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Abstract 

Pygmalion effect is a phenomenon which states that an authority figure will 
cause high performance of a positive and high expectation. Golem effect, 
contrary to pygmalion effect, states that behaviours which reflect negative 
expectations will result in negative and low perfromance. As for galatea 
effect, it defends the opinion that the autochthonous expectations will affect 
his/her own performance of a person. Thus, high personal expectations will 
result in high performance. In this research, which of the effects are more 
effective upon bank employees’ performance was searched via 
phenomenology pattern that is one of the qualitative research methods. 
Within this scope, qualitative interviews were made with 9 bankers who 
works in two private banks.While analysing data, Maxda 12 qualitative data 
analysis programme was used. The findings were grouped into four 
categories such as a manager’s level of expectation, level of self-expectation, 
individual performance level and sense of a manager’s behaviours. 
Accordingly, it was determined that most of the attenders had golem effect. 
Moreover, pygmalion and galatea effects were also established. Also, galatea 
effect occurred in attenders who had pygmalion effect. In light of these 
findings, prophecy self-fulfilled upon attenders. 

 

 

Kehanet Kendini Gerçekleştirir mi? Banka Çalışanlarının 
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Özet 

Pigmalyon etkisi bir otorite figürünün olumlu ve yüksek beklentilerinin 
yüksek performansa neden olacağını; golem etkisi ise olumsuz beklentileri 
yansıtan davranışların olumsuz ve düşük performansla sonuçlanacağını ifade 
eden ve yazında  “kendini gerçekleştiren kehanet” olarak adlandırılan 
olgulardır. Galatea etkisi ise, pigmalyon veya golem etkisindeki gibi 
başkalarının değil kişinin kendisinden olan beklentilerinin kendi 
performansını etkileyeceği vurgulanmaktadır. Buna göre yüksek kişisel 
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 beklentiler yüksek performansla sonuçlanacaktır. Bu çalışmada banka 
çalışanlarının performansları üzerinde hangisinin daha etkili olduğu nitel 
araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni ile araştırılmıştır. Bu kapsamda 
iki özel bankada çalışan 9 bankacı ile nitel görüşmeler yapılmıştır. Verilerin 
analizinde Maxqda 12 nitel veri analiz programı kullanılmıştır. Elde edilen 
bulgular, yönetici beklenti düzeyi, öz beklenti düzeyi, kişisel performans 
düzeyi ve yönetici davranışları algısı olmak üzere dört kategoride 
toplanmıştır. Buna göre katılımcıların çoğunluğunda golem etkisinin 
oluştuğu görülmüştür. Bunun yanısıra pigmalyon ve galatea etkileri de tespit 
edilmiş, pigmalyon etkisi oluşan katılımcılarda aynı zamanda galatea etkisi 
de görülmüştür. Bu bulgular ışığında katılımcılar üzerinde kehanet kendini 
gerçekleştirmiştir. 

1. Giriş 

Beklentiler kişilerin davranışlarına yön veren, onların hedeflerine ulaşmalarını 
sağlayan (veya engelleyen) önemli güdülerdir. Bu beklentiler ve beklentiyi 
yansıtan davranışlar bir otorite figürü tarafından gerçekleştirilebileceği gibi 
beklentiyi üreten ve davranışa neden olan kişinin kendisi de olabilmektedir. 

