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DUYGUSAL ZEKÂNIN İMALAT PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

ÖZET 

 

İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinin bir parçası olarak günümüz işletmeleri 
bu hızlı değişime ayak uydurabilmek için mevcut yapılarını geliştirmek, kullandıkları 
çoğu sistemi yeniden yapılandırmak durumunda kalmışlardır. Bu değişimle beraber 
kullanılan performans ölçüm sistemlerinin sistemleri de yeni boyutlar kazanmış; 
kalite, zaman, maliyet, teslimat gibi önemli rekabet önceliklerini etkileyen faktörlerin 
titizlikle araştırılması giderek daha da önemli bir konu haline gelmiştir. Bu 
faktörlerin en başında gelen “insan” etmeni detaylı olarak incelendiğinde, kişinin 
duygusal zekâsının iş yaşamında ne kadar önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Bu 
çalışmada bir imalat işletmesini oluşturan en önemli paydaşlarından “çalışanlar”ının 
duygusal zekâsının imalatta oynadığı rol ve imalat performansı üzerindeki etkileri 
araştırılmaktadır.  
Duygusal zekâ kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için çalışmada, duygu ve zekâ 
kavramlarına yer verilerek duygusal zekâ kavramının nasıl geliştiği ele alınmıştır. 
Yapılan literatür çalışması sonucunda, duygusal zeka konusundaki öncü 
araştırmacılardan Daniel Goleman’ın “Duygusal Yeterlilik Çerçevesi” modeli 
kullanılmıştır. Bu modelde duygusal zeka kavramı; öz bilinç, kendine çeki düzen 
verme, motivasyon, empati ve sosyal beceriler duygusal zeka boyutları olarak 
değerlendirilmiştir. 
İmalat performansının doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için literatürdeki çeşitli 
imalat yaklaşımları ve imalatın tarihsel gelişim süreci incelenmiştir. Geçmişten 
günümüze farklı araştırmacıların çeşitli makalelerde yer almış imalat performansı 
görüşleri çalışmada değerlendirilecek imalat performansı boyutlarının 
belirlenmesinde öncülük etmiştir. 
Çalışma kapsamında duygusal zekânın öz bilinç, kendine çeki düzen verme, 
motivasyon, empati ve sosyal beceriler boyutlarının imalat performansının kalite, 
esneklik, zaman, teslimat ve maliyet boyutları üzerinde bir etkisi olup olmadığı 
araştırılmaktadır. Duygusal zekânın imalat performansına etkisini ele alan bu 
çalışmaya Türkiye’deki 72 imalat firmasında uygulanan anket bulguları ve sonuçları 
değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarında, duygusal zeka boyutlarının imalat 
performansı üzerinde etkili olduğu, özellikle sosyal becerilerin imalat performansının 
çoğu boyutunda önemli bir rol oynadığı görülmüştür. 
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THE EFFECTS OF THE EMOTIONAL QUOTIENT ON MANUFACTURING 

PERFORMANCE 

 

 

SUMMARY 

 

As a part of the increasing globalization progress, most of the companies have to 
improve their current structures, reconfigure the systems that they are used to use in 
order to keep pace with the fast change. Accompanied by this change, the 
performance measurement systems are started to be evaluated by new dimensions 
and manufacturing priorities like quality, time, delivery, cost etc. become more and 
more important issues which have to be investigated fussily. When the human factor, 
one of the most important factor that effect the manufacturing performance, is under 
debated just so, it’s seen that the emotional quotient (EQ) have a big importance in 
business life.  
In order to understand the emotional quotient better, the emotion and the intelligence 
terms and also the development of the emotional quotient are discussed. Based on the 
literature overview, “Emotional Competencies Frame” model which is developed by 
tone of the pioneer investigator at this area – Daniel Goleman- is used. In this model 
self awareness, self management, motivation, empathy and social skills are evaluated 
as the dimensions of the emotional quotient. 
In this study, manufacturing approaches and the historical development of the 
manufacturing are investigated to evaluate the manufacturing performance truly. 
Manufacturing performance definitions of different investigators in various articles 
are viewed are used to determine the dimensions of manufacturing performance.  
In this study, the role and the effects of the employees’ emotional quotient in 
manufacturing are investigated through a questionnaire which is applied to 72 
manufacturing companies in Turkey. The effects of the EQ on quality, flexibility, 
time, delivery and cost are evaluated by this questionnaire application. This study 
also contains the findings and the results of this questionnaire to evaluate the effects 
of the EQ on quality, flexibility, time, delivery and cost dimensions of manufacturing 
performance. As a result of the evaluations, it’s seen that the dimensions of the 
emotional quotient are efficient on manufacturing performance; especially social 
skills have an important role on most of the manufacturing performance measures. 
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1. GİRİŞ 

1.1. Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Teknolojinin erişilmez hızıyla beraber yerini robotlara, otomatik makinelere, 

bilgisayarlara bırakır gibi görünse de bugün hiçbir “alet” yaratıcısından daha “akıllı” 

olmadığı için insanoğlu hala küreselleşen dünyanın ve giderek acımasızlaşan iş 

yaşamının en önemli parçası olmaya devam etmektedir. 

Günümüzde zaman, maliyet, hız, kalite, esneklik vb. gibi ölçütlerde 

etkinliklerini artırmak için bugün birçok kuruluş insanları, hayvanları, bitkileri taklit 

eden robot, yeni makine ve tabi ki süper hızlı bilgisayarlar kullanımlarını artırmaya 

çalışsa da kuruma “canlı” olma özelliği kazandıran çalışanlarına yönelik yürüttükleri 

faaliyetlerin hala kurumun başarısını en çok etkileyen unsurlardan biri olduğu 

görülmektedir. 

 Yalınlaştırılmış, her işin önemli olduğu yeni iş ortamında insani gerçeklikler 

her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Kitlesel değişim sabit bir olgudur; 

teknik yenilikler, global rekabet ve kurumsal yatırımcılardan gelen baskılar değişimi 

git gide daha fazla kamçılayan güçlerdir. Bu değişime bağlı olarak 70li yıllarda 

nispeten daha az önem taşıyan iki yetinin 90lı yıllarda hayati derecede önem 

kazandığı ortaya çıkmıştır: ekip kurma ve değişime ayak uydurma (Daniel Goleman,  

2005). 

İş yaşamı değiştikçe mükemmellik için gereken özellikler de değişmektedir. 

Mükemmel iş performansının öğelerini araştıran McClelland, bilimsel temelleri ilk 

olarak yirminci yüzyıl başlarında Frederick Taylor'ın çalışmalarıyla atılmış olan bir 

girişime katılmıştır. Taylorist verimlilik uzmanları iş dünyasını tarayarak bir işçi 

bedeninin mekanik bakımdan yapabileceği en verimli hareketleri analiz etmişlerdir. 

Bu analizlere göre insan çalışmasının ölçüsü makinedir. 
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Taylorizmin ardından, başka bir değerlendirme standardı geliştirilmiştir: IQ 

testi. Bu standardı önerenler, mükemmelliğin doğru ölçütünün insan zihninin yetileri 

olduğunu savunmaktaydılar. 

Daha sonra, Freud’cu düşüncenin doğuşuyla birlikte, lQ'ya ek olarak kişiliğin 

de bir mükemmellik öğesi olduğu fikri bir başka uzman grubu tarafından savunuldu. 

60'lı yıllara gelindiğinde, kişilik testleri ve tipolojiler -örneğin, bir kişinin dışa dönük 

mü yoksa içedönük mü, "hisseden" bir tip mi yoksa "düşünen" bir tip mi olduğu - 

çalışma potansiyelinin standart ölçüleri arasında yer alıyordu (Daniel Goleman, 

2005). 

Ama ortada bir sorun vardı. Kişilik testlerinden pek çoğu psikolojik 

bozuklukları teşhis etmek gibi tamamen farklı gerekçelerle tasarlanmıştı. Dolayısıyla, 

insanların iş performanslarının gerçekte ne kadar iyi olduğunu tahmin etmekte 

yetersiz kalıyorlardı. IQ testleri de güvenilir değildi; yüksek IQ'lu kişilerin iş 

performansı çoğunlukla zayıf kalırken, vasat IQ'lu kişiler son derece başarılı 

oluyordu. 

McClelland'ın "Zekâ Yerine Yeterliliğin Sınanması" başlığını taşıyan 1973 

tarihli tezi, tartışmayı başka bir yöne kaydırdı. İnsanların işin başında ne kadar iyi 

performans göstereceklerinin ya da hayatta başarılı olup olamayacaklarının, 

geleneksel akademik beceriye, okul notlarına yüksek diplomalara bakılarak tahmin 

edilemeyeceğini savunuyordu. Bunun yerine, üstün başarılıları sadece işlerini 

yürütmelerine yetecek kadar başarılı olanlardan ayırt eden şeyin, empati, özdisiplin ve 

inisiyatifi de içine alan bir dizi özgül yeterlilik olduğunu öne sürüyordu. 

McClelland'ın önerisine göre, belirli bir işte üstün performansa ulaşılmasını sağlayan 

yeterlilikleri bulgulamak için, önce yıldız elemanlara bakıp hangi yeterlilikleri 

sergilediklerini belirlemek gerekirdi. 

McClelland’ın tezi, mükemmelliğin ölçümüne yepyeni bir yaklaşım getirdi; 

bunun amacı, insanların yeterliliklerini yapmak oldukları belirli bir iş çerçevesinde 

değerlendirmekti. Bu düşünüşe göre "yeterlilik", daha etkili ya da üstün iş 

performansını doğuran kişisel bir özellik ya da alışkanlıklar kümesidir; başka bir 

deyişle kişinin işbaşındaki çabalarına açıkça ekonomik değer katan bir yetenektir 

(Daniel Goleman, 2005). 



 3

Bu çalışmada imalat işletmelerinde performans ölçüm sistemleri incelenerek 

yeni ölçüm sistemlerine gereksinim nedenleri açıklanmaya çalışılmıştır. İmalat 

performansı kriterleri ve rekabet öncelikleri ele alındıktan sonra, bir iş yerindeki 

çalışanların duygusal zekâlarının bu ölçütleri etkileyip etkilemediği, etkiliyorsa hangi 

yönde etkilediği öğrenilmeye çalışılmıştır. Çalışanların duygusal zekâsının imalat 

işletmelerindeki önemi ve imalat performansına etkilerinin belirlenmesi için 

hazırlanan bu çalışmada Daniel Goleman’ın Kişisel Yeterlilik Çerçevesi modelinden 

yararlanılmıştır. Bu modele ilişkin bilgiler ilerleyen bölümlerde sunulmaktadır. 
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2. DUYGU VE ZEKÂ 

Duygusal zekânın anlaşılabilmesi ve çalışmanın ilerleyen bölümünde imalat 

performansına etkisinin kavranabilmesi için öncelikle “duygu” ve “zekâ” 

kavramlarının açıklanmasında fayda vardır.  

2.1. Duygu 

Duygu sözcüğünün kökü Latince’de hareket etmek anlamına gelen “motere” 

kelimesinden gelmektedir. Bu fiile –e ön eki getirildiğinde uzaklaşmak anlamını taşır 

ki Goleman bunu kavramsal analizlerden yola çıkarak her duygunun bireyi harekete 

geçirdiği fikrine ulaşmıştır (Goleman, 2004). Cooper ve Sawaf ise (2003) 

Latince’deki duygu sözcüğünün karşılığının “motus anima” yani kişiyi harekete 

geçiren ruh olarak belirtilmesini anlamındaki derinlik ve sahip olduğu güçle 

bağdaştırmışlardır. 

Duygu kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için farklı tanımlamaların gözden 

geçirilmesinde yarar vardır. Oxford İngilizce sözlüğünde duygular “herhangi bir 

şiddetli ya da uyarılmış zihinsel durum” olarak tanımlanırken Türk Dil Kurumu 

sözlüğünde duygu sözcüğü için 5 tanımlama bulunmaktadır (http://tdk.gov.tr). 

1. Duyularla algılama, his 

2. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim 

3. Önsezi 

4. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği 

5. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik 

Cooper ve Sawaf (1997) duyguyu enerji ve bilginin içsel kaynağı olarak 

tanımlarken duygulardaki farklılığın üretilen enerji ve bilgiye dayanarak yapılan 

şeylerden ortaya çıktığını savunmaktadırlar. Brenner ve Salovey ise duyguları 

davranış başlatan ve davranışlara tepki veren davranış rehberleri olarak 

tanımlamaktadırlar. Smith ve Lazarus (1990) da benzer şekilde bireydeki bilişsel, 
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algısal, fiziksel ve deneysel gibi tüm değişimleri anlaşılır ruh halleri ve hislere 

dönüştüren düzenleyici bir yanıt sistemi olarak belirtmişlerdir. 

Damasio (1999) duyguyu algılanan ya da hatırlanan bir nesne olay ya da 

duruma karşı verilen olumlu ya da olumsuz tepki olarak tanımlarken bir diğer 

araştırmacı Goleman’a göre duygu herhangi bir zihin, his, tutku çalkantısı ya da 

devinimi, şiddetli ya da uyarılmış herhangi bir durumdur (Goleman, 2004). 

Duygusal zekânın performansa etkisi ayrıntısıyla incelenmek istendiğinde 

duygusal zekâdan önce duyguların, özellikle duygu ve his arasındaki ayrımın 

anlaşılması gerekmektedir. Bu alanda detaylı araştırmalar yapan Damasio (2003) 

hisleri, duygular sonucunda oluşan çeşitli memnuniyet veya acı veren deneyimler 

olarak tanımlamıştır. Bir başka deyişle his denilen oluşumlar duyguların zihni 

anlatımıdır, özel oluşumlardır, görünemezler ve insanlara mahsustur. Duygular ise bu 

hislerin görünen yüzüdür ve insanlarda olduğu kadar hayvanlarda da mevcuttur. 

Duygu ve hislerin insan yaşamındaki yerinin anlaşılabilmesi için duygu ve 

hislerin beyin ve vücutta yarattıkları etkinin incelenmesi gerekmektedir. Damasio’nun 

yapmış olduğu araştırmada insanların neşe ve üzüntü duygularında bulunduklarında 

beynin ve vücudun farklı şekillerde çalıştıkları ortaya çıkmıştır (Damasio, 2003). 

İnsanların olumlu duygu durumlarında gösterdikleri fiziksel ve zihinsel belirtiler 

şöyle sıralanmaktadır (Barnes, 2005): 

• Pre-frontal cortex faaliyetlerinde artış: Yeni fikir oluşturmada akıcılık-Daha iyi 

düşünme yeteneği 

• Optimal fizyolojik koordinasyon: Daha iyi hareket etme ve işlem görme 

• Rahat davranma kapasitesinde artış: Daha hızlı ve rahat görevi yerine getirme 

• Mutluluk duygusuyla uyumlu diğer düşünce ve konuların türemesi 

• Rahatlama /Rahat kaslar 

• Sıcaklık /İçtenlik 

• Fonksiyonel uyumda artış 

• Deri duyarlılığı 

• Sağlıklı zihinsel durum 

• Rahat nefes alma 

• Optimal öğrenme ve hafıza 
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2.2. Zekâ ve Zekâ Kuramları 

2.2.1. Zekâ 

Duygusal zekâ kavramının ikinci bileşeni olan zekâ kavramına açıklık 

getirmek gerektiğinde Oxford İngilizce sözlüğündeki tanımlamaya göre zekânın bilgi 

ve yetkinlik kazanma ve bunu uygulama becerisi olarak tanımlandığı görülmektedir. 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise zekânın,  insanın düşünme, akıl yürütme, objektif 

gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, 

dirayet, zeyreklik, feraset olarak tanımlandığı görülmüştür. 

Zekânın ilk tanımlamalarından biri Galton’a aittir. Galton zekâyı kişilere 

ebeveynlerinden miras kalan, kişiden kişiye değişen, kişinin bir bütün olarak bilişsel 

yetenek seviyesini belirleyen, öğrenme ve mantık yürütmeyle ilgili genel bir yetenek 

olarak tanımlarken (Thornton, 2002) daha sonra bu tanımlamaya karşıt görüşlerin 

geliştirildiği görülmüştür. Wechsler ise zekâyı bir bütün olarak gayeli hareket etme, 

mantıklı düşünme ve çevresine tesir edebilme konularında bireyin genel kapasitesi 

olarak tanımlamıştır. 

Robert Sternberg zekâ kavramını, herhangi bir çevresel bağlamı seçme, 

biçimlendirme ve uyum için gerekli olan zihinsel yetenekler olarak tanımlamaktadır. 

Sternberg’e göre zekâ: 

a)Problemin farkında olma 

b) Problemin doğasını tanıma 

c) Problemi çözmek için bir strateji oluşturma 

d) Probleme ilişkin bilgiyi zihinsel olarak temsil etme 

e) Problemi çözmek için gerekli zihinsel kaynakları harekete geçirme 

f) Probleme ilişkin çözümü kurgulama (monitoring) 

g) Probleme ilişkin çözümü değerlendirme gibi alandan alana, güdülenmeye, 

durumdan duruma ve kültürden kültüre değişen zihinsel süreçleri de içinde 

barındırmaktadır (Sternberg, 1999). 

1999 yılında yayınlanan 50 profesörün imzasını taşıyan “Zekâ Konusunda 

Ortak Bilimsel Sonuçlar” adlı bildiride zekâ, diğer şeyler arasında akıl yürütme 
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(mantıklı düşünme yeteneği), plan yapma, problem çözme, soyut düşünme, karmaşık 

fikirleri kavrama, çabuk ve deneyimlerden öğrenme yetenekleri içeren genel bir 

zihinsel kapasite olarak tanımlanmıştır. Bu yetenek sadece kitaptan öğrenme, dar 

anlamda akademik bir beceri veya testten alınan yüksek puan anlamında değildir. 

Daha çok, çevremizdekileri anlamada-"varlıkları izleme" " anlamlandırma" veya "ne 

yapacağını aklında da biçimlendirme" yetenekleri ile ilgili , geniş ve derin bir 

kapasiteyi yansıtır (http://www.psikolog.org.tr). 

2.2.2. Zekâ Kuramları 

2.2.2.1. Tek Etmen Kuramı 

Zekânın genel bir yetenek ya da beceri olduğunu savunan görüşler Tek Etmen 

Zekâ Kuramları olarak adlandırılmaktadır. Zekâyı “soyut düşünme yeteneği” olarak 

tanımlayan Terman, “yeni karşılaşılan durumların gereklerini, düşünme yeteneğinden 

yararlanarak karşılayabilme, yeni hayat şartlarına uyabilme gücü” tanımının sahibi 

Stern, zekâ için “edinilen bilgilerden yararlanarak problem çözme yeteneği” tanımını 

yapan Davis gibi bir çok psikolog bu kuramın savunucularındandır. Bu 

tanımlamaların ortak yönü zekâ, birey çevresine etkili bir şekilde uyum sağlayan 

soyut ve genel bir yetenek olarak görülmektedir (Sternberg, 1999). 

2.2.2.2. İki Etmen Kuramı 

Sperman’ın savunduğu görüşe göre bir alanda parlak olan bir kişi diğer 

alanlarda da parlak olabilir. Birey, bazı alanlarda diğer alanlara göre daha parlak 

olabilir. Sperman bu farklılıkların genel zekânın farklı faaliyetlerde ortaya çıkma 

durumundan ortaya çıktığını savunmaktadır. 

Sperman, geliştirdiği faktör analizi tekniğiyle yaptığı analizler sonucu tüm 

zihni etkinliklerde ortak olan genel bir zihni enerji olduğunu saptamış ve bunu “g” 

faktörü olarak adlandırmıştır. Grup faktörü şeklinde ele alınabilen çok sayıdaki 

faktörleri “s” faktörü olarak adlandırmıştır. Zekâyı ölçmek g’yi ölçmek anlamına 

gelmektedir ve her birey g açısından birbirinden farklıdır (Morris, 2002). 
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2.2.2.3. Üç Aşamalı Zekâ Kuramı 

Sternberg’in üç aşamalı zekâ kuramına göre pratik zekâ ve yaratıcı zekânın 

analitik zekâ, okul ve iş başarısını geleneksel testlerden daha iyi ölçtüğünü 

savunmaktadır. 

Sternberg ve arkadaşları üç tür çoktan seçmeli (sözel, sayısal ve figürel) ve üç 

açık uçlu sorudan oluşan testlerinden alınan puanla, geleneksel testten alınan puanın 

korelasyonundan sonuca ulaşmaktadırlar (Sternberg, 1999). 

2.2.2.4. Hiyerarşik Zekâ Kuramı 

Sperman tarafından geliştirilen modeli temel alan bu model adını hiyerarşik 

yapısından almaktadır. Vernon tarafından geliştirilen modelde zekâ; tabanında çok 

sayıda s özel faktör; üstünde soyut-sayısal,yer-yön ve mekanik bilgi gibi yetenekleri 

içeren akademik ve pratik yetenekler; en üstte ise “g” faktöründen oluşan 3 katlı bir 

yapıdan meydana gelmektedir (Visser, Ashton ve Vernon, 2006). 

2.2.2.5. Çoklu Zekâ Kuramı 

1980’li yılların başlarında Gardner tarafından öne atılan bir düşünceye göre 

bir tek zekâ yerine bir çok yetenekten, başka bir ifadeyle zekâ alanından söz 

edilebilir. Gardner yedi farklı zekâ alanı olduğunu öne sürmüştür: Bedensel – 

Kinestetik Zekâ, Kişiler arası - sosyal zekâ, benlik bilgisi, mantıksal ve matematiksel 

zekâ, müzik – ritmik zekâ, sözel ve dilbilimsel zekâ, görsel – uzaysal zekâ (Visser, 

Ashton ve Vernon, 2006). 

2.3. Duygusal Zekâ 

2.3.1. Duygusal Zekâ Altyapısının Gelişmesi 

Zekânın kavramsal ve duygusal olarak ikiye ayrıldığını savunan 

araştırmacılara göre zekânın duygusal kısmı kavramsal zekâyı tanımlarken kavramsal 

zekâdan tamamen farklıdır. DeLoux’un (1998) beyin üzerinde yaptığı son 

araştırmanın da kanıtladığı üzere bunun sebebi kavramsal zekâ ve duygusal zekâ 

işlemlerinin gerçekleştiği bölgelerin beynin farklı bölgelerinde gerçekleşmesidir 

(Bartzil ve Slaski, 2003). 
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Duygular, psikolojik tepkiler, algılama, tanıma ve bilinç gibi birçok olguyu 

kapsayan psikolojik alt sistemleri koordine eden içsel oluşumlardır (Luebbers, 

Downey, Stough, 2006). Bireylerin dünyasına önem ve anlam kazandıran, değişen 

bireysel ilişkilerine duygusal bir değer sağlayan duygular; başkasının duygusal 

durumunu ve sorunlarını anlayabilmeyi sağlayan sağlıklı bir zihnin en önemli 

girdisidir (Repetti, Taylor ve Seeman, 2002). Böylece zekâ kavramının duyguların 

anlamlarını ve duygular arasındaki ilişkileri anlayabilme, nedenleri bulabilme ve 

temelde yatan sorunlarını çözebilme yeteneği de kapsayan “duygusal zekâ”yı da içine 

alan bir konsept olduğu yargısına ulaşılmıştır (Mayer, Caruso ve Salovey, 1999) 

Düşünce ve duygu arasındaki felsefi düşünce ilişkisine daha detaylı 

bakıldığında batı kültüründe 2000 yıllık bir süreçten daha eskiye dayandığı 

görülmüştür. Bu kapsamda duygusal zekânın tarihini 1900-1969 arası, 1970-1989 

arası, 1990-1993 arası, 1994-1997 arası ve 1997’den günümüze kadar olan zaman 

aralığında incelemek mümkündür.  

1900 -1969 dönemi sosyal zekâ kuramının ilk kez ortaya çıktığı dönemdir. 

Zekâ için psikolojik test sahası geliştirilmiş ve zekâ testleri teknolojisi ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bu dönemden sonra 2. Dönemde (1970-1989) yapay zekâ hakkında 

yapılan çalışmalarla bilgisayarların nasıl anlayabileceği, duygusal görüş hakkında 

nasıl mantık yürütebilecekleri incelenmiştir. Sosyal zekâ üzerinde deneysel çalışmalar 

yapılarak sosyal zekâ yüzdelik dilimlere ayrılmıştır. Beynin gelişimi konusunda 

yapılan araştırmalar duygu ve mantık arasındaki bağlantıyı ayırmaya başlamış ve bu 

dönemde duygusal zekâ terimi kullanılmaya başlanmıştır. 

1990-1993 dönemi ise ilk defa duygusal zekâ hakkında makalelerin yazıldığı 

dönem olmuştur. 1994’ten 1997’ye kadar olan 4. Dönemde Daniel Goleman’ın 

Duygusal Zekâ adlı dünya çapında en çok satan ve en çok alanda kopyalanan popüler 

kitabı yayımlanmıştır. Time Dergisi “EQ” terimini kapağında kullanmış, birkaç 

kişilik ölçümünü duygusal zekâ kavramı adı altında yayımlanmıştır. Bu dönemden 

sonra 1998 yılı ve sonrasında yeni araştırmalar sonucunda değişik zekâ modelleri 

oluşturulmaya devam etmektedir (Mayer, 1999). 

Bu çalışmalar sırasında duygusal yetkinliklerin dışa vurumu (Goleman, 1996) 

ve “kişiler arası akıl” (başkalarının zihni faaliyetlerinin farkında olma) gibi meta-

kavramların bir paradigma haline geldiği görülmüştür. Goleman bu tür duygusal 

yetkinlikleri tanımlayabilmek için meta-kavramların ötesine gidip meta-ruh hali 
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denilen kişinin kendi duygularının farkında olma kavramının keşfedilmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Daha sonra bu kavramın açıklanması için öz-farkındalık olarak 

tanımladığı kavramın önemine dikkat çekmiştir. Goleman’a göre öz farkındalık 

kişinin ruh hali ve ruh halinin oluşturan düşüncelerin; tepki göstermeden ve 

yargılamadan içsel oluşumlarının farkında olmasıdır (Dulewicz and Higgs, 2000). 

Duygusal deneyimler daha çok özeleştiri ve kişinin kendisiyle ilgili değerleri, 

inançları, hedefleri, ihtiyaçları ve beklentileri vb. psikolojik yönlerin sürdürülmesiyle 

ilgiliyken aslında duygusal zekâyla kastedilen sadece bu duygusal deneyimler 

değildir. Söz konusu duygusal deneyim (hisler) ile kişinin düşünceleri ve temel 

davranışları arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Mayer ve Salovey’e (1997) göre bu 

bakımdan duygusal zekâ, kişilerin kendilerinin ve diğerlerinin duygularını 

algılamaları, anlamaları ve düzenlemeleri ve bu çıkarımlarla ilgili olarak farklı 

düşünce ve davranışların doğmasına neden olur. Bu düşünceye göre duygusal zekâsı 

yüksek olan kişiler daha güçlü bir öz farkındalığa sahip olup daha güçlü kişisel 

ilişkiler kurarlar. Duygusal zekâsı daha düşük olanlara göre daha empatik, daha 

adaptif, baskıya dayanıklı, sağlıklı ve mutlu olurlar. Bu yüzden yönetim ve liderlik 

alanlarında IQ’ya göre daha belirleyici bir öncül kriter olarak kullanılabilir 

(Bloomsburry, London, Slaski, M. ve Cartwright S., 2002). 

2.3.2. IQ ve EQ Kıyaslaması 

İş hayatında ve günlük hayatta yıllardır kullanılan geleneksel IQ testleri, SAT 

puanları, dereceler vb. “mantıksal düşünme” ölçütlerinin kimin daha başarılı 

olduğunu belirlemede yetersiz kaldığı görülmüştür. Hayatta kazanılan başarıların 

rasyonel düşünce ölçütlerle ilişkilendirilmesi bu başarının ancak bir kısmını 

açıklayabildiği görülmüştür. Goleman’ın araştırmalarına göre bu oran sadece 

%20’dir. IQ olarak ele alınan faktörlerin bir kişinin başarısına etkisi diğer faktörlerin 

sadece 1/5’ini oluşturmaktadır (Dulewicz ve Higgs, 2000). Bu sonuç, başta IQ’nun 

önceliğini savunan Herrnstein ve Murray (1994)’in araştırma sonuçlarıyla da 

doğrulanmaktadır. 

Bahn’ın 1987 bireylerin IQ’su ve yönetsel kabiliyetleri arasındaki ilişkiyi 

incelediği bir araştırmada, bir grup içindeki liderlerin diğer grup üyelerine göre daha 

akıllı olmaya eğimli olduğu ancak en akıllıları olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu araştırma 

sonuçlarına göre etkin bir performans için IQ çok önemli bir faktör değildir. 
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Okulların ve giriş sınavlarının IQ'ya ne kadar önem verdiği ortadayken, 

IQ'nun tek başına iş dünyasında ya da hayattaki başarısını açıklamakta bu denli 

yetersiz kalması şaşırtıcıdır. IQ testinden alınan puanlarla kişilerin kariyerlerindeki 

başarıları arasında bağlantı kurulduğunda, IQ'nun bu başarıdaki en yüksek payı yüzde 

25 civarında tahmin edilmektedir. Dikkatlice yapılan bir analiz ise daha doğru bir 

tahminin yüzde 10'dan yüksek olamayacağını, belki de yüzde 4 kadar düşük 

kalacağını göstermektedir.  

Bu sonuca göre, tek başına IQ çalışma hayatındaki başarının en iyi ihtimalle 

yüzde 75’ini, en kötü ihtimalle %96’sını açıklamasız bırakmakta; başka bir deyişle 

kimin başarılı kimin başarısızlığa uğrayacağını belirleyememektedir (Daniel 

Goleman, 2005). 

IQ testleriyle performans ilişkisini ele alan diğer çalışmalarda da IQ 

elemanlarının performansa etkisini açıklamada yetersiz kaldığı, performansın ve 

yönetsel becerilerin IQ’dan farklı bir “zekâ” gerektirdiği görülmüştür.  

2.3.3. Duygusal Zekânın Elemanları 

Duygusal zekânın tanımları insan davranışına ilişkin kuramlar kadar eskidir. 

