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Özet
Sivil toplum kuruluşları yapıları, işlevleri ve misyonları bakımından şirketlerden ve kamu
kuruluşlarından farklı örgütlerdir. Bu nedenle paydaşlarının bu örgütlere ilişkin algılarını
şekillendiren ölçütler diğer örgütlerden ayrışmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluşlarının itibarının paydaşlar tarafından hangi göstergeler
çerçevesinde algılandığı belirlenmiş ve STK itibarına yönelik bir ölçek geliştirilmiştir. Yapılan
faktör analizine göre Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının itibarı 26
göstergeden oluşan dört boyutlu bir yapı sergilemektedir.
Anahtar Sözcükler: Sivil Toplum Kuruluşları, İtibar, Ölçek Geliştirme, STK İtibarı

Measuring the Reputation of NGO’s Operating in Turkey

Abstract
The NGOs differentiate from corporations and public organizations in terms of structure,
function and mission. Therefore, the criteria that create the perception of their stakeholders
towards them dissociate from the criteria for other organizations. In this study, it is determined
that the frame of criteria of which the reputation of NGOs are perceived by their stakeholders
and a scale for measuring the reputation of NGOs is developed. According to factor analysis,
the reputation of NGOs operating in Turkey are composed of a four dimensional structure with
26 variables.
Key Words: Non-Governmental Organizations, Reputation, Developing Scale, NGO’s
Reputation