İnsanlar kendileri üzerinde etkisi olan başka insanların (öğrenciler 
öğretmenlerinin, astlar yöneticilerinin, çocuklar anne ve babalarının gibi)  
beklentilerine uygun hareket etme eğilimdedirler. Beklentiler algılanır ve ona 
uygun davranışlar sergilenmeye çalışılır. Bu davranışlar kimi zaman yüksek 
performans sergilemek ve verimliliği arttırmak, kimi zamansa meşruiyet 
kazanmak ve kabul görmek için gerçekleştirilir. Böylelikle otorite figürünün 
yüksek beklentisinin yüksek performansa, düşük beklentisinin ise düşük 
performansa neden olacağı düşünülür. Kişilerin performansları üzerindeki olumlu 
beklentinin olumlu etkisi “pigmalyon etkisi”, olumsuz beklentinin olumsuz etkisi 
ise “golem etkisi” olarak adlandırılmaktadır. Yazında “kendini gerçekleştiren 
kehanet” olarak betimlenen bu iki olgu ilk defa Merton (1948)’un çalışmasında 
kullanılmıştır. Merton (1948, s.193) aynı adlı çalışmasında, “eğer bir insan bir 
durumu gerçek olarak tanımlarsa bu durumun sonuçları gerçek olacaktır” olarak 
ifade edilen Thomas teoreminden yola çıkarak kendini gerçekleştiren kehaneti; 
“başlangıçta bir durumun yanlış tanımlanması, aslında yanlış olan düşüncenin 
gerçekleşmesine neden olan yeni bir davranış uyandırmasıdır” şeklinde 
tanımlamıştır (1948, s.195). Rosenthal ve Jacobson (1968) ise, Merton’un bu 
çalışmasından yola çıkarak öğretmenlerin sınıf ortamında öğrencilerinden olan 
beklentilerinin davranışlarına yansıması ve beklentilerin öğrencilerin öğrenmeleri 
üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmalarında kendini gerçekleştiren kehaneti, 
“başkasının kendisiyle ilgili beklentisini algılayan bir kişinin sonunda bu beklentiyi 
doğrulamasına neden olan süreç” olarak ifade etmişlerdir (s.19).  

Kişiyi etkileyen beklentiler her zaman başkaları tarafından yaratılmaz, bazen 
kişinin özbeklentileri de davranışlarını dolayısıyla performansını etkiler. Galatea 
etkisi olarak adlandırılan bu olgu, kendini gerçekleştiren kehanetle ilişkili olarak 
kişilerin kendilerinden daha çok şey beklemelerine neden olan ve yöneticilerden 
bağımsız olarak kendi ürettikleri beklenti etkisidir (Eden ve Kinnar, 1991, s.770). 
Galatea etkisine göre yüksek kişisel beklentiler kişisel performansı da olumlu 
etkileyecektir. 
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Alan yazında pigmalyon etkisi konusunda ilk deneysel araştırmanın Rosenthal ve 
Jacobson (1968) tarafından yapıldığı görülmektedir. Araştırmacılar söz konusu 
çalışmada öğretmen beklentilerinin öğrencilerin öğrenmesi üzerindeki etkisini 
araştırmışlardır. Golem etkisiyle ilgili ilk çalışma Babad, Rosenthal ve Inbar (1982) 
tarafından yine öğretmenlerin beklentileri ve öğrencilerin başarıları üzerine 
yapılmıştır. Galatea etkisi ise ilk defa Eden ve Ravid (1982)’in askeriye üzerinde 
yaptığı çalışmada kullanılmıştır. Yazında pigmalyon, golem ve galatea etkileri ile 
ilgili çalışmaların çoğunlukla eğitim kurumlarında öğretmenlerin beklentilerinin 
öğrencilerin öğrenmelerine etkisi üzerine yoğunlaştığı görülmektedir (Alpert, 
1975; Babad, 1985; Babad, Bernieri ve Rosenthal, 1989; Stoicescu ve Chinea, 2013; 
Chang, 2011; Winter, Pedersen, Nielsen ve Andersen, 2016; Rowe ve O’Brien, 
2002; Li, 2016). Yapılan birçok çalışmayla öğretmen beklentilerinin öğrencilerin 
öğrenmeleri üzerinde etkili olduğu yönündeki hipotezlerin kabul edilmesi üzerine 
kendini gerçekleştiren kehanet çalışmalarının işletmelerde de uygulanabilirliği, 
yönetici beklentilerinin astların performansı üzerinde de etkili olup olmadığı 
sorgulanmaya başlanmıştır. Bunun üzerine askeriye, gıda, sağlık gibi farklı 
örgütlerde pigmalyon, golem ve galatea etkileri çalışılmıştır (Eden ve Zuk, 1995; 
Reynolds, 2002; Jenner, 1990). 

