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Abstract 
In this study, in order to determine the effect of target pressure perception on the 

perception of organizational commitment, an application has been made in the 

banking sector where target policies are applied most frequently and intensively. 

Within the scope of the research, data was obtained with the survey method with 

bank personnel working in private and public banks in the province of Van, and 

the data were analyzed with the SPSS20 program. The data obtained were 

subjected to descriptive analysis, explanatory and confirmatory factor analysis, T-

test, Anova test, correlation analysis and regression analysis. While a negative 

correlation value (-0.153) was obtained between the target pressure and 

organizational commitment perceptions of bank employees in the correlation 

analysis; In the regression analysis, the R-squared value of the target pressure 

factor was obtained as 0.023. These results show that 0.2% of the total variance 

(change) regarding the organizational commitment factor can be explained by the 

target pressure variable. 
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Özet 

Bu çalışmada, hedef baskısı algısının örgütsel bağlılık algısı üzerindeki 
etkisinin belirlenmesi amacıyla hedef politikalarının en sık ve en yoğun 
olarak uygulandığı bankacılık sektöründe bir uygulama yapılmıştır. 
Araştırma kapsamında Van ilinde bulunan özel ve kamu bankalarında çalışan 
banka personelleri ile anket yöntemi yoluyla veriler elde edilmiş olup, veriler 
SPSS20 programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler betimleyici analiz, 
açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, T-testi, Anova testi, korelasyon analizi 
ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Yapılan korelasyon analizinde 
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banka çalışanlarının hedef baskısı ve örgütsel bağlılık algıları arasında 
negatif bir korelasyon (-0,153) değeri elde edilirken; regresyon analizinde ise 
hedef baskısı faktörüne ait R-kare değeri 0,023 olarak elde edilmiştir. Elde 
edilen bu sonuçlar, örgütsel bağlılık faktörüne ilişkin toplam varyansın 
(değişimin) % 0,2’sinin hedef baskısı değişkeni ile açıklanabileceğini 
göstermektedir.   

1. Giriş 

Rekabet şiddetinin en yüksek seviyelerde yaşandığı günümüz piyasa koşullarında, 
işletmeler mevcut pazar payından en yüksek seviyede pay almak için sıkı bir 
rekabetin içerisine girmektedirler. Bu rekabet ortamında işletmeleri avantajlı 
konuma getirecek en önemli faktörlerden biri de kuşkusuz mevcut olan personelin 
en yüksek düzeyde etkin ve verimli çalışmasını sağlamaktır. Yapılan araştırmalar 
personellerin etkinlik ve verimliliğini arttıran temel durumların başında 
personellerin örgütsel bağlılık düzeylerinin belirleyici olduğu göstermektedir. 
Örgütsel bağlılık düzeyi yüksek olan personelin daha etkin ve verimli bir şekilde 
hizmet vereceği düşünüldüğünde, personellerin örgütsel bağlılık düzeylerinin de 
sürekli olarak analiz edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Kurum içerisinde 
çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini etkileyen birçok etken olduğu bilinmekte 
ve bu etkenlerin personellerin bağlılık düzeylerini ne düzeyde etkilediği ile ilgili 
sayısız çalışmanın olduğu da görülmektedir. Bu araştırmamızda literatürde çok az 
sayıda araştırma ile yer bulan ve çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri üzerinde 
etkili olduğu düşünülen hedef baskısının örgütsel bağlılık düzeyi üzerindeki etkisi 
belirlemeye yönelik araştırma sonuçlarına yer verilecektir.  

Başta bankacılık, otomotiv ve ilaç sektörü olmak üzere birçok sektörde 
uygulanmakta olan hedef politikasının çalışanlar üzerinde olumlu ve olumsuz bir 
çok etkisi bulunmaktadır. Personellere belli dönemler içerisinde gerçekleştirilmesi 
amacıyla verilen hedefler personel üzerinde bir baskı oluşturmakta ve bu durum 
literatürde hedef baskısı olarak yer almaktadır. Soygür ve Aydın, bankacılık 
sektöründe hedef baskısını, Pazarlama ve Satış Yönlü Hedef Baskısı ve Tamamlayıcı 
Hizmet Yönlü Hedef Baskısı olmak üzere ikiye ayırmaktadırlar (Soygür & Aydın, 
2018). Çalışmanın ikinci değişkeni olarak ele alınan örgütsel bağlılık ise; 
çalışanların örgütün vizyon, misyon ve değerlerini benimseyerek örgütün 
amaçlarına ulaşması için çaba harcaması, örgüt bünyesindeki yürütmekte olduğu 
işini devam etme isteği olarak tanımlanmaktadır (Bolat & Bolat, 2008). 

Bankacılık sektöründe çalışan iş görenlerin hedef baskısı algılarının örgütsel 
bağlılık algıları üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada; 
öncelikle hedef baskısı ve örgütsel bağlılık ile ilgili alan yazında yer alan temel 
kavramsal tanımlamalara ve içeriklere yer verilecek, ardından araştırma 
kapsamında elde edilen verilerin analiz sonuçları yorumlanacak ve en son kısımda 
ise elde edilen verilere ışığında sonuç ve önerilere yer verilecektir. 

2. Kavramsal Çerçeve  

2.1. Hedef Baskısı  

Hedef kavramı, “varılacak yer, ulaşılacak son nokta” veya “yapılması tasarlanan iş, 
amaç olarak“ tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, 2021). Bir başka 
tanıma göre de herhangi bir fikrin, hayalin belirlenen süre içerisinde 
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gerçekleştirilmek amacıyla eyleme dönüştürülerek harekete geçilmesi şeklinde 
ifade edilmektedir (Onaran, 1981:205).  Satış hedefi ise satıştan sorumlu olan bir 
personelin belli bir süre içerisinde yapması beklenen belirli bir satış miktarı veya 
satış hacmini ifade etmektedir (Soygür & Aydın, 2018: 348).  