Giriş
Kurumsal itibar, bir şirketin göreli konumunu rekabetçi ve kurumsal çevresi içinde içsel
olarak çalışanlarıyla ve dışsal olarak paydaşlarıyla birlikte değerlendirir (Fombrun ve Van Riel,
1997:10). Spence’e göre kurumsal itibar şirketlerin toplumsal konumlarını yükseltmek için
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kendi kilit özelliklerini çeşitli iletişim kanallarıyla paydaşlarına aktardığı rekabetçi süreçlerin
bir çıktısıdır (Spence, 1974’ten aktaran Fombrun ve Shanley, 1990:234). Cable ve Graham da
(2000:929) kurumsal itibarı, rekabetle ilişkisinden hareketle, toplumun bir şirketi diğer
şirketlere göre daha etkileyici bir şekilde değerlendirmesi olarak tanımlamışlardır. Yine itibarı
rekabetçi süreçlerin bir sonucu olarak ele alan Rindova, vd., (2005:1033) kurumsal itibarın, bir
örgütün rakiplerine nazaran değer yaratma kapasitesiyle ilgili paydaşlarının algıları olduğunu
belirtmiştir.
Örgütün paydaşları yatırım kararlarında, kariyer kararlarında ve satın alma kararlarında
çoğu zaman kurumların itibarını da göz önüne alarak karar vermektedirler (Fombrun ve
Shanley, 1990:233). Tüketiciler aynı ya da benzer kalitede olan ürünler arasında tercihini itibarı
olumlu olan örgütlerin ürünlerinden yana kullanmaktadırlar (Greyser, 1999:12). Keh ve Xie’nin
(2008), 351 tüketiciyle yaptıkları araştırma, kurumsal itibarın bilinirliği ve tüketici güvenini
artırdığını ortaya koymuştur. Kurumsal itibar, kriz durumlarında da örgütlere paydaş desteği
sağlamaktadır (Greyser 1999:12; Healy ve Griffin, 2004). Olumlu bir kurumsal itibara sahip
olan örgütler krizleri atlatmada hem medya desteğini sağlamakta hem de kamuları daha kolay
ikna ederek güvenilir konumlarını kolay kaybetmemektedirler (Fombrun ve Shanley, 1990:233,
Nakra, 2000:35).
Rekabet, özel sektöre ait ve ticari karla ilişkili bir kavram olarak ele alınmakla birlikte
aynı ya da benzer ürün ve hizmetler sunan, aynı ya da benzer kaynakları paylaşan ve aynı ya da
benzer olanaklara sahip tüm örgütler arasında yaşanan yarış sürecini ifade etmektedir (Chen,
1996). Bennett (2005) STK’ların aynı ya da benzer kaynaklara sahip olmak için yarıştığını;
dolayısıyla rekabetin STK’lar için de mümkün olduğunu ileri sürer. Kemp (1990) ve
Feigenbaum (1987) da STK’lar arasında artan bir rekabet ihtiyacı olduğuna ve rekabetin
öneminin giderek arttığına inanmaktadırlar. Bu çerçevede kurumsal itibarın STK’lara katkısı
itibarın rekabet avantajı bağlamında değerlendirilmektedir. Çünkü STK’ların gönüllülere
ulaşma, bağışlar, diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği, çeşitli fon ve kaynaklara
ulaşma gibi örgütsel etkinliklerini doğrudan etkileyecek olan alanlar STK’ların sayılarının
artmasıyla giderek rekabetçi bir niteliğe bürünmüştür. Fon kaynakları, nitelikli çalışan,
müşteriler ve gönüllüler, kullanıcılar, nüfuz ve saygınlık (itibar) ve toplumsal onay (Smith ve
Shen, 1996; Tuckman, 1998; Leete, 2006) STK’ların birbirleriyle rekabet ettiği başlıca alanlar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte STK’ların özellikle kurumsal sosyal sorumluluk
uygulamalarının artmasıyla birlikte rekabet ettikleri başlıca alanlardan biri de şirketlerle yapılan
işbirlikleridir (Galaskiewicz ve Colman, 2006).
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1980’lerin ikinci yarısından itibaren Türkiye’de sivil toplum açısından yaşanan önemli
gelişmeler Türkiye’deki STK’ların niteliksel ve niceliksel olarak gelişmelerini de beraberinde
getirmiştir. Bununla birlikte Türkiye nüfusuna oranla ele alındığında kişi başına düşen STK
sayısı gelişmiş ülkelerinin oldukça gerisinde kalırken bu az sayıdaki örgüte üyelik oranı da
oldukça düşüktür (World Values Survey, 2011). Dünya Bağış Endeksi raporuna göre de
Türkiye insanların bağış, gönüllülük ve tanımadığı birine yardım etme eğilimleri açısından 135
ülke arasında 128. sırada yer almaktadır (CAF, 2014:9). Bununla birlikte İçduygu, Meydanoğlu
ve Sert (2011), Türkiye’deki STK’ların genellikle halktan kopuk bir şekilde hedef kitlesini
belirli bir sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel düzeyde olan insanlarla sınırlandırdığını ve
STK’ların vatandaş katılımını arttırmaya yönelik yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye,
paydaşlarıyla daha etkileşimli ilişkiler kurmaya ve iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarına
bağışçı kuruluşların da desteğiyle daha fazla önem vermeye ihtiyaç duyduklarını
belirtmişlerdir.
STK’ların çeşitli nedenlerle iletişim çalışmalarını geri plana itmeleri bu örgütlerin
toplumla ilişkilerinin iyileşmesi önünde engel oluşturmaktadır. Türkiye’de sivil topluma
katılım ve kurumlara duyulan güven düzeyinin düşük olması STK’ların toplumla olan
ilişkilerini daha da olumsuz etkilemektedir. Bu durumda STK’ların toplumla ilişkilerini
güçlendirerek daha fazla üyeye, gönüllüye, bağışçıya ve destekçiye ulaşmak için itibarlarına
yatırım yapması bir gereklilik halini almaktadır. Bir itibar ölçeği STK’lar için öncelikle mevcut
itibarlarının toplum tarafından nasıl algılandığını belirlemek ve sahip oldukları kısıtlı
kaynakları itibarlarını iyileştirmek adına nasıl daha etkin kullanabileceklerini belirlemek adına
önem taşımaktadır. Bu çalışmada amaçlanan Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşlarının itibarının paydaşlar tarafından hangi göstergeler çerçevesinde algılandığını tespit
etmek ve STK itibarına yönelik bir ölçek geliştirmektir. Çalışma kapsamında öncelikle
kapsamlı literatür taramasıyla STK itibarını belirleyen göstergelerin neler olduğu tespit
edilmiştir. İkinci aşamada yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılarak bu
göstergelere hangilerinin eklenebileceği sorusu yanıtlanmıştır. Üçüncü aşamada ise bu
göstergelerden hangilerinin STK itibarını ölçtüğü anket uygulamasından elde edilen verilerin
açımlayıcı faktör analizine tabi tutulmasıyla ortaya çıkartılmıştır.
Sivil Toplum Kuruluşları İtibarını Ölçmek
Sivil toplum devletten ve ekonomiden bağımsız enformel kulüpler, dini örgütler, kar
amacı gütmeyen kuruluşlar, siyasal hareketler gibi çok çeşitli örgütleri, hareketleri ve
etkinlikleri kapsamaktadır (Young, 1999:145). Sivil toplum, yurttaşların bireysel ve ortak
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çıkarlarını gözettiği, ortak bir amaç doğrultusunda örgütlenerek düşüncelerini ifade ettiği, bilgi
alışverişinde bulunduğu, devletten bu amaçla ilgili taleplerde bulunduğu kamusal alanı ifade
eder. Bu nedenle sivil toplum gönüllülük esasına dayalı olarak bir araya gelen yurttaşların
inisiyatif alarak oluşturdukları, kendi kendini destekleyen, yasal düzenleme ve kurallar
tarafından tanımlanan ancak bunun dışında devletten bağımsız olan, özel alan ve devlet arasında
konumlanmış örgütlü toplumsal yaşam alanıdır (Diamond, 1994:5).
Bir kavram olarak sivil toplumun özerklik ve öz-örgütlenme ile nitelendirilerek devletin
karşısında bir alan olarak tartışılmaya başlaması 1970’lerden itibaren yaşanan ekonomik ve
siyasal krizlerin bir sonucudur. Yaşanan ekonomik krizlerden refah devletinin sorumlu
tutulması, kapitalist ekonominin yeniden canlanması, Latin Amerika ve Doğu Avrupa
ülkelerinde diktatör ve totaliter rejimlerin demokratik yapılara dönüşmesi sivil toplum
kavramını yeniden canlandırmış, sivil toplum devletin bir alternatifi olarak değerlendirilmeye
başlanmıştır. Bu gelişmeler sonucunda demokrasi, özgürlük, devletin dönüştürülmesi ve
sürdürülebilir ekonomik kalkınma kavramları sivil toplum tartışmalarına referans olmuştur
(Keyman, 2004:4-5). Çağdaş anlamda sivil toplumu tanımlayan temel iki özellik özerklik ve
sivil örgütlenmedir (Kaldor, 2003:586).
STK’ların diğer örgütlerden en ayırt edici özelliği gönüllülük esasına dayanan örgütler
olmasıdır. Bu kuruluşlar içinde yer alanlar ister parasal olsun ister zamansal olsun özel
alanlarından gelen katkılar yapmakta, fedakarlıklarda bulunmaktadırlar. STK’ların ikinci
önemli niteliği nihai amaçlarının topluma bir şey sunmak, toplumsal iyiye katkıda bulunmak
olması, bu amaç içinde hiçbir biçimde başkaları üzerinde bir iktidar oluşturma arayışının
bulunmamasıdır. Bir iktidar talebi taşımadığı için de kendi içinde çatışmaya neden kalmaz.
Üçüncü önemli nitelik, STK’ların belirli bir sorun temelinde örgütlenmiş uzman kuruluşlar
olmalarıdır. Bu özellik sivil toplum alanının iktidar oluşturmaya dönük, çatışmalı bir alan haline
gelmesini engeller. Dördüncü önemli niteliği STK alanında hiyerarşik ilişkiler kurulması için
sağlam bir nedenin bulunmamasıdır (Tekeli, 2005:28-29). Bu minvalde sivil toplum kuruluşları
iktidar ya da ekonomik kazanç odaklı olmayan, yasal bir çerçevede kurulmuş ve faaliyetleri
yasalara uygun olan, dini, etnik ya da siyasi açıdan dışlayıcı olmayan, gönüllük esasına göre
örgütlenmiş ve gönüllü katılımına açık, faaliyetleri üyelerinin, kurucularının ya da belirli
toplumsal kesimlerin çıkarlarına yönelik olmayan kamu yararı gözeten özerk uzmanlaşmış
örgütler olarak tanımlanabilir.
Sivil toplum kuruluşları bağlamında literatürde yer alan çalışmalarda itibar bu örgütlerin
pazar yönelimleriyle birlikte ele alınmaktadır. Bağışlar ve hibeler bağlamında giderek daha
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rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermeye başlamalarıyla birlikte (Weerawardena ve Mort,
2008:103) birçok kar amacı gütmeyen örgüt bağışçıları cezbetmek, nitelikli çalışanları elinde
tutmak ve hizmet stratejileri açısından stratejik performanslarını iyileştirebilmek için
kendilerini ticari uygulamalarla ve değerlerle uyumlaştırmıştır (Hume ve Hume, 2008:129). Bu
bağlamda, içinde faaliyet gösterdikleri rekabet ortamında kar amacı gütmeyen örgütlerin
başarılarının stratejik olarak diğer örgütler tarafından taklit edilemeyen soyut varlıklarına bağlı
olduğunu fark eden yöneticiler itibarları üzerinde çalışmaya başlamışlardır.
Örgütler içinde faaliyet gösterdikleri rekabetçi pazarlarda toplumsal statülerini
yükseltmek için kendi kilit özelliklerini paydaşlarına bildiriler. Örgütlerin çoklu paydaşları da
örgütsel etkinliğini değerlendirmede bu farklı enformasyonel ipuçlarını ya da işaretleri
kullanırlar. Fombrun ve Shanley (1990) bu işaretleri “değişebilir gözlenebilir nitelikler” olarak
tanımlamışlardır. Paydaşlar bir örgütün kurumsal itibarını değerlendirirken bu enformasyonel
işaretlerden hareket ederler. Gizil bir yapı olan itibar, bu değişebilir gözlenebilir niteliklerden
hareketle ölçülmektedir.
Soyut bir yapı olan itibarın ölçülmesi oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle bu soyut
yapının öncelikle tanımlanarak somut göstergelerle ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
Literatürde örgütlerin itibarı ağırlıklı olarak örgütsel davranış ve performans göstergeleriyle
ilişkilendirilse de itibarı kişilik özellikleri ya da güven göstergeleriyle ölçen çalışmalar da
bulunmaktadır. Bu çeşitlilik literatürde itibarın tanımlanmasındaki yaklaşımların bir
yansımasıdır. Bununla birlikte itibarı somut göstergelerle ilişkilendirmenin epistemik doğası da
itibar ölçümünde izlenecek metodolojk yaklaşımları farklılaştırır. Eğer itibar bir yapı olarak
ilişkilendirilen göstergelerin bir nedeni olarak görülüyorsa yapı ve göstergeler arasında reflektif
bir ilişki; eğer itibar ilişkilendirilen göstergelerin bir sonucu olarak görülüyorsa yapı ve
göstergeler arasında formatif bir ilişki kurulmaktadır (Helm, 2005:95-96).
İtibarın reflektif bir yapı olarak kavramsallaştırılması bir örgütün sahip olduğu itibarın
paydaşlarının ürün ve hizmetlerini kaliteli bulması, örgütü çekici bulması, örgütü yenilikçi
bulması gibi örgüte ilişkin algılamalarını şekillendirdiğini ifade etmektedir. Öte yandan
formatif bir kavramsallaştırmada ise bir örgütün finansal başarısı, ürün ve hizmetlerinin kalitesi,
çevresel ve toplumsal performansı gibi niteliklerin örgütün itibarını oluşturduğu
düşünülmektedir. İtibarın ölçülmesinde yapı reflektif kavramsallaştırılıyorsa ölçek; formatif
kavramsallaştırılıyorsa indeks geliştirme süreçleri izlenmelidir (Helm, 2005; Diamantopoulos
ve Siguaw, 2006; Sarstedt ve Schloderer, 2010).
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Benet ve Gabriel (2003) İngilterede’ki hayırsever örgütler üzerinde yapmış oldukları
çalışmalarında insanların hayırsever imajının ve itibarının ana öğelerini nasıl algıladığını
ölçecek ve sonuçlarının hayırsever örgütlerin yöneticileri açısından bir benchmark olarak
kullanılabileceği bir araç geliştirmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre hayırsever örgütlerin
imaj ve itibarını belirleyen on iki boyut vardır: şefkat, kaynakların akılcı kullanımı, dinamizm,
iyi bilinmek, siyasal olmamak, idealist olmak, maddi kaynakların harcanmasında yönetim
yerine faydalanıcılara odaklanmak, güvenilir olmak, yetkili olmak, samimi olmak, sıcak olmak
ve ulaşılabilir olmak.
Sarstedt ve Schloderer (2010) Developing a Measurement Approach for Reputation of
Non-profit Organizations başlıklı çalışmalarında kar amacı gütmeyen örgütler için literatürde
uygun bir ölçek olmadığını belirterek bu örgütlerin itibarlarının boyutlarını tanımlamışlar ve bu
bileşenleri ölçecek bir indeks geliştirmişlerdir. Çalışmalarında niteliksel ve niceliksel
yöntemleri birlikte kullanan yazarlar kar amacı gütmeyen örgütlerin itibarının altı boyuttan
oluştuğunu bulmuştur. İtibarın kavramsallaştırılmasında Broomley’in (2000) bakış açısını
izleyen yazarlar itibarın duygusal ve bilişsel temelli öznel zihin yapılarını belirten tutumlarla
tutumsal (attitudinal) bir yapı olduğunu; bu nedenle imaj ölçen çalışmalarda olduğu gibi
çağrışımsal niteliklerle değil, anlamsal niteliklerle ölçülebileceğini belirtmişlerdir (Sarstedt ve
Schloderer, 2010:278-279). Geliştirdikleri modelin ölçüt geçerliğini sağlamada yazarlar
katılımcıların örgüte bağış yapma gönüllülüğünü, örgütte ücretsiz olarak çalışma
gönüllülüğünü ve örgütün algılanan güvenilirliğini/dürüstlüğünü ölçüt değişkenleri olarak
kullanmışlardır.
STK’ların itibarlarının ölçümüne yönelik ele alınması gereken bir diğer araştırma
YADA (2014) tarafından gerçekleştirilen Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Algı
ve Yaklaşımlar çalışmasıdır. STK’ların itibarını hem kamu yöneticileri nezdinde hem de
toplum nezdinde etkileyen faktörleri ayrı ayrı tespit eden araştırma yine YADA tarafından
yürütülen iki ayrı araştırmanın sonuçlarına dayanmaktadır. Bu araştırmalardan ilkinde 2013
yılında 21 Bakanlıkta müsteşar yardımcıları (%16), genel müdürler (%50), Daire Başkanı
(%22) ve genel müdür yardımcıları (%12) olmak üzere 120 kişiyle derinlemesine mülakat
gerçekleştirilmiş ve kamu yöneticileri nezdinde STK’ların itibarını belirleyen olumlu ve
olumsuz faktörler tespit edilmiştir Toplumun STK algısının tespit edildiği ikinci araştırmada
ise 12 şehirde 4015 kişiye anket uygulanarak toplum nezdinde STK itibarını etkileyen faktörler
tespit edilmiştir. YADA’nın araştırmasında dikkati çeken nokta her iki paydaş grubuna ait
katılımcıların itibarı çoğunlukla olumsuz özellikler üzerinden inşa etmesidir. Yani katılımcılar
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nelerin STK’ları daha itibarlı kıldığından ziyade nelerin STK’ların itibarını zedelediği üzerine
odaklanmışlardır.
Yöntem
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren STK’ların itibarının ölçülmesinde
kullanılacak bir ölçek geliştirmektir. Bu bağlamda araştırma hem itibarın nasıl oluştuğunu ve
bir yapı olarak itibar ile itibarı oluşturan değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini ortaya
koymayı hem de itibarı oluşturan değişkenlerin neler olduğunu keşfetmeye çalışmaktadır. Bu
nedenle araştırmada nitel ve nicel araştırma teknikleri bir arada kullanılmıştır. Araştırmanın
amacı doğrultusunda cevaplanması istenen beş temel araştırma sorusu vardır.
AS1: Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lar için itibar nasıl kavramsallaştırılır?
AS2: Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lar için itibar neden önemlidir?
AS3: Türkiye’de faaliyet gösteren STK’ların itibar göstergeleri nelerdir?
AS4: Türkiye’de faaliyet gösteren STK’ların itibarı hangi faktörlerden oluşmaktadır?
AS5: Türkiye’de faaliyet gösteren STK’ların itibarını oluşturan faktörler diğer
araştırmalarda ortaya konan faktörlerden nasıl farklılık göstermektedir?
STK itibarına yönelik bir ölçek geliştirilmesi amaçlanan bu araştırma, belirlenen
araştırma modeli ve araştırma soruları çerçevesinde tasarlanmıştır (Bkz Tablo 1). Üç adımlı
araştırma modelinin ilk adımı kavramsallaştırmadır. Kavramsallaştırma aşamasında
kullanılacak olan araştırma tekniği ise ilk iki araştırma sorusuna bağlı olarak seçilmiştir.
Araştırmanın ilk iki sorusu genelde itibarın ve özelde STK itibarının nasıl tanımlandığını
keşfederek STK itibarını kavramsallaştırmaya yönelik sorulmuştur. Bu sorunun yanıtlanması
için literatür incelemesi ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılmıştır.
Araştırmanın ikinci adımı olan işlemselleştirme aşamasında bir yapı olarak itibarın
hangi göstergelerden oluştuğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu göstergeler itibar kavramının
işlemsel tanımını oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak araştırmanın ikinci adımı olan
işlemselleştirme aşamasında yine yarı yapılandırılmış görüşmelerden yararlanılmış;
görüşmelerin analizi sonucunda itibar kavramı, kendini oluşturan gözlenebilir özelliklerin
belirlenmesiyle işlemselleştirilmiştir.
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Tablo 1. Araştırma Tasarımı

