
���������� ��	
������
��
����	���
������
���	��	
����	�

�������������������	������ 	����!����!"# $�� ��%

&'()*+,-./.+..0&112345(3*6 7 8'9:3(0&+(342.

	;#��<�
��=�;����
�
�;#��<�
��=�;=�>%

?@ABC-A&D0EC&-@

?F3(*+0360G)3./

@+H08.+F5+0I5J'KL0MN+5(0O63J.+P3(.P3(Q

&PP3P(56(P0*/0?F3(*+

 ��
���RS�
T�U���V
�	S������V
���R�SW�
 X����
Y������

 ��
ZK4560E5Q+5[L0MN+5(0\63J.+P3�W

@+H0C6'+0]̂ [P52L08.2_'[0\63J.+P3(W

 ��
8.+F5+0E'2'(L0̀3+.P'60\63J.+P3(Q

@+H0E'+5[0B.223L0&FNQ5:560\63J.+P3(QH0abac0adb0da0da

@+H08.F50B5eL0B+5[Q50\63J.+P3(Q

E*5+F0*/0&FJ3P*+Q

 ��
f�����
f����V
�����
g���	�
h��R	����WV
i����R	�
�
j�����


@+H0k*63[50@*)656P[lL0B.[6*2*m3L082*J5[Q50@'963450?6P(3('(

@+H0-*652F0&H0M.2F:56L0G*2':9350\63J.+P3(QL0&E@

@+H0&2.nP56F+.0]5254).L0Cn/*+F0\63J.+P3(W

@+H08)566*60k.23F.*L0k5+Q:*'6(0\63J.+P3(QL0&+236o(*60p0&E@

 ��
q���	�
r	���stS
�	��	��		
j��!R���	
h��R	����WV
�u 

@+H0vw+o.60x*y5[L0\Qo'25:52N0E323:2.+0&234.0852*:*60\63J.+P3(QL0E.+2360p0&2:56Q5

@+H0z*+P(0\69.)5'6L0-*9.+(0̀*+F*60\63J.+P3(QL0xw+69.+o0p0&2:56Q5

 ��
&):.(0E'+56L0MN+5(0\63J.+P3(W

 ��
j��
TW�
���sV
u���
h��R	����W
��
g��	�s�
����	�

@+H0x'+e.60&F5[L0&[F.63K0\63J.+P3(Q

 ��
{��
|���
 �SV
u���
h��R	����W
��
g��	�s�
����	�

@+H0ZKF.60B.K.2L0?P[3e.)3+0CP:56o5K30\63J.+P3(Q

 ��
|���
T��;{��V
j��	�
h��R	����W
��
#��	���������
����	�

@+H0̀w+.+0̀w2P.J36L0?o.0\63J.+P3(Q

@+H0}2)560̀.6_L0@wK4.0\63J.+P3(Q0

@+H0?+F520~*+95L0̀5K30\63J.+P3(Q

 ��
�	���
���V
 ���	
h��R	����W

?F3(*+3520E*5+F

 ��
q�����
r���SV
u���	��S
����
Y�����S�	��
h��R	����W

@+H0x5F3+0}2)56L0&)30?J+560\63J.+P3(Q

�����������

���������������

��������������������

G'++.6(0APP'.�

&+4)3J.�

&'()*+0A6F.n�

&+(342.0A6F.n�

A6F.n36o�

-88�

�'92345(3*60?()34P�

�	����
��
�	�	��




���	�	
u����S�����
���
�

�	����
��
����	
���W


���
�
�	����

�� �¡¢£¤ ¥£¢£¦¤ §̈©ª̈¢ª¡«¬¤ �¡®£¦£̄
°±²²²³¤8*935F0́������X�������µ¤£̈�¶©·�
·ª¡ª̈¦ª̧ª¤¹ªº¢ª¦«º·«¡»¤²¼¹£ª¤½²¼©̧ª¢
¥£¢£¦¢�¡¤ ±·«¾¤ �£̄£̈£µ
¹¿̈ �̧©£̈�¤¤ÀÁÂ¤ª¶ª�¦£¶³¤Ãª¶�¦¢£¤�¡®£³
ÄÅÄ»ÁÄÆ¤ ª�·¤ ¦ª¶ª¢�³¤ ¹Ç
¦ª¶ª¢�¢�¡�¤̧ªÈ«¢¦«º¤Â³ÅÉÊ³ËÀÁ¤ª·«¾«̈¤̧�¡
ª¢« «¤ ©£©·�¦¤ ·ª¡ª¾«̈ª̈¤ ·ª¡ª̈¦ª̧ª
¹ªº¢ª¦«º·«¡»¤

�¼Ì»¤�¡»¤²�¡ª¡¤ÍªÎÇ̄

T�qY Y #���#�Ï
u��� �u�h�
h� �#q �huq#�
�
q�<h�|�#Ð� #<���h|�#�<�
g��
�h�T��� |�<��|�
h�



���������� ��	
������
��
����	���
������
���	��	
����	�

�������������������	������ 	����!����!"# $�� ��%

&'()*+',-)./0+12)3,'+4)51678'964:

&'();<=>??+@)A+@612)B+1+--+?8)C198-6/)D+'4)51678'964:

&'()B+7>E)A+@612)B+1+--+?8)C198-6/)D+'4)51678'964:

&'()FG08?)FG-98?2)H94+1<>?)51678'964:

&'()IG?814)J8'069)*+1',4+1,'2)FG/G10G)F,?)51678'964:

&'()K+/L6)./8'M?2);=,:+L+1)51678'964:

 ��
�	N��
O�
P	���Q	N�R
�S	�T�Q���
P����
U����	�
����	�Q

&'()3+'>-)./4G'-2)V6?69)W);'+?6-)51678'964:

368?=)X=64M'9

&'()VG'E+4)F>9>Y);:4+Z2)[@:960+?)X=>0+46M12);=,:+L+1)51678'964:

&'()\G4Y6:8)J81]6/@+12)X1]?69@)\+1]>+]8)*8+0@61]2)*'+-:+)51678'964:

 ��
���
P�
̂�Q��_����̀�R
a����b����QR
���_Q�
c��N	����Q

&'()*G'-+1)X'=Md+12)eM06M?M]:2)[+L>--+?8)51678'964:

 ��
Pf���
 �Q��R
P��_	���bR
̂���	g�_
����
h�����_�	��
c��N	����Q


&'()3+46@)./8-2)*>'-69@)\+1]>+]8)+1=)\648'+4>'82)3,'+4)51678'964:

&'()X'-+1)*>'+1)&8L6'8?2)I>961899iX0M1ML:2)3,'+4)51678'964:

&'()3+4L+)X<'>)H-6/2)[9:0@M?M]60+?)JM>198?61])+1=)j>6=+1082)&M->/)X:?G?)51678'964:)

&'()D>'+4)e>1-+'2)j8M]'+k@:2)3,'+4)51678'964:

&'()I+',E)*Mk4+E2)D>9602);=,:+L+1)51678'964:

&'()e6<8?)l1+?+12)m694M':)MY);'42);=1+1)D81=8'89)51678'964:

&'()D>94+Y+);-=+d2)JMLL>160+46M1)e06810892)X'06:89)51678'964:

&'()A8<18L)eM:]G=8'2)n+=6M)*8?87696M1)+1=)J618L+2);-=816/)51678'964:

&'()387/6)n81Z<8'2)*8M?M]:2)A,'1+-)51678'964:

&'()eM:+?k)*+LZ8?6-2)o148'1+46M1+?)n8?+46M192)j+/6)51678'964:

&'()e8?6L)F,?L+/2)\61]>6946092)D+'L+'+)51678'964:

&'()I+:'+L)*+:2)eM06+?)e068108)X=>0+46M12);@6)X7'+1)51678'964:

&'();@L84);d0+2);00M>1461]i361+1082)&>L?>k,1+')51678'964:

&'()F>9>Y)j81Z2)eM06+?)pM'-61]2)e+-+':+)51678'964:

&'()A81+:)e8/]61)K+'4]G12)X=>0+46M1+?)e06810892);<+14)H//84)I+:9+?)51678'964:

&'()XY'>L6:8)X'48-612)m694M':2)D8'961)51678'964:

&'()H<'+@6L)l1+?2)e068108)X=>0+46M12)H1q1G)51678'964:

&'()e8=+4)J8'8062)n+=6M)*8?87696M1iI'M+=0+9461]2)D>94+Y+)V8L+?)51678'964:

&'()D+@L>4)./4G'-2)[+61461])rM<)*'+6161]2);<+14)H//84)I+:9+?)51678'964:

&'();:Z+)J+1)V,'],/2)['M=>04)D+1+]8L814)+1=)D+'-8461]2)F8=648k8)51678'964:

&'()m+16Y8)K+?+1)j81Z2)3'810@)\+1]>+]8)+1=)X=>0+46M12)C1=M->/)D+:,9)51678'964:

&'()e+<'6)e6=8-?62)J?+9'MML)*8+0@61])X=>0+46M12)D>d?+)e,4-,)VMZL+1)51678'964:

&'()oE,?)*+1',987812)['6L+':)X=>0+46M12)D8'961)51678'964:

&'()jq/=8)XL8-?62)j8M]'+k@:2)X]8)51678'964:

&'()e8=+)*+92)*'+19?+46M1)e4>=6892)*'+-:+)51678'964:

&'()&816/)A+@612)361+1082)j+/6M9L+1k+E+)51678'964:

 ��
sS�	�
������R
������	���	R
#�t_
c��N	����Q

3M'86]1)\+1]>+]8)ek806+?694



���������� ��	
������
��
����	���
������
���	��	
����	�

�������������������	������ 	����!����!"# $�� %�%

&'()*+,-.(/0+1234)(*30)*3+563037+-/89:0)*3+;9(8<)+5630373+=>:979?5:/@.6
+

;):)AB2+,CDCE+CFD+FC+FC+-/8*+,
+

5GB*0/+,32ABHI/**0J'3)*KLB7
+

MNOPQRSTUVQWTXYXZQ[X\]XN̂Q_]XN\XQ̀abcU]dbO\

MNOPQeU]cUOQfgaX]̂QhXTXOXdX]X\Q̀abcU]dbO\

RZ]PQhi]PQWTbSUQjWk̂Q_]XN\XQ̀abcU]dbO\

RZ]PQhi]PQlSmbQW\YUVb]̂QnbTYbSQ_UNabNQ̀abcU]dbO\

oU]dpadqp]QraYUsQo]ptUdd
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_̀ a���
bcbd




,<'<*&->e<3-f)()&ghe&7-3iC(&'0,-'27j&-4.(&2'230)0)&7h3>&'0,-'-.&F-,-7()-

,-)'(5-.-3(O50..0,27e0&F-32>27&G-370'0&63)280&'?;&@kDC@B$


32*.297(+)'&+*&,<'<*&->e<3-l'&ghe&7-3iC(&'0,-'27&m7F322&12)32'&+*&G+.(7(9'j&+)&7F2

7<3>('F&G+.(7(9-.&.(*2O&7F2&)-7(+)-.('7&-97(+)&G-37,&9-'2


4HI&)JKLMN&OPQQROSSTU%THI%HNVSDA%EWXDSY-'''WDE@


6ZMQ&[
-L?QN\]Q&[
7\K&5MQÎ&[
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~���
s�dq�r




7h3>0,2f42&5+423).2:52;&G+Gh.23&>h.7h3&=2&-3-/2'>&'?;&$DDC$kk


5+423)(i-7(+)&()&7<3>2,;&G+G<.-3&9<.7<32&-)4&-3-/2'�<2


4HI&)JKLMN&OPQQROSSTU%THI%HNVSDA%EWXDSY-'''WkAA


6ZMQ&[
-L?QN\]Q&[
7\K&5MQÎ&[
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Öz 
Otantik lider örgüt içerisinde bir sinerji yaratmakta ve pozitif örgütsel sonuçla-

rın oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle otantik lider pozitif ve ileri bir liderlik tü-

rü olarak kabul edilmektedir. Otantik liderliğin anahtar bileşenlerinden birini şeffaflık 

gibi etik değerler oluşturmaktadır. İşte bu gibi etik değerler takipçilerin liderlerine gü-

venmesine neden olmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada otantik liderlik konusu örgütsel 

güven perspektifi açısından incelenmiştir. Araştırma kapsamında yer alan veriler, Tar-

sus ilçesinde faaliyet gösteren bir devlet kurumunda çalışan 60 personelden anket yön-

temiyle elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen bu veriler SPSS 20.0 programıyla analiz 

edilmiş ve analiz sonucunda araştırmanın bağımlı değişkeni örgütsel güven ile ana ba-

ğımsız değişkeni otantik liderlik arasında pozitif yönde ve çok yüksek düzeyde anlamlı 

bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bağımlı değişken ile alt bağımsız değişkenler arasın-

daki ilişkiler incelendiğinde ise örgütsel güven ile otantik liderliğin dört alt boyutu (iliş-

kilerde şeffaflık, özfarkındalık, içselleştirilmiş ahlak anlayışı ve bilgiyi dengeli değerlen-

dirme) arasında da pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptan-

mıştır. Çalışanların demografik özelliklerinin otantik liderlik ve örgütsel güven algıları 

üzerindeki etkisinin de araştırıldığı bu çalışmada ise sadece eğitim düzeyinin çalışanla-

rın otantik liderlik ve örgütsel güven algıları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

bulunmuştur. Ortalamalar incelendiğinde ise lise mezunu çalışanların örgütsel güven 

düzeyinin ve otantik lider algısının diğer eğitim seviyesindeki çalışanlara göre daha 

yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Otantik Liderlik, Liderlik, Güven Kavramı, Örgütsel Gü-

ven, Güven Türleri 

 

Abstract 
Authentic leadership creates synergy within an organization and leads to the 

formation of positive organizational consequences. Therefore, authentic leader is consid-

ered as a positive and advanced leadership type. Ethical values like transparency consti-

tute one of the key components of authentic leadership. Such ethical values enable fol-

lowers to trust their leaders. For this reason, in this study, authentic leadership subject is 
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evaluated in terms of organizational trust perspective. Within the scope of research, data 

is obtained by survey method from 60 staff working in a public institution carrying on 

business in Tarsus district. Afterwards, these obtained data is analyzed with SPSS 20.0 

program and as a result of the analysis, it is determined that there is a positive and very 

high level of significant relationship between organizational trust, which is dependent 

variable of the research, and authentic leadership, which is main independent variable. 

When the relationships between dependent variable and sub independent variables are 

examined, it is determined that there is a positive and very high level of significant rela-

tionship also between organizational trust and four sub dimensions of authentic leader-

ship (relational transparency, self-awareness, internalized moral perspective and bal-

anced processing). In this study that the effect of employees’ demographic characteristics 

on authentic leadership and organizational trust is searched, it is found that only educa-

tion level has a meaningful effect on employees’ authentic leadership and organizational 

trust perceptions. When the averages are examined, it is determined that the level of or-

ganizational trust and authentic leader perception of high school graduate employees 

are higher compared to employees from other educational levels.   

Keywords: Authentic Leadership, Leadership, Trust Concept, Organizational 

Trust, Trust Types 

  

 

1. GİRİŞ 

Teknoloji ve iletişimde meydana ge-

len gelişmeler dünyanın gittikçe küresel bir 

köy haline gelmesine, örgütlerin daha karma-

şık bir örgüt yapısına ve çalışanlarının ise 

farklı kişilik özelliklerine sahip olmalarına 

neden olmaktadır. Farklı kişilik özelliklerine 

sahip çalışanların birbiriyle ilişki kurmaların-

da ve bu ilişkilerin sürdürülmesinde güven 

duygusu oldukça önemli bir rol oynamakta-

dır. Çalışanlar arasında yaşanan güven duy-

gusu onlar üzerinde birleştirici bir etki yarat-

maktadır. Bu birleştirici etki otantik liderlik 

tarzında da aynen görülmektedir. Güven 

duygusu sadece çalışanlar arasındaki ilişkiyi 

değil otantik liderlik tarzında da görüldüğü 

üzere yönetici ile çalışan arasındaki ilişkiyi de 

belirlemektedir. 

Gerek otantik liderlik gerekse örgütsel 

güven kavramları örgütsel başarımı etkileyen 

iki önemli kavramdır. Örgütsel güven bir 

örgütte ancak otantik liderin göstereceği lider-

lik tarzı ile kurulabilmektedir. Örgütsel güven 

duygusunu bir örgüt içerisinde inşa edilmesi 

o kadar kolay değildir bir örgütte güven duy-

gusunu oluşturmak çok çaba ve zaman gerek-

tirmektedir.  

Örgütsel güven duygusu bir örgütte 

ancak liderin adaletli, verdiği sözleri tutması, 

dürüst ve şeffaf davranması ile mümkün ol-

maktadır ki bu erdemler de zaten otantik 

liderliğin temelini oluşturan kavramlardır. 

Otantik liderler örgüt içerisinde güven orta-

mına dayalı bir örgüt kültürü inşa ederek 

örgütsel amaçların başarımını kolaylaştırmak-

tadırlar. Çünkü güven düzeyinin yüksek ol-

duğu örgütlerde çalışanlar tüm enerjilerini 

işlerine vererek enerjilerini performansa ve 

verimliliğe yansıtmaktadırlar. 