Soygür ve Aydın, yaptıkları özgün çalışmalarında hedef baskısını şu şekilde 
tanımlamaktadır. Hedef baskısı, “pazarlama stratejileri kapsamında satış 
yönetimlerinin ürün bazında satışların adet ve/veya kazanç yönünden eşzamanlı 
veya ayrı ayrı artışları için bu artışları sağlayacak olan satış ekipleri üzerinde 
oluşturdukları şiddetli ve stres oluşturan yönetsel kota istekleridir” (Soygür & 
Aydın, 2018: 353).  

Yapılan tanımlamalara bakıldığında hedeflerin, şirketin amaçlarına ulaşmasında 
kritik bir rolünün olduğu görülmektedir.  Amaçların gerçekleşmesinde kritik bir 
öneme sahip olan hedeflerin belli bazı özelliklerinin olması gerekir. Yapılacak 
herhangi bir işte başarılı sonuçlar elde etmek ve istenilen amaçları 
gerçekleştirmek için, işin nasıl yapılacağının önceden belirlenmiş olması ve işi 
yapacak olan kişiler tarafından anlaşılmış olması son derece önemlidir. Uyargil, 
yaptığı çalışmada hedeflerin spesifik ve kişiye göre değişiklik gösterebilme, motive 
edici olma, gerçekleştirilmesinin imkansız olmaması, ölçümlenebilir olma, 
gerektiğinde değiştirilebilme ve gerçekleştirilme süresinin belirtilmesi gibi temel 
özelliklere sahip olması gerektiğini ifade etmiştir (Uyargil, 2008: 89-90).Hedefler 
ayrıca olumlu, faydalı, somut, mantıklı, ulaşılabilir, zamanın iyi ayarlanmış olması, 
sürekli, detaylandırılabilir, hedefe ulaşmak için gerekli olan kaynakların 
belirlenmesi gibi özelliklere sahip olmalıdır (Bakan, Erşahan, Sezer, & Sünbül, 
2015).  

Literatürde hedefler temel olarak iki farklı sınıflandırma ile ele alınmaktadır. 
(Soygür & Aydın, 2018: 349). Yükselen, yaptığı sınıflandırmada hedefleri,Satış 
Hacmini Esas Alan Hedefler ve Personelin Faaliyetlerini Esas Alan Hedefler olmak 
üzere ikiye ayırmaktadır. satış hacmini esas alan hedefler, nitel hedefler olup satış 
hedefi miktar veya tutar üzerinden belirlenen ve en yaygın olarak kullanılan 
hedefler iken; personelin faaliyetlerini esas alan hedefler ise nitel hedefler olup, 
pazarlama ve satış faaliyetlerini sadece miktar ile sınırlı tutmayan müşteri 
ziyaretleri, yeni müşteri kazanma, müşteri destekleri, ürün tanıtımları gibi 
faaliyetler için de hedeflerdir (Yükselen, 2008: 139).Hedeflerin sınıflandırmasına 
ilişkin yapılan bir başka sınıflandırmada ise hedefler birim hedefleri ve bireysel 
hedefler olmak üzere ikiyi ayrılmaktadır (HBSP,2010’dan aktaran Soygür & Aydın, 
2018: 349). 

2.1.1. Bankacılık Sektöründe Hedef Baskısı 

Hedef baskısının en yoğun yaşandığı sektörlere bakıldığında dünya genelinde 
%17,4 oranında en yüksek hedef baskısının olduğu bankacılık sektörü, ilk sırada 
yer almaktadır (Bakan, Erşahan, Sezer, & Sünbül, 2015: 161). Bankalar, ulusal ve 
uluslararası düzeyde yaşanan ekonomik değişimlerin olumsuz etkilerinden  en az 
seviyede etkilenmek için çeşitli strateji ve yöntemler geliştirmektedir. Uygulanan 
yöntemlerden biri de banka çalışanlarına verilen satış hedeflerini 
gerçekleştirmeleri amacıyla uygulanan hedef baskısıdır. Hedef baskısının en yoğun 
yaşandığı bankacılık sektöründe, bu baskıya en çok maruz kalan kesim şube 
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çalışanlarıdır (Özdemir 2014’te aktaran Bakan, Erşahan, Sezer, & Sünbül, 2015: 
161). 

Bankacılıkta şube çalışanları, iş tanımları gereği müşteriler ile birebir temas kurup 
onlarla ilgiliniyorken; bölge müdürlükleri ve genel müdürlük çalışanları ise daha 
çok şubelerin daha hızlı ve sorunsuz işlemler yapabilmeleri için şubelere destek 
sunmaktadır. Bankacılık sektöründe hedefler, bankaların kamu veya özel olmasına 
bağlı olarak değişmekle birlikte genel olarak aylık veüç aylık dönemlere göre 
belirlenmekte ve yıllık hedefler de dönem başlarında açıklanmaktadır. Üst yönetim 
tarafından çalışanlara verilen kısa dönemli performans  ve hedef tutturma 
uygulamaları, çalışanları hedef baskısı ve müşteriyi memnun etmek arasında 
bırakmakta ve bu durum, çalışanları stresli bir duruma sokarak etik olmayan 
davranışlara yol açabilmektedir (Aybas & Türkmen, 2015). Verilen hedefi %100 ve 
üzerinde gerçekleştiren banka çalışanına bir sonraki dönem için gerçekleştirdiği 
hedefin en az %30’u kadar daha yüksek bir hedef verilmekte  ve bu durum çalışan 
üzerinde bir baskı oluşmasına sebep olmaktadır (Bakan, Erşahan, Sezer, & Sünbül, 
2015: 161). Bankacılıkta  yönetim tarafından belirlenen hedefler, çalışanın hizmet 
verdiği departmanlara göre farklılık göstermekle birlikte satış yönlü hedef 
baskıları en yüksek oranda görülmektedir. Bankalar, faaliyetlerini 
gerçekleştirirken tek tip bir örgütlenme yapısında değil, her banka farklı örgütsel 
yapılanmalara gidebilmektedir (Takan & Acar, 2015: 361). Yapılan çalışmalara 
bakıldığında bankacılıktaki hedef baskısının pazarlama ve satış yönlü hedef baskısı 
ve tamamlayıcı hizmet yönlü hedef baskısı olmak üzere ikiye ayrıldığı 
görülmektedir (Soygür & Aydın, 2018: 352). 