ARAŞTIRMA
ADIMLARI

ARAŞTIRMA SORUSU
1.

Kavramsallaştırma

2.

Türkiye’de faaliyet
gösteren STK’lar
için itibar nasıl
kavramsallaştırılır?
Türkiye’de faaliyet
gösteren STK’lar
için itibar neden
önemlidir?

3. Türkiye’de faaliyet
gösteren STK’ların
itibar göstergeleri
nelerdir?

İşlemselleştirme

ÖRNEKLEM
STK
araştırmacıları,
merkezi kamu
yöneticileri, şirket
ve STK kurumsal
iletişim
yöneticileri
(n=7)

STK
araştırmacıları,
merkezi kamu
yöneticileri, şirket
ve STK kurumsal
iletişim
yöneticileri
(n=7)
Akademisyenler
(n=4)

4.

5.
Uygulama

Türkiye’de faaliyet
gösteren STK’ların
itibarı hangi
faktörlerden
oluşmaktadır?
Türkiye’de faaliyet
gösteren STK’ların
itibarını oluşturan
faktörler diğer
araştırmalarda
ortaya konan
faktörlerden nasıl
farklılık
göstermektedir?

Antalya il
merkezinde
yaşayan 18 yaş
üzeri kadın ve
erkekler
(n=500)

YÖNTEM

-Literatür Taraması
-Nitel Araştırma
•
Yarı yapılandırılmış
görüşme

-Nitel Araştırma
•
Yarı yapılandırılmış
görüşme

•

Uzman görüşü

-Nicel Araştırma
•
Anket tekniği
§
Açımlayıcı
faktör
analizi

ALT SORULAR
1a. Size göre itibar
nedir?
1b Size göre bir
STK’nın itibarı ne
anlama gelmektedir?
2. Size göre itibar
STK’lar için önemli
midir? Neden?
3a. Size göre bir
STK’nın itibarı ne gibi
özelliklere bağlı olarak
oluşmaktadır?
3b. Size göre bir
STK’nın
itibarını
olumlu
etkileyen
özellikler nelerdir?
3c. Size göre bir
STK’nın
itibarını
olumsuz
etkileyen
özellikler nelerdir?
3d.
Size
göre
Türkiye’de
faaliyet
gösteren
STK’lar
olumlu bir itibara sahip
olmak
için
neler
yapmalılar?
3e.
Size
göre
Türkiye’de en olumlu
itibara sahip STK
hangisidir? Neden?
3f.
Size
göre
Türkiye’de en olumsuz
itibara sahip STK
hangisidir? Neden?