Konu ile ilgili ulusal yazında oldukça az sayıda çalışmaya rastlanılmış olup bu 
çalışmalarda nitel araştırma yöntemleri kullanılmamıştır. Uluslararası yazında ise 
nitel araştırmaların oldukça sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu çalışmada 
banka çalışanlarında pigmalyon, golem ve galatea etkileri nitel araştırma 
yöntemlerinden olgu bilim deseniyle araştırılacaktır. Çalışmada her bir etki ayrı 
birer olgu olarak ele alınacak ve katılımcıların kendi deneyimleri yoluyla 
açıklanacaktır. Her bir etkinin örgütsel yaşamları, performansları üzerindeki 
etkileri katılımcıların kendi algıları ve yorumlarıyla betimlenecektir. Bu bağlamda 
öncelikle yöneticilerin beklentileri ile özbeklentilerin katılımcıların performansları 
üzerinde etkisi araştırılacaktır. Buradan hareketle kehanetin kendini gerçekleştirip 
gerçekleştirmediği katılımcıların görüşleri doğrultusunda değerlendirilecektir.  

2. Literatür Taraması 

2.1. Kendini Gerçekleştiren Kehanet 

Kendini gerçekleştiren kehanet yazında ilk defa Merton (1948) tarafından 
kullanılmıştır. Merton’un tanımına göre kendini gerçekleştiren kehanet 
“başlangıçta bir durumun yanlış tanımlanması, aslında yanlış olan düşüncenin 
gerçekleşmesine neden olan yeni bir davranış uyandırmasıdır” (1948, s.195). 
Merton kişilerin yanlış beklentilerinin gerçekleşeceğini veya başkalarının 
beklentilerini yerine getirmek için kişinin davranışlarını değiştirerek kendi 
gerçekliğini oluşturacağını ifade etmektedir. Ancak Merton’un tanımındaki asıl 
nokta, durumun başlangıçta yanlış tanımlanmasıdır, dolayısıyla durum doğru 
tanımlanmış ise kendini gerçekleştiren kehanetten söz edilemeyecektir (Hawes, 
2005, s.3). Watzlawick (1984, s.392)’e göre kendini gerçekleştiren kehanet; 
tamamıyla yapılması beklenen veya öngörülen olayların ortaya çıkmasına neden 
olan ve dolayısıyla kendi doğruluğunu teyit eden varsayım veya öngörüdür. 
Rosenthal ve Jacobson (1968) kendini gerçekleştiren kehaneti, “başkasının 
kendisiyle ilgili beklentisini algılayan bir kişinin sonunda bu beklentiyi 
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doğrulamasına neden olan süreç” olarak ifade etmişlerdir (s.19). Söz konusu süreç 
üç adımdan oluşmaktadır (Sharma ve Sharma, 2015, s.42); birinci adımda bir kişi 
başka bir kişi hakkında yanlış bir inanca sahip olur, ikinci adımda yanlış inanca 
sahip olan kişi başkalarına karşı bu yanlış inancına uygun şekilde davranır ve 
üçüncü adımda hakkında yanlış düşünülen kişi, karşılaştığı davranışı teyit ederek 
yanlış inanca uygun davranış gösterir.  

Kavramın tanımlamalarında asıl noktanın bir kişinin başka bir kişinin kendisiyle 
ilgili beklentilerini, inançlarını, düşüncelerini algılayarak, kendi davranışlarını o 
beklentiye uygun hale getirmesi ve sonuçta bu beklentinin doğrulanması olduğu 
görülmektedir. Bazı insanlarda kendini gerçekleştiren kehanetin etkileri daha 
küçük davranış değişikliklerine neden olurken kişisel ve durumsal özelliklere göre 
bazı kişilerde etkisi daha büyük olabilmektedir. Yapılan yüzlerce çalışmada kendini 
gerçekleştiren kehanetin geçerliliği araştırılmış ve geçerli olduğunu gösteren 
yeterli veriye ulaşılmıştır (Yücel, 2013, s.102-103). Bu nedenle yöneticilerin 
örgütlerinde astlarının performansını arttırmak için, astlarının kişisel ve durumsal 
özelliklerini dikkate alarak kendini gerçekleştiren kehanetin olumlu 
sonuçlanmasını sağlamaları verimlilik artışı için önemlidir. 