Pazarlama ve Satış Yönlü Hedef Baskısı:Daha çok şube çalışanlarına yönelik ve 
bankaların gelirlerinin ağırlıklı bir bölümünü oluşturan kaynaklara yönelik 
hedefler olup, müşteri bulma, satış yapma, bilgi toplama ve bilgi yayma, pazarlama, 
kredi kartı, bireysel emeklilik, pos, sigorta satışları gibi gerçekleştirilmesi istenilen 
hedeflerdir (İslamoğlu, 1998: 448). 

Tamamlayıcı Hizmet Yönlü Hedef Baskısı: Banka şubelerindeki hizmet ve ürün 
satışlarını artırmak için, banka çalışanlarına destek sunan ve arka planda hizmet 
sunan çalışanlar üzerindeki baskıdır. (Soygür & Aydın, 2018: 352). 

Bankacılık sektöründe oldukça geniş bir yelpazede bulunan ürün ve hizmetlerin 
sunulması, üst yönetimin astlarına verdikleri hedeflerin de giderek artmasına 
sebep olduğu görülmektedir. Pazar şiddetine bağlı olarak pazardan pay alabilmek 
amacıyla sürekli ve artan şekilde çalışanlara verilen hedefler, çalışanlar üzerindeki 
baskı ve stresin artmasına neden olmaktadır. Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek 
için büyük bir emek ve çaba sergileyen çalışanlar, kotaları doldurma ve hedefleri 
gerçekleştirme baskısı altında kimi zaman etik olmayan davranışlarda bulunmaya 
zorlanmaktadır. Çalışanlar, ağır rekabet koşulları altında satış performansını 
arttırmak ve hedefleri gerçekleştirmek için sürekli yüzleşmek zorunda kaldıkları 
etik davranma ikilemleri, iş yaşamı içerisinde ciddi soruların oluşmasına sebebiyet 
vermektedir (Aybas & Türkmen, 2015). Yapılan çalışmalarda satış temsilcilerinin 
yaklaşık yüzde ellisinin satış esnasında müşteriye doğruyu söylemediğini, üçte 
birinin müşteriye gerçek olmayan sözler verdiğini ve beşte birinin de, müşterinin 
ihtiyacı olmadığı halde müşteriye ürün satmaya çalıştığını ortaya koymaktadır 
(Soygür & Aydın, 2018: 353). 
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2.2. Örgütsel Bağlılık 

İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla bir araya getirdiği üretim 
faktörleri içerisinde en önemli olan faktör, iş gücü olarak üretime katılan insan 
faktörüdür.  İşletmelerin amaçlarına ulaşmasında insan faktörünün öneminin 
anlaşılması ile beraber özellikle 1970’li yıllardan itibaren çalışanların örgüte olan 
bağlılığı, üzerinde en fazla durulan ve an fazla çalışma yapılan konulardan biri 
olmuştur.  İşletmenin bilgi, teknoloji, sermaye, hammadde gibi girdileri en üst 
düzeyde olsa bile, işgücü kalitesi istenilen düzey ve kalitede değilse ve çalışanların 
örgüte bağlılık düzeyleri düşükse, işletme amaçlarının gerçekleştirilmesi oldukça 
zordur (Ataman, 2014). 

Örgütsel bağlılık ile ilgili çalışmalara bakıldığında sosyoloji, psikoloji sosyal 
psikoloji ve örgütsel davranış gibi bir çok farklı disiplenden gelen farklı 
araştırmaqcıların  kendi disipliner bakış açılarıyla tanımlamalar yaptıkları 
görülmektedir. Bir çok farklı disiplenden gelen araştırmacıların yaptıkları 
çalışmalar, her birinin kendi disipliner alanı ile ile ilgili yaklaşımları sonucu 
örgütsel bağlılık ile ilgili bir çok tanımlamanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Literatürde genel kabul gören ve üzerinde ortaklaşılan bir örgütsel bağlılık tanımı 
bulunmadığından aşağıda çalışmalarda sıklıkla yer alan  tanımalamalara yer 
verilecektir. 

Örgütsel bağlılık kavramı ilk olarak 1956'da Whyte tarafından ortaya atılmış ve 
daha sonra Porter, Mowday, Sters, Allen, Meyer, Becker ve diğer birçok araştırmacı 
tarafından geliştirilmiştir (Kılıçlı & Çalık, 2021, s. 425). Whyte’a (1956) göre 
örgütsel bağlılık; normal bir ihtiyaçtır ve kişi, bu ihtiyacını gidermek için toplumsal 
yaşamın her alanında çaba gösterir (Yazıcıoğlu & Topaloğlu, 2009, s. 6).  Kanter 
(1968), örgütsel bağlılığı örgüt açısından gerekli olan ve bireysel deneyimlere 
dayanan bir duygu olarak ifade ederken; Wiener (1982) ise örgütsel amaç ve 
hedefleri karşılamak için içselleştirilmiş normatif baskıların toplamı şeklinde ifade 
etmektedir (Emhan & Gök, 2011, s. 159).  