Anket Formu

Araştırmanın son adımı ise uygulama aşamasıdır. Uygulama, ölçek geliştirme sürecinde
belirlenen değişkenlerin yapıyı ne oranda ölçtüğünün ya da ölçmediğinin istatistiksel olarak test
edildiği sürecin adıdır. Yani oluşturulan aracın ne oranda geçerli ve güvenilir bir ölçek
olduğunun belirlendiği aşamadır. Bu süreçte gerekli olan istatistik analizlerin yapılabilmesi için
belirlenen değişkenlerden bir soru formu oluşturulması ve bu soru formunun bir örneklem
grubu tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle araştırmanın son adımı olan
uygulama aşamasında nicel yöntemlerden anket tekniği kullanılmıştır.
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Nitel araştırmalarda katılımcıların belirlenmesinde göz önünde bulundurulması
gereken, araştırmanın geçerliliği açısından örneklemin araştırma evrenini temsil etmesi değil,
araştırma yapılacak olaya ve konuya uygunluğudur (Maxwell, 1992:282-283). Bu araştırma
kapsamında görüşülecek kişilerin belirlenmesinde de araştırmanın amacına uygun bir yol
izlenmiştir. Nitel araştırmalar için uygun bir yöntem olan amaçlı örnekleme tekniği kullanılarak
araştırma konusu hakkında zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen kişiler katılımcı olarak
belirlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013:136). Bu araştırma kapsamında da STK’ların örgütsel
düzeyde birer paydaşı olan örgütlerden ve hem konumları gereği hem de STK’larla ilgili yapmış
oldukları araştırmalar gereği farklı paydaş gruplarının ve toplumun algısı hakkında
değerlendirme yapabilecek yetkinliğe sahip uzman konumunda sekiz anahtar kişi görüşme için
seçilmiştir. Ancak görüşme yapılacak katılımcılardan birinin belirlenen tarihte uygun olmaması
nedeniyle görüşme başka bir tarihe ertelenmiş, daha sonrasında ise katılımcının geri dönüş
yapmaması nedeniyle görüşme gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle görüşmeler yedi kişi ile
gerçekleştirilmiştir. Bu kişilere araştırma konusuyla ilgili uzman niteliği kazandıran özellikleri
şunlardır:
-STK’lar hakkında araştırmalar yürüten kurum ve birimlerin yöneticileri olmak
-STK’ların yasal olarak bağlı olduğu İç İşleri Bakanlığı’nın ilgili genel müdürlük ve daire
başkanlığının üst düzey çalışanı olmak
-Ulusal ölçekte faaliyet gösteren ve yapılan araştırmalarda Türkiye’de en beğenilen
STK’lardan birinin kurumsal iletişim yöneticisi olmak
-STK’larla çeşitli projelerde işbirliği gerçekleştiren şirketlerden birinin kurumsal iletişim
yöneticisi olmak
Görüşmeler için belirlenen katılımcılara 29 Aralık 2014- 5 Ocak 2015 tarihleri arasında
telefon ve mail yoluyla ulaşılarak çalışma hakkında bilgi verilmiş, araştırmanın amacı
anlatılmış ve bu amaç doğrultusunda kendileriyle yüz yüze görüşmek için randevu vermeleri
istenmiştir. Araştırma kapsamında İstanbul’da beş Ankara’da iki olmak üzere yedi katılımcıyla
görüşülmüştür. Hazırlanan yarı yapılandırılmış soru formu çerçevesinde yedi katılımcı ile
gerçekleştirilen görüşmelerin süresi en az 27 dakika en fazla 48 dakika olmak üzere ortalama
34 dakika sürmüştür.
Araştırmanın üçüncü adımı kapsamında tasarlanan anket formu üç bölümden
oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim, gelir durumu gibi betimleyici
bilgilerini elde etmeye yönelik demografik sorular yer almaktadır. Anket formunun ikinci
bölümünde yer alan sorularda ise katılımcıların STK’larla üyelik, gönüllü çalışma, bağışta
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bulunma gibi ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Anket formunun üçüncü bölümünde ise
itibarı ölçmek üzere geliştirilen ölçeğe yer verilmiştir. Katılımcıların üçüncü bölümde ölçeği
oluşturan ifadeleri 5’li Likert ölçeği temelinde hazırlanan bir form üzerinden değerlendirmeleri
istenmiştir.
Anket formunun üçüncü bölümünün oluşturulmasında üç aşamalı bir süreç izlenmiştir.
Yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilen maddeler sıralanmış ve tekrarlayanlar
elenerek 48 maddelik bir liste elde edilmiştir. İkinci aşamada literatürde yer alan ölçeklerden
bu listede yer almayan 15 madde daha eklenerek 63 maddeden oluşan aday liste elde edilmiştir.
Son aşamada ise aday liste alanda çalışan 10 akademisyen ve uzmana gönderilerek listede yer
alan maddeleri STK itibarını ölçüp ölçemeyeceğine göre “ölçer” (+), “kararsızım/geliştirilmeli”
(0) ve “ölçmez” (-) şeklinde değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirmelerden yalnızca
dördüne geri dönüş alındığı için göstergelerin kapsam geçerlilik oranı (KGO) ve ölçeğin
kapsam geçerlilik indeksi (KGI) hesaplanamamıştır. Bu nedenle geri dönüş yapan uzman ve
akademisyen grubunun yapmış olduğu dönüşler yüzey geçerliliği açısından araştırmacı
tarafından değerlendirilmiştir. Bu çerçevede dört uzmanın hepsinin ya da üçünün ölçek
formundan çıkartılması gerektiğini düşündüğü göstergeler dışında formda değişiklik
yapılmamıştır. Bu işlem sonucunda altı madde daha çıkartılmış ve 57 maddeden oluşan ifadeler
5’li Likert ölçeği temelinde anket formuna eklenmiştir.
Anket formunun oluşturulmasında hem bu nedenle hem de kontrol amaçlı olarak her bir
konu grubu altında kategorileştirilen ifadelere anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde yapı
olarak olumlu ancak anlam olarak olumsuz ifadeler de eklenmiştir. Böylelikle formda 76 ifade
yer almıştır. Formun biçimlendirilmesinde ifadeler faktörleri de oluşturması beklenen boyutlara
göre gruplandırılmış ve genelden özele doğru sıralanmıştır. Anketin uygulanması sürecinde
ölçeği oluşturan ifadeler öznesiz bırakılmıştır. Bu noktada katılımcılara en itibarlı buldukları
STK sorulmuş ve verdikleri isim ifadelerin öznesi olarak kullanılmıştır.
Saha çalışması öncesi ankette yer alan ifadelerin anlaşılabilirliğinin; işleyişinin test
edilmesi ve anketin uygulanma yönteminin belirlenmesi amacıyla 45 kişiyle pilot çalışma
gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışmada 15 anket yüz yüze, 15 anket formun katılımcılara bırakılıp
daha sonra alınmasıyla, 15 anket ise elektronik posta yoluyla gerçekleştirilmiştir. Elektronik
posta yoluyla ve katılımcılara bırakılarak gerçekleştirilen anketlerin çoğunun gerekli
açıklamalara rağmen STK seçimi açısından hatalı doldurulduğu görülmüştür. Bu nedenle saha
çalışmasında anketlerin anketörler aracılığıyla yüz yüze gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bununla birlikte pilot çalışma sonucunda ankette yer alan iki ifadeyi tüm katılımcılar

242

Global Media Journal TR Edition, 8(15)
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“kesinlikle katılmıyorum” olarak değerlendirdikleri için bu iki ifadenin anketten çıkartılmasına
karar verilmiştir. Böylelikle saha çalışması için son anket formu elde edilmiştir.
Türkiye’de bir kişinin tüm seçim ve davranışlarından hukuken sorumlu olduğunu ifade
eden reşit olma yaşı 18’dir. Bu nedenle araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan 18 yaş
üzerindeki kadın ve erkekler oluşturmaktadır.
Açıklayıcı faktör analizleri geniş örneklem analizleridir. Bu kapsamda ölçek geliştirme
çalışmalarında örneklem büyüklüğüne dair literatürde farklı yaklaşımlar mevcuttur. Örneğin
Pedhazur (1997) gözlem oranının ölçekte yer alan madde sayısının 15 katı olması gerektiğini
ifade ederken Gorusch (1983) gözlem miktarının en az beş kat fazla, Nunually (1978) ise on
kat fazla olması gerektiğini belirtmiştir. Örneklem hacminin belirlenmesini mutlak gözlem
sayısı kapsamında ele alan Comfrey ve Lee (1992) ise 300 gözlemin iyi, 500 gözlemin çok iyi
1000 ve yukarısının ise ideal olduğunu öne sürmüştür. Bu araştırmada örneklem hacmi gerekli
istatistik analizlerinin yapılabilmesi için 500 olarak belirlenmiştir.
Araştırmada örneklemin belirlenmesinde temel ölçüt bireylerin en az bir STK deneyimi
olmasıdır. Bu kapsamda STK deneyimi ile herhangi bir STK’ya üye olmak, gönüllü olarak
çalışmak, maddi bağışta bulunmak, STK’lar tarafından düzenlenen etkinliklere (kermes,
yürüyüş, imza kampanyaları, dayanışma etkinlikleri, vb. ) katılmak, STK’ların sosyal medya
ve haberleşme ağlarına (bültenler, e-mail grupları, sms, vb.) dahil olmak kastedilmektedir. Bu
deneyime sahip olmayan bireyler araştırma örnekleminin dışında bırakılmıştır. Örneklemin
belirlenmesinde bu ölçütün benimsenmesinin nedeni Türkiye’de STK’lara katılım düzeyinin
oldukça düşük olması nedeniyle bu oranın dışında kalan bireylerin STK’lara ilişkin anket
sorularına yanıt verecek düzeyde bilgi ve deneyime sahip olduklarından emin olunmamasıdır.
Örneklemin belirlenmesinde bu ölçütü karşılayan bireyler olasılıksız örnekleme
türlerinden kota örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Kotaların belirlenmesinde yaş ve
cinsiyet olmak üzere bireylerin iki özelliği göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmada Türkiye
temsili hedeflenmediği için çalışma evreni Antalya olarak belirlenmiştir. Bu noktada örneklemi
oluşturan 500 katılımcı önce onarlı yaş grupları, ardından her yaş grubu içinde cinsiyetleri
temelinde Tablo 2’de gösterildiği gibi belirlenmiştir.
Tablo 2. Örneklemde Yer Alan Bireylerin Yaşa ve Cinsiyete Göre Sayıları
Yaş Grupları
18-29
30-39
40-49
50-59
60 ve üzeri

Kadın
50
50
50
50
50
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Bulgular ve Yorum
Derinlemesine görüşmelerde katılımcılardan ilk olarak kendi itibar tanımlarını
yapmaları

istenmiştir.