İşletmelerin rekabet avantajını yaka-

layabilmelerinde ve sürdürülebilir üstünlüğü 

sağlayabilmelerinde örgütsel güven oldukça 

önemli bir etkiye sahiptir. Örgüt içerisinde 

paylaşılan etik normlar örgütsel güvenin ve 

otantik liderliğin temellerini oluşturmaktadır. 

Otantik lider örgüt içerisinde oluşturduğu bu 

güven ortamı sayesinde çalışanların değişime 

olan direncini kırmakta örgüt içerisinde yara-

tıcılığı ve yeniliği ise teşvik etmektedir. 

Örgütsel güven karşılıklı etkileşim 

sonucu oluşan bir süreçtir. Bu etkileşim süre-

cinde taraflar birbirinden zarar görmeyecekle-

rine ve risk altında olmadıklarına örgüt içeri-

sinde sağlanan örgütsel güven sayesinde ina-

nırlar. Örgütsel güvenin iki boyutu bulun-

maktadır. Bunlar örgüte güven ve yöneticiye 

güven şeklindedir ki otantik liderlik yönetici-

ye güven boyutunda kendini hissettirmekte-



 

 

Otantik Liderlik ve Örgütsel Güven                                                                                                                            439 
 

 
 

 
 

dir.  

Hızlı değişimin yaşandığı günümüz iş 

dünyasında çalışanların lidere olan güveni 

önemli bir konu haline gelmiştir. Özellikle 

otantik liderlik gibi bazı liderlik türleri örgüt 

içerisinde takım ruhunun gelişmesine imkân 

sağlayarak örgütsel güvenin örgüt içerisinde 

tesis edilmesini sağlamaktadır. Örgütsel gü-

venin örgüt içerisinde tesis edilmesinde lider-

liğin rolü göz ardı edilemeyeceğinden dolayı 

bu çalışmada örgütsel güven ortamının oluş-

masına büyük katkı sağladığı düşünülen li-

derlik türünden biri olan otantik liderlik ile 

örgütsel güven arasında var olduğu düşünü-

len ilişki araştırılmıştır.  

Coşar (2011)’da yapmış olduğu çalış-

masında Dünya’da ve Türkiye’de yapılan 

otantik liderlik ile ilgili mevcut çalışmaları 

incelemiş ve otantik liderliğin bireysel ve ör-

gütsel bağlamda farklı değişkenlerden etki-

lendiği ve farklı değişkenleri etkilediği sonu-

cuna varmıştır. Bunun yanında Coşar (2011) 

otantik liderliğin ardılları ile olan ilişkisini 

incelendiği bu çalışmasında hem yabancı hem 

de yerli yazında kısıtlı sayıda çalışmanın 

mevcut olduğunu görmüştür. Gerek Coşar 

(2011)’ın çalışmasında gerekse çalışmamızda 

yaptığımız alanyazın taraması sonucunda 

otantik liderlik ile örgütsel güven arasındaki 

ilişkinin incelendiği bir çalışmaya rastlanma-

mış olmasından dolayı bu çalışma özgün bir 

nitelik taşımaktadır ve bu özelliğinden dolayı 

bu çalışmanın literatüre büyük katkı sağladığı 

düşünülmektedir (Coşar, 2011: 99). Ayrıca bu 

çalışma eğer bir işletmede olumlu liderlik 

tarzından biri olan otantik liderlik tarzı des-

teklenirse bu liderlik tarzının işletmeye gerek 

örgütsel gerekse bireysel anlamda olumlu 

sonuçlar doğuracağına dikkat çekmesi açısın-

dan oldukça önemli olduğu görülmektedir. 

Yine bu çalışma işletmelerin otantik liderlik 

tarzını örgüt içerisinde desteklemeleri ile in-

san kaynağını etkin bir şekilde yönetebilecek-

lerine ve özellikle örgütün insan kaynağından 

etkin bir şekilde yararlanılabileceğine dikkat 

çekmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın örgüt-

lerin yönetim becerilerini geliştirmeye ve ya-

rının liderlerini yetiştirmeye büyük katkı sağ-

layacağı düşünülmektedir. 

 

2. OTANTİK LİDER 

Otantik liderliği tanımlamaya geçme-

den önce otantik kavramını tanımlamakta 

fayda bulunmaktadır. Otantiklik “kendi ken-

dini bilmek, kendini doğru olarak ifade ede-

bilmek” tir. Birey; kendi öz değerlerine, kişili-

ğine, tercihlerine ve duygularına bağlı olduğu 

ölçüde otantiktir”. Otantik lider ise “kendi 

düşünceleri, davranışları ve diğerleri tarafın-

dan nasıl algılandığının farkında olan, kendi-

sinin ve diğerlerinin değerleri, ahlaki bakış 

açıları, bilgileri ve güçlü yönlerini bilen; için-

de bulunduğu ortamı tanıyan, kendine güve-

nen, umudu olan, iyimser ve sorunların çabuk 

üstesinden gelebilen ahlaklı bireyler” dir 

(Ünnü, 2009: 1263).  

Otantik liderlik teorisi örgütsel psiko-

loji literatürü içerisinde gelişmiş bir kavram-

dır. Otantiklik, kişisel farkındalık ve kendini 

düzenleme olduğundan dolayı otantik lider 

izleyiciler arasındaki ahlaki davranışları teş-

vik etmekte, kötü davranışları ise azaltmakta-

dır. Otantik liderler takım performansına 

olumlu katkıda bulunmaktadırlar. Otantik 

liderler, öz farkındalığı, içselleştirilmiş ahlaki 

perspektifi, dengeli bilgi işlemeyi, takipçilerle 

çalışan liderlerin ilişkisel şeffaflığını ve pozitif 

kişisel gelişimi büyütmek için olumlu psikolo-

jik durum ile pozitif etik ikliminin her ikisini 

teşvik eden bir liderlik modelini örgüt içeri-

sinde ortaya koymaktadırlar. Otantik liderler 

bir örgütte sürdürülebilir gerçek performans, 

iş ilişkisi, yaratıcılık, iş memnuniyeti, personel 

güçlendirme, yönetici ve personel kimliği gibi 

birçok bireysel düzeyde pozitif sonuçların 

doğmasına yol açmaktadırlar. Aynı zamanda 

otantik liderler örgüt içerisinde pozitif bir 

çalışma ortamı sağlamakta ve takım üyeleri-

nin birbirine yardım etmesini sağlayacak bir 

örgüt kültürü oluşturmaktadırlar. Otantik 
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liderler takım koçluğu görevini üstlenerek de 

grup üyeleri arasında bilgi paylaşımını ve 

öğrenme iklimini desteklemekte ve grup üye-

lerinin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkma-

sına ve takımların verimliliğinin artmasına 

neden olmaktadırlar. Otantik liderler yalnızca 

yukarda belirtilen iç süreçleri etkilememekte 

aynı zamanda örgütsel güvenin oluşmasına 

da destek vermektedirler. Bir örgüt içerisinde 

otantik liderler takipçileri tarafında taklit 

edilmekte bu nedenle de onların davranışları 

örgüt içerisinde bir ayna görevi görmektedir. 

Bu nedenle grup seviyesinde otantik liderlik 

tarzı daha fazla kabul görmektedir (Lyubov-

nikova vd. 2017: 60). 

Otantik lider çalışanlara; etik, güvene 

dayalı, yardımsever ve pozitif bir örgütsel çatı 

sağlamaktadır. Otantik lider kendini tanıma-

nın, değerlere göre davranmanın, dengeli ve 

önyargısız karar almanın ve güvene dayalı 

ilişkileri inşa etmenin önemi üzerinde dur-

maktadır. Bu nedenle otantik lider iş dünya-

sında gittikçe popülarite kazanmakta ve uy-

gulamada destek bulmaktadır (Kiersch & 

Peters, 2017: 149). 

Liderlik gelişim programını kurmaya 

yardımcı olacak otantik liderlik teorisinin dört 

boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlardan birin-

cisi; kişisel farkındalık, kişinin kendi kişisel 

değerlerindeki farkındalığı ve güveni, moti-

vasyonları, duyguları ve bilinci içermektedir. 

İkinci boyut ise önyargısız süreçleri, karar 

verme süreçlerinde tüm ilgili bilgi ve tecrübe-

yi inkâr etmeden karar vermenin gerekliliği 

üzerinde durmaktadır. Üçüncü boyut ise ce-

zadan kaçınmak, ödül elde etmek ya da diğer-

lerini memnun edici davranmaktan daha çok 

kişinin kendi benliği ile uyumlu hareket et-

mek gerektiğini savunmaktadır. Dördüncü 

boyut ise otantik ilişkisel yönelim, kişinin 

kendini ifşa etmesi ve güven temelli ilişkilerin 

gelişiminin önemi üzerinde durmaktadır. 