2.2. Kendini Gerçekleştiren Kehanet Olarak Pigmalyon, Golem ve Galatea 
Etkileri 

Rosenthal ve Jacobson (1968)’ın öğretmenlerin beklentilerinin öğrenciler 
üzerindeki etkileri konusunda yaptıkları deney sonuçlarında, bir kişinin 
beklentilerinin başka bir kişinin davranışlarını etkileyeceğinin, bir tür kendini 
gerçekleştiren kehanet görevi göreceğinin ortaya konması eğitim alanında bu 
konuda çok sayıda araştırma yapılmasına neden olmuştur. Yapılan bu çalışmaların 
çoğu kendini gerçekleştiren kehanetin olumlu türü olarak adlandırılabilecek 
pigmalyon etkisi üzerine yoğunlaşmıştır. Eğitimde pigmalyon etkisi, öğretmenlerin 
beklentilerindeki artışın öğrencilerin performansını arttırmasıdır. Yapılan birçok 
deneysel araştırmada pigmalyon etkisini doğrulayan sonuçlar elde edilmiştir 
(Babad, 1985; Reynolds, 2007; Li, 2016). King’in 1971 yılında sanayi stajyerleri 
üzerinde yaptığı araştırma eğitim kurumları dışında pigmalyon etkisinin 
araştırıldığı ilk çalışma olmuştur (Eden, Geller, Gewirtz, Terner, Inbar, Liberman, 
Pass, Segev, Shalit, 2000, s.172). Bu bulgulardan yola çıkarak Eden (1982) “eğer 
öğretmen beklentileri öğrencilerin performansını arttırıyorsa, yöneticinin 
beklentileri astların verimliliğini arttırabilir mi?” sorusuna cevap aramış ve Eden 
ve Ravid (1982) askeri personel arasında yaptıkları araştırmalar ile pigmalyon 
etkisinin dış geçerliliğini onaylamışlardır (Eden vd., 2000, s.172).  Eden 1990 
yılında astları kontrol ve deney grubu olarak ayırmadan pigmalyon etkisinin 
gruplar üzerindeki ilk denemesini yapmıştır (Kierein ve Gold, 2000, s. 917). Bu 
çalışmadan elde edilen bulgularla iş örgütlerinde pigmalyon liderlik yaklaşımı, 
örgüt geliştirme ve danışmanlık uygulamalarında pigmalyon etkisinin kullanılması 
konularında uygulamalar başlamıştır.  

Livinsgton’un 1988 yılında yaptığı “Yönetimde Pigmalyon” adlı çalışması yönetici 
geliştirme programlarında günümüzde dahi kullanılagelen bir kaynak 
niteliğindedir. Livingston (1988) astların kariyer gelişimlerinde ve 
performanslarının artmasında yöneticilerin beklentilerinin önemli rol oynadığını 
belirtmiştir. Livingston (1988) o güne kadar yapılan çalışmalar ışığında 
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yöneticilerin beklentilerinin astlar üzerindeki etkileri konusunda şu tespitlerde 
bulunmuştur (s.4): a) yöneticilerin astlarından ne beklediği ve bu beklenti 
doğrultusundaki davranışları astların performanslarını ve kariyer gelişimlerini 
etkiler; b) bir yöneticinin temel becerisi astları tatmin eden yüksek performans 
beklentisi yaratma becerisidir; c) yöneticiler beklentileri geliştirmede daha az 
etkiliyse sonuç olarak astların performansları azalır; d) astlardan inandıkları 
şeyleri yapmaları beklenir. 