İncil'in Yunan filozoflarına, Shakespeare'e, Thomas Jefferson'a bıraktığı ahitlerde ve 

modern psikolojide mantığın duygusal yönü insan doğasının temel öğesi olarak 

tartışılmıştır. Diğer insanlar çırpınırken duygusal zekâlarını bileyenler gösterişli bir 

şekilde ilerlemek için eşsiz bir yetiye sahip olurlar. Duygusal zekâ herkesin içinde var 

olan ve biraz da soyut olan "bir şeydir. Davranışlarımızı nasıl yöneteceğimizi, sosyal 

karışıklıklarla nasıl baş edeceğimizi ve olumlu sonuçlar elde edecek kişisel kararlar 

almamızı sağlayan bir öğe diye tanımlanabilir. 

1900'lü yılların başında, bilişsel zekâ olan IQ'yü ölçmenin yollarını arayan 

yeni bir hareket başladı. İlk bilim adamları IQ'yü vasat oyuncuları mükemmel 

olanlardan ayıran bir yöntem olarak keşfettiler. Kısa bir süre sonra, bu yaklaşımların 

sınırları olduğunu fark ettiler. Okuma, yazma, aritmetikte inanılmaz derecede zeki 

olan pek çok insan davranışlarını kontrol etme ve başkalarıyla iyi geçinme konusunda 

pek de yetenekli değildi. Bunun yanı sıra ortalama bir zekâya sahip olup hayatta çok 

başarılı olan insanlar da vardı. Duygusal zekâya isim veren ilk kişi Colombia 

Üniversitesi profesörü Thorndike’tır. Thorndike'ın kullandığı "sosyal zekâ” terimi 

diğer insanlarla iyi geçinmek için gerekli yetilere sahip kişilerin bu kabiliyetlerini 
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anlatmak için kullanılmıştır. Duygusal zekânın şu anki ismini alması (EQ) 1980'li 

yıllara rastlar. Kısa bir süre sonra izlenen sağlam araştırmalar ve onlar içinde yer alan 

Yale Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bir dizi çalışma, duygusal zekânın kişisel 

kazanç, mutluluk ve profesyonel başarıyla olan ilgisini ortaya çıkardı (Bradberrry T. 

ve Greaves J., 2006). 

Duygusal zekâyla ilgili literatüre daha detaylı bakıldığında, duygusal zekâyı 

farklı tanımlarla ele alan, bu yüzden bu alandaki çalışmaların çoğu zaman 

karışmasına neden olmaya eğimli bir çok farklı çalışma olduğu görülür. Duygusal 

zekânın; duygusal zekâ, duygusal okur yazarlık duygusal katsayı, sosyal zekâ, kişisel 

zekâ ve kişiler arası zekâ  gibi farklı tanımlarla ele alındığı görülmektedir (Dulewicz 

V. ve Higgs M., 2000).  

 

 

Şekil 2.1:  İnsanı Bir Bütün Olarak Anlamaya Çalışmak 

Zeka (IQ), kişilik ve duygusal zeka (EQ) herkesin sahip olduğu birbirinden 

farklı vasıflardır. Bir araya geldiklerinde bireylerin nasıl düşüneceğini ve nasıl 

hareket edeceğini tayin ederler. Fakat birini temel alarak diğerini tahmin etmek 

imkansızdır. İnsanlar zeki olabilir, ama belki duygusal anlamda zeki değildirler ve 

kişilik özelliklerine bakılmaksızın her insanın yüksek IQ'su ya da/ve de EQ'su 

olabilir.  

Duygusal zekânın kavramlaştırılmasındaki ilk çalışmaların kökü, duygusal 

zekâyı eşit olarak duygusal ve mantıksal teoride ele alan Mayer ve Salovey’e (1990) 

dayanmaktadır. Mayer ve Salovey (1990) duygusal zekâyı bireyin kendisinin ve 

başkasının duygularını ve hislerini anlaması, bunlar arasında ayrım yaparak elde ettiği 

bilgiyle kendisinin ve başkalarının düşüncelerini ve hareketlerini yönetebilmesi 
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olarak tanımlamışlardır. Bu tanımlamaya göre duygusal zekânın 3 yeteneği 

barındırdığı söylenebilir: Duyguların değerlendirilmesi ve ifade edilmesi, 

düzenlenmesi ve duyguların karar vermede kullanılması. Bir başka deyişle Mayer ve 

Salovey’e göre (1997) duygusal zekâ, duyguların algılanması, anlaşılması, 

sebeplendirilmesi ve düzenlenmesi gibi kompozit yetkinliklerin yansımasıdır.   

Duygusal zekânın popülerlik kazanması ise Daniel Goleman’ın 1995 yılında 

yayınladığı “Duygusal Zekâ” adlı kitapla ve Cooper & Sawaf’ın Executive EQ: 

Emotional intelligence in leaders and organizations; Gottman’ın Raising an 

emotionally intelligent child: The heart of parenting; Salerno’nun The whole 

intelligence: Emotional quotient (EQ) ; Segal’in Raising your emotional intelligence 

gibi bir çok popüler diğer kitapta da ele alınmasıyla gerçekleşmiştir (Luebbers, 

Downey, Stough, 2006). 

Daniel Goleman duygusal zekâyı: 

• Ne hissettiğini anlayabilme ve hislerin sürüklemesine izin vermeden onlarla 

baş edebilme 

• İşleri bitirmek için kendini motive edebilme, yaratıcı ve performansın 

zirvesinde olma 

• Diğerlerinin ne hissettiğini anlayabilme ve ilişkilerle etkin olarak baş 

edebilme olarak tanımlamıştır. 

Bundan daha özlü bir tanımlamaya göre duygusal zekâ bir kişinin çevresel 

baskı ve taleplerle baş edebilmesinde rol oynayan kavramsal olmayan yetenekler, 

kapasite ve yetkinlikler düzenidir (Dulewicz ve Higgs , 2000).  

Salovey ve Grewal’e göre ise duygusal zekâ, uyumsal işlevleri yöneten duygu 

ve mantık etkileşimidir (Schutte, Malouff, Thorsteinsson, Bhullar ve Rooke, 2005). 

Mayer, Salovey ve Caruso (2003) tarafından geliştirilen 4-dal duygusal zekâ 

modeline göre duygusal zekâ birbiriyle etkileşim içinde olan 4 öğeden oluşmaktadır. 

Bunlar; 

1. Bireyin kendisinin ve bir başkasının duygularını algılayabilmesi 

2. Karar vermeyi kolaylaştırmak için duygularını kullanabilmesi 

3. Duyguları anlayabilmesi 

4. Kendi duygularını ve bir başkasının duygularını düzenleyebilmesidir. 
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Duygusal zekânın ne olduğu ve zaman içinde nasıl ve hangi kavramlarla 

ilişkilendirildiğini görmek için Ekler bölümünde sunulmuştur (Dulewicz V. ve Higgs 

M., 2000).  

Daniel Goleman’ın duygusal zekâ yaklaşımına daha ayrıntılı bakıldığında, 

Goleman’ın iş yaşamında duygusal zekânın kullanımıyla ilgili olarak geliştirdiği 

duygusal yeterlilik çerçevesinin de anlaşılması gerekmektedir. Duygusal zekâ, 

motivasyon, kendine çekidüzen verme, empati ve ilişkilerde ustalık gibi duygusal 

zekânın beş zekâ unsurunun temel nitelikteki pratik becerilerini öğrenme kapasitesini 

belirlerken, duygusal yeterlilik bu kapasitenin iş başındaki yeteneklere ne kadar 

aktarıldığının bir ölçüsüdür. Daniel Goleman’ın duygusal yeterlilik çerçevesi Tablo 

2.1’de  gösterildiği gibidir.  

2.3.3.1. Kişisel Yeterlilik 

Kişisel yeterlilik iki önemli yeti olan öz-farkındalık ile öz yönetimin bir 

ürünüdür.  Bu yetiler bireylerin diğer insanlarla olan iletişiminden çok bireyin 

kendisine odaklanır. Öz farkındalık bireylerin o andaki duygularını idrak etmesi ve 

değişik durumlar karşısındaki tutum ve eğilimleri anlama yeteneğidir. Bunun 

bünyesinde özel olaylara, meydan okuma gerektiren zorluklara ve hatta bireylerin 

diğer insanlara oluşturdukları tipik reaksiyonlarda yer alır. Eğilimleri sağlam bir 

şekilde anlamak çok önemlidir, çünkü bu durum bireylerin duygularını hızlı bir 

şekilde mantıksallaştırmasına yardım eder. İleri derecede öz farkındalık yetisine sahip 

olmak, doğrudan olumsuz duygulara odaklanmanın yaratacağı huzursuzluğa karşı 

toleranslı olmayı gerektirir. Olumlu duyguları anlamak ve bu duygulara yönelmek de 

esastır. 
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Tablo 2.1: Duygusal Yeterlilik Çerçevesi 

Duygusal Yeterlilik Çerçevesi 

Kişisel Yeterlilik 

Bu yeterlilikler insanın kendisini 

idare etme şeklini belirler 

Sosyal Yeterlilik 

Bu yeterlilikler ilişkilerle başa çıkma şeklimizi 

belirler 

Özbilinç 

Kendi iç hallerini, tercihlerini, 

kaynaklarını ve sezgilerini bilmek 

•Duygusal bilinç: Kendi duygularını 

ve bu duyguların etkilerini tanımak 

•Doğru özdeğerlendirme: Kendi 

güçlü yanlarını ve sınırlarını bilmek 

•Özgüven: Kendi değerini ve 

yeteneklerini güçlü biçimde 

duyumsamak 

Empati 

Başkalarının hislerini, ihtiyaçlarını ve 

endişelerini anlamak 

•Başkalarını anlamak: Başkalarının hislerini ve 

bakış açılarını sezmek ve sorunlarıyla etkin 

biçimde ilgilenmek 

•Başkalarını geliştirmek: Başkalarının gelişim 

ihtiyaçlarını sezmek ve yeteneklerini 

pekiştirmek 

•Hizmete yönelik olmak: Müşterilerin 

ihtiyaçlarını önceden görmek, kabul etmek ve 

karşılamak 

•Çeşitlilikten yararlanmak: Farklı türlerden 

insanlar aracılığıyla fırsatları kullanmak 

•Politik bilinç: Bir grubun duygusal akımlarını 

ve güç ilişkilerini okumak 
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Tablo 2.1: Duygusal Yeterlilik Çerçevesi (devam) 

Duygusal Yeterlilik Çerçevesi 

Kişisel Yeterlilik 

Bu yeterlilikler insanın kendisini idare 

etme şeklini belirler 

Sosyal Yeterlilik 

Bu yeterlilikler ilişkilerle başa çıkma şeklimizi 

belirler 

Kendine çekidüzen verme 

Kendi iç hallerini, dürtülerini ve 

kaynaklarını yönetmek 

• Özdenetim: Yıkıcı duygu ve dürtüleri 

kontrol altında tutmak 

• Güvenilirlik: Doğruluk ve dürüstlük 

standartlarını korumak 

• Vicdanlılık: Kişisel edimlerin 

sorumluluğunu üstlenmek 

• Uyumluluk: Değişim karşısında 

esneklik 

• Yenilikçilik: Yeni fikir ve 

yaklaşımlara, yeni bilgilere açık olmak 

Sosyal Beceriler 

Başkalarında istenen tepkileri uyandırmakta 

usta olmak 

•Etki: Etkili ikna taktikleri kullanmak 

•İletişim: Açık olarak dinlemek ve inandırıcı 

mesajlar yollamak 

• Çatışma Yönetimi: Anlaşmazlıklarda uzlaşma 

ve çözüm sağlamak 

•Liderlik: Bireylere ve gruplara ilham vermek ve 

yol göstermek 

•Değişim katalizörlüğü: Değişimi başlatmak ya 

da yönetmek 

•Bağ kurmak: Amaca hizmet edebilecek 

ilişkileri geliştirmek 

•İmece ve işbirliği: Ortak hedefler 

doğrultusunda başkalarıyla çalışmak 

•Ekip yetileri: Kolektif hedefleri izlerken grup 

sinerjisi yaratmak 

Motivasyon 

Hedeflere ulaşmayı sağlayan ya da 

kolaylaştıran duygusal eğilimler 

• Başarma dürtüsü: Bir mükemmellik 

standardını yakalama veya yükseltme 

arayışı 

• Bağlılık: Grup ya da kuruluşun 

hedeflerini benimsemek 

• İnisiyatif: Fırsat doğduğunda harekete 

geçmeye hazır olmak 

• İyimserlik: Engellere ve yenilgilere 

rağmen hedefler doğrultusunda yol 

almakta ısrar etmek 
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Öz yönetim ise birey bir hareketi yaptığında ya da yapmadığında gerçekleşen 

şeydir. Bu yeti öncekine yani öz farkındalık yetisine bağlıdır ve kişisel yeterliğin 

ikinci önemli parçasıdır. Bu yeti duyguları anlama sonucunda elde edilen bilgileri 

kullanarak esnek kalınmasını ve olumlu davranışlar sergilenmesini sağlar. Başka bir 

deyişle kişiler ve durumlar karşısındaki duygusal tepkileri kontrol edebilme 

kabiliyetidir. Bazı duygular düşünceleri bulandıran felç edici bir korku yaratabilir. Bu 

gibi durumlarda yapılması gereken en iyi hareketin ne olduğunu bulunamayabilir, 

hatta içinde bulunulan anda “bir şeyler yapıyor olmalıyım” hissi yaşanabilir. Öz 

yönetim, böyle bir duygu patlamasına sakince yaklaşıldığında açığa çıkar. Böyle bir 

duygu yoğunluğunda huzur elde edildiğinde, yapılması gereken en iyi hareket kendi 

kendini ele verir (Bradberry T. ve Greaves J., 2006). 

2.3.3.2. Sosyal Yeterlilik  

Sosyal yeterlilik, bireylerin diğer insanları anlama ve ilişkilerini kontrol etme 

kabiliyetine odaklanır. Sosyal farkındalık ve ilişkiler yönetiminin varlığına bağlı 

olarak hayat bulan duygusal zekâ yetilerinin bir ürünüdür. Sosyal farkındalık diğer 

insanların duygularını doğru olarak algılama ve bu insanların içinde bulundukları 

durumu anlayabilme yetisidir. Bu da bireylerin karşısındaki insanla aynı şeyleri 

hissetmese bile diğer insanların ne düşündüğünü ve nasıl hissettiğini idrak etmesi 

anlamına gelmektedir. 

İlişkiler yönetimi, ilk üç duygusal zekâ yetisi olan öz farkındalık, öz yönetim 

ve sosyal farkındalığın bir ürünüdür. Bireyler, kendilerinin ve diğer kişilerin 

duygularından haberdar olarak başarılı bir iletişim kurabilirler. Bu kabiliyeti 

kullanmak açık ve net bir görüşmeyi garanti ederken anlaşmazlıkların etkin bir 

şekilde çözülmesine yardımcı olur (Bradberry T. ve Greaves J., 2006). 

Şekil 2.2’de duygusal zekânın elemanları kişisel yeterlilik ve sosyal yeterlilik; 

ve bunların alt elemanları öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık ve ilişkiler 

yönetimi gösterilmiştir (Bradberry T. ve Greaves J., 2006): 
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Şekil 2.2: Duygusal Zekânın Elemanları 

2.3.4. Duygusal Zekânın Etkisi ve Yararları  

Duygusal zekânın insan yaşamına etkileri araştırıldığında sağlıktan eğitime, 

eğitimden iş yaşamındaki başarıya kadar bir çok alanda önemli bir rol oynadığı 

görülmüştür.  

2.3.4.1. Duygusal Zekâ ve Sağlık  

Duygular, problemin fark edilecek kadar büyük fakat acilen çözüme 

ulaştırılması için henüz küçük olduğu zamanlarda harekete geçmek için uyandırıcı bir 

rol üstlenmektedir. Duygulara kulak verip onları anlamak o an içinde bulunulan 

durumun üstesinden gelerek bir sonraki olumsuz durumun oluşmasına da 

engellemektedir. Tam tersinin yapılması durumunda, yan duyguların bastırılması ise 

duyguların içte bir gerilim, stres ya da endişe gibi rahatsız edici duygulara 

dönüşmesine neden olmaktadır. Karşılık verilmemiş duygular ise insan bedenini ve 

aklını zora sokmaktadır. Duygusal zekâ yetileri işler çığırından çıkmadan önce, zor 

durumlarla baş edilmesini sağlayarak yaşanan stresin kontrol altına alınmasına 

yardım etmektedir. Duygusal zekâ yetilerini kullanmada başarısız olan insanlar, ruh 

hallerini düzene sokmak için daha az etkili diğer yollara başvururlar. Ve bu kişilerin 

endişe, depresyon, madde bağımlılığı ve hatta intihar düşüncesi yaşama ihtimali iki 

katıdır. İnsanların mutluluğu ve memnuniyeti açısından duygusal zekânın muazzam 

bir etkisi vardır. Duygusal zekâlarını uygulamaya geçiren insanlar çevreleriyle daha 

uyumlu ve kendi içlerinde daha huzurlu olurlar. Duygusal zekâ ile refah hissi 

arasındaki direk bağlantı, duyguların dikkate alınıp devamlı olarak onlardan haberdar 
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olunmasının ayrıca davranışları yönlendirmede onların rehber olarak kullanılmasının 

ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

Son dönemki araştırma çalışmaları duygusal zekâ ile hastalığa yakalanma 

riski arasındaki önemli bir bağlantıya dikkat çekmektedir. Stres, endişe ve depresyon 

bağışıklık sistemini bastırarak, vücudu basit bir soğuk algınlığından kansere kadar 

pek çok rahatsızlık karşısında dirençsiz bırakmaktadır. Bağışıklık sisteminin gücü, 

vücut ile beyin arasında haberci gibi çalışan karışık bir kimyasal yapı olan 

nöropeptidler aracılığıyla duygusal duruma bağlanmıştır. Akıl üzüntü ya da gerilimle 

doluyken, vücuda hastalıklarla savaşmak için harcadığı enerjiyi düşürmesini söyler. 

Bu durum vücudun hastalıklara karşı direncini azaltır.  

Yeni tıbbi bir araştırma duygusal çöküntü ile kanser gibi ciddi hastalıklar 

arasında kesin bir bağ olduğunu göstermektedir. Uzun-süreli ilk çalışmalardan biri 

1968 yılından 1991 yılına kadar kadınların stres seviyesini ölçmüştür. Araştırmacılar 

iş yerindeki ya da evindeki sorunlardan dolayı gerilim, korku, endişe ve uyku 

düzensizliği yaşayan her kadının stres seviyesini izledi. Yirmi-dört yıllık yaşamları 

sırasında daha yüksek seviyede stres yaşayan kadınların göğüs kanseri olma riski 

diğerlerinin iki katıdır. Bu kadınların yaşadığı duygusal çöküntü kontrol edilemeyen 

duyguların ve çözülmemiş çatışmaların bir sonucudur. 

Duygusal zekâ yetileri vücudun hastalıktan iyileşme sürecini hızlandırmaya 

yardım eder. Tedavi süresince duygusal zekâ yetilerini geliştiren kişiler pek çok 

hastalıktan çabucak iyileşir. Bu hastalıklar arasında en öldürücü hastalıklardan ikisi 

olan kalp rahatsızlıkları ve kanser de yer almaktadır. Yaşamı tehdit eden hastalıklar 

taşıyan kişilere duygusal zekâ yetilerini öğretmek hastalığın tekrar etme oranını 

düşürürken, iyileşme sürecini kısaltır ve ölüm oranlarında azalma sağlamaktadır. 

Kanser gibi yaşamı tehdit eden hastalıklara yakalanan bireylerde, bu teşhise tepki 

olarak sık sık stres ve endişe gibi duygularda artış olduğu gözlenmiştir. Böyle 

hastalıklar genellikle hastanın şimdiye kadar yüzleşmek zorunda kaldığı en zor 

durumlardan biridir. Hastalığın teşhisiyle beraber gelen stres ve belirsizlikle baş 

etmek için yeni yetiler geliştirme ihtiyacı duyulur. Örneğin, göğüs kanseri teşhisi 

konulan kadınların üçte birinde hastalığın teşhisiyle oluşan ve klinik olarak belirlenen 

bir kaygı rahatsızlığı meydana gelirken, yüzde onuna varan oranlarda da travma 

sonrası stres oluşmaktadır. Ohio Devlet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar göğüs 

kanseri teşhisi konulan 227 kadın üzerinde yaptıkları çalışmalarda iyileşme sürecinde 
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duygusal zekâ yetilerinin öğretilmesinin kayda değer etkiler yarattığını görmüşlerdir.  

Bu tedavi, gelişi güzel seçilen kadınlara uygulanmış ve sonucunda stres seviyesinde 

düşme olmuştur. Bu kişiler daha iyi perhiz yapmış ve daha güçlü bir bağışıklık 

sistemi geliştirmiştir. Amerikan Kalp Derneği'ne sunulan araştırma, kalp krizi sonrası 

iyileşme sürecinde duygusal zekâ yetilerinin öğretildiği kadın ve erkek hastalarda da 

benzer sonuçların elde·edildiğini açığa çıkarmıştır.  

Duygusal zekâ, sağlıkla ilgili olumlu gelişmeler üzerinde güçlü bir etkiye 

sahiptir, çünkü sıkıntılı durumlarda karşılaşılan stresi azaltır. Yaşamı tehdit" eden 

hastalıklar, özellikle yoğun korku ve evham yaşanmasına sebep olur, bu hislerin hasta 

tarafından anlaşılması ve uygun tepkinin verilmesi gereklidir. Duygusal zekânın 

fiziksel etkileri öyle güçlüdür ki Harvard Tıp Okulu'nda yapılan araştırmalar 

beyindeki fiziksel farklılığı duygusal zekâ açısından değişikliklere dayandırmaktadır. 

Bu çalışmalarda, beynin mantık ve duygu merkezleri arasında akan "trafik" 

miktarının, beynin yapısı ve büyüklüğü üzerinde gerçek bir etkisi olduğu 

saptanmıştır. Duygusal zekâ yetileri beynin duygusal zorluklarla baş etme yeteneğini 

güçlendirir. Bu zorluklan yenme gücü bağışıklık sistemini güçlü kılar ve sizi 

hastalıklardan korur (Bradberry T. ve Greaves J., 2006). 

2.3.4.2. Duygusal Zekâ ve Mesleki Üstünlük  

Duygusal zekânın diğer otuz üç önemli davranış biçimiyle beraber test 

edilmesi sonucunda içinde zamanın etkili kullanılması, motivasyon, vizyon ve 

iletişimin de bulunduğu özelliklerin büyük bir bölümünün duygusal zekâ tarafından 

kapsandığı görülmüştür. İş performansını artırmak için duygusal zekâ pek çok şekilde 

kullanılabilmektedir. Başarı açısından öyle önemli bir rol oynar ki, bütün meslek 

türlerinde performansın yüzde altmışından duygusal zekâ sorumludur. İş yerindeki 

performansın en büyük, tek belirleyicisi ve kişisel üstünlük ile liderlik vasıflarının en 

güçlü sürücüsüdür (Goleman, 2005). 

Belki de duygusal zekâ hakkındaki en iyi şey, onun hayli yüksek bir esnekliğe 

sahip olmasıdır. İnsanların testlerde yüksek ya da düşük puan almaları sorun teşkil 

etmez, çünkü çalışıp bu yetiyi geliştirmek mümkündür. Bu sayede düşük puan alanlar 

meslektaşlarına yetişebilirler. Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nde yapılan 

bir araştırma, düşük seviyede duygusal zekâ ve iş performansına sahip kişilerin 

sadece duygusal zekâlarını geliştirerek her ikisinde de üstünlük sağlayan 
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meslektaşlarıyla eşit konuma gelebileceklerini keşfetmiştir. Çalışan kişiler arasında 

yapılan araştırmada yüksek performans gösterenlerin yüzde doksanının aynı zamanda 

duygusal zekâlarının da yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer yönden, düşük bir 

performans gösterenlerin sadece yüzde yirmisinin duygusal zekâ seviyesi yüksek 

çıkmıştır. Yüksek bir duygusal zekâya sahip olmadan işte yüksek bir performans elde 

etmek de mümkündür, fakat bu düşük bir ihtimaldir. Duygusal zekâlarını geliştiren 

insanlar mesleklerinde başarılı olma eğilimindedirler, çünkü bu ikisi paraleldir ve 

birlikte ilerlerler. Bu bulgular dünyanın her bölgesindeki, her seviyedeki tüm endüstri 

ve sanayiler için geçerlidir.  

Kuruluşlar da-bir bütün olarak duygusal zekâdan yararlanmaktadır. Tek bir 

şirkette çalışan binlerce insanın yeteneklerindeki gelişme, iş dünyasında bir adım 

öteye gitmelerini sağlayacaktır. Duygusal zekâ yetileri liderlik, takım ruhu ve müşteri 

hizmetleri anlayışını da beraberinde getirir. L’oreal gibi, Birleşik Devletler Hava 

Kuvveti gibi bir çok dev şirket duygusal zekâ yetilerini hedef alan programları tayin 

ederek milyonlarca dolar kar elde etmiştir.  

Kişiler kendi duygusal zekâlarını geliştirdiklerinde, daha iyi bir performans 

göstermekte, birbirlerine daha iyi davranmakta ve işe gitmek daha anlamlı hale 

gelmektedir. Böylece sonuçta hem çalışanların hem kuruluşların kazandığı bir 

ortamın oluşması sağlanmaktadır (Bradberry T. ve Greaves J., 2006). 

İş dünyasının artan ilgisiyle geliştirilmesine rağmen duygusal zekâ başlarda 

eğitim ve psikoloji alanlarında ele alınan bir konu olmuştur. Hatta duygusal zekâyla 

ilgili çalışmaların birçoğu anekdotsal hikâyeler, türemiş modeller ve söz bilimle 

sınırlı kalmıştır. 

Goleman’ın çoğu nüfuzlu kitapları da eğitim alanında yaptığı araştırmalara 

dayanmaktadır. Hopfld ve Linstead (1997), öğrenme ve duygunun iş hayatındaki rolü 

üzerine yaptığı bir çalışmada çocukların öğrenme şeklinin önemine dikkat 

çekmişlerdir. Çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda, çocukların öğrendikleri 

şeylerin sadece içeriğine değil, öğrendikleri şeyin yaptıkları işe katkısını, yaşıtlarıyla 

ilişkisini, öğretmenlerine ve arkadaşlarına karşı uyandırdığı duyguları da 

değerlendirdiği görülmüştür. Bu çalışma etkin öğrenme ve performansın mantıksal ve 

duygusal kapasitelerinin birlikte gelişmesiyle arttığını göstermektedir.  Aynı şekilde 

Goleman’ın tezine göre de iyi bir IQ ve duygusal zekâ karışımına sahip kişiler, çok 
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yüksek bir IQ’ya rağmen gelişmemiş bir duygusal zekâya sahip kişilerden daha 

başarılıdır (Dulewicz V. ve Higgs M., 2000). 

Başarılı performans çıktıları üzerine yaptıkları çalışmalar üzerinde duygusal 

zekâya değinen diğer araştırmacılar da IQ ve duygusal zekânın birlikte 

değerlendirilmesi gerektiğini savunmuşlar ve çeşitli önermelerde bulunmuşlardır 

(Solavey ve Mayer, 1990): 

IQ ve duygusal zekâ kombinasyonu, çıktıdaki varyasyonları IQ’nun tek başına 

ele alındığı çalışmalardakinden daha iyi açıklamaktadır. Çıktılardaki farklılaştırılmış 

başarının açıklanmasında IQ ve duygusal zekâ birlikte değerlendirilmeden önce belli 

bir başlangıç IQ’su gerekmektedir. 

Ne yazık ki duygusal zekâ üzerine yapılan çoğu popüler çalışmada bu tür 

önermelerin anlamı sözde kalmıştır. Bu konudaki genel görüş özetlendiğinde 

duygusal zekâ alanındaki çalışmalarda duygusal zekâ tek başına IQ’ dan daha 

önemlidir.  

Duygusal zekânın yüksek ve ortalama performans üzerindeki etkisini 

araştırmak üzere Kelley ve Caplan Bell Laboratuarları’nda bir araştırma grubu 

üzerinde çalışmalar yürütmüşlerdir. Araştırma grubu üyelerinin hepsi çok yüksek 

IQ’ya sahip olmasına rağmen bazı üyeler “yıldız” olarak nitelendirilmişlerdir. 

Gruptaki herkes çok yüksek ve benzer IQ’lara sahip olduğundan IQ’nun “yıldız”ların 

başarısı üzerinde farklı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Akademik yeteneğin bu 

farklılaşma için bir girdi oluşturabileceği düşünülmüş ancak alınan sonuçlar da 

akademik yeteneğin de yıldızların performansı üzerinde etkili bir kriter olmadığı 

görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre bu farklı performansı grup içinde üyeler 

tarafından oluşturulan kişiler arası stratejilerin belirlediği ortaya çıkmıştır. Bu 

çalışmadan daha güçlü çalışmalar olmasa da bu bilgiyi doğrulayan diğer çalışmalar da 

bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın yanı sıra yapılan başka bir çalışmada da “grup zekâsı”nın IQ ve 

sosyal zekâyı kapsadığı görülmüştür. Etkin bir grup performansı için yıllardır 

oluşturulan kolektif IQ’dan daha fazlasına ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır. 

Yöneticilerin oluşturduğu takımlarda yapılan bir diğer çalışmada etkin bir performans 

için etkileşim sürecinin son derece önemli olduğu vurgulanmıştır. 
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Yönetsel davranışlar ve kurumlarda bu davranışların nasıl öğrenildiği 

incelendiğinde duyguların bu öğrenme sürecinin bir sonucu olmaktan çok öğrenme 

sürecinin bir parçası olduğu görülmüştür. Dahası Fineman yönetsel davranışlarda 

duyguların rolünü ve mevcudiyetini reddeden geleneksel kavramsal yaklaşıma karşın 

yönetsel davranışların duygusal olduğunu savunmuştur. Benzer şekilde yönetsel 

performansın rasyonellikten daha çok duygusal becerilere dayandığını bu yüzden 

yöneticilerin performans değerlendirmelerinde duyguların rolüne dikkat etmeleri 

gerektiği savunulmaktadır (Kolb ve diğerleri, 1994). 