Mowday ve arkadaşları (1982) örgütsel bağlılığı işgörenlerin, örgütün amaç ve 
değerlerini benimsemesi, örgütün amaçlarına ulaşması için çaba harcaması ve 
örgütte kalmak için duyulan güçlü bir arzu şeklinde ifade ederken; Allen ve Meyer 
(1990) ise örgütsel bağlılığı, bir tutum olarak, bir bireyin belirli bir örgüt ile 
özdeşleşmesi ve bu örgüte dâhil olması şeklinde kavramsallaştırmışlardır. 
Literatürde sıklıkla yer verilen bu tanımlara bakıldığında, örgütsel bağlılık bireyin 
örgüte karşı gönüllü bir bağlılık ve inanç içerisinde olma durumunu ifade 
etmektedir. Meyer, Allen ve Smith, örgütsel bağlılığı duygusal bağlılık, devam 
bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyutlu bir kavram olarak ele almış ve 
geliştirmişlerdir (Meyer, Allen, & Smith, 1993, s. 539).  

3. Hedef Baskısı ve İş Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine 
Yönelik Bir Uygulama 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın temel amacı, literatürde hedef baskısı olarak geçen ve bankacılık 
sektöründe uygulanmakta olan hedef politikasının, çalışanların örgütsel bağlılık 
düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmanın amacına bağlı olarak Van 
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ilinde faaliyet göstermekte olan Kamu ve Özel bankalarda görev yapmakta olan 
bankacılardan elde edilen veriler ışığında hedef baskısı ve örgütsel bağlılık 
arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Literatüre bakıldığında örgütsel bağlılık 
konusunun, örgütsel davranış alanı içerisinde yer alan hemen hemen konu ile 
ilişkisini ele alan birçok çalışmanın olmasına karşın; örgütsel bağlılık ile hedef 
baskısı ilişkisini ele alan çalışmalara rastlanılmamıştır. Çalışmanın hem örgütsel 
bağlılık ve hedef baskısı ilişkisini ele alması hemde rekabet şiddetinin en yüksek 
seviyede seyrettiği bankacılık sektöründe bu uygulamanın yapılmış olması, 
çalışmayı önemli kıldığı düşünülmektedir. Çalışmanın sonuçları ışığında hedef 
baskısı konusunun daha görünür ve dikkatle üzerinde durulması gereken bir konu 
olacağı düşünülmektedir. 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni, 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle Van ili merkez ilçeleri olan 
Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde hizmet vermekte olan 3’ü kamu 9’u özel 
bankaya ait olan 33 banka şubesinde görev yapmakta olan yaklaşık 300 banka 
personelini kapsamaktadır. Araştırma süresince 180 personele anket formu 
dağıtılmış ancak bunlardan 156 tanesi geri alınabilmiştir. Alınabilen 156 anket 
formunda geçersiz olan ve eksik doldurulan anket formları elenerek tam ve 
eksiksiz olarak doldurulan 144 anket formu analize tabi tutulmuştur. Araştırma 
kapsamında yapılan veri toplama ve veri analiz süresince bilimsel etik kurallarına 
riayet edilerek elde edilen veriler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.  

3.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma kapsamında verileri elde etmek amacıyla üç bölümden oluşan bir anket 
formu kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde katılımcıların demografik (yaş, 
cinsiyet, eğitim durumu vb.) bilgilerini gösteren 8 ifadeden oluşmaktadır. Anket 
formunun ikinci bölümü, katılımcıların hedef baskısı algılarını belirlemek amacıyla 
Soygür ve Aydın tarafından geliştirilen ve 8 maddeden oluşan hedef baskısı 
ölçeğine dair sorulardan oluşmaktadır. Anket formunun üçüncü bölümü ise Meyer 
ve Allen tarafından geliştirilen ve 18 maddeden oluşan örgütsel bağlılık ölçeğinden 
oluşmaktadır. 

3.4. Araştırmanın Bulguları 

Çalışmada parametrik ya da parametrik olmayan analiz yöntemlerinden hangisinin 
kullanılacağına karar vermek için verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla öncelikle veriler üzerinden normallik testi yapılmıştır. Yapılan 
normallik testine ait değerler tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Hedef Baskısı ve Örgütsel Bağlılık Faktörlerinin Normallik Testi  
Faktörler Çarpıklık Basıklık 

Hedef Baskısı -0,500 -0,575 
Örgütsel Bağlılık -0,402 2,914 

Ölçek puanlarının normal dağılıma uygunluğunun incelenmesi için yapılan temel 
işlem,  çarpıklık ve basıklık değerlerinin hesaplanmasıdır. Literatürde ölçek 
puanlarından elde edilen basıklık ve çarpıklık değerlerinin +3 ile -3 arasında 
olması normal dağılım için yeterli olduğu belirtilmektedir (Groeneveld & Meeden, 
1984; Hopkins & Weeks, 1990; DeCarlo, 1997). Normallik testi sonucu elde edilen 
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bulguları gösteren ve tablo 1’de yer verilen ölçek puanlarının normal dağılım 
gösterdiği kabul edilmiştir. Bu bağlamda verilerin normal dağıldığı kabul edilerek 
analizlerde parametrik yöntemler kullanılmıştır. 