Katılımcıların

tamamı

itibar

tanımlarını

yaparken

itibarla

ilişkilendirdikleri kavramları sıralamıştır. Katılımcıların tanımlamalarında dikkat çeken nokta
güven ve başarı kavramlarının anılma sıklığıdır. Bir kavramın analizdeki önemi yalnızca
tekrarlanma sıklığına değil, anılma sırasına da bağlıdır. Bu noktada itibar tanımlanırken
katılımcıların çoğu güven kavramına ilk sırada yer vermişlerdir. Bu bağlamda
değerlendirildiğinde iki katılımcının tanımlamalarında doğrudan “dürüstlük” ve “düzgünlük”
kavramlarına atıfta bulunduğu görülmektedir. Diğer katılımcıların tanımlamalarında dile
getirdiği başarı, şeffaflık ve sorumluluk kavramları da güvenle ilişkisi içinde, güveni inşa
etmeleri bağlamında değerlendirilmişleridir. Yani katılımcılar tanımlamalarında itibarı güvenin
oluşturduğunu, güvenin ise kişinin ya da örgütün başarı, şeffaflık, yaptıkları, sorumluluğu gibi
performansa dayalı değişkenlere bağlı olarak şekillendiğini belirtmektedirler. Görüşmelerin
analizi sonunda katılımcıların STK itibarını oluşturan ve etkileyen 48 özellik tanımladıkları
bulunmuştur. Bu özelliklerin yer aldığı liste Tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 3. STK İtibarını Oluşturan ve Etkileyen Özellikler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

STK’nın güvenilir bir örgüt olması
STK’nın çalışmalarının etik standartlara uygun olması
STK’nın şeffaf bir örgüt olması
STK’nın bilinirliği/tanınırlığı
STK’nın medyada olumlu haberlerle yer alması
STK’nın yürüttüğü kampanyaların medyada yer alması
STK başkanının toplum nezdinde saygın bir kişi olması
STK’nın başarılı bir şekilde yönetilmesi
STK’nın faaliyet gösterdiği alanda deneyimli olması
STK’nın faaliyet gösterdiği alanda zirvede olması
STK’nın paydaşlarıyla olumlu ilişkiler kurması
STK’nın sosyal medyayı etkin kullanması
STK’nın internet sitesinin doyurucu olması
STK’nın kampanyalarının/projelerinin kalitesi
STK çalışmalarının kuruluş amacına uygun olması
STK’nın üniversiteler, şirketler, diğer STK’lar, kamu kurumları gibi birden fazla paydaş gurubuyla
çalışmalar yapması
STK’nın hedef gurubunu (gençler, kadın, engelliler, çevre gibi) ilgilendiren kurumlarla işbirliği yapması
STK’nın UNDP, WWF, UNESCO gibi uluslararası örgütlerle işbirliği yapması
STK’nın ürün ve hizmetlerinin kalitesi
STK’nın çözüm üreten projeler yaparak topluma fayda sağlaması
STK’nın kaynaklarını toplumun yararına dönüştürmedeki etkinliği
STK’nın faaliyet gösterdiği alanda uzmanlaşmış olması
STK’nın faaliyet gösterdiği alanda uzman kişilerle çalışması
STK’nın paydaşlarını temsil etme gücü
STK’nın söylemlerinin tutarlılığı
STK’nın verdiği sözleri yerine getirmesi
STK’nın paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmesi
STK’nın kurumsallaşması
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

STK’nın etkin bir denetim mekanizmasına sahip olması
STK’nın elde ettiği gelirleri/bağışları amacına uygun kullanması
STK’nın faaliyet gösterdiği alanda aktif bir örgüt olması
STK yönetiminin değişken/dinamik olması
STK’nın ilgilendiği konuların toplum nezdindeki itibarı
STK’nın toplumla iletişiminin etkin olması
STK’nın paydaşlarıyla diyalog kurması
STK’nın yapmış olduğu çalışmaları paydaşlarına anlatması
STK’nın hedef guruplarının ihtiyaçlarını önemsemesi
STK’nın belirli bir siyasi görüşten/partiden bağımsız olması
STK’nın maddi açıdan bağımsız olması
STK’nın toplumun her kesimine eşit mesafede durması
STK’nın çalışmalarının paydaşlarının beklentisini karşılaması
STK’nın yapmış olduğu çalışmaların yasalara uygun olması
STK’nın yapmış olduğu çalışmalarla dikkat çekici bir örgüt olması
STK’nın ulusal düzeyde faaliyet göstermesi
STK’nın maddi kaynaklarının şeffaflığı
STK’nın faaliyet raporlarını açıklaması
STK’nın amacının ve hedeflerinin net olması
STK’nın topluma verdiği mesajın net olması

10-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında Antalya merkez ilçeleri dahilinde gerçekleştirilen
araştırmaya 474 kişi katılmıştır. Elde edilen veriler PASW Statistics 18 paket programıyla
analiz edilmiştir.
Katılımcıların STK itibarını hangi değişkenler üzerinden değerlendirdiğini ve bu
değişkenlerin kaç faktör altında toplandığını belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi
yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi yapılmadan önce yapı olarak olumlu ancak anlam olarak
olumsuz ifadelere verilen yanıtlar 1=5, 2=4, 3=3, 4=2 ve 5=1 olmak üzere yeniden tersten
kodlanmış; “bilmiyorum=6” olarak kodlanan yanıtlar ise sistem kaybı (sysmiss) olarak
kaydedilmiştir. Daha sonra faktör analizinin yapılabilmesi için her ifadeye uygun sayıda yanıt
alınıp alınmadığını görmek üzere ifadelerin frekans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre
5 ifadeye verilen yanıtlarda 100’ün üzerinde sistem kaybı olduğu görülmüş ve ifadeler
analizden çıkartılmıştır. İfadelerin analizden çıkartılmasının ardından 69 değişken açımlayıcı
faktör analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda ilk olarak örneklem büyüklüğünün faktör
analizi yapılabilmesi için ne ölçüde uygun olduğunu belirlemek için Kaiser-Meyer-Olkin ve
Bartlett küresellik testinin yer aldığı tablo (Tablo 4) incelenmiştir.
Tablo 4. KMO ve Bartlett Küresellik Testi

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.
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Tablo 4’te görüldüğü üzere KMO değerinin 0,921 olduğu dolayısıyla veri yapısının
faktör analizi yapabilmek için mükemmel olduğu (Leech, Barrett ve Morgan, 2005)
bulunmuştur. Bartlett küresellik testi sonuçları incelendiğinde ise elde edilen ki-kare değerinin
0.01 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre verilerin çok değişkenli normal
dağılımdan geldiği ve faktör analizi için uygun olduğu görülmüştür.
Ortak Varyans tablosunda maddelerin her birinin ortak bir faktördeki varyansı birlikte
açıklama oranları yer almaktadır. Maddelerin çıkartma (extraction) değerlerinin 0.30’dan küçük
olması bu maddelerle ilgili bir problem olduğu dolayısıyla bu maddelerin analizden çıkartılması
gerektiğini ifade etmektedir. Analiz sonucuna göre maddelerin her birinin ortak varyansı
açıklama oranının 0.30’un üzerinde olduğu görülmüştür.
Açımlayıcı faktör analizinde yapının kaç faktörden oluştuğunun belirlenmesinde
Netemeyer, Bearden ve Sharma (2003) üç kriterin göz önünde bulundurulması gerektiğini
belirtmişlerdir: yamaç birikinti grafiği, Kaiser-Guttmann ilkesi ve faktörlerin anlamsal
bütünlüğü. Bu kriterleri göz önünde bulundurarak Açıklanan Toplam Varyans (Total Variance
Explained) Tablosu ve Yamaç Birikinti Grafiği (Scree Plot) (Bkz. Grafik 1) birlikte
incelenmiştir. Açıklanan Toplam Varyans tablosu incelendiğinde öz değeri 1’in üzerinde olan
14 madde’nin yer aldığı ve bu 14 maddenin toplam varyansın %69.5’ini açıkladığı
görülmektedir. Bununla birlikte ilk faktörün toplam varyansın %38’ini açıkladığı ve faktörlerin
toplam varyansa olan katkılarının giderek düştüğü görülmektedir. Yamaç Birikinti grafiği
incelendiğinde ise beşinci faktörden itibaren eğimin plato yaptığı ve diğer faktörlerin varyansa
yaptıkları katkıların hemen hemen aynı olduğu görülmektedir.
Grafik 1. Yamaç Birikinti Grafiği
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Güz/Fall 2017