Böylece bu dört boyutlu model otantik öğren-

ci liderlik gelişimine rehberlik etmek için bir 

çerçeve olarak kullanılabilir (Kiersch & Peters, 

2017: 154). 

Otantik liderlik son zamanlarda mev-

cut liderlik teorilerinin bir uzantısı olarak 

ortaya çıkmıştır. Otantik liderlik; örgütsel 

bağlılık, iş ilişkileri, örgütle bütünleşme ve 

örgütsel vatandaşlık gibi personel davranışla-

rını pozitif yönde etkilemektedir (Erkutlu & 

Chafra, 2017: 415). Otantik liderler; çalışanlara 

özerklik, güvenlik, enerjilerini hedefe yönelik 

çabalara odaklama, güven, fırsatlardan yarar-

lanma ve problemleri çözmek için farklı yollar 

bulma imkânı sağlamaktadırlar. Otantik lider-

ler takipçilerinin iç iş motivasyon duygularını 

da desteklemektedirler. Bu sayede takipçileri-

nin iş ilişkilerini de geliştirmektedirler. Otan-

tik lidere; yüksek ahlaki standartlara uyma, 

doğruluk, dürüstlük ve onların olumlu itibar-

larının takipçiler arasında olumlu beklentileri 

beslemesi, örgütün yararına gönüllü olarak 

liderle işbirliği yapma gibi davranışlar örnek 

olarak gösterilebilmektedir. Ayrıca otantik 

liderler izleyicilerine görev başarımı için ken-

dilerini daha güçlü ve konforlu hissetmelerini 

de sağlamaktadırlar. Otantik liderler çalışan 

haklarına karşı adil ve sorumluluk sahibidir-

ler. Otantik liderler; şeffaf, açık, saygın ve 

başkalarına saygılı oldukları için çalışan hak-

larını ihlal etme olasılıkları da düşüktür (Er-

kutlu & Chafra, 2017: 416). 

Otantik liderlik eğitimle kazanılan bir 

şey değil, yaşam tecrübesinin bir sonucu ola-

rak elde edilen bir liderlik tipidir (Fusco, 2016: 

120). Otantiklik takım üyelerinin birbirine 

sıkıca bağlanmasına ve liderin oldukça yük-

sek kredibiliteye sahip olmasına ve ilham 

verici bir liderlik tarzı sergilemesine neden 

olmaktadır (Zielinski, 2015: 16). Otantikliğin 

sütunlarından yani ayaklarından birisi hesap 

sorulabilirliktir. Otantik lider sonuçların so-

rumluluğunu ister iyi ister kötü olsun üzerine 

almaktadır (Zielinski, 2015: 19). 

Otantik liderlik yeni gelişen liderlik 

teorilerinden birisi olup, liderlik literatürü 

içerisinde geniş kabul görmüş bir kavramdır. 

Otantik liderlik, liderlik teorisi içerisinde ha-

len emekleme aşamasında bulunmaktadır 

(Billsberry & North-Samardzic, 2016: 2). Otan-

tik liderliğin ortaya çıkmasında; karizmatik, 

dönüşümsel, manevi ve etik liderlik teorileri-
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nin etkili olduğu düşüncesi geniş kitlelerde 

kabul bulmuştur. Otantik liderler; iyimserlik, 

yüksek standart ve değerler, bilişsel ve duy-

gusal gelişim, optimal benlik, umut ve direniş 

gibi kendine has liderlik özelliklerini yansıt-

maktadırlar (Billsberry & North-Samardzic, 

2016: 3). Otantik liderlik davranışının sergi-

lenmesinin önde gelen en önemli sebeplerin-

den birisi ise ahlaki kaygılardır. Otantik lider-

ler örgüt içerisinde sergiledikleri ahlaki dav-

ranışlar ile örgüt içerisinde gerçekleşebilecek 

sahtekârlıkların da önüne geçebilmektedirler 

(Sendjaya, 2016: 128).  

Otantik liderler örgüt içerisinde yaşa-

nan pozitif davranışları destekledikleri gibi 

yaşanabilecek fiziksel şiddet ve duygusal 

tükenmişlik gibi negatif duyguların da önüne 

geçmektedirler (Datta, 2015: 62). Otantik lider-

ler hangi personelin yaratıcılık kapasitesine 

sahip olduğunu öngörebilmekte ve takımın 

potansiyelini tahmin edebilmektedirler. Otan-

tik liderler ayrıca pozitif iş ikliminin oluşma-

sına da katkıda bulunmaktadırlar. Otantik 

liderler etkin yönetim ve liderlik performan-

sına da olumlu yönde katkıda bulunmaktadır-

lar (Datta, 2015: 63). İşletmeler otantik liderler 

sayesinde rekabetçi pazar koşullarında sürdü-

rülebilirliği sağlamaktadırlar (Zubair & Ka-

mal, 2015: 152). Otantik liderler organizasyon 

içerisinde lider üye etkileşimini de artırmak-

tadırlar (Hirst vd. 2016: 486). Otantik liderler; 

kendilerini takipçilerine açarak ve gizli ajan-

dalarını azaltarak onlarla etkin iş ilişkileri 

kurmaktadırlar (Xiong & Fang, 2014: 923). 

 

3. ÖRGÜTSEL GÜVEN 

Arslan (2009) örgütsel güveni, belirli 

amaçların gerçekleşmesi için örgütsel yapı 

içerisinde örgüt üyelerinin birbirleri ile olan 

ilişkilerinde doğruluk, inanç, bağlılık, sami-

miyet gibi değerlerin oluşturulduğu ve oluş-

turulan bu değerlerin davranışlarla somutlaş-

tığı bir süreç olarak tanımlamaktadır (Paşa & 

Işık, 2017: 137).  

Güven kırılgan bir kavramdır genel-

likle yavaş adımlarla inşa edilirken, bir anda 

da yok olabilmektedir. Güvenin bozulduğu 

örgütlerde; düşük örgütsel bağlılık, azalan 

insan ilişkileri, düşük örgütsel performans, 

personel moralinde azalma,  bozulan ürün 

kalitesi, devamsızlık ve personel devir ora-

nında artış, ihmal ve sabotaj gibi olumsuzluk-

lar yaşanmaktadır (Gilbert & Tang, 1998: 322).  

Örgütsel güvenin tesis edildiği örgüt-

lerde ise çalışanların örgütle bütünleşmesi 

sağlanmakta, çalışanların işe karşı bağlılığı 

artmakta, iş tatmini gerçekleşmekte, çalışanla-

rın moral ve motivasyonu artırılarak problem-

lerin azaltılması sağlanmaktadır. Böylelikle 

çalışanların daha rahat karar verebileceği bir 

örgüt ortamı oluşturulmaktadır. Ayrıca örgü-

te duyulan güven sayesinde personelin de-

vamsızlık ve işten ayrılma niyetleri de azal-

maktadır (Karcıoğlu & Naktiyok, 2015: 21). 

Bir örgütte güveni besleyen dört te-

mel faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden 

ilki açık iletişim, ikincisi çalışanlara kararlarda 

daha fazla söz sahibi olma hakkı verilmesi, 

üçüncüsü kritik bilginin paylaşımı, dördün-

cüsü ise hislerin ve algıların gerçek paylaşı-

mıdır (Gilbert & Tang, 1998: 322).  

Güven liderlik etkinliğinde kritik bir 

faktörü oluşturmaktadır. Güven iletişimin 

verimliliğini ve etkinliğini artırmakta, insan-

ların risk algısını azaltmakta ve istenen iş 

davranışlarını ise teşvik etmektedir (Rua & 

Araújo, 2016: 47). 

Güven oluşumu ile ilgili çeşitli model-

ler ileri sürülmüştür. Bu modellerin farklılığı 

modellerin güveni farklı faktörler açısından 

açıklamasından ileri gelmektedir.  

Mayer, Davis ve Schoorman’ın Güven 

Modeline göre bir örgütte örgütsel güvenin 

tesis edilmesi üç faktöre bağlı olarak açıklan-

maktadır. Bu faktörler; güvenilenin özellikleri 

(yetenek, yardımseverlik ve dürüstlük), gü-

venme eğilimi ve risk faktörüdür (Mayer & 

Davis, 1995: 715). Yetenek, yardımseverlik ve 

dürüstlük güven ortamının oluşmasında ol-

dukça önemli bir faktördür. Bu üç faktör bir-
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biriyle ilişkisiz gibi görünseler de birbirlerin-

den ayrı tutulamazlar (Mayer & Davis, 1995: 

720). Bu modelde en önemli kritik bileşen 

risktir. Eğer güvenin seviyesi algılanan risk 

eşiğini aşarsa, güvenen kişi risk alma ilişkisi-

ne girme eğilimi gösterecektir (Mayer & Da-

vis, 1995: 726). 