Rosenthal (1994, s.178) yaptığı çalışmada öğretmenlerin beklenti etkisi aracılığıyla 
dört faktör teorisini geliştirmiş ve öğretmenlerin dört boyutta öğrencilerine farklı 
davranmalarının pigmalyon etkisine neden olduğunu ifade etmiştir. Roshenthal’a 
göre pigmalyon etkisine neden olan faktörler; iklim, girdi, çıktı ve geri bildirimdir. 
Roshental ilk iki faktörü merkezi faktörler, diğer faktörleri ise ek faktörler olarak 
betimlemiştir (1994, s.178). Örgütsel bağlamda pigmalyon etkisine neden olan bu 
faktörlere bakıldığında; iklim faktörü, yöneticilerin “özel” olan astları için daha 
sıcak sosyo duygusal bir ortam hazırlamalarıdır. Bu ortam kısmen sözsüz iletişim 
aracılığıyla da oluşturulabilir. Girdi faktörü; yöneticilerin “özel” astları için 
sundukları kişisel gelişimlerini olumlu etkileyecek daha zor ve daha çok sayıda 
kaynakları ifade eder. Çıktı faktörü, yöneticilerin “özel” astlarına performans 
gelişimi ve kariyer ilerlemesi için sunduğu fırsatlardır. Geri bildirim faktörü ise, 
yöneticilerin “özel” astlarının performanslarıyla ilgili sözlü veya sözsüz 
bilgilendirici geri bildirimini ifade eder (Rosenthal, 1994, s.178’den uyarlanmıştır). 
Buradan hareketle yönetim bağlamında pigmalyon etkisi, yöneticilerin astlarının 
performansına ilişkin beklentilerindeki artışın, astların performansında artışa 
neden olan etkidir (Eden ve Kinnar, 1991, s.770).   

Yazında pigmalyon etkisinin tersi olarak nitelendirilen ve kendini gerçekleştiren 
kehanetin olumsuz versiyonu olarak görülen diğer olgu golem etkisidir. Pigmalyon 
ve golem etkileri teorik olarak temel ilkelere sahip eş karşılıkları temsil eder. 
Pigmalyon etkisi beklentinin performans üzerindeki olumlu etkisini araştırırken, 
golem etkisi ters kutup olarak, olumsuz beklentilerin olumsuz sonuçlara neden 
olabileceğini gösterir (Stoıcescu ve Ghinea, 2013, s.701).  Kavram ilk defa Babad 
vd. (1982)’nin eğitim alanında yaptıkları araştırmada düşük veya olumsuz 
öğretmen beklentilerinin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisini ifade etmek için 
söz konusu araştırmacılar tarafından kullanılmıştır (Eden vd., 2000, s.172). 
Yazında golem etkisi ile ilgili çalışmaların pigmalyon etkisine göre daha az sayıda 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, golem etkisini doğrulayan önemli 
çalışmalar mevcuttur (Babad vd.,1982; Davidson ve Eden, 2000; Oz ve Eden, 1990; 
Reynolds, 2002). Buna göre, golem etkisinin sonucu olarak ya astların 
performanslarında gözle görülebilir net düşüş olacak ya da başarı düzeyi 
ulaşabileceğinden daha düşük seviyede gerçekleşecektir (Reynolds, 2007, s.477). 

Pigmalyon ve golem etkileri ile bağlantılı olarak diğer kendini gerçekleştiren 
kehanet galatea etkisidir. İlk defa Eden ve Ravid (1982)’in çalışmasında kullanılan 
galatea etkisi, pigmalyon ve golem etkilerinden farklı olarak yöneticilerin değil, 
kişinin kendi öz beklentilerine odaklanır. Galatea etkisi, pigmalyon etkisine benzer 
şekilde olumlu beklentilerin olumlu sonuçlanacağını belirtir. Ancak, pigmalyon 
etkisinin kavramsal bileşenlerini; liderlik, yöneticinin beklentileri ve başarı 
(Bayram, 2014, s.13) oluştururken, galatea etkisi öz yeterlilik, özgüven ve öz 