Çabuk

Analizin bu bölümünde faktör sayısı 5 olarak belirlendiğinden faktör analizi özdeğer
yerine faktör sayısı üzerinden tekrar yapılmış, her bir maddenin nasıl faktörleştiğini daha net
görebilmek için dik döndürme yöntemlerinden Varimax Rotasyonu seçilmiştir. Analiz
sonucunda Ortak Varyans tablosu yeniden incelendiğinde çıkartma değeri 0.30’un altında olan
6 madde elenmiştir.
Bu maddelerin elenmesinin ardından döndürülmüş faktör matrisi tablosu incelendiğinde
iki maddenin dört faktörde de yük aldığı ve yük değerleri arasındaki farkın 0.10’dan küçük
olması nedeniyle bu maddelerin binişik olduğu görülmüş ve ilk aşamada bu maddeler elenerek
analiz maddelerin birden fazla faktörde aldığı yük değerleri ve bu değerlerin binişikliği
açısından tekrar edilmiştir. Analizler sonucundan madde sayısının 49’a düşmesinin ardından
döndürülmüş faktör matrisi incelendiğinde birinci ve ikinci faktörde yer alan maddelerin
gruplaşmadan birbirlerinde yük aldığı görülmüş ve bu iki faktörün tek bir faktör olması ihtimali
yamaç birikinti grafiğinin incelenmesi ile değerlendirilmiştir. Yamaç birikinti grafiği
incelendiğinde eğimin beşinci noktadan itibaren plato yaptığı; bu nedenle faktör sayısının dört
olarak belirlenmesinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Faktör analizi dört faktör üzerinden
yeniden yapılmış; birden fazla faktörde yük alan binişik maddeler elenmiştir.
Tüm elemelerin yapılmasının ardından faktör analizinde dört faktör altında toplanan 26
maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 5’te yer
almaktadır. 26 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach Alfa Güvenilirlik katsayısının 0.91 olduğu;
böylelikle ölçeğin iç tutarlılığının yüksek olduğu görülmektedir. Ölçeğe ilişkin Kaiser-MeyerOlkin ve Bartlett küresellik testi sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 5. Güvenilirlik Analizi
Güvenilirlik İstatistikleri
Cronbach
Madde
Alpha Değeri
Saysı
,910
26

Tablo 6. Ölçeğin KMO ve Bartlet Küresellik Testi
KMO ve Bartlett Testleri
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
,887
Bartlett'Küresellik Testi
Approx. Chi-Square
2691,709
df
325
Sig.
,0001

Elenen maddeler sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0.89 ile ölçeğe ilişkin örneklem
büyüklüğünün iyi düzeyde olduğunu göstermektedir. Bartlett küresellik testi sonucunda elde
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edilen ki-kare değeri .01 düzeyinde anlamlıdır. Bu değerler sonucunda ölçeğin elde edildiği
örneklem büyüklüğünün yeterli ve çok değişkenli normal dağılımdan geldiğini ve faktör
analizinin iki sayıltısını da karşıladığı görülmektedir.
Tablo 7. Ortak Varyans Tablosu
Ortak Varyans
Başlangıç Çıkartma
…… toplumla etkili iletişim kurar

1,000

,449

…….medyada olumlu haberlerle yer alır.

1,000

,408

……’nın internet sitesi doyurucudur; istediğim bilgilere ulaşırım

1,000

,596

…… sosyal medyayı (facebook, twitter, instagram, linkedin gibi) etkin kullanır

1,000

,594

…….’nın düzenlediği kampanyalar medyada yer alır.

1,000

,615

….,..’nın iletişim çalışmaları zayıftır

1,000

,535

……..’nın faaliyet gösterdiği alan Türkiye için değerli/önemli bir meseledir

1,000

,519

…..... faaliyet gösterdiği alanda en iyi STK’dır.

1,000

,690

…..…’nın faaliyet gösterdiği alanda daha iyi çalışan başka bir STK vardır

1,000

,400

…..... başarılı bir şekilde yönetilmektedir.

1,000

,584

.…....’nın dinamik bir yönetim yapısı vardır.

1,000

,568

…...., çoğunlukla bir partinin uzantısı gibi çalışıyor.

1,000

,511

....…, toplumdaki bazı kişi ve grupları dışlıyor.

1,000

,456

……, bağışçılarına özen gösterir.

1,000

,668

……, maddi kaynak yaratmada başarılıdır.

1,000

,604

…...., maddi açıdan istikrarlı bir STK’dır

1,000

,592

..….., taklitçi değil, yenilikçi bir STK’dır.

1,000

,496

…...., ‘nın kaynaklarını boşa harcadığını düşünüyorum

1,000

,497

……. benim için bir hayal kırıklığıdır.

1,000

,577

…….,’nın gelirlerini nereye harcadığına ilişkin şüphelerim var.

1,000

,514

…..... yerine bu alanda faaliyet gösteren başka bir STK’ya bağış yapmayı tercih 1,000

,491

ederim
……., kimsenin ne düşündüğünü/istediğini önemsemeyen bencil bir STK’dır.

1,000

,458

……’ nın sakladığı gerçekler vardır.

1,000

,344

. ….., faaliyet gösterdiği alanda uzman olan kişilerle çalışır.

1,000

,401

…...., faaliyet gösterdiği alanda deneyimli bir STK’dır.

1,000

,793

……., faaliyet gösterdiği alanda uzmanlaşmış bir STK’dır

1,000

,688

Çıkartma Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi
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Ölçeğe ilişkin Ortak Varyans Tablosu incelendiğinde (Bkz Tablo 7) tüm maddelerin
0.30’un üzerinde değer aldığı, bu açıdan ölçekte yer alan her bir maddenin ortak bir faktördeki
varyansı birlikte açıklamaları açısından bir problem olmadığı görülmektedir. Açıklanan
Toplam Varyans Tablosu incelendiğinde ise (Bkz. Tablo 8) ilk faktörün toplam varyansın
%33’ünü, ikinci faktörün toplam varsansın % 9’unu, üçüncü faktörün toplam varyansın %7’sini
ve dördüncü faktörün toplam varyansın %6’sını açıkladığı görülmektedir. Dört faktörün de
Bileşe
n

1
2
3

Açıklanan Toplam Varyans
Extraction Sums of Squared
Başlangıç Öz-değerleri
Loadings
Varyansın Kümülatif
Varyansın Kümülatif
%
%
%
Toplam
%
Toplam
8,459
32,536
32,536
8,459
32,536
32,536
2,223
8,552
41,087
2,223
8,552
41,087
1,784
6,861
47,948
1,784
6,861
47,948

4
5

1,581
1,090

6,081
4,192

54,029
58,221

6
7

1,051
,964

4,040
3,708

62,262
65,970

8
9

,825
,779

3,174
2,996

69,143
72,140

10
11

,708
,641

2,724
2,464

74,863
77,328

12
13
14

,615
,596
,560

2,365
2,291
2,155

79,693
81,984
84,139

15
16

,515
,475

1,980
1,826

86,119
87,945

17
18

,449
,405

1,727
1,559

89,672
91,231

19
20

,387
,345

1,489
1,325

92,721
94,046

21
22

,328
,308

1,261
1,184

95,307
96,492

23
24

,281
,251

1,083
,964

97,574
98,538

25
26

,213
,167

,819
,643

99,357
100,000

1,581

6,081

54,029

Rotation Sums of Squared
Loadings
Varyansın Kümülatif
%
%
Toplam
3,901
15,003
15,003
3,737
14,373
29,375
3,206
12,330
41,705
3,204

12,324

54,029

toplam varyansı açıklama oranı %5’in üzerindedir. Bu doğrultuda geliştirilen ölçeğin toplam
varyansı açıklama oranı %54’tür.
Tablo 8. Açıklanan Toplam Varyans
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Bir ölçekte bir faktörün varyansın büyük bir kısmını açıklaması istenen bir durum
değildir. İlk bakışta bu bir sorun gibi görünse de analiz dik döndürme işlemi uygulanarak
gerçekleştirildiğinden tabloda incelenmesi gereken bölüm faktörlerin döndürme işlemi
sonrasında varyansı açıklama oranlarının yer aldığı bölümdür. Tabloda döndürülmüş varyans
açıklama oranları arasındaki farkın daha az olduğu; birinci faktörün toplam varyansın %15’ini,
ikinci faktörün toplam varyansın %14’ünü, üçüncü faktörün toplam varyansın %12’sini,
dördüncü faktörün de yine toplam varyansın %12’sini açıkladığı görülmektedir. Yamaç
Birikinti Grafiği incelendiğinde (Bkz. Grafik 2) yine eğimin beşinci noktadan itibaren plato
yaptığı, bu nedenle ölçeğin dört faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.
Grafik 2. Ölçeğin Yamaç Birikinti Grafiği