Mishra’nın Güven Modelinde ise 

Mishra (1996) hem örgütler hem de bireyler 

için geçerli dört boyutlu bir güven modeli 

geliştirmiştir. Bu boyutlar; yeterlik, açıklık, 

ilgililik ve itimat edilirliktir (Shockley-Zalabak 

vd. 2000: 36).  

Cummings ve Bromiley’in Güven 

Modelinde ise Cummings ve Bromiley (1996) 

güveni bireysel ve örgütsel güven olmak üze-

re ikiye ayırmışlardır (Cummings & Bromiley, 

1996: 303). Aynı zamanda Cummings ve Bro-

miley (1996) güveni duygusal, bilişsel ve ni-

yetsel parçalardan oluşan bir olgu olarak ifa-

de etmişlerdir. Yine bu modelde Cummings 

ve Bromiley (1996) güvenin boyutlarını; bağlı-

lığı koruma, dürüst bir şekilde tartışma ve 

avantaj sağlamaktan kaçınma olarak ifade 

etmişlerdir (Cummings & Bromiley, 1996: 

305). 

Jones ve George’un Güven ve Güven-

sizliğin Oluşumu Modelinde ise Jones ve Ge-

orge (1998) güven ve güvensizliğin oluşumu-

nu zaman içerisinde gerçekleşen performansa 

bağlamışlar ve güveni koşullu ve koşulsuz 

güven olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Jones 

ve George (1998) koşullu güveni karşı tarafın 

farklı değerlere sahip olduğu ya da güvenilir 

olduğu konusunda net belirtilerin olmadığı 

bir durum olarak tanımlamışlardır. Bu güve-

nin zamanla ve ortak değerler paylaşıldıkça 

koşulsuz güvene dönüşebileceğini ifade et-

mişlerdir. Ayrıca koşulsuz güvenin daha sür-

dürülebilir bir yapıya sahip olduğunu da 

belirtmişlerdir. Koşulsuz güvende karşılıklı 

etkileşim yüksektir. Bu güven türünde bireyin 

karşı tarafla benzer duygu, değer ve tutumla-

rın benimsenmesi söz konusudur (Jones & 

George, 1998: 539). 

Bir örgütte güvenin tahsis edilebilme-

si için çalışanların birbirine ve günümüzde 

işletmeler lider yöneticiler tarafından yönetil-

diği için yöneticilerine güvenmeleri gerek-

mektedir. Örgüt içerisinde güvenin tesis 

edilmesinde etkili olan lider yönetici tiplerin-

den biriside otantik liderdir. Bu çalışmada 

otantik liderlik ile otantik liderliğin ardılla-

rından biri olan örgütsel güven arasında var 

olduğu düşünülen ilişki araştırılmaktadır. 

 

4. OTANTİK LİDERLİK VE ÖR-

GÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİ 

Literatür araştırmaları sonucunda 

otantik liderlik ile örgütsel güven konuları 

üzerine yapılmış birçok esere rastlanılmasına 

karşın bu iki kavram arasındaki ilişkiyi ince-

leyen çalışmalara ise daha az rastlanılmıştır. 

Bu iki kavram arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalardan bazıları şunlardır; 

Clapp-Smith vd., (2009) ise Çin’in orta 

batısında bulunan 26 küçük perakende kıyafet 

zinciri mağazalarında çalışan 89 personele 

yaptıkları bir çalışmada güvenin hem pozitif 

psikolojik sermaye ile performans arasındaki 

ilişkiye hem de otantik liderlik ile performans 

arasındaki ilişkiye arabuluculuk etkisi oldu-

ğunu tespit edilmişlerdir (Clapp-Smith vd. 

2009: 227). 

Hassan & Ahmed (2011) ise Malez-

ya’da faaliyet gösteren rasgele seçilmiş lokal 

bankalarda çalışan 395 personelle yaptıkları 

bir çalışmada otantik liderlik tarzının kişilera-

rası güven ile işe bağlanma kavramları üze-

rinde bir etki yaratıp yaratmadığını araştır-

mışlardır. Bu araştırma sonucunda sergilenen 

otantik liderlik tarzının otantik liderliğin bir 

alt bileşeni olan lidere olan güveni destekle-

diği, işe olan bağlılığı ise artırdığını tespit 

etmişlerdir (Hassan & Ahmed, 2011: 1036).  

Kliuchnikov (2011) ise Doğu Avrupa 

ülkelerinde eğitim, üretim ve hizmet sektö-

ründe çalışan benzer özelliklere sahip rasgele 

seçilmiş 66 kişi üzerinde yaptığı bir çalışmada 

otantik liderliğin örgütsel bağlılığın üç alt 

boyutu üzerinde önemli bir etkiye sahip ol-

duğunu ve güvenin ise bu etkiye arabulucu-

luk ettiğini tespit etmiştir (Kliuchnikov, 2011: 

70). 
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Hsieh & Wang (2015) ise toplamda 36 

şirkette çalışan 77 ekip amiri ve 345 personel 

üzerine yaptıkları bir çalışmada otantik lider-

liğin personelin iş ilişkileri üzerine bir etkisi 

olup olmadığını araştırmışlar ve bu araştırma-

lar sonucunda personel güveninin bu ilişkiye 

arabulucu bir etkisi olduğunu tespit etmişler-

dir (Hsieh & Wang, 2015: 2329). 

Stander vd., (2015) ise Güney Afri-

ka’da 27 devlet hastanesinde çalışan 633 per-

sonel üzerinde yapısal eşitlik modeli kullanı-

larak yaptıkları bir çalışmada otantik liderli-

ğin iyimserliğin ve güvenin bir ön belirleyicisi 

olduğunu, örgütsel güvenin ise otantik lider-

lik ile işe bağlılık arasındaki ilişkiye arabulu-

culuk ettiğini tespit etmişlerdir (Stander vd. 

2015: 675). 

Agote vd., (2016) ise İspanya’da 102 

deneyimli insan kaynakları yöneticileri üze-

rinde yapısal eşitlik modeli uygulayarak yap-

tıkları bir çalışmada otantik liderlik ile takip-

çilerin güveni ve olumlu duyguların deneyimi 

arasında doğrudan pozitif yönlü bir ilişki 

olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca Agote vd., 

(2015) otantik liderlik algısı ile negatif duygu-

ların deneyimi arasındaki ilişkiye güvenin 

arabulucu bir etkisi olduğunu belirlemişler-

dir. Çalışmanın sonucunda ise insan kaynak-

ları yöneticilerinin otantik liderlik kavramını 

daha iyi anlamaları için onlara bu konuda 

eğitim verilmesi gerektiği önerilmiştir. Ayrıca 

insan kaynağı yöneticilerine güven inşa etmek 

için  farklı eylemleri kolaylaştırmaları da öne-

rilmiştir (Agote vd. 2015: 35). 

Görüldüğü üzere otantik liderlik ile 

örgütsel güven üzerine yapılmış yabancı ya-

yınlara az da olsa rastlanılmasına rağmen 

Türk literatüründe bu tür yayınlara neredeyse 

hiç rastlanılmaktadır. Bu nedenle bu çalışma-

nın literatüre ve şirketlerin yönetim tarzına 

büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

5. ARAŞTIRMANIN METODOLO-

JİSİ 

Araştırmanın yöntemi; araştırmanın 

amacı, evreni ve örneklemi, veri toplama me-

todu, araştırmanın modeli ve hipotezleri, 

araştırma verilerinin analizi ve araştırmadan 

elde edilen bulgular şeklinde bir süreç olarak 

ele alınmıştır. 

5.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Otantik liderlik algısı ile örgütsel gü-

venin araştırıldığı çalışmanın amacı; örgütler-

de çalışanların bir liderlik türü olan otantik 

liderlik ile örgüte güven düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki olup olmadığını incelemek, 

eğer anlamlı bir ilişki var ise otantik liderliğin 

hangi alt boyutunun örgütsel güveni ne dü-

zeyde etkilediğini ve otantik lider algısının 

örgütsel güven duygusuna etki derecesini 

açıklamaktır. 

Diğer bir amaç ise çalışanların otantik 

liderlik ve örgütsel güven değişkenlerinin 

bazı demografik değişkenlere göre farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu 

demografik değişkenler; çalışanların cinsiyeti, 

yaşı, medeni durumu, eğitim durumu, çalış-

ma süresi ve gelir durumudur. 