Duygusal zekânın bireyler ve kurumlar için yararları ele alındığında, 

Downing’e göre (1997) son zamanlarda duygusal zekâ üzerine yapılan çalışmaların 

ve bu konuya artan ilginin sebebi, kurumsal değişim ve uçuculuktur. Değişim birebir 

duygulardan etkilenmekte ve duyguları etkilemektedir. Bu konuyla ilgili yapılan 

gözlemlerin çoğu kurumlardaki değişim yönetimi ve takım çalışması süreçlerinden 

kazanılan bilgilere dayanmaktadır (Goleman, 2005). Duygusal zekânın kurumlara 

katkısını ele alan araştırmacıların çoğu çeşitli firmaların yöneticilerin duygusal zekâ 

üzerine yaptıkları açıklamalar üzerine konunun yararlarını açıklamaya çalışmışladır. 

Cooper (1991); Ford Motor Company eski yöneticilerinden Nick Zeunick’in 

“Duygusal zekâ saklı bir rekabet avantajıdır. Siz hassas konuların çaresine bakarsanız 

ağır işler kendiliğinden yürümeye devam eder. Diğer araştırmacıların yaptıkları 

çalışmalarda da ortaya çıkan ortak görüş duygusal zekâya odaklanmanın rekabet 

avantajı sağlamaya oldukça katkı sağladığı yönündedir (Cooper ve Sawaf, 1997). 

2.3.5. Duygusal Zekâya İlişkin Bulgular  

2.3.5.1. Duygusal Salgın 

Son yirmi yıl içinde duygulara ve duygusal zekâya olan ilginin artmasına 

rağmen, duyguları anlama ve kontrol etme konusunda yaşanan küresel açık 

şaşırtıcıdır. Test edilen kişiler arasında yalnızca yüzde 36'sı duygularını doğru bir 

şekilde tanımlayabilmiştir. Bu şu anlama geliyor ki, insanların üçte ikisi tipik bir 

şekilde duyguları tarafından yönlendiriliyor ve bu çoğunluk hala duygularını tanıyıp, 

onları kendi yararına kullanabilecek yetiye sahip olamıyor. Duygulardan haberdar 

olma ve onları anlama yetisi okulda öğrenilen bir özellik değildir. İş yaşamına okuma, 

yazma bilerek, öğrenilen bilgiler sunularak başlanır ama büyük bir çoğunlukla 

yüzleşmek durumunda kalınan zorlayıcı problemlerin yarattığı gergin ortamda, 
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duygularla baş etme yetisinden yoksun kalınır. Sağlam kararlar alabilmek gerçeklere 

dayanan bilgiden daha fazlasını gerektirmektedir. Öncelikle kişinin kendisini iyi 

tanıması ve duyguları üzerinde üstünlük sağlaması önemlidir. 

Stres ve kişiler arası anlaşmazlık, pek çok insanın duygularını anlamada ve 

idare etmede karşılaştığı sorunların göze çarpan kanıtıdır. Test edilen kişilerin yüzde 

yetmişinden fazlası stresle baş etme konusunda zorluk çekmektedir ve karşılaşılan en 

zor durumların bir kısmı iş yerlerinde yaşanmaktadır. İş yerindeki anlaşmazlıklar, 

insanlar pasif bir şekilde sorunla yüzleşmekten kaçtıkça ya da bu anlaşmazlıktan çok 

saldırgan bir şekilde karşıladıklarında ne yazık ki azmakta ve iltihaplaşmaktadır. Pek 

çok kuruluş duygusal zekânın bastırıldığı bir ortam oluşturmakta ve bu ortamı sürekli 

kılmaktadır (Bradberry T. ve Greaves J., 2006). 

2.3.5.2. Cinsiyet ve Unvan 

Duyguların kişilere yüklenmesinde cinsiyet genel bir çerçeve oluşturur. 

Kadınlar için "adil cinsiyet" ten "aşırı duygusal"a kadar genellemeler yapılırken, 

erkekler içinse "duygusal anlamda soğuk" ya da "şiddetli tartışmalara giren" 

yakıştırmaları yapılmaktadır. Duygusal zekânın cinsiyet açısından ele alınan 

analizlerde farklı bir noktaya ulaşılmıştır. Ortalama olarak kadınların duygusal zekâ 

skorlarının erkeklerin puanından 4 puan fazla olduğu saptanmıştır. Aradaki bu fark, 

kadınların tipik bir şekilde duygularını kendi yararları için kullanmada yetilerini daha 

fazla dışa vurduklarını göstermektedir. Genel olarak kadınlar dört duygusal zekâ 

yetisinin üçünde aldıkları puanla erkekleri geride bırakmışlardır: Öz-yönetim, sosyal-

farkındalık ve ilişkiler-yönetimi. Öz-farkındalık açısından bakıldığında cinsiyetler 

arası farka rastlanmamıştır. En büyük fark, ilişkiler-yönetimi yetisinde ortaya 

çıkmıştır ki, kadınlar erkeklerden tam on puan yüksek bir skor elde etmişlerdir. 

Verilerin yardım edemediği tek nokta, elde edilen sonuçların 

yorumlanmasıdır. Bu Bu sonucun yorumlanmasında bayanların çocukluktan itibaren 

duygusal zekâlarını kullanmaları için yönlendirildikleri fikrine ulaşılabilir. Küçük 

kızların oynadığı evcilik oyunlarının büyük bir bölümünde, kızlar hislerini ve sosyal 

incelikleri yansıtan rolleri alırlar. Erkek çocukları aynı davranışla 

ödüllendirilmemiştir. 

İnsanlar çoğunlukla farklı meslek dallarındaki bireylerarasında duygusal zekâ 

açısından büyük farklar olduğuna inanmaktadırlar. Genellikle mühendislerin, 
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muhasebecilerin ve bilim adamlarının düşük bir duygusal zekâya sahip olduğuna 

inanılmaktadır. Ancak dünya çapında yapılan analizler sonucunda aslında meslek 

gruplarının ortalama skorları arasında fark bulunmamasıdır. IT, finans, işletme ve 

pazarlama gibi farklı alanlarda çalışan kişiler ortalama olarak neredeyse özdeş 

skorlara sahiptir. Bu mesleklerin arasındaki duygusal zekâ skorları farklı bir puandan 

daha azdır. Diğerlerinden daha fazla puan almaya meyilli tek meslek grubu müşteri 

hizmetleridir. Bu meslekte ayakta kalabilmek için çok az da olsa yüksek bir duygusal 

zekâya sahip olmak gereklidir. Gün boyu hoşnut olmayan müşterilerle ilgilenmenin 

nasıl bir şey olduğu düşünülürse, duygusal zekânın neden bu kadar önemli olduğu 

daha iyi anlaşılabilir. Diğer meslek gruplarından çok daha düşük puanlar alan tek 

grup işsizler grubu olmuştur (Bradberry T. ve Greaves J., 2006). 

2.3.5.3.  Mesleki Unvan  

Duygusal zekâ ile mesleki unvan arasındaki ilişki en dramatiklerinden biridir. 

Duygusal zekâ testlerindeki skorlar, unvanlarla birlikte, şirkete ait merdivenin 

tabanından orta düzey yönetime doğru tırmanır. Orta düzey yöneticiler çalışma 

alanındaki duygusal zekâ skorları ile göze çarparlar. Ama orta düzey yönetimden 

yukarı doğru tırmanmaya devam ettiğinizde, duygusal zekâ skorlarında kati bir iniş 

eğilimi gözlemlersiniz. Üst düzey yönetici unvanına ya da daha fazlasına sahip 

olanlara baktığınızda skorların bir kayakçı kadar hızlı düşüşüne tanık olursunuz. 

CEO’lar, ortalama olarak en düşük duygusal zekâ skorlarına sahip yöneticilerdir. İş 

dergileri, mesleki unvan yükseldikçe yapılan gerçek işin azaldığını dile getirir; çünkü 

mesleki açıdan yükselindiğinde öncelikli görev,  işlerin diğerleri tarafından 

yapılmasını sağlamaktır. Elde edilen pozisyon yükseldikçe duygusal zekâ yetilerinin 

daha iyi kullanılacağı yargısına varılabilir ama görünen o ki, bu durumun tam tersi 

doğrudur. Pek çok liderin terfi etmesi altında yatan neden: Diğerlerini idare etme 

yönündeki kabiliyeti değil, bilgisi ve çalışma hayatındaki deneyimi olmuştur. En 

tepeye ulaştıklarında, personelle etkileşim içinde geçirilen süre daha da daralır. Ama 

yöneticiler arasında en yüksek duygusal zekâ skoruna sahip olanlar en iyi performansı 

sergileyenlerdir. Bulguların gösterdiği şey, iş dünyasında iyi bir performans 

yakalamak için duygusal zekâ yetilerinin diğer liderlik vasıflarından daha önemli 

olduğudur. Ve bu gerçeklik her mesleki unvan için geçerlidir: Görev yapılan pozisyon 

ne olursa olsun, yüksek duygusal zekâ skoruna sahip kişi, meslektaşlarını geride 

bırakacaktır geliştirebilir (Bradberry T. ve Greaves J., 2006). 
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Şekil 2.3: Duygusal Zekâ ve Mesleki Unvan İlişkisi 

2.3.6. Duygusal Zekânın Gelişmesi 

Duygusal zekânın bireylerin ve kurumların hayat başarısı açısından ayırt edici 

bir faktör olduğu bilindiğinden beri duygusal zekânın kalıtsal (sabit) mi yoksa 

geliştirilebilir bir yetenek mi olduğu üzerine yapılan çalışmalar da hızla artmaya 

başlamıştır. Literatürdeki açıklamaların büyük bir çoğunluğuna göre duygusal zekâ 

geliştirilebilir bir huy ya da yetenek olarak ele alınmaktadır Yönetsel faaliyetler 

üzerine yapılan bir çalışmada duygusal kapasitenin çocukluk döneminde şekillendiği 

ancak bu kapasitenin “plastik” olduğu, sonradan kazanılan bilgilerle ve deneyimle 

tekrar şekillendirilebileceği ve geliştirilebileceği savunulmuştur.  

Slaski ve Cartwright (2002) tarafından yapılan bir araştırmada kişilerin 

kendilerinin ve diğer kişilerle ilişkilerinin bilincinde olmasının yönetimdeki rolünü 

belirlemek üzere geniş bir perakende zincirindeki 60 yönetici seçilerek, duygusal 

zekâ geliştirme eğitimine alınmıştır. Eğitim öncesi ve 6 ay sonrasında yöneticiler: 

1. EQ (EQi- Bar-on,1997) 

2. Sağlık (GHQ28 – Goldberg 1978) 

3. Stres ve iş yaşamının kalitesi anketlerine katılarak, yönetim performansları 

diğer yöneticiler tarafından kurumun “kritik başarı faktörleri” modeline göre eğitim 

öncesi ve 6 aylık eğitim sonrasında değerlendirilmiştir. Bunun dışında 60 yöneticiden 

oluşan bir başka grup kontrol grubu ise duygusal zekâ geliştirme programına 

katılmaksızın yukarıda bahsedilen 3 adet ankete tabi tutulmuşlardır. 

Araştırma sonuçlarına göre programa katılan yöneticilerin sadece duygusal 

zekâ kriterlerinde değil, diğer araştırma değişkenlerinde de programa katılmayan 
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diğer yöneticilere göre daha başarılı oldukları görülmüştür. Bu programı takip eden 

18 ay sonunda yöneticilere uygulanan mülakatlı anketler sonuçlarına göre duygusal 

proseslerin farkındalığı yöneticilerin davranışları üzerinde gözle görülür pozitif bir 

etki yaratmıştır (Bartzil P. ve Slaski M., 2003). 

Duygusal zekâ yetileri tıpkı insanoğlu gibi değişime uğramaktadır. IQ olarak 

bahsedilen bilişsel zekâdan ve kişilikten farklı olarak, duygusal zekâ gelişime açık, 

esnek bir yetidir. Ve önemli yaşam koşullarından da etkilenir. Duygusal zekâ 

yetilerinin anlaşılmasının püf noktası, onları takip etmek ve yararlı bir şekilde 

kullanmaktan geçmektedir. Science dergisinde yayınlanan bir keşfe göre insan beyni 

plastikti. Plastiklik bugün nörologların, beynin değişime ve baskıya uyum sağlama 

özelliğini tarif etmek için kullandıkları bir terimdir. Dünya onlarca yıl yanlış bir 

kanıya inanmıştır: Yetişkin beyin “donuktur” ve değişime kapalıdır. Science 

dergisinde yayınlanan çalışma, öğrenmenin her yaşta beynin fiziksel yapısı üzerinde 

izler bıraktığını açığa çıkararak bu yanlış inancı çürütmüştür. Beyindeki taze 

bağlantılar yen davranışları kullanmayı daha rahat hale getirmektedir. Yeni yetiler 

geliştirdikçe beynin bu durumdan etkilenen bölgesindeki hücreler zincirleme halinde 

büyüme reaksiyonu göstermektedir. Duygusal zekâ beynin mantıksal ve duygusal 

merkezleri arasında gerçekleşen iletişim miktarının bir ürünüdür. Ve bu yetiler 

uygulandıkça bu yol da güç kazanarak beyin hücreleri dallanıp budaklanacak, 

mantıkla duygu arasındaki iletişim miktarı da artacaktır. Başka bir deyişle duygusal 

zekâ da yükselecektir. 

Duygusal zekâ kavramı aynı IQ seviyesine sahip iki insanın gerçek yaşamda 

çok farklı derecelerde başarı sağlamalarının nedenini açıkladı. Duygusal zekâ, insanın 

bilişsel zekâsından farklı olan insan davranışının temel öğesini işletiyordu. IQ ile EQ 

arasında bilinen bir bağ yoktu; başka bir deyişle bir kişinin ne kadar zeki olduğuna 

bakarak duygusal zekâsını tahmin etmek mümkün değildi. İşte bu bulgu aslında 

harika bir haberdir, çünkü bilişsel zekâ yani IQ esnek değildir. Bilişsel zekâ beyin 

sarsıntılarından etkilenmediği sürece doğuştan belirlidir. Yeni doğrular öğrenerek, 

bilgiler edinerek daha zeki olunamaz. Zekâ, insanın öğrenme kabiliyetidir ve insanın 

zekâ seviyesi on beş yaşında neyse elli yaşında da o seviyededir. Diğer taraftan 

duygusal zekâ kolaylıkla öğrenilebilen, esnek bir yetidir. Bazı insanların duygusal 

zekâsı doğuştan yüksek olabileceği gibi, diğer insanlar da sonradan yüksek bir EQ 

geliştirebilir (Bradberry T. ve Greaves J., 2006). 



 28

2.4. Duygusal Zekânın Ölçülmesi 

Başarı kavramının IQ ve duygusal zekâ kombinasyonu olduğu 

savunulduğundan bu yana, duygusal zekânın nasıl ölçüleceği de merak uyandıran bir 

konu olmaya başlamıştır. Goleman, duygusal zekânın şu an ve belki gelecekte de IQ 

testleri gibi sadece bir adet kâğıt-kalem testleriyle ölçülemeyeceğini savunmaktadır. 

Bu görüşe paralel olarak duygusal zekânın ölçülmesine yönelik çalışmalar hala 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. Goleman’a göre duygusal zekânın çoğu elemanlarının 

ölçülmesinde kâğıt-kalem testlerini kullanmak doğru sonuçları sağlamayacaktır. 

Örneğin “empati” ancak bir kişinin iş üstündeki aktif yetkinliklerin gözlemlenmesiyle 

belirlenebilir (Goleman, 2006). Aynı şekilde Martinez de bir kişinin duygusal 

zekâsının belirlenmesinde kişinin üstlerinden ve eş düzeyindeki çalışma 

arkadaşlarından alınan geri beslemelerin tipik kâğıt-kalem testleriyle yapılan 

ölçümlerden daha yaklaşık doğru sonuçlar vereceğini savunmaktadır. 

Bu bilgilerden yola çıkarak duygusal zekânın yetenek tabanlı bir yaklaşımla 

ele alınmasının daha uygun olduğu söylenebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında 

duygusal zekâyı yetenek tabanlı bir kavram olarak ele almak duygusal zekânın 

geliştirilebilir bir yetenek-huy olduğunu da kabul etmek demektir (Cooper ve Sawaf 

1997). 

Literatürden elde edilen bilgiler ışığında duygusal zekânın yetenek ve kişilik 

ölçütleriyle birlikte değerlendirilmesinin uygun olduğu görülmektedir. İyi 

düzenlenmiş ve değerlendirilmiş kişilik testlerinden 16PF ve OPQ testlerinin 

duygusal zekâyla ilişkili elemanları Ek-1’de özetlendiği gibidir. Ek-1’in detaylı 

analizlerinde ise her bir alt elemanın farklı yetenekler gerektirdiği görülmüştür. 

Ölçümlerin daha sağlıklı sonuçlar vermesi açısından bu alt elemanların gerektirdiği 

yeteneklerin açıklanması son derece önemlidir. Ek-2’de EK-1’de sunulan her bir 

duygusal zekâ elemanıyla ilişkili 16PF ve OQF testinde ele alınan geçerli yetenekler 

eşleştirilmiştir.  

Bar-On’un (2000) mixed - duygusal zekâ modeline göre ise duygusal zekâ 

duyguların etkin kullanımı ve düzenlenmesini sağlayan duygusal farkındalığın yanı 

sıra kişisel ilişkiler, strese tolerans, problem çözme gibi birçok yeteneğin 

bileşiminden oluşmaktadır. Aşağıdaki tablo Bar–On’un EQ-i boyut ve alt boyutları 

sunulmaktadır (Bartzil P. ve Slaski M., 2003). 
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Tablo 2.2: EQ-i Elemanları 

EQ-i 

Skalası 

Alt Skala 

Kişisel 

Öz saygı 

Duygusal farkındalık 

İddiacılık 

Bağımsızlık 

Öz gerçekleşim 

Kişiler 

Arası 

Empati 

Sosyal Sorumluluk 

Kişiler Arası İlişkiler 

Adaftiflik 

Gerçeklik deneyimi 

Esneklik 

Problem Çözme 

Stres 

Yönetimi 

Stres toleransı 

Dürtü kontrolü 

Genel Hal 
İyimserlik 

Mutluluk 

Dulewicz ve Higgs tarafından geliştirilen bir başka ölçüm aracı EIQ’ya göre 

duygusal zekâ Bar-On’un ölçüm yöntemindeki yeteneklere benzer yetenekleri farklı 

bir yapıda ele almıştır. EIQ’da ele alınan nitelikler şunlardır (Bartzil P. ve Slaski M., 

2003). 

• Duygusal dirençlilik 

• Motivasyon 

• Kararlılık 

• İnsaflılık 

• Dürüstlük 

Mayer ve diğerleri (2004) buna karşın duygusal zekânın mantıksal zekâ gibi 

yetenek olduğunu savunarak yılında geleneksel mantıksal zekâ testlerinden sonra ilk 

defa Çok Faktörlü Duygusal Zekâ Skalası (1999) ve Mayer-Salovey-Caruso 

Duygusal Zekâ Testi’ni -MSCEIT- (2003) geliştirmişlerdir (Yip ve Martin, 2006).  

MSCEIT ölçüm aracında ele alınan ana yüzeyler ise şöyle sıralanmaktadır: 

• Duygusal algılama 

• Düşüncelerin duygusal rahatlaması 
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• Duygusal anlayış 

2.5. Takım Duygusal Zekâsı 

Nasıl bir insanın duygusal zekâsı varsa, grup halinde çalışan kişilerin de 

kolektif bir duygusal zekâsı vardır. Takım duygusal zekâsı, kişilerin birbirleriyle olan 

ilişkilerini, karar verme aşamasını ve organizasyon içindeki diğer gruplara 

yaklaşımlarını belirler. Bu kavram, ilk kez 1998 yılında Harvard Business Review'de 

tanıtılmıştır. Duygusal zekâ seviyesi yüksek olan grupların üyeleri duygusal anlamda 

rahatsız edici durumlara yapıcı bir yaklaşım sergiler ve birbirleri üzerinde olumlu etki 

bırakırlar. Daha basit bir şekilde dile getirilirse böyle ekipler daha iyi sonuçlar elde 

etmenin yanı sıra birlikte çalışmaktan büyük haz alırlar. Takım duygusal zekâ modeli 

bireyin duygusal zekâ modeliyle benzerlik arz eder ancak burada asıl önemli nokta 

bireylerin bir takım halinde hareket edebilmesidir. 

Takım duygusal zekâsı ağırlıklı olarak idari yetilere odaklanmıştır: Takım 

üyelerinin duygularını yönetme, üyeler arasındaki ilişkileri kontrol etme, takımın 

dışarıdaki birey ve gruplarla ilişkilerini kontrol etme gibi. Tek başına farkındalık 

yetisi, grup üyeleri arasında su yüzüne çıkan duyguları tanıma ve anlamayı ifade eder. 

Takımlar için geçerli olan dört ana duygusal zekâ yetisi: Duygusal farkındalık, duygu 

yönetimi, içsel ilişki yönetimi ve dışsal ilişki yönetimi (Bradberry T. ve Greaves J., 

2006). 

 

 

Şekil 2.4: Takım Duygusal Zekâsı 
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2.5.1. Takımın Duygusal Farkındalık Yetisi  

Bu yeti takımı etkileyen duyguların idrak edilmesini sağlar, her bir üyenin 

belirli durumlara ve insanlara nasıl tepki gösterdiğini tanımlanır. Duygusal 

farkındalık yetisi sayesinde grup üyeleri yüze çıkan duygularını daha iyi tanımlar ve 

bu duyguların çalışmalarını nasıl etkileyeceğini fark ederler. Takım üyeleri 

sıkıldığında, aşırı derecede heyecana kapıldıklarında, savunma durumuna 

geçtiklerinde, umutlarını yitirdiklerinde veya tehdit edildiklerinde takım üyeleri aynı 

şekilde mi tepki verir yoksa farklı tepkiler doğabilir mi? Yoksa duygular bastırılmış 

ya da hiç keşfedilmemiş midir? Bu sorulara verilecek yanıtlar takımın duygusal 

eğilimlerini belirler. Takım içindeki üyeler grupta açığa çıkan duyguları tanımlamaya 

çalışırken eğilimleri de keşfetmelidir, bu sayede kendi duygusal farkındalık 

yetilerinin gelişmesini de sağlayabilirler. Kendi kültürlerini oluşturmuş olan 

organizasyonlarda bazı davranışlar desteklenirken bir takım kendi kültürünü inşa 

etmelidir.Duyguların ne oranda itiraf edilebileceğine veya dışa vurulabileceğine dair 

konuşulmayan  kurallar vardır. Bazı ekipler güçlü duygulardan hoşnut olurken, 

diğerleri ne pahasına olursa olsun rahatsız edici duygulardan kaçar. Ama hepsinden 

önemlisi duygulardan haberdar olmaya çalışan bir ekip önemli işaretleri dikkate alır 

ve en iyi sonucu elde etmek için bu duygulardan yararlanır (Bradberry T. ve Greaves 

J., 2006). 

2.5.2. Takım Duygu Yönetimi  

Takım duygu yönetimi grup içindeki bireylerin gruba ait duyguları 

tanımlaması ve onları grup yararına yani duyguların farkında olarak daha esnek 

davranmaya çalışmak ya da davranışlarını pozitif bir şekilde yönlendirmektir. Bu 

demektir ki, verilen bir duruma karşı gösterilen tepkide grubun kolektif duygusal 

tepkisi kontrol edilmiş olur. Duygusal eğilimlerini kontrol edebilen takımlar diğer 

takımlara nazaran çok daha fazla üretkendir. Etkili bir duygu yönetimi geliştiren 

takımlarda mutlaka grubun moralini yükseltecek en az bir ya da iki kişi bulunur. Bu 

kişiler sayesinde eski neşesine kavuşan takım yeniden işinin başına geçecektir. Bu, 

takımın karşısına geçip "hadi artık kendinizi toparlayın" diye nutuk atmak anlamına 

gelmez, aksine grubun içinde bulunduğu durumu hissederek onlara daha yapıcı bir 

şekilde bir sonraki adımı attırmaktır. 
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Takım duygu yönetimi, gerçekleştirilmesi en zor yetilerden biridir, çünkü 

grupların pek çok üyesi henüz diğer insanların önünde duygularını kontrol etme 

konusunda rahat davranamayabilir ya da grup ortamında duygularını serbestçe 

tartışamayabilir. Halbuki bu yetinin geliştirilebilmesi için birlikte çalışacak bir grup 

insana ihtiyaç vardır ve bu kişiler duygularının ne zaman onlara olumlu bir katkıda 

bulunduğunu belirleyebilmelidirler. Kimi zaman durup duygularını yüzeye 

çıkarmanın ilerleyişlerine yardım mı ettiğini yoksa zarar mı verdiğini tartışmalı, bu 

soruyu birbirlerine sorabilmelidirler. Bir grup olarak duygulan kontrol etmek, 

duyguların ne zaman önemli bir rol oynadığını fark etmekle ve onları etkili bir şekilde 

etmekle gerçekleşir, böylece takım bir adım ileriye gidebilir (Bradberry T. ve Greaves 

J., 2006). 

2.5.3. İçsel İlişki Yönetimi  

İçsel ilişki yönetimi, zor ve mücadele gerektiren durumlara etkili bir şekilde 

tepki verebilmek için grup üyelerinin birbirleriyle verimli bir şekilde iletişim 

kurabilmesidir. Grup içindeki bir bireyin diğer tüm bireylerle yapıcı ilişkiler içerisine 

girebilmesidir. 

Grup içerisindeki ilişkileri idare etme çabası takım üyeleri arasındaki bağı 

güçlendirecektir. Diğer grup üyeleriyle olan ilişkilerini kontrol eden kişiler hem 

görüşmeler sırasında hem de iş dışında yaşanabilecek problemleri, duyguların çok 

yoğun yaşandığı anlarda bile en aza indirmiş olur. 

Bir ekipteki bireyler sosyal yeterlik konusunda pratik yaptıkça o ekibin içsel 

ilişki yönetimi de kuvvetlenecektir. Ve her birey kendi duygularından haberdar 

olursa, bunu sorumluluk haline getirirse ekibin performansı da yükselecektir. Ekip 

toplantıları sırasında kimsenin sözünü kesmemek, kimseyi göz ardı etmemek ve 

küçük düşürmemek için öz-yönetim ve sosyal-farkındalık yetileri odadaki herkes için 

kritik bir hal almalıdır. Birey ekipteki üyelerin her biriyle pozitif ya da en azından 

üretken bir ilişki içine girip onu devam ettirmekle yükümlü olmalıdır (Bradberry T. 

ve Greaves J., 2006). 
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2.5.4. Dışsal İlişki Yönetimi  

Takımın kuruluşlar arası sınırlar karşısında grup olarak etkili bir, şekilde 

hareket edebilmesidir. Bu ilişkiler genellikle takımın hedeflerini ileriye götürür ve 

buna önem vermeyen takımlar hedeflerine giden yolu uzatmış olurlar. 

Takımlar daha çok sadece grup içindeki ilişkilere odaklanırlar ve bu durum 

uzun vadede onların önüne engeller çıkarır. Yüksek performans sergileyen ekipler bu 

başarıyı elde etmelerine yardım eden diğer takımlara teşekkür etmeyi unutacak 

kadar coşkulu bir şekilde kutlama yapabilirler. Ve bu takım gelecekte bir 

zorlukla yüzleşmek durumunda kaldığında, diğer gruplar onlara yardım etme 

konusunda pek de istekli olmayacaklardır. Takımlar ayrıca kaynaklar için yarışmak 

ve projelerini onaylatmak zorundadırlar. 

Dışsal ilişki yönetimi demek, takımın neye ihtiyacı olduğunu belirleyen karar 

organlarıyla kimin iyi ilişkiler içinde olacağı yine takımın kendisinin belirlemesi 

demektir. Bunun için takım bir elçi belirleyebilir bu sayede destek sağlayabilir ve dış 

ortama takımın varlığını hissettirebilir. Gruplar içinde elde edilen başarı "etkiye" 

dayanır (Bradberry T. ve Greaves J., 2006).  

2.5.5. Takım Duygusal Zekâsını İlerletmek  

Takım duygusal zekâsı üzerinde yapılan araştırmalar henüz çok yeni olmasına 

rağmen açıkça belirtilen bir gerçek var ki, duygusal zekâ seviyeleri yüksek olan 

takımlar hedeflerine ulaşmakta ve diğer takımlara nazaran organizasyonların 

başarısına daha fazla katkıda bulunmaktadırlar. Duygusal zekâ değerlendirmelerinde 

düşük skor elde eden takımların performansı yüksek duygusal zekâya sahip 

takımların performansından düşük oluyor. Özellikle de görevlerine odaklanma ve 

hedeflerini yerine getirme konusunda oldukça büyük farklar göze çarpmaktadır. 

Duygusal zekâ yetileri hakkında verilecek bir eğitim takımın iş performansını 

yükseltirken duygusal zekâ skorlarında da gözle görülür farklar yaratmaktadır. 

Grubun belli bir konuya odaklanmasını kolaylaştırırken performansını da duygusal 

zekâ seviyeleri zaten yüksek olan grupların elde ettiği performans değerlerine 

ulaştırır. 

Duygusal zekâ yetilerini geliştirmek isteyen her grup bunu yapabilir. En zor 

kısmı ne üzerinde çalışacağını bilmektir. Takım duygusal zekâsı demek üyelerin 
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sahip oldukları duygusal zekâ yetilerini grubun iyiliğine kullanması demektir. Tabi ki, 

bu tüm üyelerin her zaman duygusal zekâ seviyelerinin yüksek olduğu anlamına 

gelmez. Nihayetinde insan oldukları için onların da cesaretinin kırıldığı anlar olabilir 

ya da kendilerine çok fazla güvenebilirler. Böyle bir durumda diğer takım üyeleri 

grubu gerçekçi olmayan ya da durumu zora sokan duyguların varlığından haberdar 

ederek denge kurabilir. Takım üyeleri birbirlerini anlamaya çalışmadan önce 

birbirlerini tanımak için zaman ayırmalıdırlar. Bunun için de en popüler yöntem iş 

dışında yapılacak görüşmelerdir, bu sayede üyeler birbirlerinin değerleri, ilgileri, 

yetenekleri ve tarzları hakkında daha çok bilgi edinmiş olur. Örneğin, takım üyeleri 

grup halinde yemeğe çıkabilir ya da kahve içmeye gidebilir. Takım üyeleri toplantı 

başlamadan önce ya da planlama sürecinde veya birlikte çalıştıkları herhangi bir 

görevde birbirlerinin varlığını kontrol edebilirler.  