Açıklanan Toplam Varyans tablosu öz-değeri 1’in üzerinde olan altı faktör
önermektedir. Her ne kadar Yamaç Birikinti grafiğinde eğim beşinci noktadan itibaren plato
yapmaktaysa da bu ihtimali değerlendirerek analizlerde bir hataya yer vermemek adına beş ve
altı faktör üzerinden yeniden iki faktör analizi daha yapılmış; analizlerde son iki faktörde yer
alan maddelerin yük değerlerinin diğer faktörlerde daha yüksek yük değerlerine sahip olduğu
görülmüştür.
Döndürülmüş Faktör Matrisi Tablosu incelendiğinde (Bkz. Tablo 9) birinci faktörde
sekiz maddenin, diğer üç faktörde ise altışar maddenin olduğu görülmektedir. Buna göre;
çoğunlukla bir partinin uzantısı gibi çalışmak, toplumdaki bazı kişi ve grupları dışlamak,
kaynaklarını boşa harcadığını düşünmek, hayal kırıklığı olmak, gelirlerini nereye harcadığına
ilişkin şüpheleri olmak, bu alanda faaliyet gösteren başka bir STK’ya bağış yapmayı tercih
etmek, kimsenin ne düşündüğünü/istediğini önemsemeyen bencil bir STK olmak ve sakladığı
gerçeklerin varlığı maddeleri birinci faktörde toplanmış ve bu faktör güven faktörü olarak
adlandırılmıştır.
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Başarılı bir şekilde yönetilmek, dinamik yönetim yapısı, bağışçılarına özen göstermek,
maddi kaynak yaratmada başarı, maddi açıdan istikrarlı bir STK olmak, taklitçi değil, yenilikçi
bir STK olmak maddeleri ise ikinci faktör altında birleşmiş ve bu faktör yönetim kapasitesi
olarak adlandırılmıştır. İletişim kapasitesi olarak adlandırılan üçüncü faktörde ise toplumla
etkili iletişim kurmak, medyada olumlu haberlerle yer almak, internet sitesinin doyurucu
olması, sosyal medyayı etkin kullanmak, düzenlediği kampanyaların medyada yer alması,
1
……… toplumla etkili iletişim kurar
……., medyada olumlu haberlerle yer alır.
……’nın internet sitesi doyurucudur; istediğim bilgilere ulaşırım
…… sosyal medyayı (facebook, twitter, instagram, linkedin gibi) etkin kullanır
……..’nın düzenlediği kampanyalar medyada yer alır.
……..,..,’nın iletişim çalışmaları zayıftır
…….’nın faaliyet gösterdiği alan Türkiye için değerli/önemli bir meseledir
…...., faaliyet gösterdiği alanda en iyi STK’dır.
…….., faaliyet gösterdiği alanda deneyimli bir STK’dır.
……., faaliyet gösterdiği alanda uzmanlaşmış bir STK’dır
………’nın faaliyet gösterdiği alanda daha iyi çalışan başka bir STK vardır
. …….., faaliyet gösterdiği alanda uzman olan kişilerle çalışır.
…….. başarılı bir şekilde yönetilmektedir.
.……..’nın dinamik bir yönetim yapısı vardır.
……., çoğunlukla bir partinin uzantısı gibi çalışıyor.
…..…, toplumdaki bazı kişi ve grupları dışlıyor.
………, bağışçılarına özen gösterir.
………, maddi kaynak yaratmada başarılıdır.
…….., maddi açıdan istikrarlı bir STK’dır
…….., taklitçi değil, yenilikçi bir STK’dır.
……., ‘nın kaynaklarını boşa harcadığını düşünüyorum
……. benim için bir hayal kırıklığıdır.
…….,’nın gelirlerini nereye harcadığına ilişkin şüphelerim var.
…..yerine bu alanda faaliyet gösteren başka bir STK’ya bağış yapmayı tercih
ederim
……., kimsenin ne düşündüğünü/istediğini önemsemeyen bencil bir STK’dır.
………’ nın sakladığı gerçekler vardır.

Faktör
2
3
,561
,517
,723
,744
,769
,685

,372
,317
,351
,637
,634

4

,639
,775
,778
,687
,567
,474

,666
,596
,768
,756
,712
,628
,641
,716
,637
,650
,647
,532

iletişim çalışmalarının zayıf olması maddeleri yer almaktadır. Dördüncü faktörde ise faaliyet
gösterdiği alanın Türkiye için değerli/önemli bir mesele olması, faaliyet gösterdiği alanda en
iyi STK olmak, faaliyet gösterdiği alanda deneyimli STK olmak, faaliyet gösterdiği alanda
uzmanlaşmış bir STK olmak, faaliyet gösterdiği alanda daha iyi çalışan başka bir STK’nın
olması ve faaliyet gösterdiği alanda uzman kişilerle çalışmak maddeleri yer almaktadır. Bu
faktör ise yetkinlik olarak adlandırılmıştır. Dört faktörün güvenilirlik katsayıları ise Tablo
10’da gösterilmiştir.
Tablo 9. Döndürülmüş Faktör Matrisi Tablosu
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Tablo 10’da görüldüğü üzere faktörlerin Cronbach alfa katsayıları 0,799 ile 0,865 arasında
değişmektedir. Tüm katsayılar Nunnally (1978) tarafından genel kabul sınırı olarak önerilen
0,70’in üzerindedir. Bununla birlikte faktörler arasında en düşük Cronbach alfa katsayısı
iletişim kapasitesi faktörüne, en yüksek Cronbach alfa katsayısı ise yönetim kapasitesi
faktörüne aittir.
Faktörlerin birbirleriyle arasındaki doğrusal bir ilişki olup olmadığı ve varsa bu ilişkinin yönünü
ve gücünü belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizinin sonuçları
Tablo 11’de gösterilmiştir.
Tablo 10. Faktörlerin Güvenilirlik Katsayıları
Faktör

Güven

Yönetim
Kapasitesi

İletişim
Kapasitesi

Yetkinlik

Maddeler
Çoğunlukla bir partinin uzantısı gibi çalışmak,
toplumdaki bazı kişi ve grupları dışlamak, kaynaklarını
boşa harcadığını düşünmek, hayal kırıklığı olmak,
gelirlerini nereye harcadığına ilişkin şüpheleri olmak, bu
alanda faaliyet gösteren başka bir STK’ya bağış yapmayı
tercih etmek, kimsenin ne düşündüğünü/istediğini
önemsemeyen bencil bir STK olmak, sakladığı
gerçeklerin varlığı.
Başarılı bir şekilde yönetilmek, dinamik yönetim yapısı,
bağışçılarına özen göstermek, maddi kaynak yaratmada
başarı, maddi açıdan istikrarlı bir STK olmak, taklitçi
değil, yenilikçi bir STK olmak.
Toplumla etkili iletişim kurmak, medyada olumlu
haberlerle yer almak, internet sitesi doyurucu olması,
sosyal
medyayı
etkin
kullanmak,
düzenlediği
kampanyaların medyada yer alması, iletişim çalışmalarının
zayıf olması.
Faaliyet gösterdiği alanın Türkiye için değerli/önemli bir
mesele olması, faaliyet gösterdiği alanda en iyi STK
olmak, faaliyet gösterdiği alanda deneyimli STK olmak,
faaliyet gösterdiği alanda uzmanlaşmış bir STK olmak,
faaliyet gösterdiği alanda daha iyi çalışan başka bir
STK’nın olması, faaliyet gösterdiği alanda uzman
kişilerle çalışmak

252

Cronbach Alpha
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,80

8

,865

6

,799

6

,839
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Tablo 11. Faktörlere İlişkin Korelasyon Analizi

Güven

Yönetim Kapasitesi

İletişim Kapasitesi

Yetkinlik

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

Güven
1
474
,535**
,000
472
,396**
,000
474
,532**
,000
474

Yönetim
Kapasitesi
,535**
,000
472
1
472
,534**
,000
472
,576**
,000
472

İletişim
Kapasitesi
,396**
,000
474
,534**
,000
472
1
474
,428**
,000
474

Yetkinlik
,532**
,000
474
,576**
,000
472
,428**
,000
474
1
474

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde (2-tailed) anlamlıdır.