Aşağıda çalışmaya katılanlara ait bilgileri (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi medeni 
durum, çalışılan banka türü, çalışma süreleri gibi) yansıtan analizler, soruların 
geçerliliğini test etmek için kullanılan güvenilirlik analizleri, faktörlerin 
ortalamalarını gösteren örneklem t testleri ve ayrıca bağımsız değişkenlerin 
durumuna göre bağımsız örneklem t testleri, tek yönlü anova testleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Bilgileri 
 Frekans Yüzde (%) 
Cinsiyet   
Erkek 96 66,7  
Kadın 48 33,3 
Yaş   
18-29  35 24,3 
30-39  87 60,4 
40-49 22 15,3 
Eğitim Durumu   
İlköğretim 2 1,4 
Ortaöğretim/Lise 4 2,8 
Ön Lisans 6 4,2 
Lisans 128 88,9 
Lisansüstü 4 2,8 
Medeni Durum   
Evli 105 72,9 
Bekâr 39 27,1 
Çalışılan Banka Türü   
Kamu 72 50 
Özel 72 50 
Görev   
Gişe Görevlisi 40 27,8 
Bireysel Portföy 39 27,1 
Girişimci-Ticari Portföy 31 21,5 
Operasyon Yetkilisi 20 13,9 
Müdür 14 9,7 
Meslekteki Toplam Süre   
1-5 Yıl 48 33,3 
6-10 Yıl 55 38,2 
11-15 Yıl 24 16,7 
15-20 Yıl 17 11,8 
Yöneticilikte Toplam Süre   
1-5 Yıl 29 20,1 
6-10 Yıl 20 13,9 
Yöneticilik Yapmadım 95 66 
TOPLAM 144 100 
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Çalışanlara ait demografik bilgileri gösteren frekans tablosu yani tablo 2’ye göre 
ankete katılanların çoğunluğunu erkek, 30-39 yaş arası, lisans eğitim düzeyine 
sahip ve evli bireylerin oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca ankete katılanların 
%50’sini kamu bankası çalışanları oluştururken %50’sini de özel banka 
çalışanlarının oluşturduğu ve yine ankete katılımdaki çoğunluk açısından gişe 
görevlisi, 6-10 yıllık iş deneyimine sahip ve yöneticilik yapmamış olan çalışanların 
çoğunlukta olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 3: Hedef Baskısı ve Örgütsel Bağlılık Ölçeklerine Ait Soruların Güvenilirlik Analizi 
Cronbach’s Alfa= 0,74 

N= 27 

Maddelerin iç tutarlılığının bir ölçüsü olan Cronbach alfa katsayısı, ölçekte bulunan 
maddelerin homojen yapısını açıklamak veya sorgulamak üzere kullanılmaktadır. 
Cronbach alfa katsayısı yüksek olan ölçekteki maddelerin birbirleriyle tutarlı bir o 
kadar da aynı özelliği ölçen maddelerden meydana geldiği anlamı taşımaktadır. 
Cronbach alfa likert tipli ölçeklerde sıklıkla kullanılmaktadır. Cronbach alfanın 
güvenirlik değer aralıkları aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (Uzunsakal & Yıldız, 
2018):  

0 < R2 < 0.40 ise güvenilir değil  

0.40 < R2 < 0.60 ise düşük güvenilirlik 

 0.60 < R2< 0.80 ise oldukça güvenilir  

0.80 < R2 < 1.00 ise yüksek güvenilirlik  

Tablo 3 incelendiğinde ölçek verilerine ilişkin güvenilirlik analizinde Cronbach's 
Alpha değeri 0,74 olarak bulunmuştur. Yıldız ve Uzunsakal tarafından belirlenen ve 
yukarıda belirtilen değer aralıklarına göre yapılan değerlendirmelerde ölçek 
verilerinin oldukça güvenilir olduğu görülmektedir. 27 değerlendirme sorusuna 
ilişkin ayrıntılı analizde ölçeğin güvenilirliğini azaltan herhangi bir soru olmayıp 
tüm sorular analize dâhil edilmiştir. 

Tablo 4: Tek Örneklem T Testi: Ölçeklerin Genel Ortalaması 
Ölçekler N Ortalama Standart Hata p 

Hedef Baskısı 144 3,39 0,075 0,000 
Örgütsel Bağlılık 144 3,05 0,068 0,000 

Hedef baskısı ölçeği ile örgütsel bağlılık ölçeklerinin genel ortalamasını almak 
amacıyla yapılan Tek Örneklem T-testinin analiz sonuçlarını gösteren Tablo 4’teki 
sonuçlar yorumlandığında ölçeklerin ortalamalarına yönelik değerlendirmelerde 
farklılıkların olduğu ve bu farklılıkların istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 
görülmektedir (p<0,05). Ortalama değerlere bakıldığında ortalamaların vasat 
düzeyde olduğu ve hedef baskısı faktörünün daha yüksek değerlendirildiği 
anlaşılmaktadır. 

Tablo 5: Bağımsız Örneklem T Testi: Faktörlerin Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi 
Faktörler Cinsiyet N Ortalama Standart Hata t p 

Hedef Baskısı 
Kadın 48 3,30 0,147 -

0,815 
0,416 

Erkek 96 3,44 0,087 

Örgütsel Bağlılık 
Kadın 48 3,00 0,080 -

1,380 
0,170 

Erkek 96 3,14 0,062 
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Katılımcıların cinsiyet değişkeni ile hedef baskısı ve örgütsel bağlılık arasındaki 
ilişkiyi analiz etmek amacıyla yapılan Bağımsız Örneklem T-testi analiz 
sonuçlarının gösterildiği Tablo 5 incelendiğinde hedef baskısı ve örgütsel bağlılık 
algılarının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın 
olmadığı görülmüştür (p>0,05).  