Herhangi bir nedenle rahatsız edici etkileşimler oluşabilir. Böyle bir durumda 

takım "nedeni" yüz üstüne çıkarmak için zaman ayırmalıdır. Eğer üyelerden biri 

huzurlu değilse, bazı şeylere direniyorsa ya da tepki gösteriyorsa, bu kişinin 

rahatsızlığı diğer üyeler tarafından bilinmelidir. Rahatsız olan kişiye diğer üyelerin 

durumu anlamaya çalıştıkları ve yardım etmek istedikleri belirtilmelidir. Grubu 

rahatsız eden bir şey olduğunda, odadakilerden biri havadaki gerginliği hissedip şu 

soruyu sormalıdır: "Neden bunu tartışmak bizim için bu kadar zor?" Genellikle, grup 

üyeleri tasvip etmedikleri bir düşünceyi savunuyor gibi görünmek ya da gerçek 

düşüncelerini saklamak zorunda olmadıklarını anlayıp rahatlayacaklardır. Bundan 

sonra da daha yapıcı ya da en azından gerçek bir tartışma ortamı sağlanacaktır. 

Bir takım, daha geniş bir pencereden bakarak duygusal bakış açısını 

geliştirebilir. Eğer üyeler arasında görüş ayrılıkları varsa grup bu ayrılıkları her 

üyenin bakış açısını dinleyerek değerlendirmelidir. Eğer herkes aynı fikirdeyse, 

kendilerine şu soruyu sormalılar: "Neyi gözden kaçırıyoruz? Henüz üzerinde 

düşünmediğimiz, tartışmadığımız bir bakış açısı kaldı mı?” Grup ya da üyelerden 

herhangi biri sessiz üyelerin fikrini sorabilir ve katılımı fazla olan üyelerin de 

diğerlerine sorular sormasını sağlayabilir. 

Belirsizlikler ortaya çıktığında, gruptan birileri başarılı olacaklarını belirterek 

grubun kendine olan güvenini pekiştirmelidir. Bu kişinin illaki grup lideri olması 

gerekmez ya da her zaman aynı kişinin bu görevi üstlenmesi söz konusu değildir. 

Belki de takımın en yeni oyuncusudur bu görevi üstlenen ya da en sessiz üyesi ve 
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hatta pozitif bir bakış açısı geliştirmek için hevesli olan herhangi birisi. Takım üyeleri 

beraberce grubun neyi kontrol edebileceği üzerinde yoğunlaşmalıdırlar. Birbirlerine 

ana hedeflerini hatırlatarak, onu başarmanın o an yaşanan hayal kırıklıklarından ya da 

kızgınlıklardan daha önemli olduğunu vurgulamalıdırlar. Daha önce yaşanan ve o 

andakine benzeyen zor durumlarla nasıl baş ettiklerini gözden geçirip çözüm 

üretebilirler. Takıma engel teşkil eden duygusal güçlükleri nasıl geride 

bırakabileceklerini tartışabilirler. Takımın duygusal zekâ seviyesini yükseltmek ve en 

büyük hedeflerini gerçekleştirmek için grup üyeleri sorunları gibi ele almalı ve ciddi 

bir şekilde değerlendirmelidirler (Bradberry T. ve Greaves J., 2006). 
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3. İMALAT PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ 

3.1. İmalat Performansının Gelişimi 

Üretim (production) kelimesi fiziksel ve fiziksel olmayan çıktıları elde etme 

sürecidir. İmalat (manufacturing) kelimesi ise daha çok fiziksel çıktı(ürün) elde etme 

süreçleri için kullanılmaktadır. İmalat, Latince manus(el) ve factus(yapımı) 

kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Sözlüklerde de “Urun ya da parçaların el, 

makine ile genellikle iş bolumu yaparak büyük ölçekli yapılmalarıdır” seklinde 

tanımlanır. 

İmalat bir kaç bin yıldır yapıla gelmektedir. Hatta imalatı insana özgü bir 

faaliyet olarak düşünmezsek, milyarlarca yıl önce canlılıkla birlikte imalat 

başlamıştır. Günümüzde de canlı hücresi örnek alınarak imalat sistemi modelleri 

geliştirilmektedir. Canlılığı bir tarafa bıraktığımızda, tas, seramik ve metal parçaların 

milattan önce işlendiğini öğreniriz. Romalılar, cam eşya üreten fabrikalara sahipti. 

Madencilik, metalurji, tekstilcilik iş bolumu yapılarak gerçekleştirilmiştir. Yine de 

imalat ilk yıllarda usta ve çırakları tarafından bireysel olarak yapılıyordu. Bu ustaların 

takip eden nesillere aktardıkları maharetleri sayesinde birçok süreç ve ürün çeşitliliği 

ortaya çıkmıştır. Üretim miktarı mevcut güç kaynağı kıtlığı yüzünden sınırlı kalmıştır. 

Su gücü, kas gücüne ancak ortaçağlarda destek olabilmiştir. Bu destek de suyun 

buhara dönüşebildiği ölçüde olmuştur. Nihayetinde de endüstriyel yerleşimler kısıtlı 

bir alanda olabilmiş ve üretim miktarı çok olamamıştır. 18. yüzyılın sonlarında buhar 

makinesinin geliştirilmesiyle, güç miktarı ve kaynakları birçok yerde bulunur hale 

gelmiştir. Zirai üretim ve ürünler mekanik olarak elde edilmeye başlamıştır. Neticede 

toplum da değişmeye başlamıştır ki bu dönem endüstri devrimi olarak 

nitelendirilmiştir. Bu dönemde birçok makine ortak bir mile bağlı kayışlarla 

sürülüyordu ve mekanizasyon sınırlı idi. 19. yüzyılın ortalarına doğru, isçinin yerine 

getirdiği fonksiyonlar, basit ve tekrarlı islerde makine tarafından yapılmaya, 20. 

yüzyıl baslarında ise elektrik gücü makinelerde kullanılmaya başladı. Makineler artık 

tek baslarına çalıştırılabiliyordu ve kontrollerinin elektrik devrelerle olabilmesi onlara 
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bir gelişmişlik katıyordu. 20. yüzyılın 2. yarısından başlayarak daha da ileri 

gelişmeler kaydedilmiştir. Bilgisayarların transistorlarla gelişen yüksek işlem hızları, 

düşük maliyette ve çok çeşitlilikte aygıtların fabrikasyonuna olanak sağlamıştır. 

1970’lerin baslarında da, mikroçiplerin yaygınlaşmasıyla işlemler, planlama, kontrol 

ve yönetim gerçek zamanlı ve yüksek hızda, düşük maliyetle yapılmaya başlamıştır 

(Perendi Ü, 2005).  

Tablo 3.1:  İmalatın Tarihsel Gelişimi 

İmalatın Tarihsel Gelişimi 

4000 M.O.  Tas ve kile bicim verme, bükme, dövme, aşındırma, toprak isleme, 

tahta ve doğal fiber kullanımı, takoz ve manüel kontrol 

2500 M.O. Bronz isleme, kesme, levha sekil verme, yapıştırma, pirinçle 

lehimleme, delme, doğrama, cam boncuklar, çömlekçi tekerleği, 

tekerlek ve sicim delme 

1000 M.O. Demiri sıcak dövme, cam presleme, cam takma, makara, manivela 

0 Vida basma, pirinç basma, çelik dövme, krank kullanımı 

1000 Tas eşyalar, porselen, protein yapışkanlar, su tekerleği kullanımı 

1400 Kum, demir dökme, kum kâğıt, saat yapımı, mineli cini, kristal cam, 

rotları birleştirme 

1600 Kalıcı dokum, tekerlek bağlama 

1800 Kalıp, çelik yuvarlama, kursun ekstrüzyonu, vida kesme, buhar 

makinesi ve delme presi 

1875 Bessemer çeliği, evrensel mil 

1900 Alüminyum, bakır ekstrüzyonu, elektrik direnç kaynağı, elektrik 

motoru, otomatik çivi makinesi 

1920 Kalıp dokum, sert otomasyon, üretim hattı 

1950 Seramik dokum, nümerik kontrol 

1960  CNC, CAD, grup teknolojisi, robot 

1970  CAD/CAM programlanabilir kontrol edici 

1980  CIM, esnek imalat, AGV, yapay zekâ 

1990  Yalın, çevik üretim 

1994-2006 IMS, FrMS, HMS, BMS 
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3.2. İmalat Performansı 

Artan küresel rekabetle birlikte firmaların yıllardır kullandıkları yöntemleri 

kullanması da neredeyse imkansız hale gelmiştir. Değişimi izlemek yeterli olmazken, 

kullandıkları yöntemleri, sistemleri rakiplerinden önce geliştirmek çoğu firmanın 

ayakta kalabilmesi için şart olmuştur. Bu bağlamda sistemlerin değerlendirildiği 

ölçüm sistemlerinde de hiç kuşkusuz önemli değişimler yaşanmaktadır. 

Bir performans ölçüm sisteminin en temel amacı, bir kurumun misyonunu, 

amacını ya da hedeflerini ne kadar gerçekleştirdiğini belirlemektir. En genel 

anlamıyla ise yapılan bir faaliyetin etkinliğini ölçmek demektir. Performans ölçüm 

sistemleri ise performans kriteri, performans ölçütleri ve standartlarını barındıran 

sistemler olarak tanımlanmaktadırlar. Performans kriterleri, performansı 

değerlendirmek için kullanılan ilgili unsurlardır. Bu unsurların belirli bir zaman 

boyutundaki değerleri ise performan ölçütleri olarak tanımlanmaktadır. Performans 

standartları da her performans kriterinin kabul edilen seviyelerini belirtmektedir. 

Perfomans ölçüm sistemleri; stratejik hedeflerle pazar ihtiyaçları arasındaki uyumu ve 

kurum kaynaklarının etkin kullanımı için koordinasyon sağlayan, önceden belirlenmiş 

stratejik hedeflerin başarma oranını gösteren bir araç olarak kullanılmaktadır 

(Lockamy A., 1998) 

İmalat sistemlerinin değerlendirilmesi aşamasında, 1980lere kadar baskın 

olarak kullanılan geleneksel maliyet tabanlı değerlendirmeler de gerçek performansı 

değerlendirmede yetersiz kalmaya başlamıştır. Düşen ürün ömrü, ürün çeşitliliğinin 

artması, imalat sistemlerinin daha farklı değerlendirilmeye başlanması, değişen 

maliyet tabanları ve sosyal beklentilerle birlikte imalat yapısı da değişmiş, doğal 

olarak bu yapıya uygun performans değerlendirme sistemleri de geliştirilmeye 

başlanmıştır. Ek-3’de imalat performansı ve kurum performansı arasındaki ilişkiyi ele 

alan ve bu konuda tanımlamalarda bulunmuş araştırmacılar ve tanımlarına yer 

verilmiştir. 

Ghalayani ve Noble’a göre, performans ölçümü geçmişten günümüze iki 

aşamadan geçmiştir. İlk aşama 1880lerin sonunda başlarken ikinci aşama 1980lerin 

sonunda başlamıştır. İlk aşamadaki değerlendirme yöntemi maliyet muhasebesini baz 

alırken, yöneticilerin yürüttükleri operasyonların maliyetlerini değerlendirmesini 

içermekteydi. Zamanla bu yöntemin yetersiz kalmasıyla bu hesaplamaya kar ve 
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yatırım getirisi gibi bazı diğer finansal boyutlar eklenmiştir. Ancak bu geleneksel 

finansal ölçüm sistemlerin kritik iş başarılarını ölçmede yetersiz kalmasıyla 1980lerde 

küresel iş aktivitelerin ve değişimin getirdiği büyümenin de etkisiyle, müşteri 

ihtiyaçlarına dayalı yeni ölçüm araçların geliştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. McNair 

ve Mosconi bu anlayışa dayalı olarak firma stratejisini belirlemede finansal ve 

finansal olmayan ölçütleri birlikte içine alan entegre bir performans ölçüm sistemi 

geliştirmişlerdir. Santori ve Anderson ise yaptığı çalışmada, kurum içindeki insan 

faktörünün performansını belirlemede ve motive etmede finansal olmayan ölçütlerin 

önemine dikkat çekmişlerdir (G. Carlos F., M. Y. Mahmoud and V. Joa˜o, 2004). 

İmalat performansının nasıl değerlendirildiğini gösteren aşamalar Şekil 3.1’de 

gösterildiği gibidir. 

İmalat performansının değerlendirilmesinde kullanılan performans kriterleri 

açısından ise, performans ve imalat performansı arasındaki ilişkiyi vurgulamak üzere 

performans kriterlerini geleneksel ve geleneksel olmayan performans kriterleri 

şeklinde iki gruba ayırmak mümkündür. 

Ghalayani’nin (2004) literatür taramasından elde ettiği sonuçlara göre 

geleneksel performans ölçütlerinin geleneksel muhasebe sistemlerine dayandığı 

görülmüştür. Bu ölçütler aynı zamanda finansal ölçütler olarak da 

tanımlanabilmektedir. Yatırım getirisi (ROI), varlık getirisi (ROA), satış getirisi 

(ROS), satın alma fiyat varyansları, çalışan başına satış, birim üretim başına kar, 

verimlilik vb. geleneksel performans ölçütlerine örnek olarak verilebilmektedir. 

Geleneksel performans ölçütlerinin yetersiz kalmasındaki en önemli 

unsurlardan biri, bu ölçütlerin sadece işgücü maliyetini kontrol edip düşürmeye 

çalışan yönetim muhasebe sistemine dayanıyor olmasıdır. Halbuki, işgücü maliyetleri 

tüm endüstrilerde %12’lik ortalama bir maliyeti oluştururken imalat maliyeti genel 

giderler içinde %50-%55’lik bir paya sahiptir. 

Geleneksel ölçütlerin esnek olmaması, kurumsal stratejiyle fazla iç içe 

olmaması, müşteri üzerine odaklanmaması, duyarsız olması, geniş hacimli veri 

ihtiyacı, sürekli iyileştirme üzerinde durmaması, ilgisiz faaliyet ve uygulamaları 

içermesi geleneksel performans ölçütlerinin zayıflıklarındandır. Bu nedenle kurum 

içindeki tüm ilişkileri birbiriyle ele almaktansa sadece alt optimizasyona 

odaklanmakta, bu da kullanılan geleneksel ölçüm unsurlarının, araçlarının ve 
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tekniklerinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır (Ahmed S., Hassan M. H. ve Fen 

Y. H., 2005).  

Geleneksel ölçütlerin bu gibi kısıtlarla karşılaşması, yeni ölçütlerin 

geliştirilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Çoğu yeni sistemler bu kısıtlara geleneksel 

olmayan performans ölçütlerini adapte ederek cevap vererek, aynı zamanda bütün 

yöneticilere aynı geri bildirimi sunmaktansa yönetimin her seviyesine kendisiyle ilgili 

geri bildirim sunan sistemler üzerine odaklanmıştır (Mola, 2004). 

Geleneksel olmayan performans ölçütlerine daha yakından bakıldığında bu 

ölçütlerin bireysel performans ölçümü ve entegre performans ölçümleri olarak iki 

grupta incelemenin mümkün olduğu görülmüştür (Mola, 2004). 

1980                                                1990                                             2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Şekil 3.1: İmalat Performansı Değerlendirme Aşamaları 

1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 5. Aşama 

2.Küresel iş aktivitelerin gelişmesi 

ve bunun getirdiği değişmeler 

1. Kapalı 
Sistem 

• Maliyet 

muhasebesi 

oryantasyonu 

• Geçmişe 

dönük 

yaklaşım 

• Sonuçların 

kurumsal 

etkinliği 

arttırmak ve 

gerçekleşenle 

bütçeleneni 

kıyaslamak 

için 

kullanılması 

2. Modifiye 
Kapalı Sistem 

• Muhasebe ve 

finansın 

birlikte 

oryantasyonu 

• Geçmişe 

dönük 

yaklaşım 

• Sonuçların iç 

etkinliği 

arttırmak ve 

dış 

varlıklardan 

sermaye 

çekmek için 

kullanılması 

 

3. Yarı Açık 
Sistem 

• Finansal ve 

finansal 

olmayan 

oryantasyonu 

• Geçmişe ve 

geleceğe 

dönük 

yaklaşım 

• Sonuçların 

tüm 

organizasyon

u yönetmek 

için 

kullanılması 

 

4. Açık Sistem 

• Dengeli 

entegre 

oryantasyon 

• Daha 

geleceğe 

dönük bir 

yaklaşım 

• Sonuçların 

kurumsal 

sorumluluğu 

güçlendirmek 

için 

kullanılması 

5. Gelecek 
Araştırmaları için 
Sorunlar 

• Her bir kaynağın/ 

görevin etkinliğini 
ölçen spesifik 

ölçütlerle genel 

kurumsal etkinliği 
ölçen genel ölçütleri 

barındıran bir sistem 

• Sürekli iyileştirme 

yaklaşımı 

• Sonuçların 1. Sınıf 

organizasyon olmak 

için izlenmesi 

• Aşağıdan yukarıya, 

yukarıdan aşağıya 

ölçüm yaklaşımı 

1. Sistematik 

geniş sistemlerin 

doğuşu 

3. Otomatik 

operasyonlar aşaması 
4. e-ticaret devri 
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Tüm performans ölçüm sistemlerinin kendi içinde kategorize edilebilen bir 

takım bireysel performans ölçütlerinden oluştuğu görülmektedir. Literatürde en sık 

rastlanılan bireysel performans ölçütleri genellikle kalite, esneklik, zaman, teslim ve 

müşteri memnuniyeti ölçütleridir.  Ancak bu ölçütlerin en zayıf noktalarından biri, 

ölçütlerin sadece uygulandığı yerde ve seviyedeki faaliyetlerin ne kadar iyi işlediğini 

göstermesidir. Oysa ki yöneticiler sadece bir seviyeeki değerlendirmeden çok entegre 

bir bakış açısıyla faaliyetlerin performansını bilmek istemektedirler. Sonuç olarak 

bireysel performan ölçüm sistemlerindeki bu kısıtların giderilmesi amacıyla daha 

entegre bir yaklaşım içeren geleneksel olmayan ölçüm sistemleri geliştirilmiştir 

(Mola, 2004). 

Geleneksel ve geleneksel olmayan performans ölçütlerini karşılaştıran Tablo 

3.1’de aşağıda sunulmuştur: 

Tablo 3.2: Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Performans Ölçütleri Kıyaslaması 

Geleneksel Performans Ölçütleri  
Geleneksel Olmayan Performans 

Ölçütleri 

• Modası geçmiş geleneksel 

muhasebe sistemlerini baz 

almaktadır 

• Genel olarak finansal ölçütlerdir 

• Orta ve üst yönetim seviyelerini 

içermektedir 

• Geri kalan ölçütler (haftalık ya da 

aylık) 

• Zor, akıl karıştırıcı ve yanlış 

yönlendirici 

• Çalışan başarısızlığını yönetir 

• İşçi bölümüne aldırmaz 

• Sair bir formata sahip 

• Zamanla değişmez  

• Temelde performans gösterici 

• JIT, Toplam Kalite Yönetimi, CIM, 

Esnek İmalat Sistemleri vb. 

• Firma stratejisini baz alır 

• Genelde finansal olmayan ölçütleri 

içerir 

• Bütün çalışanları kapsar 

• Zamanlı ölçütler (saatlik ya da 

günlük) 

• Basit, birikimli ve kullanımı kolay 

• Çalışan memnuniyetini yönetir 

• Sıkça işçi bölümü tarafından 

kullanılır 

• İhtiyaca dayalıdır, sabit bir formatı 

yoktur 

• Bulunduğu yere göre çeşitlilik 

gösterir 

• Değişime gerek duyulduğu sürece 

zamanla değişir 

• Performansı iyileştirici  
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sistemlere uygulanamaz 

• Sürekli iyileştirmeye engel teşkil 

eder 

• Uygulanabilir 

• Sürekli iyileştirmeyi başarmada 

yardımcı olur 

Mola’nın (2004) yapmış olduğu literatür çalışmasında kalite, esneklik, teslim, 

maliyet, müşteri memnuniyeti ve finansa ilişkin olarak 200’den fazla ölçüt 

belirlemiştir. Bu ölçütlerden bazıları Tablo 3.2’de sunulduğu gibidir.   

3.3. Rekabet Öncelikleri 

İmalat performansının değerlendirilmesinde kullanılan performans 

kriterlerinin seçimi geçmişten günümüze kadar imalatçıların titizlikle karar vermesi 

gereken konuların başında gelmektedir. Bu konuda yapılan literatür çalışmaları 

gözden geçirildiğinde, her ne kadar her biri birbirinden farklı başka unsurları içerse 

de 4 kriter üzerinde genel bir anlaşma sağlanmıştır: düşük maliyet, kalite, teslimat ve 

esneklik. Leong, Snyder ve Ward (1990) tarafından yapılan çalışmada 5. bir boyut 

olarak bu rekabet önceliklerine kavramsal literatürde innovasyonculuk eklenmiş 

ancak operasyonel olarak deneysel literatürde yer almamıştır. Bu nedenle deneysel 

literatürü baz alarak, imalat önceliklerinde 4 kavramdan bahsetmek mümkündür. 

3.3.1. Kalite  

Küreselleşmenin getirdiği ağır rekabet koşulları, kuruluşların sunduğu ürün ya 

da parçaların kalitesinin müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması kritik düzeyde 

önemli bir hale gelmiştir.  

Malzemenin, yarı mamullerin ve hammaddenin taşınması, depolanması, 

çalışma talimatları ve prosedürleri, korunması ve ürünün tüm süreçlerde doğru bir 

şekilde muayene edilmesi ve kalitesinin korunması bir kurumdaki kalite sisteminin 

gerekliliklerindendir. Günümüzde çoğu işletme kalite problemlerinden kaynaklanan 

maliyetlere katlanmakla kalmamakta aynı zamanda müşteri ihtiyaç ve beklentilerine 

karşılık verememekten dolayı iç ve dış pazarda rekabet gücü kaybetmektedir. 

Üretim sürecinden kaynaklanan kalite problemleri kullanılan makine ve 

ekipmanın yetersizliği, kalibrasyonunun bozuk olmasından ya da kullanılan üretim 

yönteminin yanlış veya eksik olmasından kaynaklanabilmektedir.  
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Tablo 3.3: İmalat Performansı Ölçütleri 

Kalite  Esneklik Zaman Teslim Maliyet Finans 

• Kalite 
seviyesi 

• Kalite 
maliyeti 

• İmalat 
kalitesi 
performan
sı 

• Uygunluk 
seviyesi 

• Proses 
kalitesi 

• Ürün 
kalitesi 

• Toplam 
kalite 

• Reddetme 
Beklenilen 
ürün ömrü 

• Hizmet 
çağrısı 
oranı  

• 100 birim 
başına 
montaj 
hattı hatası 

• Montaj 
hattı 
başına 
onarıcı 
miktarı 

• Miktar 
esnekliği 

• Genişleme 
esnekliği 

• Ürün esnekliği 

• Makine 
esnekliği 

• Üretim 
esnekliği 

• Yeni ürünleri 
tanıtma 
kabiliyeti 

• Ürün 
özelliklerini 
değiştirmede 
esneklik 

• Miktar 
değişimlerinde 
esneklik 

• Süreç 
esnekliği 

• Toplam 
esneklik 

• Ani miktar 
değişimi 

 

• Saha 
hizmetindeki 
zamanında 
veya aceleci 
sipariş yüzdesi 

• Baştan sona 
dokümantasyo
n süresi 

• Baştansona 
materyal süresi 

• Döngü süresi 

• Ayar süresi 

• Müşteri 
ihtiyacının 
tanınmasından 
teslim edilene 
kadar geçen 
süre 

• Eklenen 
değerin toplam 
zaman 
açısından 
yüzdesi 

 

• Programa 
göre teslim 

• Teslim 
süresi 

• Hızlı 
teslimat 

• Güvenilir 
teslimat 

• Zamanında 
teslim 
yüzdesi 

• Zamanında 
teslim 

• Teslimat 
hızı 

• Geliştirme 
hızı 

• Karşılanan 
teslim 
miktarındak
i artış 

 

• Verimlilik 

• Birim 
maliyeti 

• İşgücü 
verimliliği 

• Toplam 
faktör 
verimliliği 

• Malzeme 
verimliliği 

• Sermaye 
verimliliği 

• Gider 
verimliliği 

• Makine 
verimliliği 

 

• Nakit akışı 

• Pazar payı 

• Gider 
maliyetlerind
eki düşüş 

• Stok 
performansı 

• Maliyet 
kontrolü 

• Satış 

• Kar 
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Tablo 3.3: İmalat Performansı Ölçütleri (devamı) 

Kalite  Esneklik Zaman Teslim Maliyet Finans 

• Tutarlı kalite 

• Satış sonrası 
hizmetler 

• Hedeflenen 
değere  
uygunluk %’si 

• Tamire ihtiyaç 
olmayan iş %’si 

• Kararlaştırılmış 
sorgu %’si 

• Memnun 
müşterilerin 
araştırılma %’si 

• Ortalama hata 
zamanı 

• Saha hatası 

• Satıcı kalitesi 

• Algılanan kalite 
performansı 

 

• Miktar 
değişiminden 
etkilenmeyen 
kalite 
kapsamı 

• Miktar 
değişiminden 
etkilenmeyen 
maliyet 
kapsamı 

• Miktar 
değişiminden 
etkilenmeyen 
teslim 
performansı 
kapsamı 

• Ürün 
değişimlerine 
tesisin ne 
kadar hızlı 
cevap 
verebilmesi 

• Üretim döngü 
süresi 

• Döngü süresi 

• Ayar süresi 

• Miktar 
değişimlerine 
tesisin ne 
kadar iyi 
adapte 
olabilmesi 

• Karar döngü 
süresi 

• Karar için 
beklenen 
süre 

• Pazardaki 
ilk rakip 
%’si 

• Fikir 
aşamasından 
pazara 
girinceye 
kadar geçen 
süre 

• Katedilen 
mesafe 

• Ürün hattı 
başına boş 
zamanın 
düşürülme 
yüzdesi 

• Çıktı/İstenilen 
çıktı 
miktarındaki 
iyileştirme 
yüzdesi 

• Satınalma 
zamanındaki 
yüzde düşüş 

 

• Onarım / 
tamir 

• Envanter 

• Hurda 

• Muayane 

• Kalite 
maliyeti 

• Rekabet 
pozisyonu 
maliyeti 

• İlgili AR-
GE 
giderleri 

• Tedarikçi 
pozisyonu 
maliyeti 

• İlgili 
işgücü 
maliyeti 

 

• Etkinlik 

• Ürün 
maliyeti 
düşüşü 

• Yatırım 
getirisi 

• Eşitlik 
getirisi 

Hisse 
indeksi 

Bunun yanı sıra üretimde kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin 

nitelikleri de ürün kalitesini en çok etkileyen faktörlerden biridir. Bu anlamda işbirliği 

içinde olunan tedarikçilerin de ürün kalitesini artırmaya yönelik olarak yürütülen 

faaliyetlere özendirilmesi gerekmektedir. 

Yetersiz eğitim, iletişim sorunları, çatışma, takım çalışmasının eksikliği, 

kurum kültürünün oturmaması da insandan kaynaklı kalite problemlerine sebebiyet 

vermektedir. Bu bağlamda çalışanlarda ortak ir kalite anlayışının oluşturulması 

kesinlikle gereklidir. 
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3.3.2. Teslimat 

Teslim sürelerinin kısalmasıyla kuruluşlar iç ve dış pazarda rakiplerine göre 

büyük bir avantaj sağlayarak hem Pazar paylarını arttırabilir hem de fiyatlarını daha 

yüksek tutma imkânına kavuşabilmektedirler. Bir firmanın ortalama teslim süresi 

imalat alanındaki toplam envanterin 1 günlük ortalama üretim miktarına 

oranlanmasıyla elde edilebilmektedir. Bu yaklaşıma göre imalatın içi doluyken bir 

siparişi yetiştirmek bir başka siparişi geciktirmek anlamına gelmektedir. Bu süreç de 

firmanın pazara reaksiyon süresini artmasına neden olmaktadır. 

Üretilen ürün yada parça bitirildiğinde o anda satışa sunulabilecek düzeyde ise 

bunu pazar talebinin kapasiteyi aşması olarak yorumlamak mümkünken, böyle bir 

durumda firmanın kapasitesini arttırması gerekebilmektedir. Üretilenlerin bir kısmı 

satılabilecek düzeyde (kalan kısmı stoklanacak durumda) ise firmanın izlemesi 

gereken yol, önce fazla üretilen kısmın neden üretildiğini araştırmak, ardından da 

bulunan sebeplerin nasıl ortadan kaldırılabileceğini incelemek olmalıdır. 

Teslimat süresinin mümkün olduğunca kısaltılması için üretim süresi veya 

teslimata kadar geçen süredeki belirsizliğin ortadan kaldırılması, başka bir ifadeyle 

siparişle teslimat arasındaki sürenin kısaltılması gerekmektedir. Böylece envanter 

yönetim politikası ile envanter azaltılarak sipariş süresi kısalacaktır (Perendi Ü., 

2005). 

3.3.3. Esneklik 

İşletmelerin müşteri isteklerini hızlı ve zamanında karşılayabilmeleri üretim 

sistemlerini çağdaş bir şekilde organize etmelerine bağlıdır. Çağdaş üretim 

sistemlerinden ön plana çıkan sistemde esnek üretim sistemi olmaktadır. 

Esneklik kavramı günümüzde stratejik bir kavram olarak algılanmaktadır. Bu 

nedenle birçok model, sistem, teknik, esneklik olgusu dikkate alınarak yeniden 

biçimlendirilmekte ya da yeni anlayışlar olarak ortaya atılmaktadır. Esneklik, üretim 

sisteminin piyasadaki değişikliklere hızlı ve etkili şekilde uyum sağlayabilmesiyle 

ilgili bir kavramdır (Grupta, 1993). Bu kavram esnek üretim sisteminin temel 

karakteristiği olarak ele alınmaktadır. Her türlü yeni gelişmelere veya değişikliklere 

cevap verebilme, uyum sağlamada yeterli olabilme kalitesidir. Bu gelişmeler çevreye 

uyum sağlamaktan başlayıp, çevreden alınması gerekenlerle verilmesi gerekenler 

arasında dengeyi kurma esasına dayanmaktadır. 
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Esneklik kavramının ele alınmasında ürün esnekliği, süreç esnekliği, makine 

esnekliği, miktar (hacim) esnekliği ayrı ayrı incelenmekte, her bir esneklik türü için 

elde edilen sonuçlar farklı değerler alabilmektedir. 