5.2. Araştırmanın Evreni ve Örnek-

lemi 

Araştırmanın evrenini Tarsus ilçesin-

de faaliyet gösteren bir devlet kurumunda 

çalışan 89 personel oluşturmaktadır. Anketler 

bu kamu kurumunda; analiz için yeterli sayı-

da beyaz yakalı çalışanları bulundurduğu, 

katılımcıların soruları doğru okuyup doğru 

bir şekilde yorumlayıp cevaplayabilecekleri 

eğitim düzeyine sahip oldukları, soruları ce-

vaplamaya istekli oldukları ve katılımcılara 

ulaşmanın zaman ve maliyet açısından avan-

taj sağlayacağı düşünüldüğü için yapılmıştır. 

Araştırmada tam sayım yöntemi kullanılmış-

tır. Dağıtılan anketlerin yalnızca 62 tanesi geri 

dönmüş ve bu anketlerden 2 tanesi eksik dol-

durulduğu için geçersiz sayılarak 60 anket 

değerlendirmeye alınmıştır. Dolayısıyla an-

ketlerin geri dönüşüm oranı %67’dir.  
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5.3. Araştırmanın Veri Toplama Me-

todu 

Araştırmanın birinci kısmında 

Walumbwa ve arkadaşları (2008) tarafından 

geliştirilen orijinal otantik liderlik ölçeği kul-

lanılmıştır. 16 sorudan oluşan bu ölçek 5’li 

likert tarzında hazırlanmıştır. Beş basamaklı 

likert tipinde  “1 Hiçbir zaman”, “2 Çok sey-

rek”, “3 Ara sıra”, “4 Sık sık” ve “5 Her za-

man” ifadelerini içermektedir. Otantik liderlik 

ölçeğinin; öz farkındalık, bilgiyi dengeli de-

ğerlendirme, içselleştirilmiş ahlak anlayışı ve 

ilişkilerde şeffaflık olmak üzere dört boyutu-

nun olduğu görülmektedir. 

Araştırmanın ikinci kısmında ise çalı-

şanların güven düzeyini ölçmek için Nyhan 

ve Marlow (1997) tarafından geliştirilen ve 

İşcan ve Sayın (2010) tarafından uyarlanan 12 

maddelik bir örgütsel güven ölçeği kullanıl-

mıştır. Örgütsel güven ölçeği 5’li likert tarzın-

da hazırlanmıştır. Bu 5’li likert tarzında “1 

Kesinlikle katılmıyorum”, “2 Katılmıyorum”, 

“3 Kararsızım”, “4 Katılıyorum”, “5 Kesinlikle 

katılıyorum” değerlerini içermektedir. Örgüt-

sel güven ölçeği iki boyuttan oluşmaktadır. 

Bu boyutlar; yöneticiye ve örgüte olan güven-

dir. 

 5.4. Araştırmanın Modeli ve Hipo-

tezleri 

Araştırmada tarama modeli kullanıl-

mıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni örgüt-

sel güven, ana bağımsız değişkeni otantik 

lider, alt bağımsız değişkenler; bilgiyi dengeli 

değerlendirme, ilişkilerde şeffaflık, içselleşti-

rilmiş ahlak anlayışı ve özfarkındalıktır. Bu 

kapsamda geliştirilen kavramsal model Şekil 

1’de ifade edilmiştir.

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırmanın Kavramsal Modeli 

 

Araştırmanın Hipotezleri; 

H1a: Otantik liderlik ile örgütsel gü-

ven arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H1b: Otantik liderlik algısı arttıkça ça-

lışanların örgütsel güveni artar. 

H1c: Otantik lider algısı yaşa göre an-

lamlı bir farklılık göstermektedir. 

H1d: Otantik lider algısı cinsiyete göre 
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anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H1e: Otantik lider algısı iş deneyimine 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H1f: Otantik lider algısı gelir düzeyine 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H1g: Otantik lider algısı medeni du-

ruma göre anlamlı bir farklılık göstermekte-

dir. 

H1h: Otantik lider algısı eğitim duru-

muna göre anlamlı bir farklılık göstermekte-

dir. 

H1 ı: Çalışanların örgütsel güveni yaşa 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H1j: Çalışanların örgütsel güveni cin-

siyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte-

dir. 

H1k: Çalışanların örgütsel güveni iş 

deneyimine göre anlamlı bir farklılık göster-

mektedir. 

H1l: Çalışanların örgütsel güveni gelir 

düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermek-

tedir. 

H1m: Çalışanların örgütsel güveni 

medeni duruma göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H1n: Çalışanların örgütsel güveni eği-

tim durumuna göre anlamlı bir farklılık gös-

termektedir. 

5.5. Araştırma Verilerinin Analizi 

Araştırmadan elde edilen bulgular 

SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Scien-

ces) programı kullanılarak değerlendirilmiş-

tir. Araştırma ölçeklerinin iç tutarlılığının 

tespitinde güvenilirlik analizi, bağımlı ve 

bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi sına-

mak, eğer anlamlı bir ilişki var ise yönünü ve 

şiddetini saptamak amacıyla korelasyon ana-

lizi, farklılık hipotezlerine yönelik olarak One-

Way Anova Analizi ve Independent-Samples 

T testi kullanılmıştır. 

5.6. Araştırmadan Elde Edilen Bulgu-

lar 

Tablo 1’de araştırmaya katılan çalı-

şanların demografik sorulara ilişkin frekans 

değerleri yer almaktadır. Bu tabloya göre, 

örneklem hacminin %61,7’sinin kadın, 

%38,3’ünün ise erkek olduğu ve %65’i evli 

iken %35’inin bekâr olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılanların yaşları incelendiğin-

de; %75’inin 25 ile 38 yaş aralığında olduğu 

saptanmıştır. Bu çalışanların eğitim düzeyleri 

detaylandırıldığında %65’lik bir çoğunluğun 

lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. İş dene-

yimi incelendiğinde tüm çalışanların en az 1 

yıl iş deneyimine sahip olduğu, %75’inin ise 1 

ile 8 yıl arasında bir iş deneyimine sahip ol-

duğu saptanmıştır. Bu çalışanların gelir dü-

zeyleri ölçüldüğünde, %55’inin aylık 1501 TL 

ile 2500 TL arasında bir gelire sahip olduğu 

anlaşılmıştır.

 

Tablo 1: Veri Sağlayıcıların Temel Bilgileri (N=60) 

 Frekans Yüzde % 

 Cinsiyet  

Erkek 23 % 38,3 

Kadın 37 % 61,7 

Yaş 

18-24 2                 % 3,3 

25-31 24 % 40,0 

32-38 21 % 35,0 

39-45 9 % 15,0 

46-52 1 % 1,7 

53 yaş ve üzeri 3 % 5,0 
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Eğitim Düzeyi 

Lise 14 % 23,3 

Önlisans 7 % 11,7 

Lisans 39 % 65,0 

İş Deneyimi 

1-4 yıl 21 % 35,0 

5-8 yıl 24 % 40,0 

9-12 yıl 3 % 5,0 

13-16 yıl 3 % 5,0 

17-20 yıl 4 % 6,7 

21 yıl ve üzeri 5 % 8,3 

Medeni Durum 

Evli 39 % 65,0 

Bekar 21 % 35,0 

Aylık Gelir Düzeyi 

1500TL ve altı 1 % 1,7 

1501-2500 TL 33 % 55,0 

2501-3500TL 25 % 41,7 

3501-4500 TL 1 % 1,7 

 

Tablo 2’de araştırmada uygulanan öl-

çeklerin güvenilirliğinin test edilmesinde 

kullanılan alfa katsayıları (Cronbach’s Alpha) 

yer almaktadır. Gerçekleştirilen analizler so-

nucunda; otantik liderlik ölçeğinin güvenilir-

lik katsayısı 0.934, örgütsel güven ölçeğinin 

güvenilirlik katsayısı 0.944 saptanmıştır. Öl-

çeklerin tümü değerlendirildiğinde ise güve-

nilirlik katsayısı 0.962 belirlenmiştir. Buna 

göre; araştırmada kullanılan ölçeklerin çok 

yüksek iç tutarlılığa sahip olduğu saptanmış-

tır.