Tablo 6: Tek Yönlü Anova Testi: Faktörlerin Yaş Gruplarına Göre Değerlendirilmesi 

Faktörler 
Yaş 

Grupları 
(I) 

Yaş 
Grupları 

(J) 

Ortalama 
Farklar  

(I-J) 
N Ortalama 

Standart 
Hata 

p 

Hedef 
Baskısı 

20-29 yaş 
30-39 yaş -0,38777 

35 3,09 0,162 

0,077 

40-49 yaş -0,43766 

30-39 yaş 
20-29 yaş 0,38777 

87 3,48 0,098 
40-49 yaş -0,04990 

40-49 yaş 
20-29 yaş 0,43766 

22 3,53 0,154 
30-39 yaş 0,04990 

 
Örgütsel 
Bağlılık 

20-29 yaş 
 

30-39 yaş 0,18363 35 
 

3,20 0,087 

0,182 

40-49 yaş -0,01169 
30-39 yaş 

 
20-29 yaş -0,18363 87 

 
3,02 0,070 

40-49 yaş -0,19532 

40-49 yaş 
20-29 yaş 0,01169 

22 3,21 0,080 
30-39 yaş 0,19532 

Katılımcıların yaş grupları ile hedef baskısı ve örgütsel bağlılık algılarının ilişkisini 
test etmek amacıyla yapılan Tek Yönlü Anavo Testi ile elde edilen sonuçları 
gösteren Tablo 6’ya bakıldığında örgütsel bağlılık algısı ile katılımcıların yaş 
grupları değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir 
(p>0,05).  

Tablo 7: Tek Yönlü Anova Testi: Ölçeklerin Eğitim Durumuna Göre Değerlendirilmesi 

Faktörler Eğitim Düzeyi (I) Eğitim Düzeyi (J) 
Ortalama 
Farklar 

(I-J) 
N Ortalama 

Standart 
Hata 

p 

Hedef 
Baskısı 

İlköğretim 

Ortaöğretim/Lise -0,28125 

2 2,43 0,687 

0,330 

Ön Lisans -0,97917 
Lisans -0,99512 

Lisansüstü -0,96875 

Ortaöğretim/Lise 

İlköğretim 0,28125 

4 2,71 0,566 
Ön Lisans -0,69792 

Lisans -0,71387 
Lisansüstü -0,68750 

Ön Lisans  

İlköğretim 0,97917 

6 3,41 0,375 
Ortaöğretim/Lise 0,69792 

Lisans -0,01595 
Lisansüstü 0,01042 

Lisans  

İlköğretim 0,99512 

128 3,43 0,079 
Ortaöğretim/Lise 0,71387 

Ön Lisans 0,01595 
Lisansüstü 0,02637 

Lisansüstü  

İlköğretim 0,96875 

4 3,40 0,415 
Ortaöğretim/Lise 0,68750 

Ön Lisans -0,01042 
Lisans -0,02637 



102                    Ataman, S., Oğrak, A. & Aydın, S. (2021). The Effect of Target Pressure on 
Organizational Commitment: An Application on Banks 

 

Faktörler Eğitim Düzeyi (I) Eğitim Düzeyi (J) 
Ortalama 
Farklar 

(I-J) 
N Ortalama 

Standart 
Hata 

p 

Örgütsel 
Bağlılık 

İlköğretim 

Ortaöğretim/Lise -0,46053 
2 
 

3,10 0,105 

0,387 

Ön Lisans -0,21053 
Lisans 0,04030 

Lisansüstü -0,21053 

Ortaöğretim/Lise 

İlköğretim 0,46053 

4 
 

3,56 0,208 
Ön Lisans 0,25000 

Lisans 0,50082 
Lisansüstü 0,25000 

Ön Lisans  

İlköğretim 0,21053 
6 
 

3,31 0,163 
Ortaöğretim/Lise -0,25000 

Lisans 0,25082 
Lisansüstü 0,00000 

Lisans  

İlköğretim -0,04030 
12
8 
 

3,06 0,054 
Ortaöğretim/Lise -0,50082 

Ön Lisans -0,25082 
Lisansüstü -0,25082 

Lisansüstü  

İlköğretim 0,21053 

4 3,31 0,183 
Ortaöğretim/Lise -0,25000 

Ön Lisans 0,00000 
Lisans 0,25082 

Katılımcıların öğrenim durumları ile hedef baskısı ve örgütsel bağlılık algıları 
arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla yapılan Tek Yönlü Anavo Testi sonuçlarını 
gösteren Tablo 7’deki sonuçlara bakıldığında, katılımcıların öğrenim durumları ile 
hedef baskısı ve örgütsel bağlılık algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).  

 

Tablo 8: Bağımsız Örneklem T Testi: Faktörlerin Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi 
Faktörler Medeni Durum N Ortalama Standart Hata t p 

Hedef Baskısı 
Evli 105 3,46 0,087 

1,473 0,143 
Bekâr 39 3,21 0,149 

Örgütsel 
Bağlılık 

Evli 105 3,07 0,060 -
0,680 

0,498 
Bekâr 39 3,15 0,083 

Katılımcıların medeni durumları ile örgütsel bağlılık ve hedef baskısı algıları 
arasındaki ilişkiyi analiz etmek amacıyla yapılan Bağımsız Örneklem T-testi 
analizlerin sonucunu gösteren Tablo 8’deki sonuçlara bakıldığında, katılımcıların 
medeni durumları ile örgütsel bağlılık ve hedef baskısı algısı arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir (p>0,05). 