3.3.4. Maliyet 

Hızla gelişen dünyada küreselleşmenin getirdiği en önemli rekabet 

araçlarından biri de hiç kuşkusuz maliyetlerin azaltılmasıdır. 

Bir kurum içinde çok farklı açılardan farklı maliyet türlerinden bahsedebilmek 

mümkünken en başta ele alınması gereken iki maliyet grubu bulunmaktadır: sabit ve 

değişken maliyet. 

Tezgah, tesisat, bina, amortisman, faiz, sigorta vb. masraflar belirli bir zaman 

dilimi içinde sabit olan sabit maliyet içinde ele alınan maliyetlerdir. Birim parça 

üzerine düşen sabit maliyet payı o zaman dilimi içindeki sabit maliyetin, yine o 

zaman dilimi içinde üretilen parça sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. 

İş gücü, malzeme, enerji ve diğer malzeme masrafları, yardımcı imalat 

masrafları, işçilik sigortaları vb. üretilen parça sayısına bağımlı değişken maliyet 

türlerine örnek maliyetlerdir. Toplam imalat maliyeti ise bu iki maliyet türünün 

toplanmasıyla elde edilen maliyettir. 

Genel olarak bir işletmedeki toplam imalat maliyeti malzeme maliyeti, işçilik 

maliyeti, tezgah maliyeti, takım maliyeti, hazırlık zamanı maliyeti, CNC tezgahlarda 

programlama maliyeti, takım değiştirme maliyeti gibi maliyetleri içermektedir. 

Tablo 3.4: Rekabet Öncelikleri 

Maliyet Kalite Teslimat Esneklik 

• Üretim 

maliyeti 

• İşgücü 

maliyeti 

• Kapasite 

kullanımı 

• Envanter 

düşüşü 

• Yüksek ürün 

performansı 

• Yüksek ürün 

dayanıklılığı 

• Yüksek ürün 

güvenilirliği 

• Ürünün servis 

kolaylığı 

• Kısa teslimat 

süresi 

• Son teslim 

tarihine kadar 

teslim 

• Üretim boş 

zamanındaki 

düşüş 

• Fazla sayıda ürün 

özellikleri veya 

opsiyonları 

• Üretime yeni 

ürünlerin hızlıca 

girebilmesi 

• Ani kapasite 

düzenlemeleri 
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• Maliyet 

• Verimlilik 

 

• Müşteri 

şikayetlerini 

çözme kabiliyeti 

• Tasarım 

ölçütlerine 

uygunluk 

 

• Zamanında 

teslim 

• Üretim döngü 

süresi 

• Üretimde tasarım 

değişiklikleri 
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4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Türkiye’deki imalat firmalarında kullanılan performans ölçüm sistemlerinin 

geliştirilmesi, farklı boyutlarla daha kapsamlı olarak incelenebilmesi için bu 

çalışmada duygusal zeka kavramı ele alınarak, boyutları incelenmiştir.  

İmalat performansının belirlenmesinde kullanılan geleneksel ölçüm 

sistemlerinin yanı sıra imalat kuruluşlarının rekabet önceliklerini etkileyen diğer 

faktörlerin de ortaya çıkarılması, küresel rekabet avantajı kazanmada oldukça büyük 

bir önem arz etmeye başlamıştır. Bu kapsamda, araştırmada Türkiye’deki imalat 

firmalarında duygusal zeka kavramının imalat performansı üzerindeki rolünü 

belirlemek üzere 3 bölümden oluşan bir anket hazırlanmıştır.  

Anketin ilk bölümünde, Bölüm A’da duygusal zekanın 5 boyutu Daniel 

Goleman’ın Duygusal Yeterlilik Modeli ile sorgulanmıştır. Bu bölümde firmanın 

duygusal zekanın boyutlarını ne derece önemsedikleri belirlenmeye çalışılmıştır. B 

bölümünde ise, yanıtlayıcılardan kurumlarındaki imalat önceliklerini belirleyebilmek 

için, kalite, teslimat, zaman, maliyet ve esneklik ölçütlerinden hangilerinin daha 

önemli olduğu sorularak firmaların imalat performanslarını değerlendirmede hangi 

kavramların nasıl önceliklendirildiği açıklanmaya çalışılmıştır. Son bölümde, anketin 

C kısmında ise kurumun mevcut durumunu saptamak üzere bu ölçütlerin alt ölçütleri 

ifadelere indirgenmiştir. Bu bölümde firmaların kalite, teslimat, zaman, maliyet ve 

esneklik kavramlarındaki mevcut durumu sorgulanarak imalat performanslarının 

açığa çıkarılması hedeflenmektedir. Anketin genel amacı ise, 5 ana duygusal zeka 

boyutunun imalat rekabet önceliklerinin belirlenmesinde ve firmanın imalat 

performansı üzerinde bir etkisinin olup olmadığını açıklamaktır.  

Duygusal zekanın imalat performansına etkisini araştırmak üzere kullanılan 

anket Ekler bölümünde yer almaktadır. 
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4.2. Araştırmanın Kapsamı 

Duygusal zekânın imalat performansı üzerindeki etkisini belirlemek üzere 

hazırlanan anket Türkiye’de faaliyet gösteren imalat firmaları sektörel ve bölgesel 

olarak sınıflandırılmaksızın büyük, orta ve küçük ölçekli imalat firmalarına 

uygulanmıştır. 

Araştırma kapsamında öncelikle firmaların duygusal zekanın özbilinç, 

kendine çeki düzen verme, motivasyon, empati ve sosyal beceri kavramlarına 

verdikleri önem belirlenmiştir. Söz konusu firmaların imalat performanslarını 

değerlendirmede kullandıkları imalat boyutlarını nasıl önceliklendirildiğini 

belirlenmesinin ardından ise firmanın bu imalat boyutlarındaki mevcut durumları 

değerlendirilmiştir. Araştırmada, firmaların imalat performansları üzerinde duygusal 

zekânın 5 boyutuyla bir ilişkisi olup olmadığı araştırılmaktadır. 

4.3. Metodoloji 

İmalat performansının değerlendirilmesinde kullanılan geleneksel ölçüm 

metotların yetersiz kalması, küreselleşme ile gelen performans iyileştirmenin kritik 

önemi imalat performansının daha detaylı olarak incelenmesini gerektirmiştir. 

Bu araştırmada, imalat performansına farklı bir bakış açısı geliştirmek ve 

Daniel Goleman’ın Duygusal Yeterlilik Modeli baz alınarak duygusal zeka 

boyutlarının imalat öncelikleri üzerinde bir etkisinin olup olmadığını araştırmak üzere 

3 bölümden oluşan bir anket hazırlanmıştır. 

İlgili anket sektörel, bölgesel ve büyüklük olarak kısıtlanmaksızın Türkiye’de 

faaliyet gösteren 550 imalat firmasına e-mail yoluyla ulaştırılmıştır. Bir haftalık bir 

süreçten sonra 550 firmaya telefonla ulaşılmaya çalışılmış, 232 adet firmaya fax 

yoluyla anket yeniden gönderilmiştir. 2,5 haftalık bir süreç sonunda 72 adet anket 

yanıtlanarak geri gönderilmiştir. Ankete geri dönüş oranı %13,1 olarak belirlenmiştir. 
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5. SONUÇLAR 

5.1. Katılımcı Kuruşlara Ait Bilgiler 

Anket uygulanması hedeflenen 550 adet imalat kuruluşundan uygulamaya 

katılan 72 adet imalat kuruluşuna ait bilgiler bu bölümde detaylı olarak incelenmiştir. 

5.1.1. Sektör Bilgileri 

Duygusal zekânın imalat performansına etkisini araştıran anket uygulamasına 

farklı sektörlerden 72 adet kuruluş katılmıştır. Bu kuruluşların hizmet verdikleri 

sektörlere göre sınıflandırılması sonucu oluşturulan Tablo 5.1. görüldüğü gibidir: 

Tablo 5.1: Katılımcı Kuruluşların Sektör Bilgileri 

Sektör Adı Kuruluş Sayısı Yüzde Oranı 
(%) 

Elektrik / Elektronik 4 5,6 
Gıda 13 18,1 
Tekstil 17 23,6 
Otomotiv 4 5,6 
Makine 1 1,4 
Metal 3 4,2 
Kimya 3 4,2 
İnşaat ve yapı malzemeleri 9 12,5 
Madencilik 10 13,9 
Ambalaj 1 1,4 
Enerji 3 4,2 
Diğer 3 4,2 
Bilinmeyen 1 1,4 
Toplam 72 100 

5.1.2. Kuruluş Yılları Bilgileri 

Farklı yıllarda kurulan anket uygulamasına katılan 72 adet imalat kuruluşları 

kuruldukları yıllara göre sınıflandırıldığında elde edilen bilgiler Tablo 5.2.’de 

görüldüğü gibidir: 
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Tablo 5.2: Katılımcı Kuruluşların Kuruluş Yılları Bilgileri 

Kuruluş Yılı Kuruluş Sayısı Yüzde Oranı 
(%) 

1935 1 1,4 

1946 1 1,4 

1948 1 1,4 

1950 1 1,4 

1952 1 1,4 

1954 1 1,4 

1955 1 1,4 

1957 2 2,8 

1958 1 1,4 

1960 1 1,4 

1961 1 1,4 

1967 1 1,4 

1968 1 1,4 

1969 1 1,4 

1973 5 6,9 

1974 3 4,2 

1978 1 1,4 

1979 1 1,4 

1982 1 1,4 

1983 1 1,4 

1984 3 4,2 

1985 2 2,8 

1987 6 8,3 

1988 2 2,8 

1989 3 4,2 

1990 1 1,4 

1991 2 2,8 

1992 2 2,8 

1993 3 4,2 

1994 3 4,2 

1995 1 1,4 

1996 2 2,8 

1999 1 1,4 

2000 2 2,8 

2001 1 1,4 

2002 2 2,8 

2004 2 2,8 

2005 6 8,3 

Bilinmeyen 1 1,4 

Toplam 72 100 
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5.1.3. Ortaklık Yapıları 

Duygusal zekânın imalat performansına etkisini araştıran anket uygulamasına 

katılan 72 kuruluşun yabancı ortaklı olup olmamalarına göre sınıflandırılması sonucu 

oluşturulan Tablo 5.3. görüldüğü gibidir: 

Tablo 5.3: Katılımcı Kuruluşların Ortaklık Bilgileri 

Ortaklık Durumu Kuruluş Sayısı Yüzde Oranı 
(%) 

Yabancı Ortaklı 12 16,7 
Yabancı Ortaklı Olmayan 59 81,9 
Bilinmeyen 1 1,4 
Toplam 72 100 

Katılımcı firmaların ortaklık yapısı kuruluşların hizmet verdikleri sektörlere 

göre sınıflandırıldığında ortaya çıkan sonuç Tablo 5.4’te görüldüğü gibidir: 

Tablo 5.4: Ortaklık Yapılarının Sektörlere Göre Sınıflandırılması 

Sektör Adı  Yabancı Ortaklı 
Kuruluş Sayısı 

Yabancı Ortaklı  
Olmayan Kuruluş Sayısı 

Belirsiz 

Elektrik / Elektronik 2 2 0 
Gıda 0 13 0 
Tekstil 1 16 0 
Otomotiv 4 0 0 
Makine 1 0 0 
Metal 0 3 0 
Kimya 1 2 0 
İnşaat ve yapı malzemeleri 1 8 0 
Madencilik 1 10 0 
Ambalaj 0 1 0 
Enerji 0 2 0 
Diğer 1 2 0 
Belirsiz  0 0 1 
Toplam 12 59 1 

Duygusal zekânın imalat performansına etkisini araştıran anket uygulamasına 

katılan 72 adet kuruluştan 12 yabancı ortaklı kuruluşun ortak ülkelerine ait bilgiler ise 

Tablo 5.5’te görüldüğü gibidir. Analiz çalışmaları sırasında yabancı ortaklı olduğunu 

bildiren ancak ortak olduğu ülkeyi bildirmeyen 2 adet katılımcı kuruluş olduğu tespit 

edilmiştir.  
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Tablo 5.5: Yabancı Ortaklı Katılımcı Kuruluşların Ortak Ülkeleri 

Ortak Ülke Kuruluş Sayısı Yüzde Oranı 
(%) 

A.B.D. 3 25 
Avusturya 1 8,33 
Belçika 1 8,33 
İsviçre 1 8,33 
İtalya 1 8,33 
Japonya 3 25 
Rusya 1 8,33 
Bilinmeyen 2 16,67 
Toplam 12 100 

5.2. Anket Analizi Sonuçları 

72 adet imalat kuruluşunun katıldığı anket çalışmasının analiz edilmesi 

aşamasında SPSS programı 12.0 versiyonu kullanılmıştır. Bu bölümdeki tüm veriler 

SPSS 12.0 programı ile elde edilmiştir. 

Duygusal zekânın imalat performansı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 

uygulanan anket çalışmasında katılımcı firmalara yöneltilen sorulara verilen 

yanıtların analizi sonucunda kabul edilen hipotezlere bu bölümde detaylı olarak yer 

verilmektedir. 

5.2.1. Duygusal Zekânın Kalite Üzerindeki Etkisi 

Duygusal zekanın öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, motivasyon ve 

sosyal beceriler boyutlarının imalat performansının kalite, esneklik, zaman, teslimat 

ve maliyet rekabet öncelikleri üzerindeki etkisini araştıran bu çalışmada duygusal 

zekanın kalite üzerindeki etkisini ele alınan hipotezler ve elde edilen sonuçlar şöyle 

sıralanmaktadır: 

H1A0: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının kalite 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H1A1: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının kalite 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.6., Tablo 5.7. ve Tablo 5.8.’de  görüldüğü gibidir: 
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Tablo 5.6: Duygusal Zekanın Kalite Üzerindeki Etkisini Açıklayan Değişkenler 

 

Model Girilen Değişkenler 
Kaldırılan 

Değişkenler Metot 
1 

Sosyal Beceriler, 
Özbilinç, Empati, 

Motivasyon, Çeki Düzen 
(a) 

. Giriş 

a  Gerekli bütün değişkenler girilmiştir. 
b  Bağımlı Değişken: Kalite 

Kalite üzerinde duygusal zekanın etkisinin araştırılmasında elde edilen bu 

tablo kalitenin bağımlı değişken; öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, 

motivasyon ve sosyal beceriler bağımsız değişken olarak girildiğini göstermektedir. 

Tablo 5.7: Duygusal Zekanın Kalite Üzerindeki Etkisini Açıklayan Model 

Model R R² 
Düzeltişmiş 

R² 

Standart 
Varsayım 

Hatası  
1 ,428(a) ,184 ,122 ,52617 

Duygusal zekânın kalite boyutu üzerindeki etkisini ele alan analizlerde kalite 

bağımlı değişkenindeki değişimin %18,4’ünün seçilen bağımsız değişkenler 

(duygusal zekânın 5 boyutu) tarafından açıklandığını görülmektedir. 

Tablo 5.8: Duygusal Zekanın Kalite Üzerindeki Etkisi 

Model   

Standardize 
Edilmemiş 

Katsayı 
Standart 
Katsayı t Sigma 

Doğrudaşlık 
İstatistik 

    B Std. Hata Beta     Tolerans VIF 
1 (Sabit) 1,677 ,884   1,897 ,062     
  Özbilinç ,010 ,270 ,006 ,038 ,970 ,431 2,319 
  Çeki Düzen ,059 ,290 ,039 ,204 ,839 ,344 2,909 
  Motivasyon ,307 ,213 ,272 1,444 ,154 ,349 2,867 
  Empati -,030 ,250 -,022 -,122 ,904 ,370 2,699 
  Sosyal Beceriler ,239 ,266 ,171 ,901 ,371 ,344 2,909 

SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi sonuçları 0,05 anlamlılık 

düzeyinde incelendiğinde öz bilincin kalite üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,97 > 0,05 

olduğu için H1A0 reddedilir. Öz bilinç ve kalite arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır.  
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H2A0: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının kalite boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H2A1: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının kalite boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.6., Tablo 5.7. ve Tablo 5.8.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde kendine çeki düzen vermenin kalite üzerindeki anlamlılık düzeyi 

0,839 > 0,05 olduğu için H2A0 reddedilir. Kendine çeki düzen verme ve kalite 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

H3A0: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının kalite boyutu 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H3A1: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının kalite boyutu 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.6., Tablo 5.7. ve Tablo 5.8.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde empatinin kalite üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,904 > 0,05 olduğu için 

H3A0 reddedilir. Empati ve kalite arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

H4A0: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının kalite 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H4A1: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının kalite 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.6., Tablo 5.7. ve Tablo 5.8.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde motivasyonun kalite üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,154 > 0,05 olduğu 
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için H4A0 reddedilir. Motivasyon ve kalite arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

H5A0: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

kalite boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H5A1: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

kalite boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.6., Tablo 5.7. ve Tablo 5.8.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde sosyal becerilerin kalite üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,371 > 0,05 

olduğu için H5A0 reddedilir. Sosyal beceriler ve kalite arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

5.2.2. Duygusal Zekânın Esneklik Üzerindeki Etkisi 

Duygusal zekanın öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, motivasyon ve 

sosyal beceriler boyutlarının imalat performansının kalite, esneklik, zaman, teslimat 

ve maliyet rekabet öncelikleri üzerindeki etkisini araştıran bu çalışmada duygusal 

zekanın esneklik üzerindeki etkisini ele alınan hipotezler ve elde edilen sonuçlar 

şöyle sıralanmaktadır: 

H1B0: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının esneklik 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H1B1: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının esneklik 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.9., Tablo 5.10. ve Tablo 5.11.’de  görüldüğü gibidir: 
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Tablo 5.9: Duygusal Zekanın Esneklik Üzerindeki Etkisini Açıklayan Değişkenler 

Mode
l Girilen Değişkenler 

Kaldırılan 
Değişkenler Metot 

1 

Sosyal Beceriler, Özbilinç, 
Empati, Motivasyon, Çeki 

Düzen (a) 
. Giriş 

a Gerekli bütün değişkenler girilmiştir 
b Bağımlı Değişken: Esneklik 

Esneklik üzerinde duygusal zekanın etkisinin araştırılmasında elde edilen bu 

tablo esnekliğin bağımlı değişken; öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, 

motivasyon ve sosyal beceriler bağımsız değişken olarak girildiğini göstermektedir. 

Tablo 5.10: Duygusal Zekânın Esneklik Üzerindeki Etkisini Açıklayan Model 

Model R R² 
Düzeltişmiş 

R² 

Standart 
Varsayım 

Hatası  
1 ,508(a) ,258 ,202 ,71314 

Duygusal zekânın esneklik boyutu üzerindeki etkisini ele alan analizlerde 

esneklik bağımlı değişkenindeki değişimin %25,8’inin seçilen bağımsız değişkenler 

(duygusal zekanın 5 boyutu) tarafından açıklandığını görülmektedir. 

Tablo 5.11: Duygusal Zekânın Esneklik Üzerindeki Etkisi 

Model   

Standardize 
Edilmemiş 

Katsayı 
Standart 
Katsayı t Sigma 

Doğrudaşlık 
İstatistik 

    B 
Std. 
Hata Beta         

1 (Sabit) ,867 1,199   ,723 ,472     
  Özbilinç -,222 ,366 -,098 -,607 ,546 ,431 2,319 
  Çeki Düzen ,758 ,394 ,348 1,925 ,059 ,344 2,909 
  Motivasyon ,371 ,288 ,231 1,287 ,203 ,349 2,867 
  Empati -,926 ,339 -,476 -2,734 ,008 ,370 2,699 
  Sosyal Beceriler ,771 ,360 ,387 2,141 ,036 ,344 2,909 

SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi sonuçları 0,05 anlamlılık 

düzeyinde incelendiğinde öz bilincin esneklik üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,546 > 

0,05 olduğu için H1B0 reddedilir. Öz bilinç ve esneklik arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır.  
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H2B0: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının esneklik boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H2B1: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının esneklik boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.9., Tablo 5.10. ve Tablo 5.11.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde kendine çeki düzen vermenin esneklik üzerindeki anlamlılık düzeyi 

0,059 > 0,05 olduğu için H2B0 reddedilir. Kendine çeki düzen verme ve esneklik 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

H3B0: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının esneklik 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H3B1: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının esneklik 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.9., Tablo 5.10. ve Tablo 5.11.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde empatinin esneklik üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,08 < 0,05 olduğu 

için H3B0 kabul edilir. Empati ve esneklik arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  

H4B0: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının esneklik 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H4B1: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının esneklik 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.9., Tablo 5.10. ve Tablo 5.11.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde motivasyonun esneklik üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,203 > 0,05 
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olduğu için H4B0 reddedilir. Motivasyon ve esneklik arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

H5B0: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

esneklik boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H5B1: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

esneklik boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.9., Tablo 5.10. ve Tablo 5.11.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde sosyal becerilerin esneklik üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,36 < 0,05 

olduğu için H5B0 kabul edilir. Sosyal beceriler ve esneklik arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. 

5.2.3. Duygusal Zekânın Zaman Üzerindeki Etkisi 

Duygusal zekanın öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, motivasyon ve 

sosyal beceriler boyutlarının imalat performansının kalite, esneklik, zaman, teslimat 

ve maliyet rekabet öncelikleri üzerindeki etkisini araştıran bu çalışmada duygusal 

zekanın zaman üzerindeki etkisini ele alınan hipotezler ve elde edilen sonuçlar şöyle 

sıralanmaktadır: 

H1C0: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının zaman 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H1C1: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının zaman 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.12., Tablo 5.13. ve Tablo 5.14.’de  görüldüğü gibidir: 
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Tablo 5.12: Duygusal Zekânın Zaman Üzerindeki Etkisini Açıklayan Değişkenler 

Model Girilen Değişkenler 
Kaldırılan 

Değişkenler Metot 
1 

Sosyal Beceriler, Özbilinç, 
Empati, Motivasyon, Çeki 

Düzen (a) 
. Giriş 

a  Gerekli bütün değişkenler girilmiştir. 
b  Bağımlı değişken: Zaman 

Esneklik üzerinde duygusal zekanın etkisinin araştırılmasında elde edilen bu 

tablo zamanın bağımlı değişken; öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, 

motivasyon ve sosyal becerilerin bağımsız değişken olarak girildiğini göstermektedir. 

Tablo 5.13: Duygusal Zekânın Zaman Üzerindeki Etkisini Açıklayan Model 

Model R R² 
Düzeltişmiş 

R² 

Standart 
Varsayım 

Hatası  
1 ,507(a) ,258 ,201 ,57310 

Duygusal zekânın zaman boyutu üzerindeki etkisini ele alan analizlerde 

zaman bağımlı değişkenindeki değişimin %25,8’inin seçilen bağımsız değişkenler 

(duygusal zekanın 5 boyutu) tarafından açıklandığını görülmektedir. 

Tablo 5.14: Duygusal Zekânın Zaman Üzerindeki Etkisi 

Model   

Standardize 
Edilmemiş 

Katsayı 
Standart 
Katsayı t Sigma 

Doğrudaşlık 
İstatistik 

    B Std. Hata Beta         

1 (Sabit) 2,604 ,963   2,703 ,009     
  Özbilinç -,184 ,294 -,101 -,625 ,534 ,431 2,319 
  Çeki Düzen ,255 ,316 ,146 ,806 ,423 ,344 2,909 
  Motivasyon ,478 ,232 ,370 2,063 ,043 ,349 2,867 
  Empati -,859 ,272 -,550 -3,155 ,002 ,370 2,699 
  Sosyal Beceriler ,700 ,290 ,437 2,417 ,018 ,344 2,909 

SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi sonuçları 0,05 anlamlılık 

düzeyinde incelendiğinde öz bilincin zaman üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,534 > 

0,05 olduğu için H1C0 reddedilir. Öz bilinç ve zaman arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır.  
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H2C0: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının zaman boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H2C1: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının zaman boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.12., Tablo 5.13. ve Tablo 5.14.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde kendine çeki düzen vermenin esneklik üzerindeki anlamlılık düzeyi 

0,423 > 0,05 olduğu için H2C0 reddedilir. Kendine çeki düzen verme ve zaman 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

H3C0: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının esneklik 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H3C1: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının zaman 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.12., Tablo 5.13. ve Tablo 5.14.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde empatinin zaman üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,002 < 0,05 olduğu 

için H3C0 kabul edilir. Empati ve zaman arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  

H4C0: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının zaman 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H4C1: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının zaman 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.12., Tablo 5.13. ve Tablo 5.14.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde motivasyonun zaman üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,043 < 0,05 



 64

olduğu için H4C0 kabul edilir. Motivasyon ve esneklik arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. 

H5C0: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

zaman boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H5C1: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

zaman boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.12., Tablo 5.13. ve Tablo 5.14.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde sosyal becerilerin zaman üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,018 < 0,05 

olduğu için H5C0 kabul edilir. Sosyal beceriler ve zaman arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. 

5.2.4. Duygusal Zekânın Teslimat Üzerindeki Etkisi 

Duygusal zekanın öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, motivasyon ve 

sosyal beceriler boyutlarının imalat performansının kalite, esneklik, zaman, teslimat 

ve maliyet rekabet öncelikleri üzerindeki etkisini araştıran bu çalışmada duygusal 

zekanın teslimat üzerindeki etkisini ele alınan hipotezler ve elde edilen sonuçlar şöyle 

sıralanmaktadır: 

H1D0: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının teslimat 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H1D1: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının teslimat 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.15., Tablo 5.16. ve Tablo 5.17.’de  görüldüğü gibidir: 
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Tablo 5.15: Duygusal Zekanın Teslimat Üzerindeki Etkisini Açıklayan Değişkenler 

Model Girilen Değişkenler 
Kaldırılan 

Değişkenler Metot 
1 

Sosyal Beceriler, 
Özbilinç, Empati, 

Motivasyon, Çeki Düzen 
(a) 

. Giriş 

a Gerekli bütün değişkenler girilmiştir. 
b Bağımlı değişken: Teslimat 

Teslimat üzerinde duygusal zekanın etkisinin araştırılmasında elde edilen bu 

tablo teslimatın bağımlı değişken; öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, 

motivasyon ve sosyal beceriler bağımsız değişken olarak girildiğini göstermektedir. 

Tablo 5.16: Duygusal Zekânın Teslimat Üzerindeki Etkisini Açıklayan Model 

Model R R² 
Düzeltişmiş 

R² 

Standart 
Varsayım 

Hatası  
1 ,453(a) ,205 ,145 ,49098 

Duygusal zekânın teslimat boyutu üzerindeki etkisini ele alan analizlerde 

teslimat bağımlı değişkenindeki değişimin %20,5’inin seçilen bağımsız değişkenler 

(duygusal zekanın 5 boyutu) tarafından açıklandığını görülmektedir. 

Tablo 5.17: Duygusal Zekânın Teslimat Üzerindeki Etkisi 

Model   

Standardize 
Edilmemiş 

Katsayı 
Standart 
Katsayı t Sigma 

Doğrudaşlık 
İstatistik 

    B 
Std. 
Hata Beta         

1 (Sabit) 1,573 ,825   1,906 ,061     
  Özbilinç -,163 ,252 -,108 -,646 ,520 ,431 2,319 
  Çeki Düzen ,670 ,271 ,463 2,474 ,016 ,344 2,909 
  Motivasyon -,069 ,199 -,065 -,349 ,728 ,349 2,867 
  Empati -,118 ,233 -,092 -,508 ,613 ,370 2,699 
  Sosyal Beceriler ,316 ,248 ,239 1,276 ,206 ,344 2,909 

SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi sonuçları 0,05 anlamlılık 

düzeyinde incelendiğinde öz bilincin teslimat üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,520 > 

0,05 olduğu için H1D0 reddedilir. Öz bilinç ve teslimat arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır.  
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H2D0: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının teslimat boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H2D1: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının teslimat boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.15., Tablo 5.16. ve Tablo 5.17.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde kendine çeki düzen vermenin teslimat üzerindeki anlamlılık düzeyi 

0,016 < 0,05 olduğu için H2D0 kabul edilir. Kendine çeki düzen verme ve teslimat 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  

H3D0: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının teslimat 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H3D1: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının teslimat 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.15., Tablo 5.16. ve Tablo 5.17.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde empatinin teslimat üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,613 > 0,05 olduğu 

için H3D0 reddedilir. Empati ve teslimat arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

H4D0: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının teslimat 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H4D1: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının teslimat 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.15., Tablo 5.16. ve Tablo 5.17.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde motivasyonun teslimat üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,728 > 0,05 
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olduğu için H4D0 reddedilir. Motivasyon ve teslimat arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

H5D0: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

teslimat boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H5D1: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

teslimat boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.15., Tablo 5.16. ve Tablo 5.17.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde sosyal becerilerin teslimat üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,206 > 0,05 

olduğu için H5D0 reddedilir. Sosyal beceriler ve teslimat arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

5.2.5. Duygusal Zekânın Maliyet Üzerindeki Etkisi 

Duygusal zekanın öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, motivasyon ve 

sosyal beceriler boyutlarının imalat performansının kalite, esneklik, zaman, teslimat 

ve maliyet rekabet öncelikleri üzerindeki etkisini araştıran bu çalışmada duygusal 

zekanın maliyet üzerindeki etkisini ele alınan hipotezler ve elde edilen sonuçlar şöyle 

sıralanmaktadır: 

H1E0: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının maliyet 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H1E1: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının maliyet 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.18., Tablo 5.19. ve Tablo 5.20.’de  görüldüğü gibidir: 
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Tablo 5.18: Duygusal Zekanın Maliyet Üzerindeki Etkisini Açıklayan Değişkenler 

Model Girilen Değişkenler 
Kaldırılan 

Değişkenler Metot 
1 

Sosyal Beceriler, 
Özbilinç, Empati, 

Motivasyon, Çeki Düzen 
(a) 

. Giriş 

a  Gerekli bütün değişkenler girilmiştir 
b  Bağımlı değişken: Maliyet 

Maliyet üzerinde duygusal zekanın etkisinin araştırılmasında elde edilen bu 

tablo maliyetin bağımlı değişken; öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, 

motivasyon ve sosyal becerilerin bağımsız değişken olarak girildiğini göstermektedir. 