 

414          Bayrakçı, E. (2017). Does Prophecy Fulfilling itself?  A Phenomenologic Research about 
Pygmalion, Golem and Galatea Effects upon Bank Employees 

 

beklentilerden oluşmaktadır (McNatt ve Judge, 2004, s.551). Pigmalyon etkisinin 
aksine, galatea etkisinin bileşenlerinde yönetici ve yöneticinin beklentileri yoktur. 
Olumlu sonuca neden olan beklenti etkisini üreten astın öz beklentileridir. Galatea 
etkisi, astların kendi performanslarıyla ilgili beklentilerini yükseltmek suretiyle 
elde edilen performans artışıdır. Eden ve Kinnar (1991, s.770) bir çok yöneticinin 
astlarıyla ilgili performans beklentisini astlarına yansıtma eğiliminde olduğunu bu 
nedenle pigmalyon ve galatea etkilerinin doğal olarak birlikte görüldüklerini ve 
birbirinden ayırmanın zor olduğunu ifade etmişlerdir. Buna rağmen yazarlar aynı 
çalışmalarında astların performans beklentilerini arttırmak için mutlaka yönetici 
beklentilerinin gerekmediğini, yöneticiyi atlayarak farklı araçlar vasıtasıyla da 
galatea etkisinin oluşabileceğini belirtmişlerdir (s.770). Eden ve Ravid (1982)’in 
yaptıkları çalışma sonuçları, bazı astlara karşı yönetici beklentilerinin 
yükselmesinin pigmalyon etkisini oluşturduğunu, pigmalyon etkisinin de bazı 
astlarda galatea etkisinin görülmesine neden olduğunu göstermiştir. Bu nedenle 
bazı araştırmacılar galatea etkisini pigmalyon etkisinin bir parçası olarak ifade 
etmektedirler (Kierein ve Gold, 2000, s.914). 

3. Yöntem  

3.1. Araştırmanın Deseni ve Amacı 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. 
Christensen, Johnson ve Turner'e göre (2010) olgu bilimin birincil amacı, bir 
kişinin veya bir grup insanın yaşadığı deneyimlerin anlamını, yapısını ve özünü 
belirli bir olgu etrafında açıklamaktır (Simon ve Goes; 2011). Olgu bilim deseninde 
mevcut uygulamaların katılımcıların yaşamında ne anlama geldiği, farklı ilişkilerini 
(arkadaş, yönetim gibi) nasıl etkilediği, yaşamında ne tür sorunlara veya imkanlara 
yol açtığı gibi yeterli düzeyde anlayışa veya açıklamaya sahip olunamayan 
konulara odaklanılarak, olguların çeşitli açılardan ne anlama geldiğini ortaya 
çıkarmak amaçlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 72-73). Beklentiler kişinin içinde 
bulunduğu duruma, pozisyona, mevkiye, geçmişte yaşadığı olaylara bağlı olarak 
farklı algılanabilmektedir. Araştırmada katılımcıların yöneticilerinin beklentileri, 
öz beklentileri ve bu beklentilerin örgüt yaşamlarını, ilişkilerini, hedeflerini nasıl 
etkilediği katılımcıların deneyimleri ve algıları yoluyla açıklanmaya çalışılmıştır. 
Bu nedenle olgu bilim deseni kullanılmıştır. Her bir beklenti etkisi bir olgu olarak 
ele alınmıştır. 