 

Tablo 2: Güvenilirlik Analizi 

 Cronbach's Alpha N of Items 

Ölçeklerin Tümü 0.962 28 

Otantik Liderlik 0.934 16 

Örgütsel Güven 0.944 12 

 

Tablo 3’te araştırmanın bağımlı de-

ğişkeni ile ana bağımsız değişkeni ve alt ba-

ğımsız değişkenleri arasındaki korelasyon 

analizi görülmektedir. Bu tabloya göre araş-

tırmanın bağımlı değişkeni örgütsel güven ile 

ana bağımsız değişkeni otantik liderlik ara-

sında pozitif yönde ve çok yüksek düzeyde 

anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bağımlı değiş-

ken ile alt bağımsız değişkenler incelendiğin-

de, örgütsel güven ile otantik liderliğin dört 

alt boyutu arasında da pozitif yönde ve yük-

sek düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.
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Tablo 3: Korelasyon Analizi  

  Örgütsel Güven 

         Otantik Liderlik 
Pearson Correlation 1.000 

Sig. (2-tailed)  0.000 

* İlişkilerde Şeffaflık 
Pearson Correlation 0.799 

Sig. (2-tailed) 0.000 

* Özfarkındalık  
Pearson Correlation 0.729 

Sig. (2-tailed) 0.000 

* İçselleştirilmiş Ahlak Anla-

yışı 

Pearson Correlation 0.616 

Sig. (2-tailed) 0.000 

* Bilgiyi Dengeli   Değer-

lendirme 

Pearson Correlation 0.729 

Sig. (2-tailed)  0.000 

 

Tablo 4’te örgütsel güven ile otantik 

liderlik arasındaki ilişkiye yönelik çoklu reg-

resyon analizi görülmektedir. Gerçekleştirilen 

regresyon analizi incelendiğinde F değerinin 

istatistiksel anlamlılık değerinin 0.05’ten kü-

çük (p<0.05) olmasından dolayı kurulacak 

regresyon modelinin de istatistiksel olarak 

anlamlılık ifade ettiği saptanmıştır.

 

Tablo 4: Otantik Liderlik & Örgütsel Güven - ANOVA 

                                                                   Sum of Squares Mean Square F Sig. 

Örgütsel Güven 

Regression 4099.398 2049.699 

56.354 0.000 Residual 2073.202 36.372 

Total 6172.600  

 

Forward yöntemiyle gerçekleştirilen 

çoklu regresyon analizinin ANOVA sonuçları 

Tablo 5’te ifade edilmektedir. Bu tabloya göre, 

çalışanların örgütsel güvenindeki değişimin 

%66’sını otantik lider algısındaki değişimin 

açıkladığı, modelde otantik liderliğin dört alt 

boyutundan sadece “ilişkilerde şeffaflık” ve 

“özfarkındalık” alt boyutlarının istatistikî 

olarak anlamlılık gösterdiği saptanmıştır.

 

Tablo 5: Otantik Liderlik & Örgütsel Güven -  Model Özeti 

  β T Sig. R2 Adjusted 

R2 

Örgütsel Güven 

Constan  Constant 8.822 2.534 0.014 

0.815 0.664 İlişkilerde Şeffaflık 1.383 4.754 0.000 

Özfarkındalık  0.671 2.093 0.041 

 

Çalışanların lidere yönelik otantik li-

der algısı sonucunda örgütsel güven düzeyi-

nin alabileceği değer aşağıdaki şekilde formü-

le edilebilir; 

 “Örgütsel Güven = 8.822 + (1.383 x İlişkilerde 

Şeffaflık) + (0.671 x Özfarkındalık)” 

Elde edilen bu formüle göre; çalışan-

ların otantik lider algısı detaylandırıldığında,  

lidere yönelik ilişkilerde şeffaflık algısındaki 1 

birimlik artışın örgütsel güveni 1.383 birim 

arttırdığı, özfarkındalık algısındaki 1 birimlik 

artışın ise örgütsel güveni 0.671 birim arttırdı-
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ğı saptanmıştır. 

Araştırmada öne sürülen farklılık hi-

potezlerine uygun analiz yöntemlerinin sap-

tanması için gerçekleştirilen normallik testi 

Tablo 6’da ifade edilmiştir. Tabloda yer alan 

test sonucuna göre; her iki değişkenin de an-

lamlılık değerinin 0.05’ten büyük olduğu, 

dolayısıyla otantik liderlik ve örgütsel güven 

değişkenlerinin normal dağılım gösterdiği 

saptanmıştır. Buna bağlı olarak, bu değişken-

lere yönelik farklılık analizlerinde parametrik 

teknikler kullanılmış ve gerçekleştirilen ana-

lizler aşağıda belirtilmiştir.

 

Tablo 6: Normallik Testi 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Otantik Liderlik 0.091 60 0.200* 0.964 60 0.077 

Örgütsel Güven 0.093 60 0.200* 0.962 60 0.058 

 

Tablo 7’de otantik liderlik ve örgütsel 

güven ile cinsiyete yönelik farklılık analizi 

görülmektedir. Gerçekleştirilen analizler so-

nucunda her iki değişkenin de anlamlılık 

değerinin 0.05’ten büyük olduğu saptanmış-

tır. Buna göre, çalışanların örgütsel güven ve 

otantik liderlik algısının cinsiyete göre anlam-

lı bir farklılık göstermediği saptanmıştır.

  

Tablo 7: Otantik Liderlik, Örgütsel Güven ve Cinsiyete Yönelik Independent-Samples  

T Testi 

 

 

Levene's Test for 

Equality of Varian-

ces 

t-test for Equality of Means 

 F Sig. t Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Otantik Li-

derlik 

Equal varian-

ces assumed 
6.142 0.016 0.747 58 0.458 2.90012 3.88379 

Equal varian-

ces not assu-

med 

  

0.812 57.264 0.420 2.90012 3.57061 

Örgütsel 

Güven 

Equal varian-

ces assumed 
1.401 0.241 0.695 58 0.490 1.89659 2.72790 

Equal varian-

ces not assu-

med 

  

0.729 53.643 0.469 1.89659 2.60157 

 

Tablo 8’de çalışanların yaşları ile 

otantik liderlik ve örgütsel güven düzeyleri 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Gerçekleştirilen 

analizler sonucunda her iki değişkenin de 

anlamlılık değerinin 0.05’ten büyük olduğu 

saptanmıştır. Buna göre, çalışanların örgütsel 

güven ve otantik liderlik algısının yaşa göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmış-

tır.
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Tablo 8: Otantik Liderlik, Örgütsel Güven ve Yaşa Yönelik One-Way Anova Analizi 

 
 

N Mean 

Std. Devia-

tion Std. Error F Sig. 

Otantik Lider-

lik 

18-24 2 71.0000 19.79899 14.00000 

1.121 0.360 

25-31 24 64.7917 13.21060 2.69660 

32-38 21 60.2381 16.63101 3.62918 

39-45 9 58.7778 13.04586 4.34862 

46-52 1 48.0000 . . 

53 yaş ve üzeri 3 75.0000 5.00000 2.88675 

Örgütsel Güven 

18-24 2 47.5000 9.19239 6.50000 

1.596 0.177 

25-31 24 44.0000 9.62786 1.96528 

32-38 21 45.7143 10.44578 2.27946 

39-45 9 40.8889 10.95952 3.65317 

46-52 1 32.0000 . . 

53 yaş ve üzeri 3 57.0000 3.00000 1.73205 

 

Tablo 9’da çalışanların eğitim durum-

ları ile otantik liderlik ve örgütsel güven dü-

zeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Gerçek-

leştirilen analizler sonucunda her iki değişke-

nin de anlamlılık değerinin 0.05’ten küçük 

olduğu saptanmıştır. Buna göre, çalışanların 

örgütsel güven düzeyinin ve otantik liderlik 

algısının eğitim düzeyine göre anlamlı bir 

farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ortalamalar 

incelendiğinde; lise mezunu çalışanların ör-

gütsel güven düzeyinin ve otantik lider algı-

sının diğer eğitim seviyesindeki çalışanlara 

göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.

  

Tablo 9: Otantik Liderlik, Örgütsel Güven ve Eğitim Durumuna Yönelik One-Way  

Anova Analizi 

 
 

N Mean 

Std. Devia-

tion Std. Error F Sig. 

Otantik Lider-

lik 

Lise 14 70.5000 13.32869 3.56224 

3.371 0.041 Önlisans 7 65.5714 12.64723 4.78020 

Lisans 39 59.4359 14.44918 2.31372 

Örgütsel Güven 

Lise 14 49.3571 12.08054 3.22866 

3.152 0.050 Önlisans 7 48.4286 9.41377 3.55807 

Lisans 39 42.3590 9.07422 1.45304 

 

Tablo 10’da çalışanların medeni du-

rumları ile otantik liderlik ve örgütsel güven 

düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Ger-

çekleştirilen analizler sonucunda her iki de-

ğişkenin de anlamlılık değerinin 0.05’ten bü-

yük olduğu, dolayısıyla çalışanların örgütsel 

güven ve otantik liderlik algısının medeni 

duruma göre anlamlı bir farklılık göstermedi-

ği belirlenmiştir. 
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Tablo 10: Otantik Liderlik, Örgütsel Güven ve Medeni Duruma Yönelik  

Independent-Samples T Testi  

 

 

Levene's Test for 

Equality of Varian-

ces 

t-test for Equality of Means 

 F Sig. t Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Otantik 

Liderlik 

Equal variances 

assumed 
1.509 0.224 -0.906 58 0.369 -2.51282 2.77268 

Equal variances 

not assumed 

  
-0.847 33.978 0.403 -2.51282 2.96706 

Örgütsel 

Güven 

Equal variances 

assumed 
0.029 .866 -1.572 58 0.121 -6.12454 3.89578 

Equal variances 

not assumed 

  
-1.565 40.543 0.125 -6.12454 3.91346 

 

Tablo 11’de çalışanların iş deneyimi 

ile otantik liderlik ve örgütsel güven düzeyleri 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Gerçekleştirilen 

analizler sonucunda her iki değişkenin de 

anlamlılık değerinin 0.05’ten büyük olduğu 

saptanmıştır. Buna göre, çalışanların örgütsel 

güven ve otantik liderlik algısının iş deneyim-

lerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

saptanmıştır.