Tablo 5.19: Duygusal Zekanın Maliyet Üzerindeki Etkisini Açıklayan Model 

Model R R² 
Düzeltişmiş 

R² 

Standart 
Varsayım 

Hatası  
1 ,507(a) ,257 ,201 ,69841 

Duygusal zekânın maliyet boyutu üzerindeki etkisini ele alan analizlerde 

maliyet bağımlı değişkenindeki değişimin %25,7’sinin seçilen bağımsız değişkenler 

(duygusal zekânın 5 boyutu) tarafından açıklandığını görülmektedir. 

Tablo 5.20: Duygusal Zekânın Maliyet Üzerindeki Etkisi 

Model   

Standardize 
Edilmemiş 

Katsayı 
Standart 
Katsayı t Sigma 

Doğrudaşlık 
İstatistik 

    B 
Std. 
Hata Beta         

1 (Sabit) 2,938 1,174   2,503 ,015     
  Özbilinç -,555 ,358 -,250 -1,549 ,126 ,431 2,319 
  Çeki Düzen -,251 ,386 -,118 -,651 ,517 ,344 2,909 
  Motivasyon ,681 ,283 ,433 2,409 ,019 ,349 2,867 
  Empati -,364 ,332 -,192 -1,099 ,276 ,370 2,699 
  Sosyal Beceriler ,714 ,353 ,366 2,025 ,047 ,344 2,909 

 

 SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi sonuçları 0,05 anlamlılık 

düzeyinde incelendiğinde öz bilincin maliyet üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,126 > 
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0,05 olduğu için H1E0 reddedilir. Öz bilinç ve maliyet arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır.  

H2E0: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının maliyet boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H2E1: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının maliyet boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.18., Tablo 5.19. ve Tablo 5.20.’de görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde kendine çeki düzen vermenin maliyet üzerindeki anlamlılık düzeyi 

0,517 > 0,05 olduğu için H2E0 reddedilir. Kendine çeki düzen verme ve maliyet 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

H3E0: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının maliyet 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H3E1: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının maliyet 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.18., Tablo 5.19. ve Tablo 5.20.’de görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde empatinin maliyet üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,276> 0,05 olduğu 

için H3E0 reddedilir. Empati ve maliyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

H4E0: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının maliyet 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H4E1: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının maliyet 

boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.18., Tablo 5.19. ve Tablo 5.20.’de görüldüğü gibidir.  
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Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde motivasyonun maliyet üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,019 < 0,05 

olduğu için H4E0 kabul edilir. Motivasyon ve maliyet arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. 

H5E0: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

maliyet boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H5E1: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

maliyet boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.18., Tablo 5.19. ve Tablo 5.20.’de görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde sosyal becerilerin maliyet üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,047 < 0,05 

olduğu için H5E0 kabul edilir. Sosyal beceriler ve maliyet arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. 

5.2.6. Duygusal Zekânın Kaliteye Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisi 

Duygusal zekanın öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, motivasyon ve 

sosyal beceriler boyutlarının imalat performansının kalite, esneklik, zaman, teslimat 

ve maliyet boyutlarına verilen önem düzeyleri üzerindeki etkisini araştıran bu 

çalışmada duygusal zekanın kaliteye verilen önem düzeyi üzerindeki etkisini ele alan 

hipotezler ve elde edilen sonuçlar şöyle sıralanmaktadır: 

H1F0: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının kalite 

boyutuna verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H1F1: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının kalite 

boyutuna verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.21., Tablo 5.22. ve Tablo 5.23.’de  görüldüğü gibidir: 
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Tablo 5.21: Duygusal Zekânın Kaliteye Verilen Üzerindeki Etkisini Açıklayan 

Değişkenler 

 

Model Girilen Değişkenler 
Kaldırılan 

Değişkenler Metot 
1 

Sosyal Beceriler, 
Özbilinç, Empati, 

Motivasyon, Çeki Düzen 
(a) 

. Giriş 

a  Gerekli bütün değişkenler girilmiştir. 
b  Bağımlı değişken: Kaliteye verilen önem düzeyi 

Kalite boyutuna verilen önem düzeyi üzerinde duygusal zekanın etkisinin 

araştırılmasında elde edilen bu tablo kalite boyutuna verilen önem düzeyinin bağımlı 

değişken; öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, motivasyon ve sosyal 

becerilerin bağımsız değişken olarak girildiğini göstermektedir. 

Tablo 5.22: Duygusal Zekanın Kaliteye Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisini 

Açıklayan Model 

Model R R² 
Düzeltişmiş 

R² 

Standart 
Varsayım 

Hatası  
1 ,613(a) ,375 ,328 ,29317 

Duygusal zekânın kaliteye verilen önem düzeyi üzerindeki etkisini ele alan 

analizlerde kalite boyutuna verilen önem düzeyi bağımlı değişkenindeki değişimin 

%37,5’inin seçilen bağımsız değişkenler (duygusal zekânın 5 boyutu) tarafından 

açıklandığını görülmektedir. 

Tablo 5.23: Duygusal Zekanın Kaliteye Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisi 

Model   

Standardize 
Edilmemiş 

Katsayı 
Standart 
Katsayı t Sigma 

Doğrudaşlık 
İstatistik 

    B 
Std. 
Hata Beta         

1 (Sabit) 2,632 ,493   5,340 ,000     
  Özbilinç -,142 ,150 -,140 -,942 ,350 ,431 2,319 
  Çeki Düzen ,082 ,162 ,084 ,509 ,612 ,344 2,909 
  Motivasyon ,318 ,119 ,441 2,678 ,009 ,349 2,867 
  Empati ,164 ,139 ,189 1,179 ,242 ,370 2,699 
  Sosyal Beceriler ,042 ,148 ,047 ,281 ,780 ,344 2,909 
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 SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi sonuçları 0,05 anlamlılık 

düzeyinde incelendiğinde öz bilincin kalite boyutuna verilen önem düzeyi üzerindeki 

anlamlılık düzeyi 0,35 > 0,05 olduğu için H1F0 reddedilir. Öz bilinç ve kaliteye 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

H2F0: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının kalite boyutuna verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. 

H2F1: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının kalite boyutuna verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.21., Tablo 5.22. ve Tablo 5.23.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde kendine çeki düzen vermenin kalite boyutuna verilen önem düzeyi 

üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,612 > 0,05 olduğu için H2F0 reddedilir. Kendine çeki 

düzen verme ve kalite boyutuna verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır.  

H3F0: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının kalite 

boyutuna verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H3F1: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının kalite 

boyutuna verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.21., Tablo 5.22. ve Tablo 5.23.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde empatinin kaliteye verilen önem düzeyi üzerindeki anlamlılık düzeyi 

0,242 > 0,05 olduğu için H3F0 reddedilir. Empati ve kalite boyutuna verilen önem 

düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  
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H4F0: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının kalite 

boyutuna verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H4F1: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının kalite 

boyutuna verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.21., Tablo 5.22. ve Tablo 5.23.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde motivasyonun kalite boyutuna verilen önem düzeyi üzerindeki 

anlamlılık düzeyi 0,09 < 0,05 olduğu için H4F0 kabul edilir. Motivasyon ve kaliteye 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H5F0: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

kalite boyutuna verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H5F1: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

kalite boyutuna verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.21., Tablo 5.22. ve Tablo 5.23.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde sosyal becerilerin kalite boyutuna verilen önem düzeyi üzerindeki 

anlamlılık düzeyi 0,780  > 0,05 olduğu için H5F0 reddedilir. Sosyal beceriler ve kalite 

boyutuna verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

5.2.7. Duygusal Zekânın Esnekliğe Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisi 

Duygusal zekanın öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, motivasyon ve 

sosyal beceriler boyutlarının imalat performansının kalite, esneklik, zaman, teslimat 

ve maliyet rekabet öncelikleri üzerindeki etkisini araştıran bu çalışmada duygusal 

zekanın esnekliğe verilen önem düzeyi üzerindeki etkisini ele alınan hipotezler ve 

elde edilen sonuçlar şöyle sıralanmaktadır: 

H1G0: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının esnekliğe 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
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H1G1: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının esnekliğe 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.24., Tablo 5.25. ve Tablo 5.26.’da  görüldüğü gibidir: 

Tablo 5.24: Duygusal Zekanın Esnekliğe Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisini 

Açıklayan Değişkenler 

Model Girilen Değişkenler 
Kaldırılan 

Değişkenler Metot 
1 

Sosyal Beceriler, 
Özbilinç, Empati, 

Motivasyon, Çeki Düzen 
(a) 

. Giriş 

a Gerekli bütün değişkenler girilmiştir. 
b Bağımlı değişken: Esnekliğe verilen önem düzeyi 

Esnekliğe verilen önem düzeyi üzerinde duygusal zekanın etkisinin 

araştırılmasında elde edilen bu tablo esnekliğe verilen önem düzeyi bağımlı değişken; 

öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, motivasyon ve sosyal becerilerin 

bağımsız değişken olarak girildiğini göstermektedir. 

Tablo 5.25: Duygusal Zekânın Esnekliğe Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisini 

Açıklayan Model 

Model R R² 
Düzeltişmiş 

R² 

Standart 
Varsayım 

Hatası  
1 ,622(a) ,387 ,341 ,45055 

Duygusal zekânın esnekliğe verilen önem düzeyi boyutu üzerindeki etkisini 

ele alan analizlerde esnekliğe verilen önem düzeyi bağımlı değişkenindeki değişimin 

%38,7’inin seçilen bağımsız değişkenler (duygusal zekânın 5 boyutu) tarafından 

açıklandığını görülmektedir. 



 75

Tablo 5.26: Duygusal Zekânın Esnekliğe Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisi 

Model   

Standardize 
Edilmemiş 

Katsayı 
Standart 
Katsayı t Sigma 

Doğrudaşlık 
İstatistik 

    B 
Std. 
Hata Beta         

1 (Sabit) ,923 ,757   1,219 ,227     
  Özbilinç -,373 ,231 -,237 -1,617 ,111 ,431 2,319 
  Çeki Düzen ,833 ,249 ,550 3,348 ,001 ,344 2,909 
  Motivasyon ,334 ,182 ,299 1,831 ,072 ,349 2,867 
  Empati -,121 ,214 -,090 -,567 ,573 ,370 2,699 
  Sosyal Beceriler ,116 ,228 ,084 ,509 ,612 ,344 2,909 

 

 SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi sonuçları 0,05 anlamlılık 

düzeyinde incelendiğinde öz bilincin esnekliğe verilen önem düzeyi üzerindeki 

anlamlılık düzeyi 0,111 > 0,05 olduğu için H1G0 reddedilir. Öz bilinç ve esnekliğe 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

H2G0: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının esnekliğe verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. 

H2G1: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının esnekliğe verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.24., Tablo 5.25. ve Tablo 5.26.’da  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde kendine çeki düzen vermenin esnekliğe verilen önem düzeyi 

üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,01 < 0,05 olduğu için H2G0 kabul edilir. Kendine çeki 

düzen verme ve esnekliğe verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır.  

H3G0: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının esnekliğe 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
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H3G1: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının esnekliğe 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.24., Tablo 5.25. ve Tablo 5.26.’da  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde empatinin esnekliğe verilen önem düzeyi üzerindeki anlamlılık düzeyi 

0,573 > 0,05 olduğu için H3G0 reddedilir. Empati ve esnekliğe verilen önem düzeyi 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

H4G0: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının 

esnekliğe verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H4G1: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının 

esnekliğe verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.24., Tablo 5.25. ve Tablo 5.26.’da  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde motivasyonun esnekliğe verilen önem düzeyi üzerindeki anlamlılık 

düzeyi 0,072 > 0,05 olduğu için H4G0 reddedilir. Motivasyon ve esnekliğe verilen 

önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

H5G0: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

esnekliğe verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H5G1: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

esnekliğe verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.24., Tablo 5.25. ve Tablo 5.26.’da  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde sosyal becerilerin esneklik üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,612 > 0,05 

olduğu için H5G0 reddedilir. Sosyal beceriler ve esnekliğe verilen önem düzeyi 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 
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5.2.8. Duygusal Zekânın Zamana Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisi 

Duygusal zekanın öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, motivasyon ve 

sosyal beceriler boyutlarının imalat performansının kalite, esneklik, zaman, teslimat 

ve maliyet rekabet öncelikleri üzerindeki etkisini araştıran bu çalışmada duygusal 

zekanın zamana verilen önem düzeyi üzerindeki etkisini ele alan hipotezler ve elde 

edilen sonuçlar şöyle sıralanmaktadır: 

H1H0: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının zamana 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H1H1: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının zamana 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.27., Tablo 5.28. ve Tablo 5.29’da  görüldüğü gibidir: 

Tablo 5.27: Duygusal Zekânın Zamana Verilen Önem Düzeyi Etkisini Açıklayan 

Değişkenler 

Model Girilen Değişkenler 
Kaldırılan 

Değişkenler Metot 
1 

Sosyal Beceriler, Özbilinç, 
Empati, Motivasyon, Çeki 

Düzen (a) 
. Giriş 

a  Gerekli bütün değişkenler girilmiştir. 
b  Bağımlı değişken: Zamana verilen önem düzeyi 

Zamana verilen önem düzeyi üzerinde duygusal zekanın etkisinin 

araştırılmasında elde edilen bu tablo zamana verilen önem düzeyinin bağımlı 

değişken; öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, motivasyon ve sosyal 

becerilerin bağımsız değişken olarak girildiğini göstermektedir. 
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Tablo 5.28: Duygusal Zekânın Zamana Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisini 

Açıklayan Model 

Model R R² 
Düzeltişmiş 

R² 

Standart 
Varsayım 

Hatası  
1 ,639(a) ,409 ,364 ,44968 

Duygusal zekânın zamana verilen önem düzeyi boyutu üzerindeki etkisini ele 

alan analizlerde zamana verilen önem düzeyi bağımlı değişkenindeki değişimin 

%40,9’unun seçilen bağımsız değişkenler (duygusal zekanın 5 boyutu) tarafından 

açıklandığını görülmektedir. 

Tablo 5.29: Duygusal Zekânın Zamana Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisi 

Model   

Standardize 
Edilmemiş 

Katsayı 
Standart 
Katsayı t Sigma 

Doğrudaşlık 
İstatistik 

    B 
Std. 
Hata Beta         

1 (Sabit) ,686 ,756   ,907 ,368     
  Özbilinç -,443 ,231 -,277 -1,921 ,059 ,431 2,319 
  Çeki Düzen ,955 ,248 ,621 3,847 ,000 ,344 2,909 
  Motivasyon ,062 ,182 ,055 ,344 ,732 ,349 2,867 
  Empati -,213 ,214 -,155 -,995 ,323 ,370 2,699 
  Sosyal Beceriler ,492 ,227 ,350 2,167 ,034 ,344 2,909 

 

 SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi sonuçları 0,05 anlamlılık 

düzeyinde incelendiğinde öz bilincin zamana verilen önem düzeyi üzerindeki 

anlamlılık düzeyi 0,059 > 0,05 olduğu için H1H0 reddedilir. Öz bilinç ve zamana 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

H2H0: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının zamana verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. 

H2H1: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının zamana verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.27., Tablo 5.28. ve Tablo 5.29’da  görüldüğü gibidir.  
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Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde kendine çeki düzen vermenin zamana verilen önem düzeyi üzerindeki 

anlamlılık düzeyi 0,00 < 0,05 olduğu için H2H0 kabul edilir. Kendine çeki düzen 

verme ve zamana verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  

H3H0: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının zamana 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H3H1: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının zamana 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.27., Tablo 5.28. ve Tablo 5.29’da  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde empatinin zamana verilen önem düzeyi üzerindeki anlamlılık düzeyi 

0,323 > 0,05 olduğu için H3H0 reddedilir. Empati ve zamana verilen önem düzeyi 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

H4H0: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının zamana 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H4H1: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının zamana 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.27., Tablo 5.28. ve Tablo 5.29’da  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde motivasyonun zamana verilen önem düzeyi üzerindeki anlamlılık 

düzeyi 0,732 > 0,05 olduğu için H4C0 reddedilir. Motivasyon ve zamana verilen önem 

düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

H5H0: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

zamana verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H5H1: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

zamana verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 



 80

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.27., Tablo 5.28. ve Tablo 5.29’da  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde sosyal becerilerin zaman üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,034 < 0,05 

olduğu için H5H0 kabul edilir. Sosyal beceriler ve zamana verilen önem düzeyi 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

5.2.9. Duygusal Zekânın Teslimata Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisi 

Duygusal zekanın öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, motivasyon ve 

sosyal beceriler boyutlarının imalat performansının kalite, esneklik, zaman, teslimat 

ve maliyet rekabet öncelikleri üzerindeki etkisini araştıran bu çalışmada duygusal 

zekanın teslimata verilen önem düzeyi üzerindeki etkisini ele alınan hipotezler ve 

elde edilen sonuçlar şöyle sıralanmaktadır: 

H1İ0: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının teslimata 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H1İ1: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının teslimata 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.30., Tablo 5.31. ve Tablo 5.32.’de  görüldüğü gibidir: 

Tablo 5.30: Duygusal Zekanın Teslimata Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisini 

Açıklayan Değişkenler 

Model Girilen Değişkenler 
Kaldırılan 

Değişkenler Metot 
1 

Sosyal Beceriler, 
Özbilinç, Empati, 

Motivasyon, Çeki Düzen 
(a) 

. Giriş 

a  Gerekli bütün değişkenler girilmiştir. 
b  Bağımlı değişken: Teslimata verilen önem düzeyi 

Teslimata verilen önem düzeyi üzerinde duygusal zekanın etkisinin 

araştırılmasında elde edilen bu tablo teslimata verilen önem düzeyinin bağımlı 
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değişken; öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, motivasyon ve sosyal 

beceriler bağımsız değişken olarak girildiğini göstermektedir. 

Tablo 5.31: Duygusal Zekânın Teslimata Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisini 

Açıklayan Model 

Model R R² 
Düzeltişmiş 

R² 

Standart 
Varsayım 

Hatası  
1 ,604(a) ,365 ,317 ,43155 

Duygusal zekânın teslimata verilen önem düzeyi üzerindeki etkisini ele alan 

analizlerde kalite bağımlı değişkenindeki değişimin %36,5’inin seçilen bağımsız 

değişkenler (duygusal zekanın 5 boyutu) tarafından açıklandığını görülmektedir. 

Tablo 5.32: Duygusal Zekânın Teslimata Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisi 

Model   

Standardize 
Edilmemiş 

Katsayı 
Standart 
Katsayı t Sigma 

Doğrudaşlık 
İstatistik 

    B 
Std. 
Hata Beta         

1 (Sabit) 1,545 ,725   2,129 ,037     
  Özbilinç -,563 ,221 -,380 -2,543 ,013 ,431 2,319 
  Çeki Düzen ,847 ,238 ,595 3,555 ,001 ,344 2,909 
  Motivasyon -,073 ,175 -,070 -,420 ,676 ,349 2,867 
  Empati ,173 ,205 ,136 ,844 ,401 ,370 2,699 
  Sosyal Beceriler ,323 ,218 ,248 1,479 ,144 ,344 2,909 

SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi sonuçları 0,05 anlamlılık 

düzeyinde incelendiğinde öz bilincin teslimata verilen önem düzeyi üzerindeki 

anlamlılık düzeyi 0,013 < 0,05 olduğu için H1İ0 kabul edilir. Öz bilinç ve teslimata 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  

H2İ0: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının teslimata verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. 

H2İ1: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının teslimata verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. 



 82

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.30., Tablo 5.31. ve Tablo 5.32.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde kendine çeki düzen vermenin teslimata verilen önem düzeyi verilen 

önem düzeyi üzerindeki anlamlılık düzeyi 0,001 < 0,05 olduğu için H2İ0 kabul edilir. 

Kendine çeki düzen verme ve teslimata verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır.  

H3İ0: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının teslimata 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H3İ1: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının teslimata 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.30., Tablo 5.31. ve Tablo 5.32.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde empatinin teslimata verilen önem düzeyi üzerindeki anlamlılık düzeyi 

0,401 > 0,05 olduğu için H3İ0 reddedilir. Empati ve teslimata verilen önem düzeyi 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

H4İ0: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının 

teslimata verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H4İ1: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının 

teslimata verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.30., Tablo 5.31. ve Tablo 5.32.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde motivasyonun teslimata verilen önem düzeyi üzerindeki anlamlılık 

düzeyi 0,676 > 0,05 olduğu için H4İ0 reddedilir. Motivasyon ve teslimata verilen 

önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 
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H5İ0: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

teslimata verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H5İ1: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

teslimata verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.30., Tablo 5.31. ve Tablo 5.32.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde sosyal becerilerin teslimata verilen önem düzeyi t üzerindeki 

anlamlılık düzeyi 0,144 > 0,05 olduğu için H5İ0 reddedilir. Sosyal beceriler ve 

teslimata verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

5.2.10. Duygusal Zekânın Maliyete Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisi 

Duygusal zekanın öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, motivasyon ve 

sosyal beceriler boyutlarının imalat performansının kalite, esneklik, zaman, teslimat 

ve maliyet rekabet öncelikleri üzerindeki etkisini araştıran bu çalışmada duygusal 

zekanın maliyete verilen önem düzeyi üzerindeki etkisini ele alınan hipotezler ve elde 

edilen sonuçlar şöyle sıralanmaktadır: 

H1J0: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının maliyete 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H1J1: Duygusal zekânın öz bilinç boyutu ile imalat performansının maliyete 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.33., Tablo 5.34. ve Tablo 5.35.’de  görüldüğü gibidir: 

Tablo 5.33: Duygusal Zekanın Maliyete Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisini 

Açıklayan Değişkenler 

Model Girilen Değişkenler 
Kaldırılan 

Değişkenler Metot 
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1 
Sosyal Beceriler, 
Özbilinç, Empati, 
Motivasyon, Çeki 

Düzen (a) 

. Giriş 

a  Gerekli bütün değişkenler girilmiştir. 
b  Bağımlı değişken: Maliyete verilen önem düzeyi 

Maliyete verilen önem düzeyi üzerinde duygusal zekanın etkisinin 

araştırılmasında elde edilen bu tablo maliyete verilen önem düzeyi bağımlı değişken; 

öz bilinç, kendine çeki düzen verme, empati, motivasyon ve sosyal becerilerin 

bağımsız değişken olarak girildiğini göstermektedir. 

Tablo 5.34: Duygusal Zekânın Maliyete Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisini 

Açıklayan Model 

Model R R² 
Düzeltişmiş 

R² 

Standart 
Varsayım 

Hatası  
1 ,558(a) ,311 ,259 ,36163 

Duygusal zekânın maliyete verilen önem düzeyi üzerindeki etkisini ele alan 

analizlerde maliyete verilen önem düzeyi bağımlı değişkenindeki değişimin 

%31,1’inin seçilen bağımsız değişkenler (duygusal zekânın 5 boyutu) tarafından 

açıklandığını görülmektedir. 

Tablo 5.35: Duygusal Zekânın Maliyete Verilen Önem Düzeyi Üzerindeki Etkisi 

Model   

Standardize 
Edilmemiş 

Katsayı 
Standart 
Katsayı t Sigma 

Doğrudaşlık 
İstatistik 

    B 
Std. 
Hata Beta         

1 (Sabit) 2,103 ,608   3,459 ,001     
  Özbilinç -,292 ,185 -,245 -1,574 ,120 ,431 2,319 
  Çeki Düzen ,366 ,200 ,320 1,834 ,071 ,344 2,909 
  Motivasyon ,126 ,146 ,149 ,860 ,393 ,349 2,867 
  Empati ,229 ,172 ,223 1,331 ,188 ,370 2,699 
  Sosyal Beceriler ,120 ,183 ,114 ,655 ,515 ,344 2,909 

 SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi sonuçları 0,05 anlamlılık 

düzeyinde incelendiğinde öz bilincin maliyete verilen önem düzeyi üzerindeki 

anlamlılık düzeyi 0,120 > 0,05 olduğu için H1J0 reddedilir. Öz bilinç ve maliyete 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  
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H2J0: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının maliyete verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. 

H2J1: Duygusal zekânın kendine çeki düzen verme boyutu ile imalat 

performansının maliyete verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.33., Tablo 5.34. ve Tablo 5.35.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde kendine çeki düzen vermenin maliyet üzerindeki anlamlılık düzeyi 

0,071 > 0,05 olduğu için H2J0 reddedilir. Kendine çeki düzen verme ve maliyete 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

H3J0: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının maliyete 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H3J1: Duygusal zekânın empati boyutu ile imalat performansının maliyete 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.33., Tablo 5.34. ve Tablo 5.35.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde empatinin maliyete verilen önem düzeyi üzerindeki anlamlılık düzeyi 

0,188 > 0,05 olduğu için H3J0 reddedilir. Empati ve maliyete verilen önem düzeyi 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

H4J0: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının maliyete 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H4J1: Duygusal zekânın motivasyon boyutu ile imalat performansının maliyete 

verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.33., Tablo 5.34. ve Tablo 5.35.’de  görüldüğü gibidir.  
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Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde motivasyonun maliyete verilen önem düzeyi üzerindeki anlamlılık 

düzeyi 0,393 > 0,05 olduğu için H4J0 reddedilir. Motivasyon ve maliyete verilen önem 

düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

H5J0: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

maliyete verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

H5J1: Duygusal zekânın sosyal beceriler boyutu ile imalat performansının 

maliyete verilen önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Bu hipotezi test etmek için SPSS 12.0 programında yapılan regresyon analizi 

çıktıları Tablo 5.33., Tablo 5.34. ve Tablo 5.35.’de  görüldüğü gibidir.  

Analiz sonuçlarında elde edilen SPSS çıktıları 0,05 anlamlılık düzeyinde 

incelendiğinde sosyal becerilerin maliyete verilen önem düzeyi üzerindeki anlamlılık 

düzeyi 0,515 > 0,05 olduğu için H5J0 reddedilir. Sosyal beceriler ve maliyete verilen 

önem düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

5.3. Sonuç 

Küreselleşmenin getirdiği değişimle beraber günümüz işletmeleri de hayatta 

kalabilmek için geçmişte kullandıkları ve halen kullanmakta oldukları mevcut 

sistemlerini ya tamamen değiştirmek ya da rakiplerine rekabet avantajı kazanabilmek 

için geliştirmek, sürekli iyileştirmek zorunda kalmışlardır. 

İmalat işletmeleri üzerinde bu durumun etkisi incelendiğinde imalatın tarihsel 

gelişim sürecinin yeni sistem gereksinimlerinin nasıl ortaya çıktığını ve bu 

sistemlerinin ne kadar bir sürede devreye girerek hangi alanlarda başarı sağlayacağını 

da açıklayabilecek düzeyde olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmanın imalat sistemlerinin değerlendirilmesi aşamasında, 1980lere 

kadar baskın olarak kullanılan geleneksel maliyet tabanlı değerlendirmelerin gerçek 

performansı değerlendirmede yetersiz kalmaya başlamasıyla ortaya çıkan farklı 

imalat ölçüm sistemleri ve bu konuya farklı araştırmacıların yaklaşımları ele 

alınmıştır.  
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Ghalayani ve Noble’a göre, performans ölçümü geçmişten günümüze iki 

aşamadan geçmiştir. İlk aşama 1880lerin sonunda başlarken ikinci aşama 1980lerin 

sonunda başlamıştır. İlk aşamadaki değerlendirme yöntemi maliyet muhasebesini baz 

alırken, yöneticilerin yürüttükleri operasyonların maliyetlerini değerlendirmesini 

içermekteydi. Zamanla bu yöntemin yetersiz kalmasıyla bu hesaplamaya kar ve 

yatırım getirisi gibi bazı diğer finansal boyutlar eklenmiştir. Ancak bu geleneksel 

finansal ölçüm sistemlerin kritik iş başarılarını ölçmede yetersiz kalmasıyla 1980lerde 

küresel iş aktivitelerin ve değişimin getirdiği büyümenin de etkisiyle, müşteri 

ihtiyaçlarına dayalı yeni ölçüm araçların geliştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. McNair 

ve Mosconi bu anlayışa dayalı olarak firma stratejisini belirlemede finansal ve 

finansal olmayan ölçütleri birlikte içine alan entegre bir performans ölçüm sistemi 

geliştirmişlerdir. Santori ve Anderson ise yaptığı çalışmada, kurum içindeki insan 

faktörünün performansını belirlemede ve motive etmede finansal olmayan ölçütlerin 

önemine dikkat çekmişlerdir (G. Carlos F., M. Y. Mahmoud and V. Joa˜o, 2004). 

İnsan faktörünün imalattaki yerinin ve öneminin anlaşılması, bu çalışmanın da 

çıkış noktasını oluşturmaktadır. Geçmişte çalışanların değerlendirilmesinde sadece IQ 

düzeyleri dikkate alınırken bu konuda yapılan araştırmalar tek başına IQ’nun hiçbir 

anlam ifade etmediğini, insan faktörünün daha derinlemesine incelenmesi 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Duygusal zeka olarak tanımlanan bir kavramın iş 

yaşamındaki başarının en önemli sırlarından biri olduğu bugün bir çok kişi ve kuruluş 

tarafından kabul edilen bir gerçektir. 

Bu çalışmada, duygusal zekanın literatürdeki çeşitli tanımlamalarının yanı sıra 

nasıl ve neden ölçülmesi gerektiği anlatılarak bir çok araştırmacının görüşünden 

faydalanılmıştır. Özellikle Daniel Goleman’nın bu konuda yapmış olduğu 

araştırmalar ve tanımlamalar araştırmada kullanılan “Kişisel Yeterlilik Çerçevesi” 

modeline de kaynak teşkil etmektedir. 

Türkiye’deki imalat firmalarının imalat performansını değerlendirmede 

kullandıkları imalat parametreleri ve bu parametreler üzerinde duygusal zeka 

boyutlarının bir etkisi olup olmadığını araştıran bu çalışmada Daniel Goleman’ın 

kişisel yeterlilik modeli örnek alınarak bir anket uygulaması hazırlanmıştır. 