Araştırmanın temel sorusu “yöneticilerin astlarından olan beklentilerinin ve öz 
beklentilerin astların performansları üzerindeki etkileri nelerdir?” olarak 
belirlenmiştir. Temel araştırma sorusuna bağlı olarak araştırmanın amaçları şu 
şekildedir: 

 Yönetici beklenti düzeylerinin nasıl olduğunu örgüt üyelerinin bakış açısıyla 
açıklamak, 

 Özbeklenti düzeylerinin nasıl olduğunu örgüt üyelerinin bakış açısıyla 
açıklamak, 

 Kişisel performans düzeylerinin hangi seviyede olduğunu örgüt üyelerinin 
bakış açısıyla açıklamak, 

 Kehanetin kendini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belirlemek. 
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Böylelikle, yöneticilerin astlarından olan beklentilerini yansıtan davranışlarını ve 
performansa olan etkisini ortaya koymak, aynı zamanda öz beklenti düzeylerinin 
performansa olan etkilerini çalışanların kendi deneyimleriyle aktarabilmek 
böylece banka çalışanlarının performanslarını arttırarak örgütlerinin verimlilik 
artışına katkıda bulunabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. 

3.2. Örneklem Belirlenme Süreci ve Katılımcılar 

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örneklem yöntemi 
kullanılmıştır. Buna göre katılımcılar iki farklı özel bankada çalışan 9 banka 
çalışanından oluşmaktadır. Araştırmacı (daha önce) özel bir bankada yaklaşık 9 
yıllık deneyime sahiptir. Bu alanın seçilmesinin nedenlerinden birisi geçmiş 
deneyimleri nedeniyle veri yaratma sürecine aktif katılımının sağlanmış olmasıdır. 
Araştırmacının iletişim halinde bulunduğu kişilerden bazılarına ulaşılarak konu 
hakkında bilgi verilmiş konu ile ilgili görüşme yapmayı kabul eden 9 kişi ile 
görüşme yapılmasına karar verilmiştir. Araştırmanın dış geçerliliğini arttırmak için 
amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 9 katılımcıdan 2 
tanesi (%22,22) yönetmen yardımcısı, 2 tanesi (%22,22) operasyon görevlisi, 1’i 
operasyon yetkilisi, 1’i (%11,11) yönetmen, 1’i (%11,11) şube müdürü, 1'i 
(%11,11) yöneticidir. Katılımcılardan birisi unvan, yaş ve çalışma süresi hakkında 
bilgi vermek istememiş kendisini “bankacı” olarak ifade etmiştir. Katılımcıların 6'sı 
(%66,67) erkek ve 3'ü (%33,33) kadındır. Katılımcılar 30-41 yaş aralığında 
bulunmaktadır. En kısa çalışma süresi 5,5 yıl en uzun çalışma süresi ise 15 yıldır.  

3.3. Veri Toplama ve Analiz Süresi 

Araştırmada katılımcılarla araştırmanın amaçlarıyla uyumlu olarak hazırlanan 5 
ana sorudan oluşan nitel görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış olarak 
hazırlanan görüşme formlarına aynı zamanda katılımcıların demografik 
özelliklerini belirlemeye yönelik sorular eklenmiştir. Bununla birlikte 
katılımcıların özellikle önemli konularda görüşlerini serbestçe belirtmelerini 
teşvik etmek için, "buna bir örnek verebilir misiniz, ne gibi imkânlar, ne gibi özel 
koşullar, nasıl özel davranışlar, nasıl hissedersiniz" gibi sondaj sorular 
sorulmuştur. Görüşmeler en kısası 13 dakika en uzunu 20 dakika olmak üzere 
Eylül 2017'de katılımcıların iş yerlerinde yapılmış ve ses kayıt cihazı ile kayıt altına 
alınmıştır. 

Ses kayıtları word belgesi halinde bilgisayar ortamına aktarılmış ve satır satır 
okunarak sistematik bir şekilde analiz edilmiştir. Görüşmelerin sistematik analizini 
kolaylaştırmak için lisansı alınan Maxqda 12 nitel veri analiz programı 
kullanılmıştır. Nitel yöntemle yapılan araştırmalarda bu tür programların 
kullanılmasının güvenirliği arttırdığı bilinmektedir (Kuş Saillard, 2010: 17). 
Katılımcıların görüşmeleri bir kaç kez okunmuş, yazında yer alan tanımlar ve 
teorilerden yararlanılarak ifadeler kodlanmış, anlam ve ilişki bakımından bir 
birine benzeyen kodlar bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Daha sonra 
bu temalar araştırmanın amaçlarıyla uyumlu olarak oluşturulan kategoriler altına 
tanımlanmıştır. 
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3.4. Araştırmanın Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışmaları   