Tablo 9: Bağımsız Örneklem T Testi: Faktörlerin Çalışılan Bankaya Göre Değerlendirilmesi 

Faktörler Medeni Durum N Ortalama 
Standart 

Hata 
t p 

Hedef Baskısı 
Kamu 72 3,45 0,106 

0,776 0,439 
Özel 72 3,33 0,108 

Örgütsel Bağlılık 
Kamu 72 3,03 0,065 -

1,302 
0,195 

Özel 72 3,16 0,074 



Journal of Current Researches on Business and Economics, 2021, 11 (1), 93-108.  103 
 

Katılımcıların görev yaptıkları banka türü (özel veya kamu) ile örgütsel bağlılık ve 
hedef baskısı algılarını belirlemek amacıyla Bağımsız Örneklem T-testi 
uygulanmıştır. Yapılan testin sonuçlarını gösteren Tablo 9’daki sonuçlara 
bakıldığında, katılımcıların görev yaptığı banka türü ile hedef baskısı ve örgütsel 
bağlılık algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olmadığı 
görülmüştür (p>0,05). 

Tablo 10: Tek Yönlü Anova Testi: Faktörlerin Görev Durumuna Göre Değerlendirilmesi 
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Hedef 
Baskısı 

Gişe 
Görevlisi 

Bireysel Portföy -0,41683 

40 3,00 0,152 

0,001 

Girişimci-Ticari Portföy -0,86069* 
Operasyon Yetkilisi -0,16250 
Müdür -0,72589 

Bireysel 
Portföy 

Gişe Görevlisi 0,41683 

39 3,42 0,125 
Girişimci-Ticari Portföy -0,44386 
Operasyon Yetkilisi 0,25433 
Müdür -0,30907 

Girişimci-
Ticari 

Portföy  

Gişe Görevlisi 0,86069* 

31 3,86 0,123 
Bireysel Portföy 0,44386 
Operasyon Yetkilisi 0,69819* 
Müdür 0,13479 

Operasyon 
Yetkilisi 

Gişe Görevlisi 0,16250 

20 3,16 0,259 
Bireysel Portföy -0,25433 
Girişimci-Ticari Portföy -0,69819* 
Müdür -0,56339 

Müdür 

Gişe Görevlisi 0,72589 

14 3,73 0,141 
Bireysel Portföy 0,30907 
Girişimci-Ticari Portföy -0,13479 
Operasyon Yetkilisi 0,56339 

Örgütsel 
Bağlılık 

Gişe 
Görevlisi 

Bireysel Portföy 0,15816 

40 3,20 0,108 

0,320 

Girişimci-Ticari Portföy 0,19321 
Operasyon Yetkilisi 0,21316 
Müdür -0,11203 

Bireysel 
Portföy 

Gişe Görevlisi -0,15816 

39 3,04 0,066 
Girişimci-Ticari Portföy 0,03504 
Operasyon Yetkilisi 0,05499 
Müdür -0,27019 

Girişimci-
Ticari 

Portföy  

Gişe Görevlisi -0,19321 

31 3,00 0,133 
Bireysel Portföy -0,03504 
Operasyon Yetkilisi 0,01995 
Müdür -0,30524 

Operasyon 
Yetkilisi 

Gişe Görevlisi -0,21316 

20 2,98 0,099 
Bireysel Portföy -0,05499 
Girişimci-Ticari Portföy -0,01995 
Müdür -0,32519 

Müdür 

Gişe Görevlisi 0,11203 

14 3,31 0,153 
Bireysel Portföy 0,27019 
Girişimci-Ticari Portföy 0,30524 
Operasyon Yetkilisi 0,32519 
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Katılımcıların kurum içindeki görev pozisyonları hedef baskısı ve örgütsel bağlılık 
algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan Tek Yönlü Anova Testi 
sonuçlarını gösteren Tablo 10 incelendiğinde, katılımcıların görev pozisyonları ile 
hedef baskısı algıları arasında anlamlı farklılıkların olduğu ve bu farklılıkların 
istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,05). Ortalamalara 
bakıldığında hedef baskısı faktörünü en yüksek değerlendirenlerin sırasıyla 
girişimci-ticari portföy, müdür, bireysel portföy, operasyon yetkilisi, gişe görevlisi 
konumunda olan çalışanların olduğu anlaşılmaktadır. Ancak katılımcıların görev 
pozisyonları ile örgütsel bağlılık algıları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 
görülmektedir (p>0,05). 

Tablo 11: Tek Yönlü Anova Testi: Faktörlerin Görev Süresine Göre Değerlendirilmesi 

Faktörler 
Görev 

Süresi (I) 
Görev 

Süresi (J) 

Ortalama 
Farklar  

(I-J) 
N Ortalama 

Standart 
Hata 

p 

Hedef 
Baskısı 

1-5 yıl 
6-10 yıl -0,33196 

48 3,19 0,130 

0,301 

11-15 yıl -0,25781 
16-20 yıl -0,27528 

6-10 yıl 
1-5 yıl 0,33196 

55 3,52 0,118 11-15 yıl 0,07415 
16-20 yıl 0,05668 

11-15 yıl 
1-5 yıl 0,25781 

24 3,45 0,209 6-10 yıl -0,07415 
16-20 yıl -0,01746 

16-20 yıl 
1-5 yıl 0,27528 

17 3,47 0,204 6-10 yıl -0,05668 
11-15 yıl 0,01746 

Örgütsel 
Bağlılık 

1-5 yıl 
6-10 yıl 0,08919 

48 3,12 0,085 

0,561 

11-15 yıl 0,08333 
16-20 yıl -0,13068 

6-10 yıl 
1-5 yıl -0,08919 

55 3,04 0,086 11-15 yıl -0,00586 
16-20 yıl -0,21987 

11-15 yıl 
1-5 yıl -0,08333 

24 3,04 0,129 6-10 yıl 0,00586 
16-20 yıl -0,21401 

16-20 yıl 
1-5 yıl 0,13068 

17 3,26 0,094 6-10 yıl 0,21987 
11-15 yıl 0,21401 

Katılımcıların bankacılık sektöründeki görev süreleri ile hedef baskısı ve örgütsel 
bağlılık algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan Tek Yönlü Anova 
Testi sonuçlarını gösteren Tablo 11’e bakıldığında, görev süreleri ile örgütsel 
bağlılık ve hedef baskısı algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 
olmadığı görülmektedir (p>0,05). 
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Tablo 12: Tek Yönlü Anova Testi: Faktörlerin Yöneticilik Süresine Göre Değerlendirilmesi 