İlgili anket sektörel, bölgesel ve büyüklük olarak kısıtlanmaksızın Türkiye’de 

faaliyet gösteren 550 imalat firmasına e-mail yoluyla ulaştırılmıştır. Bir haftalık bir 

süreçten sonra 550 firmaya telefonla ulaşılmaya çalışılmış, 232 adet firmaya fax 
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yoluyla anket yeniden gönderilmiştir. 2,5 haftalık bir süreç sonunda 72 adet anket 

yanıtlanarak geri gönderilmiştir. Ankete geri dönüş oranı %13,1 olarak belirlenmiştir. 

Elde edilen anket analizi sonuçlarına göre imalat performansının esneklik 

boyutu üzerinde empati ve sosyal becerilerin; zaman boyutu üzerinde motivason, 

empati ve sosyal becerilerin; kendine çeki düzen vermenin teslimat boyutu üzerinde; 

motivasyon ve sosyal becerilerin imalat performansının maliyet boyutu üzerinde 

anlamlı bir etkisi bulunduğu ortaya çıkmıştır. 

İmalat kuruluşlarının hangi imalat boyutuna ne kadar önem verdiğini de 

inceleyen bu çalışmada motivasyonun kaliteye verilen önem düzeyi üzerinde; kendine 

çeki düzen vermenin firmaların esnekliğe verdikleri önem düzeyinde; zamana verilen 

önem düzeyi üzerinde kendine çeki düzen verme ve sosyal becerilerin; teslimata 

verilen önem düzeyi üzerinde özbilinç ve kendine çeki düzen vermenin anlamlı bir 

etkisi olduğu görülmüştür. 

Anket uygulaması sonuçlarında da görüldüğü üzere bir imalat kurumundaki 

imalat performansının değerlendirilmesinde duygusal zeka boyutları önemli bir rol 

oynamaktadır.  

Günümüzdeki çoğu kuruluş bu kavramı fiziksel bir varlık olarak 

tanımlayamadığından ölçme yoluna gitmemektedir. Oysa ki duygusal zeka kavramı 

bir kurumun çalışanlarını içten içe yöneten görünmez bir el gibidir. Bu kavramın 

değerlendirilmesi ve çalışanların duygusal zekalarının arttırılması gerek hizmet 

gerekse imalat kurumları için de son derece önemlidir.Bu çalışmada 72 adet imalat 

kuruluşundan alınan verilere dayanarak duygusal zekanın imalat performansının 

değerlendirilmesi sırasındaki etkileri açıklanarak hangi duygusal zeka boyutlarının 

hangi imalat parametrelerinde anlamlı bir etki yarattığı gösterilmiştir. 
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EKLER 

Ek 1: Duygusal Zekânın Elemanları 

Goleman 

(1996, 1997b) 

Gardner 

(1993) 

Salovey ve 

Mayer 

(1990) 

Gardner ve 

Hatch 

(1989) 

Steiner 

(1997) 

Cooper ve 

Sawaf 

(1997) 

Öz Bilinç 

Kendi hislerini 

bilme 

İç dünyanın ve 

dış dünyanın 

ilişkilendirilm

esi 

Başkasının 

duygularını 

anlayabilme 

 

Kendi 

duygularını 

anlayabilme 

Güçlü 

yönlerini 

tanımlama ve 

değerlendirebi

lme 

Hislerle iç içe 

olma 
Kendini bilme 

Öz 

farkındalık 
   

Hisleri daha 

emin karar 

vermede 

kullanabilme 

 
Bir hissi 

tanıyabilme 
   

Duygusal Yönetim 

Ruh haline tepki 

vermeme 

Kendini doğru 

ve gerçekçi 

değerlendirme 

ve bu bilgiyi 

efektif 

kullanabilme 

Duyguları 

yönetme 
 

Duygularını 

açıkça ifade 

edebilme 

 

Sonuçlara 

(yapılması 

gerekene) 

odaklanma 

 

Hislerle 

hislere 

uygun 

şekilde baş 

edebilme 

 

Duyguları 

yönetme ve 

kontrol 

edebilme 

 

Hisleri aktif 

olarak ifade 

edebilme 

     

Öz motivasyon 

Minnettarlığı  Kendini   Baskı altında 
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erteleme motive etme etkinlik 

Hedefleri 

gerçekleştirmed

e baskı 

kurmama 

 
Minnettarlığı 

erteleme 
  

İnisiyatif, 

odaklanma ve 

yürütme 

Heyecanı iyi 

performans için 

kullanma 

 

Bir hedefi 

gerçekleştir

mede 

duygulardan 

yararlanabil

me 

   

Engellerle 

yüzleşmekten 

kaçınmama 

     

İyimserliği 

sürdürebilme 
     

Empati 

Başkalarının 

hislerine duyarlı 

olma 

Başkalarını 

anlayabilme, 

nasıl 

çalıştıklarını 

ve onları neyin 

motive ettiğini 

bilme 

Başkalarının 

duygularını 

tanıma 

Kişisel 

ağlantılar 

Diğerlerinin 

duygularıyla 

empati 

kurabilme 

Yapıcı 

tatminsizlik 

Başkalarına ilgi 

gösterme 

Başkalarını 

ruh hallerinin, 

tabiatının ve 

motivasyonları

nın farkında 

olma ve 

karşılık 

verebilme  

Kendi öz 

bilincinde 

empati 

geliştirme 

İnsanların 

hislerini ve 

dertlerini 

tanıma ve 

karşılık 

verebilme  

 Farklı bakış 

açılarını 

yaratıcı 

enerjiye 

dönüştürme 

Doğru etkileşim   Anlaşmazlık

ları önleme 

ve 

çözebilme 

 Diğerlerinin 

çoğu güçlü 

yönlerini 

tanımlama ve 

değerlendirebi

lme 

Sosyal etkinlik   Anlaşma 

sağlama 
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Anlaşmazlıklarl

a baş edebilme 

  Sosyal 

analiz 

  

Üzüntüyle baş 

edebilme 

  Diğerlerinin 

hislerini, 

duygularını 

ve 

endişelerini 

gözlemleme 

  

Grup içi 

ilişkilerin 

nabzını 

tutabilme 

     

Belirsiz hisleri 

ifade edebilme 

     

Grupları 

organize etmede 

liderlik etme 

     

Liderliğe 

uygunluk 

     

Çatışmaları 

yönlendirebilme 

     

Mülakatları 

yürütebilme 

     

Anlaşma 

sağlayabilme 

     

İlişkiler 

İlgi ve 

merhameti 

dengeleme 

Birlikte 

çalışma 

İlişkilerle 

baş edebilme 

Grupları 

organize 

etme 

Duygusal 

etkileşim 

Güvenilir 

ilişkiler 

Ortak bir amaç 

için birlikte 

çalışmaya ikna 

etme 

 Başkalarının 

duygularını 

yönetebilme 

Bir ağdaki 

insanların 

çabalarını 

başlatma ve 

koordine 

edebilme 

 Duygusal 

kibarlık 

Öğrenmeye 

yardımcı olma 

 Sosyal 

yetenekler 

Anlaşmazlık

ları 

önleyebilme 

 Dürüstlük 

Sosyal uyuma 

özendirme 

  Sosyal 

analiz 

 Farklı bakış 

açılarını 
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yaratıcı 

enerjiye 

dönüştürme 

Güven inşa 

etme 

  İlgi inşa 

etme 

  

Anahtar ilgi ağı 

oluşturma 

     

Birlikte 

çalışmaya 

özendirme ve 

teşvik etme 

     

Etkin takım 

çalışması 

     

Bilinç 

Oluşturma 

     

Dayanışma      

İletişim 

Açık iletişim    Diğerlerini 

dinleme 

 

Dinleme    Kendi 

duygularını 

doğru bir 

şekilde ifade 

edebilme 

 

Başkasının 

düşüncelerini 

anlayabilme 

     

Kişisel Stil 

Kararlarda 

“katı/yumuşak” 

dengesini kurma  

   Duygusal 

hasarı tamir 

edebilme 

Baskı altında 

etkinlik 

Stresi yönetimi     Hazır olma 

Bireysel 

sorumluluk 

alabilme 

     

Kontrol için az 

ihtiyaç duyma  
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Ek-2: Duygusal Zekâ Elemanları ve 16PF ve OQF Testlerindeki Yeteneklerin 

İlişkisi 

Duygusal Zekâ 
Elemanları 

Yetenekler 16PF OQF 

Öz Bilinç 
Kendi hislerini bilme 

Kararlılık  
İstikrarlı, kendinden 
emin, kontrollü 

Emin, davranışsal 
Hislerle iç içe olma 
Hisleri daha emin 
karar vermede 
kullanabilme 

Kararlılık, 
duyarlılık 

İstikrarlı, kendinden 
emin, kontrollü 

Emin, davranışsal 

Duygusal Yönetim 
Ruh haline tepki 
vermeme 

Esneklik, itibark, 
adapte olabilme 

İstikrarlı, kendinden 
emin 

Kontrol, emin 

Sonuçlara (yapılması 
gerekene) odaklanma 

Kararlılık, ikna 
kabiliyeti, 
liderlik, enerji, 
başarı odaklılık 

İstikrarlı, kendinden 
emin 

Başarı 

Hisleri aktif olarak 
ifade edebilme 

Dinleme, ikna 
kabiliyeti, itibar  

İstikrarlı 
Kararlı, kontrol, 
girişkenlik 

Öz motivasyon 

Minnettarlığı erteleme 
Esneklik, başarı 
odaklılık 

Özenli Başarı 

Hedefleri 
gerçekleştirmede baskı 
kurmama 

Kararlılık, ikna 
kabiliyeti, 
duyarlılık 

Özenli, istikrarlı, 
inatçı 

Kontrol, başarı 

Heyecanı iyi 
performans için 
kullanma 

İtibar, enerji, 
başarı odaklılık, 
insiyatif, strese 
tolerans, direnç 

Gergin Endişe, başarı 

Engellerle 
yüzleşmekten 
kaçınmama 

İkna kabiliyeti, 
enerji, başarı 
odaklılık, direnç 

Özenli, istikrarlı İnatçı, başarı 

İyimserliği 
sürdürebilme 

Kararlılık, güçlü 
etki, direnç 

Kendinden emin, 
inatçı 

İyimser 

Konsantre olmaktan ve 
iyi performanstan zevk 
alma 

Kararlılık, güçlü 
etki, itibar, enerji, 
başarı odaklılık 

Gözü pek, kendinden 
emin, inatçı 

Başarı 

Empati 
Başkalarının hislerine 
duyarlı olma 

Dinleme, 
duyarlılık 

İnatçı, güvenilir 
Davranışsal, 
yardımsever 

Başkalarına ilgi 
gösterme 

Dinleme, güçlü 
etki, duyarlılık 

İnatçı, güvenilir 
Emin, 
yardımsever 

Doğru etkileşim 
Dinleme, güçlü 
etki, duyarlılık 

Kendinden emin, 
kontrollü 

Emin, 
yardımsever, 
rahat 

Sosyal etkinlik 
Dinleme, güçlü 
etki, duyarlılık 

Kendinden emin, 
kontrollü 

Emin, 
yardımsever, 
rahat 

Anlaşmazlıklarla baş 
edebilme 

Dinleme, ikna 
kabiliyeti, 
duyarlılık, 
esneklik, 
arabuluculuk 

Kendinden emin, 
istikrarlı 

Emin, 
davranışsal, 
kontrol, başarı, 
ikna edici 
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Üzüntüyle baş 
edebilme 

İkna kabiliyeti, 
duyarlılık, 
esneklik, 
arabuluculuk, 
insiyatif 

Kendinden emin, 
istikrarlı 

Emin, 
davranışsal, 
kontrol, başarı, 
ikna edici 

Grup içi ilişkilerin 
nabzını tutabilme 

Dinleme, güçlü 
etki, duyarlılık 

Gözüpek, inatçı 
Yardımsever, 
demokratik 

Belirsiz hisleri ifade 
edebilme 

Dinleme, güçlü 
etki, duyarlılık 

Hevesli 
Girişken, emin, 
rahat, kontrol 

Grupları organize 
etmede liderlik etme 

Güçlü etki, 
diğerlerini motive 
edebilme, liderlik 

Hevesli, kendinden 
emin, inatçı 

Davranışsal, 
rahat, inatçı, 
başarı 

Liderliğe uygunluk Güçlü etki, ikna 
kabiliyeti, 
duyarlılık, 
diğerlerini motive 
edebilme, 
arabuluculuk 

Hevesli, kendinden 
emin, inatçı 

Yardımsever, 
iyimser 

Çatışmaları 
yönlendirebilme 

Güçlü etki, ikna 
kabiliyeti, 
duyarlılık, 
diğerlerini motive 
edebilme, 
arabuluculuk 

İnatçı 
İnatçı, kontrol, 
başarı 

Mülakatları 
yürütebilme 

Güçlü etki, ikna 
kabiliyeti, 
duyarlılık, 
diğerlerini motive 
edebilme, 
arabuluculuk 

İnatçı 
İnatçı, kontrol, 
başarı 

Anlaşma sağlayabilme Güçlü etki, ikna 
kabiliyeti, 
duyarlılık, 
diğerlerini motive 
edebilme, 
arabuluculuk 

İnatçı 
İnatçı, kontrol, 
başarı 

İlişkiler 
İlgi ve merhameti 
dengeleme 

Duyarlılık, 
diğerlerini motive 
etme 

İnce düşünceli Yardımsever, 
kontrol, 
davranışsal 

Ortak bir amaç için 
birlikte çalışmaya ikna 
etme 

Dinleme, ikna 
kabiliyeti, 
diğerlerini motive 
etme 

Hevesli, inatçı, 
girişken, kendinden 
emin, kontrollü 

Davranışsal, 
başarı, ikna edici, 
diğerlerini kontrol  

Öğrenmeye yardımcı 
olma 

Diğerlerini 
motive etme, 
liderlik, başarı 
odaklılık 

Kendi kendine yeten, 
deneyci 

Yardımsever, 
iyimser, kararlı 

Sosyal uyuma 
özendirme 

Güçlü etki, 
liderlik, dürüstlük 

Girişken, istikrarlı İkna edici, emin, 
rahat 

Güven inşa etme Dinleme, güçlü 
etki, diğerlerini 
motive etme, 
dürüstlük 

Girişken, istikrarlı, 
hevesli, açık 

Davranışsal, 
iyimser 
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Anahtar ilgi ağı 
oluşturma 

Dinleme, güçlü 
etki, esneklik, 
diğerlerini motive 
etme, liderlik 

Gözüpek, girişken, 
istikrarlı 

Emin, ikna edici, 
başarı 

Birlikte çalışmaya 
özendirme ve teşvik 
etme 

Dinleme, ikna 
kabiliyeti, 
duyarlılık, motive 
etme, 
arabuluculuk, 
dürüstlük 

İstikrarlı Yardımsever, 
emin 

Etkin takım çalışması Dinleme, güçlü 
etki, ikna 
kabiliyeti, motive 
etme, adapte 
olabilme 

Girişken, grup odaklı Yardımsever, 
davranışsal, 
iyimser, 
diğerlerini kontrol 
(-) 

Bilinç Oluşturma Dinleme, 
diğerlerini motive 
etme, adapte 
olabilme 

Girişken, kontrollü, 
kendi kendine yeten, 
güvenilir 

Yardımsever, ikna 
edici, emin, 
iyimser, başarı 

Dayanışma Diğerlerini 
motive etme, 
liderlik, adapte 
olabilme 

Girişken, kontrollü, 
grup odaklı, 
güvenilir 

Yardımsever, ikna 
edici, emin, 
iyimser, başarı 

İletişim 
Açık iletişim Dinleme, güçlü 

etki 
Gözü pek, kendinden 
emin, istikrarlı 

Demokratik, 
emin, davranışsal, 
kontrol, kararlı 

Dinleme Dinleme, esneklik İnce düşünceli, 
kendinden emin, 
güvenilir, istikrarlı 

Demokratik, 
emin, davranışsal, 
kontrol, kararlı 

Başkasının 
düşüncelerini 
anlayabilme 

Kararlı, güçlü 
etki, itibar, 
dürüstlük,  
dirençli 

Kontrollü, kendi 
kendine yeten, 
kendinden emin, 
inatçı 

Kararlı, emin, 
inatçı, kontrol 

Kişisel Stil 
Kararlarda 
“katı/yumuşak” 
dengesini kurma  

Güçlü etki, 
duyarlı, esnek 

İstikrarlı, inatçı, ileri 
görüşlü, kendi 
kendine yeten 

Kararlı, 
yardımsever, 
kontrol, başarı 

Stresi yönetimi Güçlü etki, strese 
toleranslı, dirençli 

Kendi kendine yeten, 
rahat 

Rahat, endişe (-) 

Bireysel sorumluluk 
alabilme 

İtibar, enerji, 
liderlik, başarı 
odaklılık, 
dürüstlük 

Özenli Endişe (-), başarı, 
kontrol 

Kontrol için az ihtiyaç 
duyma  

İkna kabiliyeti, 
liderlik, duyarlı 

Yararlı Rahat, endişe(-), 
diğerlerini kontrol 
(-), demokratik 
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Ek-3:  İmalat Performansını Değerlendirme Tanımları 

Yazar Kapsam 
Cleveland ve 
diğerleri (1989) 

Üretim yetkinliğini üretim prosesleriyle firma stratejisine 
bağlı teorik bir bağ olarak ele alır 

Hayes ve diğerleri 
(1989) 

Toplam faktör verimliliğini tanımlama ve ölçme yollarını 
önerir 

Mishra ve Pandey 
(1989) 

Bir esnek imalat sisteminin performans değerlendirmesi 
için simülasyon tabanlı dinamik sıralama algoritma 
geliştirir 

Saraph ve diğerleri 
(1989) 

Bir birimdeki kalite yönetimin 8 kritik faktörü için 
operasyonel ölçütler sunar 

Crawford ve Cox 
(1990) 

JIT yapısına uygun performans kriterleri, standartları, 
ölçüm teknikleri ve raporlama yöntemleriyle ilgili 10 öneri 
sağlar 

Goold and Quinn 
(1990) 

Stratejik kontrol sistemi kurmada karşılaşılabilecek bazı 
zorlukları tanımlar ve kısıtlar teorisi için bir çatı önerir 

Leong ve diğerleri İmalat stratejisi için iki tamamlayıcı model sunar: süreç ve 
içerik modelleri 

Lippa (1990) Senkronize yönetim tabalı performans ölçüm 
sistemlerindeki bazı faktörleri tartışır 

Beischel ve Smith 
(1991) 

İmalat performansı ölçmek için bir çatı sunar 

Bevan ve 
Thompson (1991) 

Formal performans yönetim sistemleriyle özel bir 
sektördeki geliştirilmiş kurumsal performansı birbiriyle 
ilişkilendirmeyi önerir 

House ve Price 
(1991) 

Yeni ürün geliştirme ve girişinin etkinliğini artırmada 
yararlı bir yönetim aracı sunar 

Shenoy ve 
Kasilingan (1991) 

Belirli hücresel imalat sisteminin performansının analiz 
etmek için bir simülasyon modeli geliştirir 

Lee (1992) Niceliksel yönetim kararlarına uygun olarak birbiriyle 
uyuşmaz veriyi bilgiye dönüştürmenin yollarını önerir 

Barker (1993, 
1995) 

İmalat firmalarını tekrar yapılandırmaya yardım edecek 
analiz, ölçüm ve stratejilerin kombinasyonundan oluşan bir 
model sunar 

Bradley ve Baron 
(1993) 

Çok ürünlü bir firmadaki birimlerin performans 
ölçümlerine olanak sağlayan bir teknik  

Kaplan (1993) FMC firmalarında  
Kaplan ve Norton 
(1993) 

Apple Bilgisayar, Adnavced Micro Devices ve Rockwater 
şirketlerinde Dengeli Sonuç Kartı’nın yürütülmesi için bazı 
öngörüşler sunar 

Fitz-Enz (1993) Eleman performansının ölçümü için yönetim modeli sunar 
Griffin (1993) Ürün geliştirme döngü zamanı performansı tabanını 

sağlayacak bir metot sunar 
Kaplan (1994) Rockwater şirketindeki Dengeli Sonuç Kartı ‘nın 

kullanımını test eder 
Dumond (1994) Farklı performans ölçüm sistemlerinin ve iç operasyonların 

ve dış olaylar hakkındaki destek sistemlerine ulaşımının 
etkilerini test eder 

Halachmi ve Kurumsal tasarım ve bilişim teknolojisi içeriğindeki 
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Bouckaert (1994) yapının performanslarıyla ilgili sorunları adresler 
Hart ve Hart 
(1994) 

Ölçüm sistemlerinin kesin değerlendirmeleri için bir 
yöntem sunar 

Kazazi (1994) JIT uygulamasının performansının ölçümü için bir yöntem 
sunar 

Kincaid (1994) IBM-UK tarafından gerçekleştirilen performans ve maliyet 
yönetimli yapıya ilişkin görüşler sunar 

Lavy (1994) İmalatta kendi kendine kontrolün performans üzerindeki 
etkisine ilişkin görüşler sunar 

McGrath ve 
Romeri (1994) 

Ürün geliştirme çabalarının toplam başarısını ölçmek üzere 
Ar-GE Etkinlik İndeks’ini tanıtır 

Mc Mann ve Nanni 
(1994) 

Kurumların stratejisi, faaliyetleri ve performans ölçütlerine 
yardımcı olacak yeni diagnostik bir araç tanımlar 

Vitale ve diğerleri 
(1994) 

Stratejik ölçüm sistemlerinin nasıl tasarlanması ve 
yürütülmesi gerektiğine ilişkin 6 adımlı bir metodoloji 
sunar 

Ward ve diğerleri 
(1994) 

İmalat verimliliği ve iş verimliliği arasındaki bağ için bir 
delil sağlayan ve verimliliğin her boyutunu ölçen bir skala 
geliştirir 

Azzone ve 
diğerleri (1995) 

Ortakların değerleri açısından ifade edilen genel 
performansla yöneticilere yardımcı olacak kaynak ölçüm 
sistemlerini ilişkilendiren bazı rehberler sağlar 

Brown ve 
McDonnell (1995) 

Otellerde Dengeli Sonuç Kartı’nın nasıl kullanıldığını test 
eder 

De Toni ve 
diğerleri (1995) 

Kalite performansı ölçüm seviyesi ve kalite performansı 
sonuçlarını değerlendiren bir enstrüman sunar 

Griffin ve diğerleri 
(1995) 

En iyi uygulamalarla ilgili çalışmaları baz alan müşteri 
memnuniyetini artırmanın bazı yollarını önerir 

Little ve diğerleri 
(1995) 

Endüstriyel sektörler ve programlama araçlarıyla 
zamanlama performansının analizini sağlayan bir çatı sunar 

Motwani ve 
diğerleri (1995) 

Konstrüksiyon şirketlerinde verimliliği yönetmek üzere bir 
model sunar 

Newman ve 
Sridharan (1995) 

Şirketlerin imalat performansıyla imalat fonksiyonunun 
doğasal karakteristikleri arasındaki ilişkiyle ilgili bazı 
görüşler sunar 

Popplewell ve 
Bing (1995) 

Tesis modellemeye uygun tahminlere duyarlı tesis 
performansı ölçütlerini tanımlayarak ilgili raporlama 
modelleri sunar 

Ron(1995) Fabrika personeli ve operasyon departmanlarıyla ilgili, net 
ve zamanlı teknik performans ölçütlerini tanıtır 

Sinclair ve Zairi 
(1995b) 

Toplam kalite yönetimi tabanlı performans ölçüm 
sistemleri için bir model sunar 

Stockton ve 
Bateman (1995) 

Bir imalat sistemindeki ürün genişliği esnekliğine katkı 
sağlayan her türlü esneklik tipi için tahmini ölçütler sunan 
bir metodoloji sunar 

Tannock(1995) Kalite performansı aralığı için çeşitli denetim stratejileriyle 
ilişkili kalite tabanlı maliyetleri gösterir 

Tranfield and 
Akhlaghi(1995) 

Geniş adaptasyonlu rekabet gücü tabanlı modeldeki 
kusurları tartışır ve stratejik kapasiteli yaklaşımı alternatif 



 101

ve kesin bir model olarak ele alır 
Vitale ve 
Mavrinac(1995) 

Bir firmanın performans ölçüm sistemini tekrar 
tasarlamasını gerektiren 7 uyarıcı işareti sunar 

Vokurka ve 
Fliedner(1995) 

Dengeli Sonuç kartını kullanan bir firma tarafından 
geliştirilen bir operasyonel ölçüm sistemi sunar 

Banker ve diğerleri 
(1996) 

Çalışma takımlarının imalat performansına etkisi üzerine 
uzunlamasına bir çalışma sunar 

Basu ve Wright 
(1996) 

Dünya klası imalat standartlarına karşın kendi kendini 
değerlendirmeye olanak sağlayan bir iç kıyaslama 
yaklaşımı sunar 

Chang ve diğerleri 
(1996) 

42 dağıtım kuralı için çoklu performans kriterlerinin 
ölçümünü sağlayan Data Geliştirme Analizi (DEA) aracını 
kullanır 

Chenhall(1996) Yöneticilerin performansı üzerinde imalat performans 
ölçütlerinin rolünü test eder 

Crowther(1996) Kurumsal performansın 3 boyuta dayandığını öne sürer: 1. 
Perspektif 2. Amaç 3. Odaklanma 

Daugherty ve 
diğerleri (1996) 

6 lojistik performans ölçütü geliştirir (Entegre lojistik 
sistemiyle alakalı perspektiflerini ele alan lojistik 
yöneticilerinin anket sonuçlarına dayanır) 

Davis(1996) General Electirc Aydınlatma İş Grubu (USA) tarafından 
geliştirilen Dengeli Sonuç Kartı sisteminin yürütme 
süreçlerini tanımlar 

Epner(1996) Başarılı bir ölçü sistemi yaratmak için 9 ana adımlı bir 
metodoloji sunar 

Flapper ve 
diğerleri (1996) 

Performans yönetim sistemi geliştirmek üzere sistematik 
bir yöntem sunar 

Forker ve diğerleri 
(1996) 

Kalitenin şirketin performansını etkileyip etkilemediğini, 
etkiliyorsa nasıl etkilediğini test eder 

Hedges ve Moss 
(1996) 

Eğitim programlarının maliyet etkinliğinin ölçülmesinde 
karşılaşılan zorlukları ele alır 

Hicks (1996) Ürün veya hizmet teslim sisteminin geliştirilmesine sonuç 
odaklı bir yaklaşım önerir 

Hwang (1996) Entegre imalat sistemleri için genel tasarım ve performans 
değerlendirme modeli geliştirir 

Kirkavak ve 
Dincer (1996) 

Sıralı olmayan kuyruk modellerine denk çekme sistemleri 
için performans değerlendirme modeli sunar 

Lemak ve diğerleri 
(1996) 

Müşteri tabanlı performans ölçütlerinin geliştirilmesi için 
kavramsal bir model sunar 

Letza (1996) Stratejinin uygulanmasında dengeli sonuç kartının 
tanımlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesini ele alan 3 
şirketten alınan farklı 3 çalışma üzerine bir rapor sunar 

Loch ve diğerleri 
(1996) 

Yeni ürün geliştirme performansının ölçümü içim iki 
adımlı bir model geliştirir 

Mathiyalakan ve 
Chung (1996) 

Kalite çemberlerindeki etkinlik ilişkisini değerlendiren bir 
metodoloji sunar 

Pandey ve 
Khokhajaikat 
(1996) 

Çok aşamalı saç kurutucusu üretim çizgisinin tasarımı ve 
performans değerlendirmesine ilişkin bir vaka çalışmasının 
sonuçlarını raporlar 
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Rangone (1996) Aynı şirket içindeki farklı departmanların genel 
performanslarını ölçmeye ve kıyaslamaya olanak sağlayan 
bir çatı sunar 

Sunderland ve 
Kane (1996) 

Değer tabanlı verimlilik modeli sunar 

Walker (1996) Bir firmanın nasıl bir dinamik yönetim raporlama felsefesi 
güttüğünü tanımlar 

Westra ve diğerleri 
(1996) 

Bir firmanın süreçlerini belirlemek, analiz etmek ve tekrar 
tasarlamak için nasıl bir senkronize yaklaşım kullandığına 
işaret eder 

White (1996) Bir ölçüt sınıflandırma sistemi geliştirerek bu 
sınıflandırmanın strateji ilişkili performans ölçütlerinin 
seçiminde nasıl kullanılacağı konusunda önerilerde 
bulunur 

Winstanley ve 
Stuart (1996) 

Performansı ölçmek ve yönetmek için etik bir yaklaşım 
geliştirilip geliştirilemeyeceğini sorgular 

Allender (1997a,b) James L. Riggs tarafından geliştirilen Hedef Matrix’ini 
sunar 

Bititci ve diğerleri 
(1997) 

Performans yönetimini anahtar bir iş süreci olarak geliştirir 
ve bu performans ölçüm sistemi üzerine odaklanır 

Boyd ve Cox III 
(1997) 

Tesis performans ölçütlerini analiz etmede neden-sonuç 
yaklaşımı sunar 

Bozarth ve Berry 
(1997) 

Pazar ihtiyaçları ve imalat tesisi kapasitesi arasındaki 
uygunluğu değerlendirmek için bir ölçüm metodolojisi 
sunar 

Bozard ve Edwards 
(1997) 

Pazar ihtiyacı odağı, imalat karakteristikleri odağı ve 
imalat performansı arasındaki ilişkiyi test eder 

Cameron ve Pierce 
(1997) 

Mükafatlandırma, ilgi ve performans üzerindeki deneysel 
literatürü tanımlar 

Carder (1997a) Yönetici arayüzüne yardımcı olacak Performans Piramidi 
Modeli sunar 

Carder (1997b) Kurgusal bir vaka çalışmasını kullanarak bir Performans 
Piramit Modeli uygulamasını açıklar 

Chaneski  (1997) İmalat firmalarının farklı yönlerinin performansını ölçmek 
üzere 9 teknik sunar 

Daniels ve Burns 
(1997a) 