 

Tablo 11: Otantik Liderlik, Örgütsel Güven ve İş Deneyimine Yönelik One-Way Anova Analizi 

 
 

N Mean 

Std. Devia-

tion Std. Error F Sig. 

Otantik Lider-

lik 

1-4 yıl 21 67.8571 10.93748 2.38675 

1.855 0.118 

5-8 yıl 24 57.0833 15.70632 3.20604 

9-12 yıl 3 63.6667 18.50225 10.68228 

13-16 yıl 3 63.6667 18.58315 10.72898 

17-20 yıl 4 57.2500 11.95478 5.97739 

21 yıl ve üzeri 5 71.6000 14.32829 6.40781 

Örgütsel Güven 

1-4 yıl 21 48.0952 7.93665 1.73192 

2.034 0.088 

5-8 yıl 24 41.1667 9.78760 1.99789 

9-12 yıl 3 44.6667 13.31666 7.68838 

13-16 yıl 3 43.3333 13.31666 7.68838 

17-20 yıl 4 39.2500 12.47330 6.23665 

21 yıl ve üzeri 5 52.6000 11.78134 5.26878 

 

Tablo 12’de aylık gelir düzeyleri ile 

otantik liderlik ve örgütsel güven düzeyleri 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu tabloya 

göre, her iki değişkenin de anlamlılık değeri-

nin 0.05’ten büyük olduğu belirlenmiştir. Bu-

na göre, çalışanların örgütsel güven ve otantik 
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liderlik algısının aylık gelir düzeylerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmış-

tır.

 

Tablo 12: Otantik Liderlik, Örgütsel Güven ve Aylık Gelir Düzeyine Yönelik One-Way  

Anova Analizi 

 
 

N Mean 

Std. Devia-

tion Std. Error F Sig. 

Otantik Lider-

lik 

1500TL ve altı 1 78.0000 . . 

1.725 0.172 
1501-2500 TL 33 65.5455 11.56258 2.01279 

2501-3500TL 25 59.0000 17.30848 3.46170 

3501-4500 TL 1 48.0000 . . 

Örgütsel Güven 

1500TL ve altı 1 42.0000 . . 

0.596 0.620 
1501-2500 TL 33 45.4545 9.55605 1.66350 

2501-3500TL 25 44.3200 11.29056 2.25811 

3501-4500 TL 1 32.0000 . . 

 

Bu çalışmada çalışmanın amacına 

bağlı olarak 8 hipotez öne sürülmüş ve bu 

hipotezlerin sınanması için 60 çalışandan an-

ket yöntemiyle veri elde edilmiştir. Elde edi-

len veriler SPSS 20.0 programıyla işlenmiş, 

gerçekleştirilen analizler sonucunda oluşturu-

lan hipotezlere yönelik test matrisi Tablo 13’te 

ifade edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SONUÇ 

Liderlik güven temelli bir organizas-

yon oluşturmak için gerekli en önemli faktör-

lerden birisidir. Liderlik bir örgütte sadece 

güven ortamının oluşmasını değil oluşan bu 

güven ortamının artırılmasına da katkıda 

bulunmaktadır. Örgütsel güvenin oluşması ve 

artırılmasında etkili olan liderlik tipinden 

birisi de otantik liderdir. Otantik lider bir 

örgüt içerisinde çeşitli araçlarla otantik güveni 

tesis edebilmektedir. Liderin bir örgütte otan-

tik güveni tesis edebilmesi için; çalışanların 

duygularını ve düşüncelerini anlamalı, çalı-

şanlara verdiği sözde duracağını ve güvenilir 

olduğunu hissettittirmeli, sorumluluk almaya 

hevesli olmalı, örgüt içerisinde bütünleştirici 

bir rol oynamalı, örgütsel misyonu, vizyonu, 

değerleri ve iletişimi geliştirerek uygulamalı, 

  Tablo 13: Araştırma Hipotezlerinin Test Matrisi 

 Hipotez Sonuç Anlamlılık Anlamlılık Sonuç Hipotez 

H1a Kabul 0.000 0.041 Kabul H1h 

H1b Kabul 0.000 0.177 Ret Edildi H1ı 

H1c Ret Edildi 0.360 0.469 Ret Edildi H1j 

H1d Ret Edildi 0.420 0.088 Ret Edildi H1k 

H1e Ret Edildi 0.118 0.620 Ret Edildi H1l 

H1f Ret Edildi 0.172 0.125 Ret Edildi H1m 

H1g Ret Edildi 0.403 0.050 Kabul H1n 
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stratejik plana örgütsel güveni dahil etmeli, 

örgütü örgütsel kurallar, prosedürler ve poli-

tikalara göre yönetmeli, örgüt içerisinde eşit-

liği sağlamalı, çalışanlarına sorumluluk vere-

rek onları güçlendirmeli, iletişim kanallarını 

açık tutmalı, kollektif kimlik oluşturmalı ve 

problemleri çözücü bir yaklaşım izlemelidir.  

Yukarıda da belirtildiği üzere örgüt 

için pek çok faydası olan otantik liderlik tar-

zının yine örgüt için pek çok faydası olan bir 

diğer faktör olan örgütsel güven ile olan iliş-

kisi bu çalışmada incelenmiş ve inceleme so-

nucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda 

araştırmanın bağımlı değişkeni örgütsel gü-

ven ile ana bağımsız değişkeni otantik liderlik 

arasında pozitif yönde ve çok yüksek düzey-

de anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Yine yapılan 

korelasyon analizi sonucunda bağımlı değiş-

ken örgütsel güven ile alt bağımsız değişken-

ler (ilişkilerde şeffaflık, özfarkındalık, içselleş-

tirilmiş ahlak anlayışı ve bilgiyi dengeli de-

ğerlendirme) arasındaki ilişki incelenmiş ve 

inceleme sonucunda örgütsel güven ile otan-

tik liderliğin dört alt boyutu arasında da yine 

pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir 

ilişki tespit edilmiştir.  

Örgütsel güven ile otantik liderlik 

arasındaki ilişkiye yönelik yapılan çoklu reg-

resyon analizi sonucunda ise örgütsel güven-

deki değişimin %66’sını otantik lider algısın-

daki değişimin açıkladığı, modelde otantik 

liderliğin dört alt boyutundan sadece “ilişki-

lerde şeffaflık” ve “özfarkındalık” alt boyutla-

rının istatistiki olarak anlamlılık gösterdiği 

saptanmıştır. 

Ayrıca çalışanların demografik özel-

liklerinin otantik liderlik ve örgütsel güven 

algıları üzerindeki etkisi Independent-

Samples T Testi ve One-Way Anova Analizi 

ile araştırılmış bu analizlerin sonucunda çalı-

şanların sadece eğitim düzeylerinin anlamlı 

bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Orta-

lamalar incelendiğinde ise lise mezunu çalı-

şanların örgütsel güven düzeyinin ve otantik 

lider algısının diğer eğitim seviyesindeki çalı-

şanlara göre daha yüksek olduğu saptanmış-

tır. 

Yapılan yazın araştırmaları sonucun-

da otantik liderlik ile örgütsel güven üzerine 

yapılmış çalışmalara çok sık rastlanılmasına 

karşın, bu iki kavram arasındaki ilişkinin 

incelendiği çalışmalara ise daha az rastlan-

maktadır. Bu nedenle bu çalışma literatürde 

var olan bir eksikliği giderdiği için özgünlük 

açısından literatüre önemli katkılar sağlamak-

tadır. Çalışmanın günümüzde çağdaş yönetim 

yaklaşımlarını uygulayarak rekabette öne 

geçmek isteyen işletmelere yol göstermesi ve 

farkındalık oluşturması açısından büyük kat-

kılar sağladığı düşünülmektedir. 
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