Faktörler arası korelasyon analizinin sonuçlarına göre tüm Sig (2-tailed) değerleri
0.0001 olarak hesaplanmıştır. Bu durum %99 güven aralığında (p<0.01) faktörler arasında
doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir. Faktörler arası korelasyon katsayılarının tümü
pozitif bir değere sahiptir. Buna göre faktörlerden birindeki artışın diğer faktörlerde de artışa
neden olacağı söylenebilir. Tablo incelendiğinde güven ve iletişim kapasitesi boyutları
arasındaki ilişkinin pozitif ve orta düzeyde olduğu görülmektedir (r=0.396, p<0.01). İletişim
kapasitesi ve yetkinlik boyutları arasındaki ilişkinin de orta düzeyde bir ilişki olduğu
söylenebilir (r=0.428, p<0.01). Faktörler arasındaki en güçlü ilişki yetkinlik ve yönetim
kapasitesi boyutları arasındadır (r=0.576, p<0.01). Yetkinlik ve güven boyutları arasındaki
ilişki de yine güçlü bir ilişkidir (r=0.532, p<0.01).
Sonuç, Sınırlılıklar ve Öneriler
Bu araştırmanın amacı bir STK itibarı ölçeği geliştirmektir. Ölçeğin geçerliği ve
güvenilirliğinin sağlanması açısından gerekli olmamakla birlikte temsil niteliğine sahip bir
örneklemle çalışmak sonuçların genellenebilmesi açısından gereklidir. Ancak bu araştırmanın
temel amacı bir ölçek geliştirmek olduğu için örneklem sayısı uygun görülmüştür. Bu bağlamda
araştırmada elde edilen bulgular ve sonuçların ölçeğin geçerliliği ve güvenilirliği sağlanana
kadar yalnızca örnekleme dahil edilen bireylerin algılarını sunduğunu belirtmekte fayda vardır.
İtibar ölçümünün temel amacı örgütlere paydaşlarının kendilerini hangi özellikler
üzerinden değerlendirdiğini ve bu özellikler üzerinden örgütlerin ne derece performans
gösterdiklerini ortaya koymaktır. Bu anlamda STK itibarını oluşturan bu özelliklerin paydaşlar

253

Global Media Journal TR Edition, 8(15)
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nezdinde Weber’in ideal tip kavramsallaştırması çerçevesinde ideal bir STK’yı tanımladığı
söylenebilir. Çünkü bu özellikler STK itibarının ortak özellikleri olmakla birlikte onu diğer
toplumsal yapılardan da ayırmaktadır. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde ideal bir STK,
paydaşlarından ve toplumdan kopuk olmayan, kendini ve çalışmalarını hem sosyal hem
geleneksel medyadan anlatan, toplumsal sorunların çözümünde aktif rol alan ve tüm
kaynaklarını etkin kullanabilen, maddi açıdan istikrarlı ve hem kaynak yaratma hem de bu
kaynakları harcamasıyla ilgili şeffaf olan, dinamik bir yönetim yapısına sahip olan ve başarılı
bir şekilde yönetilen, paydaşlarının ve toplumun talep ve ihtiyaçlarına duyarlı olan, faaliyet
gösterdiği alanda uzman ve yetkin olan, bağışçılarına özen gösteren, yenilikçi ve deneyimli bir
örgüttür. Bu özellikler hem Türkiye’de faaliyet gösteren STK’ların itibarını şirket ve diğer
örgütlerin itibarından ayırmakta hem de toplumsal bir yapı olarak STK’ların daha iyi
anlaşılmasını sağlamaktadır.
Araştırma sonuçlarının Türkiye’yi temsil niteliği taşımadığını hatırda tutarak, bu
çalışmada ortaya konduğu üzere Türkiye’de faaliyet gösteren STK’ların itibarı güven, yönetim
kapasitesi, iletişim kapasitesi ve yetkinlik boyutlarından oluşmaktadır. STK’ların itibarları en
çok bu örgütlere duyulan güvenden etkilenmektedir. Bir STK’ya güven duyulması o STK’nın
beklentilere cevap verme kapasitesine, siyasal bağımsızlığına, kapsayıcılığına, kaynaklarını
etkin kullanmasına ve şeffaflığına bağlıdır. Güven boyutu STK’ların itibarını “ne” oldukları
üzerinden etkilemektedir.
STK itibarını oluşturan ikinci boyut yönetim kapasitesidir. STK’ların yönetim
kapasitesi yönetimlerinin başarısı, yönetim yapısının dinamikliği, bağışçılarına özen
göstermesi, maddi kaynak yaratma başarısı, maddi istikrarı ve yenilikçi olması üzerinden
ölçülmektedir. Buna göre başarılı bir şekilde yönetilen, yönetimin belli kadroların elinde
toplanmadığı ve örgüt içi demokrasinin işlediği, bağışçılarını faaliyetleriyle ilgili bilgilendiren,
çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve işbirlikleri üzerinden maddi kaynak yaratan, maddi açıdan
iniş ve çıkışları olmayan ve faaliyetlerinde yenilikçi olan STK’ların itibarı olumlu
etkilenmektedir. Yönetim kapasitesi boyutunun itibara katkısı STK’ların “nasıl yaptığı”
üzerinden gerçekleşmektedir.
STK’ların itibarına “nasıl” sorusu üzerinden katkı yapan bir diğer boyut STK’ların
iletişim kapasitesidir. STK’ların olumlu bir itibar inşa etmeleri aynı zamanda iletişim
çalışmalarının başarısına bağlıdır. Buna göre toplumla etkili iletişim kurabilen, medyada
olumlu haberlerle yer alan, kurumsal web sitesinde kendilerine, faaliyet alanlarına ve
çalışmalarına ilişkin tüm bilgileri kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşan, yeni iletişim
teknolojilerini kullanarak paydaşlarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kuran, düzenlediği
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kampanyaları medyada görünür olan ve iletişim çalışmaları yeterli olan STK’ların paydaşları
nezdinde bu boyuttaki itibarı olumlu olacaktır.
STK itibarına “ne olduğu” üzerinden katkı yapan son boyut ise yetkinlik boyutudur.
Yetkinlik boyutu STK’ların faaliyet gösterdiği alanda deneyimli ve uzman olması kadar bu
alanın toplumsal bağlamda değeri üzerinden de etkilenmektedir. Yetkinlik boyutunda yer alan
maddelere göre STK itibarına olumlu katkı yapan en önemli iki özellik STK’nın faaliyet
gösterdiği alanda deneyimli ve en iyi STK olmasıdır. Bunun yanı sıra STK’nın faaliyet alanının
Türkiye için önemli bir mesele olması, STK’nın bu alanda uzman bir örgüt olması ve
faaliyetlerinde uzman kişilerle birlikte çalışması STK’ların itibarlarına olumlu katkı
sağlamaktadır.
Bu çalışmada geliştirilen STK itibarı ölçeği Sarstedt ve Schloderer’in (2010) yılında
geliştirdiği ölçekle beş ortak maddeye sahiptir: faaliyet gösterdiği alanda en iyi STK olmak,
başarılı bir şekilde yönetilmek, bağışçılarına özen göstermek, maddi açıdan istikrarlı olmak ve
taklitçi değil, yenilikçi olmak. Bu maddelerden son üçü (bağışçılarına özen göstermek, maddi
açıdan istikrarlı olmak ve taklitçi değil, yenilikçi olmak) çalışmada madde havuzu
oluşturulurken yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilmemiş, doğrudan
araştırmacıların geliştirdiği ölçekten alınmıştır. Bu durum bilimsel bilginin kümülatif bir
niteliğe sahip olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir. Bununla birlikte ölçekte yer alan
“bir siyasi parti uzantısı gibi çalışmamak” ve “maddi kaynakların etkin kullanımı” maddeleri
Bennet ve Gabriel’in (2003) geliştirmiş olduğu ölçekte “siyasal olmamak” ve “kaynakların
akılcı kullanımı” maddeleriyle de örtüşmektedir. Buradan hareketle STK itibarının içinde
faaliyet gösterdiği ülkenin sosyo-kültürel yapısından bağımsız olan yedi özellikten etkilendiği;
başka bir deyişle diğer ölçeklerde de ortak olan bu yedi özelliğin STK itibarını yerel kültürden
bağımsız etkilediği söylenebilir.
Araştırmada aslında bağışçılık ya da gönüllülük üzerinden STK’larla bir deneyime sahip
kişilerle de görüşmek istenilse de bu kişilere nasıl ulaşılacağı ve katılımcıların neye göre
belirleneceği sorunu araştırmacıyı uzman kişilerle sınırlı bırakmıştır. Bununla birlikte bir
STK’ların bağışçıları, üyeleri ya da gönüllüleriyle yapılacak görüşmeleri temel alan bir çalışma
STK itibarının daha kapsamlı olarak araştırılmasına ve yapının daha iyi kavranmasına olanak
tanıyacaktır. Ayrıca elde edilen ölçeğin geçerliğinin ve güvenilirliğinin sağlanması için de
temsil niteliğine sahip örneklemler kullanılarak yapılacak çalışmalara da ihtiyaç duyulmaktadır.
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