Operasyonel bir bakış açısıyla mevcut bir performans 
ölçüm sistemini analiz eder, ve hücre faaliyetlerini devam 
ettirmek ve yönetmek için hücre Pyönetimli bir sistem 
geliştirir 

Daniels ve Burns 
(1997b) 

FPabrika personeli üzerindeki performans ve üretim 
şekillendiricilerini taCnımlar. Bu direktiflerin üretim 
hiyerarşisinin her seviyesindeki ilişkileri tesCt eder 

Ghalayani ve 
diğerleri  (1997) 

MissCouri tesisi ve Square D şirketleri tarafından 
geliştirilen entegre dinamik bir ölçüm sistemi sunar 

Kim ve diğerleri 
(1997) 

Finansal ve finansal olmayan kriterleri aynı zamanda ele 
alan faaliyet tabanlı maliyet yaklaşımı altında yeni bir 
performans ölçüm sistemi önerir 

Lau (1997) Operasyonel karakteristikleri ve bu karakteristiklerin firma 
performansına etkisini değerlendiren bir araştırmanın 



 103

sonuçlarını raporlar 
Martin (1997) Bir firmanın stratejik hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir 

performans ölçüt modeli sunar 
Martinez ve 
diğerleri (1997) 

Proje tabanlı üretim modelini kapsayan bir performans 
perspektifi önerir 

Roest (1997) Dengeli Sonuç Kartı’nın pratik olarak yürütülmesine 
yardımcı olacak ’10 Altın Kural’ sunar 

Sarkis (1997) Kompleksleşen Esnek İmalat Sistemlerinin verimlilik 
performansları ilişkilerini ele alır 

Savery ve Soutar 
(1997) 

Çalışma yeri performansının çeşitli ölçüm ilişkilerini ele 
alır 

Schiemann ve 
Lingle (1997) 

Yönetimin ölçümleri daha etkin kullanabilmesi için 7 
düşünce tanımlar ve tartışır 

Slater ve diğerleri 
(1997) 

Pazar stratejisiyle kontrol sistemini uyumlaştırmaya 
yardımcı olan bir çatı sunar 

Small and Yasin 
(1997) 

Firmaların planladıkları, yürüttükleri ve performanslarını 
değerlendirdikleri çeşitli imalat adaptasyon teknikleri 
arasındaki ilişkileri araştırır 

Stainer (1997b) Lojistikte verimlilik ve performans ölçümüne ilişkin bazı 
görüşler sunar 

Wong ve Ngin 
(1997) 

Üretim otomasyonunun kurumsal performansı üzerindeki 
etkisini ele alır ve kurumsal performansın 4 boyutunu 
tanımlar 

Akright ve Kroll 
(1998) 

Grup Teknolojisi ve Hücresel İmalattaki Hücre 
Formasyonu performansı için bir dizi ölçüt sunar 

Azzone ve Noci 
(1998) 

Yeşil stratejilere ve bunların imalat faaliyetleri performansı 
üzerindeki etkisine uygun performans ölçütlerini tanımlar 

Bukchin (1998) Montaj hattındaki karışık model için karşılaştırmalı 
performans ölçütleri çalışması sunar 

Burney ve Al-
Darrab (1998) 

Hizmet sektöründe çalışan performansı değerlendirmesi 
üzerine istatiksel kalite kontrol uygulaması sunar 

Dowlatshahi 
(1998) 

Erken tedarikçi kapsamının yürütülmesi çin sistematik bir 
çatı sunar 

Gadd (1998) US Malcolm Baldridge Nationak Quality ve European 
Quality Ödülleri’ni birer öz değerlendirme aracı olarak 
tanıtır 

Grundy (1998) Firmanın değer sistemini tanımlar ve nasıl uygulanacağı 
konusunda  pratik rehberlik sağlar 

Looy ve diğerleri 
(1998) 

Hizmet teslimlerinde verimliliği ve kaliteyi aynı anda 
değerlendirmeye fırsat sağlayan entegre bir metodoloji 
geliştirir 

McKenzie (1998) Etkin ve teşvik edici tasarım ve yürütme için 9 yönerge 
sunar 

Marsh and 
Meredith (1998) 

Fabrika personeli yerleşim değişiminden önceki ve sonraki 
performans ölçütlerini kıyaslar 

Srinidhi(1998) Kalite önceliklerinin yerine getirilmesi için bir sistem çatısı 
sunar 

Teo and Wong 
(1998) 

Bilgisayarlaşmaya dayalı 4 performans etki ölçüleriyle 
bilişim teknolojisi yatırımları arasındaki ilişkiyi test eder 
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Thompson (1998) Mümkün ölçütler ve ilgili sorunları kapsayan neden-
meydana gelme-çıktı modeli geliştirir 

Tsang (1998) Stratejik bakım performans yönetimi süreci sunar 
Tvorik ve diğerleri 
(1998) 

Değer tabanlı yönetime rehberlik etmek üzere sunulan 
mantıksal performans yapısı ifade eder 

Van Hoek (1998) Ölçülemeyen performansı ölçmek üzere bir çatı geliştirir 
Van Schakwyk 
(1998) 

Başarılı performans ölçüm sistemlerinin şirketlerde nasıl 
tipik olarak değiştiğini ele alan 10 yönerge sağlar 

Beamon (1999) Tedarik zinciri performans ölçütlerinin seçimi için bir çatı 
sunar 

Berry ve Cooper 
(1999) 

Ürün esnekliği ve imalat performansını ölçmek üzere 
kullanılan bazı yöntemleri raporlar 

Bond (1999) Anahtar performans ölçütlerini altıya ayırır: kalite, teslim 
güvenilirliği, müşteri memnuniyeti, maliyet, güvenlik ve 
moral 

Cannon ve St John 
(1999) 

İmalat esnekliği için test edilebilir bir ölçüm yöntemi 
geliştirir 

Firth ve diğerleri 
(1999) 

Uzman yöneticilerin ödemeleri ve bonus payları 
belirleyicilerini test eder 

Frei ve Harker 
(1999) 

Bileşik ölçüm performansını belirlemek için yeni bir 
yöntem sunar 

Ketchen Jr ve 
Palmer (1999) 

Zayıf kurumsal performansın stratejik nedenlerini araştırır 

Klassen ve 
Whybark (1999) 

İmalat firmalarındaki doğal yapının yönetilmesine yardım 
etmek için teknoloji portföyünü baz alan bir metodoloji 
sunar 

Koste ve Malhotra 
(1999) 

İmalat esnekliğinin boyutlarını analiz eden ve 
genelleştirilebilir ölçütler geliştiren teknik bir çatı sunar 

Martinsons ve 
diğerleri (1999) 

Bilişim Sistemleri için bilişim sistemleri faaliyetlerini 
ölçen ve değerlendiren dengeli sonuç kartı geliştirir 

Palaniswamy ve 
diğerleri (1999) 

ERP sistemlerinin yürütümüne ilişkin imalat performansını 
gösterir 

Plenert (1999) Yeni performans ölçümü, motive edici teknikler ve çalışan 
performansları arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmanın 
sonuçlarını gösterir 

Post ve Spronk 
(1999) 

Performans kıyaslaması için bir prosedür sunar 

Samson ve 
Terziovski (1999) 

Firmanın performansı ve Toplam Kalite Yönetimi ve 
operasyonel performans uygulamaları arasındaki ilişkiyi 
belirleyen bu uygulamaları test eder 

Sink ve Smith 
(1999) 

Daha etkin ölçüm sistemleri geliştirmek üzere bir 
metodoloji sunar 

Stoop ve diğerleri 
(1999) 

Fabrika personeli seviyesindeki kısa dönemli performans 
kadar kısa dönemli performans tahmin için de 
kullanılabilen bir model önerir 

Tracey ve diğerleri 
(1999) 

Bir firmanın rekabet kapasitesi kadar imalat yöneticilerinin 
strateji formulasyonuna katılımı ve gelişmiş imalat 
teknolojisi ölçütlerini geliştirir 

Waggoner ve Kurumsal performans ölçüm sisteminin değişimini ve 
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diğerleri (1999) gelişimi şekillendiren 4 kategori tanımlar 
Yasin ve diğerleri 
(1999) 

Operasyonel etkinlik ve stratejik etkinlik kapsamında 
optimum kalite maliyetini belirleyen bir çatı sunar 

Beal ve Yasai-
Ardekani (2000) 

Rekabet stratejileriyle yönetsel fonksiyonel deneyimlerin 
performans sonuçlarını test eder 

Bourne ve diğerleri 
(2000) 

Stratejiyle uyumlu performans ölçüm sistemi için gerekli 
süreçleri sonuçlandırır 

Boyer ve Pagell 
(2000) 

İleri  imalat teknolojisi ve operasyon stratejisini 
değerlendirmek üzere ölçütler test eder 

Braglia ve Petroni 
(2000) 

İmalat esnekliğiyle ilgili algılanan stratejik ilişkinin ve 
bilgi seviyelerinin deneysel sağlamasını sunar 

Brewer ve Speh 
(2000) 

Tedarik zincirinin değerlendirilmesinde dengeli sonuç 
kartının nasıl kullanıldığını ele alır 

Busby ve 
Williamson (2000) 

Mühendislik tasarım faaliyetlerinin performans ölçümünde 
bir araştırma programının çıktılarını tanımlar 

De Toni ve 
Nassimbeni (2000) 

JIT satın alma uygulamalarında operasyonel ve tedarikçi 
geliştirme için bir ölçüm aracı geliştirir 

Devise ve Pierreval 
(2000) 

Morfoloji için iyi çözümler bulmada ve malzeme yönetim 
sisteminin seçiminde yardımcı olacak mevcut ve çeşitli 
yeni göstergeler sunar 

Driva ve diğerleri 
(2000) 

Ürün geliştirme için mevcut uygulamaları ve performans 
ölçümündeki gelecek amaçları içeren iki uluslar arası 
araştırmanın sonuçlarını sunar 

D’Souza and 
Williams (2000) 

İmalat esnekliği yapısının teorik tabanlı tanımlama sürecini 
önerir 

Duberlay ve 
diğerleri (2000) 

Değişimin potansiyel sorunlu yapısını ve performans 
değerlendirme ve kontrol sistemlerinin davranış üzerindeki 
etkilerini deneyler 

Ellinger ve 
Daughtery  (2000) 

Pazarlama/Lojistik departmanlar arası entegrasyon ve 
firma performansı arasındaki ilişkiyi gösterir 

Forza ve Salvador 
(2000) 

Etkin performans geri beslemelerine uygun ana 
karakteristikleri araştırır 

Golden ve Powell 
(2000) 

Esneklik olgusunu araştırır ve tanımlama ve ölçüme olanak 
sağlayan bir tanımlama sağlar 

Hughes II (2000) Firmaların gelecekteki çevresel güvenilirliğini sağlayan 
finansal olmayan kirlilik ve pazar değeri eşitliği arasındaki 
ilişkiyi test eder 

Kotha ve 
Swamidass (2000) 

Strateji, ileti imalat teknolojisi ve performansı arasındaki 
ilişkiyi araştırır 

Lipe ve Salterio 
(2000) 

Dengeli sonuç kartının çoklu birimlere özgü ölçütler ve 
belirli bir birime özgü diğer ölçütlerin o birimin 
performansının üst düzey yöneticilerin 
değerlendirmelerindeki etkilerini  test eder 

Lofsten (2000) Zamanla değişen girdi fiyatları ve üretilen ürünün çıktı 
fiyatları üzerindeki kısmi verimlilik modeli sunar 

Mapes ve diğerleri 
(2000) 

İşgücü verimliliği, hızlı ve güvenilirlik teslimi ve yüksek 
kalite tutarlılığını başarmak üzere imalat tesislerindeki 
faktörleri tanımlar 

Medori ve Steeple Ölçüm sistemlerinin denetimi ve geliştirilmesi için bir çatı 
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(2000) sunar 
Shea ve Howell 
(2000) 

Öz etkinlik ve performans arasındaki ilişkiyi test eder 

Suwingnjo ve 
diğerleri (2000) 

Performansı ve onların ilişkilerini etkileyen faktörleri 
tanımlayan bir model sunar 

Ylvinger (2000) Bir sektörün teknik etkinlik seviyesini ölçmeyen ortalama 
birim yapısı ölçütlerini gösterir 
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Ek-4: Duygusal Zekanın İmalat Performansına Etkisini Belirleyen Anket 

Sayın Yönetici; 
 
Duygusal Zekanın İmalat Performansı Üzerinde Yarattığı Etkiler üzerine yapmakta 
olduğumuz bir araştırma nedeniyle değerli yardımlarınıza ihtiyaç duymaktayız. Size 
ekte gönderdiğimiz anket, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde hazırlanan yüksek lisans tezinin 
kapsamı içinde imalat sanayi işletmelerimizde duygusal zekanın imalat performansı 
üzerinde yarattığı etkileri araştırmak amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Ankete vereceğiniz yanıtlar kesinlikle gizli tutulacak ve elde edilen bilgiler toplu 
olarak değerlendirilecek ve makale veya bildiri olarak yayımlanacaktır. Arzu 
ettiğiniz takdirde bu araştırmanın sonuçları özet olarak tarafınıza gönderilecektir.  
Böyle bir arzunuz var ise, lütfen anketin sonunda belirtiniz. 
 
Anketin güncelliğini koruması açısından yanıtladığınız anketlerin en kısa sürede 
elimize ulaşması gerekmektedir. Bu sebeple anketimizin elinize geçtikten sonra en 
geç 2 hafta içinde doldurularak tarafımıza ulaştırılması büyük önem taşımaktadır. 
  
Bu çalışmanın amacına ulaşması, anketimizin işletmenizde İmalat Uygulamaları 
Konusunda Bilgi Sahibi Yönetici düzeyinde görevli bir yetkili tarafından 
yanıtlanması ve sadece gerçek düşüncelerinizin ankete yansıtılması ile 
sağlanabilecektir. Türkiye’de yapılmakta olan bilimsel çalışmalar, teorik bilgilerin 
yanında siz değerli işletme yöneticilerinden elde edilen uygulamayla ilgili bilgiler 
sayesinde amacına ulaşmakta, işletmelerimize ve ülkemize büyük yararlar 
sağlamaktadır. Bu açıdan değerli zamanınızı ayırıp anketimizi yanıtlayarak en kısa 
zamanda göndermenizi ve araştırmaya katkıda bulunmanızı rica ediyoruz.  
 
Gösterdiğiniz anlayış, katılım ve katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 
 
 
Saygılarımızla, 
 
Prof Dr. Sıtkı GÖZLÜ      Müh. İlgi Gür 
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A. DUYGUSAL ZEKA 

 
Aşağıda yer alan duygusal zeka boyutlarıyla ilgili maddelerin sizin için önemini aşağıdaki 

ölçeğe göre belirtiniz. 

(1)Hiç önemli değildir. (2) Önemli değildir.  (3) Ne önemli / Ne önemsizdir. (4) 
Önemlidir. (5) Çok önemlidir.   

A1. ÖZBİLİNÇ 

Hangi duyguları hissettiğini ve bunların nedenlerini 
bilmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Düşünülen, yapılan ve söylenen şeylerle hisler 
arasındaki bağların farkında olmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Hislerin performansı nasıl etkilediğini bilmek (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Değerler ve hedeflerle ilgili yol gösterici bir bilince 
sahip olmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Güçlü ve zayıf yanlarının farkında olmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Kendini gözlemleyerek deneyimlerden ders 
çıkarmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Geribildirime, yeni bakış açılarına, sürekli 
öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Kendine yönelik bir hoşgörülü bir bakış açısı 
sergilemek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Kendinden emin bir izlenim bırakmak ve varlığını 
hissettirmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Beğenilmeyen fikirleri dile getirebilmek ve doğru 
bildikleri için her şeyi göze almak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Kararlı olmak, belirsizliklere ve baskılara rağmen 
sağlıklı kararlara varabilmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

 

A2. KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMEK 

Güdüsel hisleri ve sıkıntı verici duyguları idare 
edebilmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Çok zor anlarda bile sakin, olumlu ve soğukkanlı 
davranmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Berrak bir düşünceye sahip olmak ve baskı 
altındayken dikkatini kaybetmemek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Ahlak kurallarına uygun davranmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Özü sözü bir olmak ve güven oluşturmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Hataları kabul etmek ve başkalarının ahlaka karşı 
hareketlerine karşı çıkmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Herkesin hoşuna gitmese de kararlı ve ilkeli bir tavır 
sergilemek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Taahhütlere uymak ve verilen sözü tutmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Amacını gerçekleştirmekten kendini sorumlu tutmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Düzenli ve dikkatli çalışmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Çok çeşitli kaynaklardan taze fikirleri arayıp bulmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Sorunları çözecek özgün fikirlere sahip olmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Yeni fikirler üretmek (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
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Düşünürken yeni perspektiflerden bakabilmek ve 
yeni riskleri göze almak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Çok çeşitli talepler, sürekli değişen öncelikler ve 
hızlı değişimle başa çıkabilmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Tepki ve taktiklerini sürekli değişen koşullara 
uyarlayabilmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Olaylara geniş açıdan bakmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
 

A3. MOTİVASYON 

Sonuç odaklı olmak, kendi amaçlarına ve 
standartlarına uyma dürtüsü yüksek olmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Zorlayıcı hedefler belirlemek, sonuçlarını 
hesaplayarak riske girmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Belirsizliği azaltacak bilgileri takip ederek işini en 
iyi şekilde yapmanın yollarını aramak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Performansı geliştirmenin yollarını öğrenmek (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Daha büyük bir örgütsel hedefi yerine getirmek için 
özveride bulunmaya hazır olmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Karar alırken ve seçenekleri netleştirirken grubun 
ana değerlerini kullanmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Grubun misyonunu gerçekleştirmek için etkin 
biçimde fırsat kollamak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Fırsatları yakalamaya hazır olmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
İstenen veya beklenen hedeflerin ötesine ulaşmaya 
çalışmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

İşin yapılabilmesi için gerektiğinde bürokrasiyi 
delmek ve kuralları esnetmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Sıra dışı, girişimci çabalarla başkalarını da seferber 
edebilmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Engellere ve yenilgilere karşın ısrarla hedeflerini 
araştırmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Başarısızlık korkusundansa, başarı umudundan yola 
çıkmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Yenilgileri, kişisel kusurların değil, üstesinden 
gelinebilecek koşulların sonucu olarak görmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

 

A4. EMPATİ 

Duygusal ipuçlarına karşı dikkatli ve iyi bir dinleyici 
olmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Duyarlılık göstermek ve başkalarını  bakış açılarını 
anlamak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Başka insanların gereksinim ve hislerini anlayarak 
onlara yardımcı olmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

İnsanların güçlü yönlerini başarılarını onaylayarak 
ödüllendirmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Yararlı geribildirimler sunmak ve insanların gelişme 
ihtiyacını saptamak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Akıl hocalığı yapmak, programlı eğitimler vererek 
kişinin becerilerini sınayan ve besleyen görevler 
önermek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
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Müşterilerin gereksinimlerini anlayıp bunları hizmet 
ya da ürünle eşleştirmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Müşterilerin tatmin ve sadakatini artıracak yollar 
aramak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Uygun olan yardımı memnuniyetle sunmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Müşterinin bakış açısını yakalamak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Farklı altyapıları olan insanlara saygı duymak ve 
onlarla iyi ilişkiler kurmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Farklı dünya görüşlerine anlayış göstermek ve grup 
farklılıklarına karşı duyarlı olmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Çeşitliliği bir fırsat olarak görmek ve farklı 
insanların gelişim gösterebileceği bir ortam yaratmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Önyargıya ve hoşgörüsüzlüğe meydan okumak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Anahtar nitelikli güç ilişkilerini doğru anlamak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Hayati önem taşıyan sosyal ağları keşfetmek (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Alıcıların, müşterilerin ya da rakiplerin görüş ve 
eylemlerini şekillendiren güçleri kavramak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Örgüt içi ve dışındaki gerçeklikleri doğru algılamak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
 

A5. SOSYAL BECERİLER 

İnsanların gönlünü kazanmakta becerikli olmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Sunuşları, dinleyicilere hitap edecek şekilde incelikle 
ayarlamak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Fikir birliği ve destek oluşturmak için dolaylı 
etkileme gibi stratejiler kullanmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Bir noktayı vurgulayarak anlatmak için dramatik 
olaylar düzenlemek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Karşılıklı ilişkilerde etkili olmak, mesajların tonunu 
ayarlarken duygusal ipuçlarını kullanmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Zor meseleleri dolambaçsız yollardan çözmeye 
çalışmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

İyi dinleyerek karşılıklı anlayış içinde bilginin 
paylaşılmasını sağlamak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Açık iletişimi destekleyerek iyi ve kötü haberleri 
olduğu gibi kabul etmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Zor insanları ve gergin durumları diplomasi ve 
ustalıkla idare edebilmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Çatışma olasılığını fark ederek anlaşmazlıkları açığa 
çıkarmak ve gerginliğin azalmasına yardımcı olmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Münazara ve açık tartışmaları teşvik etmek (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Kazan-kazan çözümleri yaratmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Ortak bir misyon ve vizyon arzusunu dile getirmek (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Konumu ne olursa olsun gerektiğinde liderlik için 
öne çıkmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Başkalarını yaptıklarından sorumlu tutarak 
icraatlarına yol göstermek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Liderlikleriyle örnek olmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Değişim gereksinimini fark etmek ve aradaki 
engelleri kaldırmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Değişimi gereksiniminin tanınması için statükoya 
meydan okumak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Değişimi savunmak ve takibinde başkalarının (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
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yardımını sağlamak 
Başkalarından beklenen değişime örnek olmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Yaygın gayri resmi ağlar oluşturmak ve bunları 
sürdürmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Karşılıklı yarar sağlayacak ilişkileri arayıp bulmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Dostça ilişkiler kurup başkalarını devrede tutmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Çalışma ortakları arasında kişisel dostluklar kurmak 
ve sürdürmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Göreve odaklanışı, ilişkilere gösterilen ilgiyle 
dengelemek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Planları, bilgiyi ve kaynakları paylaşarak işbirliği 
yapmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Dostane, işbirlikçi bir ortamı teşvik etmek (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
İşbirliği için fırsat yaratmak ve yakalamak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Saygı, yardımseverlik ve işbirliği gibi ekip 
niteliklerine örnek oluşturmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Ekibin tüm üyelerini, etkin ve istekli bir katılım içine 
çekmek 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Ekip kimliği, dayanışma ruhu ve bağlılık oluşturmak (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Grubu ve grup itibarını korumak ve parsayı 
paylaşmak 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

 

B. İMALAT PERFORMANSI ÖNCELİKLERİ 

Aşağıda yer alan imalat performansı önceliklerinin sizin için önemini aşağıdaki ölçeğe göre 

belirtiniz. 

(1)Hiç önemli değildir. (2) Önemli değildir.  (3) Ne önemli / Ne önemsizdir. (4) 
Önemlidir. (5) Çok önemlidir.   

B1. KALİTE 

Elde edilen kalite seviyesi (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
İstenen kaliteyi sağlamak için katlanılan maliyet (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Yürütülen süreçlerin kalitesi (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Üretilen ürünün kalitesi (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Toplam kalite yönetimi  (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Reddedilen ürün oranı (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Beklenilen ürün ömrü (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Hizmet çağrısı oranı (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Satış sonrası hizmet kalitesi (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Hedeflenen değere uygunluk yüzdesi (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Satıcı kalitesi (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
 

B2. ESNEKLİK 

Üretim miktarında sağlanan esneklik (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Ürün özellikleri çeşitliliğinde / değişikliğinde 
sağlanan esneklik 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Ürün çeşitliliğinde genişlik sağlanabilmesi (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Yürütülen süreçlerde esneklik (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Yeni ürünleri tanıtma kabiliyeti (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
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Ürün değişimlerine tesisin / sahanın hızlı cevap 
verebilmesi 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Üretim döngü süresi (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Üretimi sağlayan makine esnekliği (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
 

B3. ZAMAN 

Zamanında üretim yüzdesi (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Üretimin döngü / çevrim süresi (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Satın alma için harcanan süre  
Ayar süresi (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Müşteri ihtiyacının tanınmasından ürünün /siparişin 
teslim edilene kadar geçen süre 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Fikir üretilmesinden pazara girinceye kadar geçen 
süre 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Karar alınması için beklenen toplam süre (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Baştan sona dokümantasyon süresi (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
 

B4. TESLİMAT 

Zamanında sağlanan teslimat (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Teslim için sağlanan süre (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Teslimatın hızlı sağlanması (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Güvenilir teslimat sağlanması (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Teslim miktarında artış sağlanması (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
“Çıktı / İstenilen çıktı” miktarındaki iyileşme  (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
 

B5. MALİYET 

Hurdalar için katlanılan maliyet (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Onarım / Tamir için katlanılan maliyet (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
İstenen kalitenin sağlanması için katlanılan maliyet (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
İşgücü için katlanılan maliyet (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Birim ürün maliyeti (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Stok için katlanılan maliyet (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
AR-GE maliyeti (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Tedarikçi maliyeti (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
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C. İMALAT PERFORMANSI 

Aşağıdaki ifadelerin firmanız için geçerliliğini aşağıdaki ölçeğe göre belirtiniz. 

(1)Kesinlikle katılmıyorum. (2) Katılmıyorum. (3) Ne katılıyorum / Ne katılmıyorum. 
(4) Katılıyorum. (5) Kesinlikle katılıyorum 

C1. KALİTE 

Üretim sonucunda elde ettiğimiz kalite düzeyi iyi bir 
seviyededir. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızdaki kalite maliyeti istenilen düzeyde 
düşüktür. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Yürütülen süreçlerin kalitesi iyi bir seviyededir. (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Üretilen ürünün kalitesi istenilen düzeyde iyidir. (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Firmamızda yürüttüğümüz toplam kalite yönetimi 
uygulamaları başarılıdır. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda reddedilen ürün oranı düşük 
seviyededir. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Ürettiğimiz ürünler uzun ömürlüdür. (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Hizmet çağrısı oranı düşük düzeydedir. (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Satış sonrası hizmet kalitesi istenilen düzeyde 
yüksektir. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Hedeflenen değere uygunluk yüzdesi yüksek 
miktardadır. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamız tarafından sağlanan satıcı kalitesi yüksek 
düzeydedir. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

 

C2. ESNEKLİK 

Firmamız üretim miktarındaki değişimlere hızlı bir 
şekilde cevap verebilecek düzeydedir. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamız ürün özellikleri çeşitliliğine/değişikliğine 
hızlı bir şekilde cevap verebilecek düzeydedir. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamız kısa sürede ürün çeşitliliğini hızlı şekilde 
arttırabilecek düzeydedir. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamız yürütülen süreçlerde esneklik sağlayabilir. (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Firmamızın yeni ürünleri tanıtma kabiliyeti 
yüksektir. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda ürün değişimlerine tesislerimiz/üretim 
sahalarımız hızlı bir şekilde cevap verebilecek 
düzeydedir. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda üretim döngü süresi istenilen düzeyde 
kısadır. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamız üretimi sağlayan makinelerde esneklik 
sağlayabilir. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
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C3. ZAMAN 

Firmamızda zamanında üretim yüzdesi yüksek 
düzeydedir. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda üretimin döngü / çevrim süresi istenilen 
düzeyde kısadır. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda satın alma için harcanan süre istenilen 
düzeyde kısadır. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda ayar süresi istenilen düzeyde kısadır. (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Firmamızda müşteri ihtiyacının tanınmasından 
ürünün /siparişin teslim edilene kadar geçen süre 
oldukça kısadır. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda fikir üretilmesinden pazara girinceye 
kadar geçen süre istenilen düzeyde kısadır. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda karar alınması için beklenen toplam süre 
istenilen düzeyde kısadır. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda dokümantasyon süresi istenilen düzeyde 
kısadır. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

 

C4. TESLİMAT 

Firmamızda zamanında sağlanan teslimat oranı 
yüksek düzeydedir. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda teslim için sağlanan süre istenilen 
düzeyde kısadır. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda teslimat hızı istenilen düzeyde yüksektir (1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
Firmamızda teslimat güvenilirliği istenilen düzeyde 
yüksektir. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızın sağladığı teslim miktarı artan bir grafik 
izlemektedir. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda elde edilen “Çıktı / İstenilen çıktı” 
miktarında düzenli bir iyileşme gözlemlenmektedir. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

 

C5. MALİYET 

Firmamızda hurdalar için katlanılan maliyet istenilen 
düzeyde düşüktür. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda onarım / tamir için katlanılan maliyet 
istenilen düzeyde düşüktür. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda istenen kalitenin sağlanması için 
katlanılan maliyet istenilen düzeyde düşüktür. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda işgücü için katlanılan maliyet istenilen 
düzeyde düşüktür. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda birim ürün maliyeti istenilen düzeyde 
düşüktür. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda stok için katlanılan maliyet istenilen 
düzeyde düşüktür. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda AR-GE maliyeti istenilen düzeyde 
düşüktür. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 

Firmamızda tedarikçi maliyeti istenilen düzeyde 
düşüktür. 

(1)       (2)       (3)       (4)       (5) 
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D. FİRMA BİLGİLERİ 
 
 
1. Firmanız hangi sektörde faaliyet göstermektedir? 
 

(  ) Elektrik/ Elektronik                                                       
(  ) Gıda 
(  ) Tekstil 
(  ) Otomotiv 
(  ) Makine 
(  ) Metal 
(  ) Kimya 
(  ) İnşaat ve Yapı malzemeleri 
(  ) Diğer:....................................... 

                                       
2. Firmanız hangi yıl kurulmuştur ?   ........................................... 
 
3. Firmanızda toplam kaç kişi çalışmaktadır ?    ................................. 
 
4. Firmanız yabancı ortaklı mıdır ? 
 
 (   )  Evet  (   )  Hayır 
 
5. Firmanız yabancı ortaklı ise yabancı ortağınızın ait olduğu ülke(ler)i lütfen 
belirtiniz.  
.....................................................................................................................................................
.......................................... 
 
Adınız, Soyadınız, Unvanınız : 
............................................................................................................................................. 
 
İşletmenin Adı : 
.....................................................................................................................................................
................ 
 
İşletmenin Adresi : 
.....................................................................................................................................................
........... 
 
Telefon : ......................................................................................  Faks: 
.......................................................................... 
 
E-posta: ………………………………………………………… 
 
Araştırma sonuçlarının özet halinde tarafınıza gönderilmesini ister misiniz ?   
(   )  Evet (   )  Hayır 
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