Faktörler 
Yöneticilik 
Süresi (I) 

Yöneticilik 
Süresi (J) 

Ortalama 
Farklar 

(I-J) 
N Ortalama 

Standart 
Hata 

p 

Hedef 
Baskısı 

1-5 yıl 
6-10 yıl -0,31121 

29 3,16 0,186 

0,303 

Y. Yapmadı  -0,28884 

6-10 yıl 
1-5 Yıl 0,31121 

20 3,47 0,201 
Y. Yapmadı 0,02237 

Yöneticilik 
Yapmadım 

1-5 Yıl 0,28884 
95 3,45 0,090 

6-10 Yıl -0,02237 

Örgütsel 
Bağlılık 

1-5 yıl 
6-10 yıl -0,16960 

29 3,04 0,111 

0,608 

Y. Yapmadı  -0,04509 

6-10 yıl 
1-5 Yıl 0,16960 

20 3,21 0,113 
Y. Yapmadı 0,12452 

Yöneticilik 
Yapmadım 

1-5 Yıl 0,04509 
95 3,08 0,063 

6-10 Yıl -0,12452 

Katılımcıların yöneticilik süreleri ile hedef baskısı ve örgütsel bağlılık algıları 
arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan Tek Yönlü Anova Testi sonuçlarını 
gösteren Tablo 12’ye bakıldığında, yöneticilik süresi ile örgütsel bağlılık ve hedef 
baskısı algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı 
görülmektedir (p>0,05). 

Tablo 13: Hedef Baskısı Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki (Korelasyon) 
Faktörler Değerler Hedef Baskısı Örgütsel Bağlılık 

Hedef Baskısı 
Korelasyon Değeri 1 -0,153 

p  0,068 
N  144 

Örgütsel Bağlılık 

Korelasyon Değeri -0,153 1 

p 0,068  

N 144  

Katılımcıların örgütsel bağlılık düzeyleri ile hedef baskısı algıları arasındaki 
ilişkinin tespit edilmesi amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçları gösteren 
Tablo 13’teki sonuçlara bakıldığında, aralarında -0,153 değerinde negatif yönlü bir 
korelasyon ilişkisinin olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı 
görülmektedir. (Tavşancıl, 2006). 

Tablo 14: Hedef Baskısı ve Örgütsel Bağlılık Faktörlerinin Regresyon Analizi 

Değişkenler Katsayı Beta Katsayı 
Standart 

Hata 
T- İstatistik 

Önem 
(P) 

Sabit Değer 3,437  0,191 20,055 0,000 
Hedef Baskısı -0,010 -0,153 0,054 -7,021 0,068 

R2 0,023     
Bağımsız Değişken=Hedef Baskısı, Bağımlı Değişken= Örgütsel Bağlılık 

Yukarıda gösterilen Tablo 14’e bakıldığında p>0,05 olduğu için kurulan regresyon 
modelinin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmektedir. Modelin açıklama 
gücü olarak ifade edilen R2 değeri 0,023 olarak hesaplanmıştır.  
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4. Sonuç ve Öneriler 

Bankacılık sektöründe çalışan bankacıların hedef baskısı algıları ile örgütsel 
bağlılık algılarındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılan analizlerde hedef 
baskısı ve örgütsel bağlılık ortalamaları üzerinden yapılan analizde, ortalamaların 
vasat düzeyde olduğu görülmüş ve hedef baskısının örgütsel bağlılığa göre daha 
yüksek değerlendirildiği anlaşılmıştır. Demografik faktörler üzerinden yapılan 
analizlerde istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar elde edilmezken diğer farklı 
değişkenler üzerinden yapılan analizlerde sadece çalışanların görev durumu 
değişkenine göre hedef baskısı faktörü açısından istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar elde edilmiş ve girişimci-ticari portföy konumundaki çalışanların hedef 
baskısı faktörünü en yüksek değerlendiren çalışanlar olduğu anlaşılmıştır. Hedef 
baskısı ve örgütsel bağlılık faktörleri üzerinden yapılan korelasyon ve regresyon 
analizlerinde de istatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar elde edilememiştir. Yapılan 
korelasyon analizinde hedef baskısı ve örgütsel bağlılık faktörü arasında negatif bir 
korelasyon (-0,153) değeri elde edilirken regresyon analizinde ise hedef baskısı 
faktörüne ait R-kare değeri 0,023 olarak elde edilmiş yani örgütsel bağlılık 
faktörüne ilişkin toplam varyansın (değişimin) % 0,2’sinin hedef baskısı değişkeni 
ile açıklanabileceği anlaşılmıştır. Sonuç olarak hedef baskısı ve örgütsel bağlılık 
faktörlerinin sadece çalışanların görev durumu değişkenine göre farklılık arz ettiği 
ve hedef baskısı faktörünün örgütsel bağlılık faktörünü açıklamada çokta etkin 
olmayan bir faktör olduğu sonucuna varılmıştır. 

Literatüre katkı sağlamak ve daha genel sonuçlar elde edebilmek açısından 
örgütsel bağlılık faktörünün altında yatan daha etkin faktörlerin göz önünde 
bulundurularak yapılabilecek araştırmaların daha da faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 
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