNĠZ.  

(Lütfen sizce en uygun olan seçeneği çarpı iĢareti ( X ) koyarak belirtiniz ve  

tüm maddeleri cevaplayınız.)   
 

 

ġirketinizi bir bütün olarak referans alınız ve her bir ifadenin sizin 

Ģirketinize ne düzeyde uyduğunu belirtiniz. 

 

H
iç

b
ir

 z
a

m
a

n
  

N
a

d
ir

en
 

B
a

ze
n

 

S
ık

 s
ık

 

H
er

 z
a

m
a

n
  

1. Yeni personel alımında kararlara katılım vardır.      

2. 
Kilit personelin faaliyetleri için teĢvik belirlenmesinde 

kararlara katılım vardır. 
     

3. 
Temel stratejik kararlar bir grup üst yönetici değil tepe 

yönetici tarafından alınmaktadır. 
     

4. Yeni programların kabul edilmesinde kararlara katılım vardır.      

5. 
ġirkette yazılı politikalar, kurallar ve düzenlemeler 

bulunmaktadır. 
     

6. ġirkette yazılı iĢ tanımları hazırlanmıĢtır.      

7. 
ĠĢlerin nasıl yapılacağının belirlenmesinde yazılı prosedürler 

kullanılmaktadır. 
     

8. Yöneticiler iletiĢimi yazılı olarak gerçekleĢtirmektedir.      

9. 
ġirketimizde tanımlanmıĢ belirli faaliyetleri yürütmeye 

odaklanmıĢ çok sayıda “uzman” çalıĢan bulunmaktadır. 
     

10. 
ÇalıĢanlarımızın çoğu farklı çeĢitte görevi yerine 

getirmektedir. 
     

11. 
ÇalıĢanlarımızın sorumluluk alanlarında uzmanlaĢmıĢ olmaları 

beklenir. 
     

12. 
ĠĢler (direk/doğrudan iĢcilik harici) net biçimde ayırt edici hale 

getirilmiĢtir ve departmanlar arasında kesiĢmemektedir. 
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AġAĞIDAKĠ ĠFADELERDE SĠZE UYGUN OLAN SEÇENEĞĠ BELĠRTĠNĠZ.  

(Lütfen sizce en uygun olan seçeneği çarpı iĢareti ( X ) koyarak belirtiniz ve  

tüm maddeleri cevaplayınız.)   
 

Rakiplerinizle kıyaslandığında aĢağıda yer alan unsurların 

Ģirketiniz açısından önem derecesini belirtiniz. 
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n
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li

 

Ç
o

k
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n
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1. Hammadde ya da malzeme teminindeki verimlilik       

2. Maliyetleri azaltmanın yollarını bulma      

3. Faaliyetlerin verimlilik düzeyi      

4. Üretim kapasite kullanım düzeyi      

5. Fiyat rekabeti      

6. 
Üstün nitelikli ürünler yaratmak için yeni yöntem  

ve teknolojileri kullanma 
     

7. Yeni ürün geliĢtirme      

8. Pazara yeni ürün sunma sıklığı        

9. Pazara sunulan yeni ürün miktarı      

10. Reklam ve pazarlama sıklığı      

11. SatıĢ gücünü geliĢtirme ve kullanma      

12. Güçlü marka kimliği oluĢturma      

 
 

 

*ġirketiniz “aktiflerinin” toplam değerini (TL, yaklaĢık olarak) belirtiniz : 
 

…………………… 

 

ġirketinizin adı : …………………………………………………. 

ġirketteki konumunuz : …………………………………………………. 

E-mail adresiniz : …………………………………………………. 

 

ġirketinizin araĢtırmamıza katkısını gösterecek olup araĢtırma bulgularında bu bilgiler                  

kesinlikle yer almadan vereceğiniz bilgiler toplu halde değerlendirilerek sadece                             

bilimsel amaçla kullanılacaktır. 

 

 

Emeğiniz ve katkılarınız için çok teşekkür ederiz. 
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