Nitel araştırmalarda geçerlik, araştırmacının araştırdığı olguyu olduğu biçimde ve 
mümkün olduğu kadar tarafsız gözlemesi anlamına gelmektedir (Kirk ve Miller, 
1986, alıntılayan Yıldırım ve Şimşek, 2006: 255). Katılımcılarla görüşmeler aynı 
ortamda ve yüzyüze yapılmış, katılımcıların ifadelerine doğrudan alıntılarla (anlam 
kolaylığı açısından sadece noktalama işaretleri kullanılmıştır) yer verilmiş ve 
buradan yola çıkarak sonuçlar açıklanmıştır. Bu durumlar araştırmanın 
geçerliliğini etkilemektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 256-257). Araştırma 
kapsamında görüşme yapılan bazı katılımcılara kendi ifadeleri ile ilgili bulguların 
bir kısmı gösterilmiş ve bunların kendi görüşlerine ne kadar uygun olduğu 
konusunda geri dönüş istenmiştir. Katılımcı doğrulaması adı verilen bu strateji, 
araştırmacının gözlemler hakkındaki yanlış anlama ve ön yargılarını belirleme için 
kullanılan ve bunları bertaraf etmeyi sağlayacak en önemli yoldur (Maxwell, 2005, 
alıntılayan, Merriam, 2013: 207). 

Genel olarak güvenirlik yapılan araştırmalarda elde edilen bulguların yeniden 
üretilip üretilememesi ile ilgilidir. Ancak, nitel bir çalışmanın tekrarlanması aynı 
sonuçları ortaya çıkartmayabilir çünkü aynı veriler hakkında sayısız yorum 
yapılabilir. Bu nedenle nitel araştırmalarda asıl soru, ulaşılan sonuçların toplanan 
verilerle ne kadar tutarlı olduğudur (Merriam, 2013: 212). Araştırmada, 
araştırmanın yöntemi ve aşamaları mümkün olduğu kadar açık ve ayrıntılı 
açıklanmış, araştırma soruları katılımcılara açıkça ifade edilmiş ve araştırmacı 
araştırma sürecindeki konumunu açıkça ifade etmiştir. Daha önce belirtildiği gibi 
araştırmacı, araştırma alanı olarak seçilen alanda deneyim sahibidir. Nitel 
araştırmalarda, araştırmacının kendi deneyimi ve dünyayı anlama biçiminin 
araştırma sürecini etkilediği kabul edilir (Kuş Saillard, 2010: 17). Öznellik olarak 
ifade edilebilecek durum, araştırma alanının belirlenmesinde, soruların 
sorulmasında ve görüşmeler esnasında takındığı tutumda da devam etmiştir. 
Araştırmacının, görüşmelerde duygu, düşünce ve deneyimlerini paylaşması 
böylece veri yaratımı süresince aktif rol üstlenmesi, görüşmelerin daha zengin ve 
doyurucu veri sunmasını sağlamıştır (Kuş Saillard, 2010: 17).Yapılan bu çalışmalar 
nitel araştırmalarda güvenirliği sağlamanın yolları olarak görülmektedir (Yıldırım 
ve Şimsek, 2006: 261-264). 

3.5. Araştırmanın Kısıtları 

Araştırmanın önemli kısıtlarından birisi, çalışmanın pigmalyon, golem ve galatea 
etkilerinin performans üzerindeki etkilerine odaklanması nedeniyle katılımcıların 
demografik özelliklerinin analiz dışında bırakılmasıdır. Araştırmanın diğer kısıtı 
seçilen yöntem kısıtıdır. Araştırma nitel araştırma yöntemiyle yapıldığı için sınırlı 
sayıda katılımcıya ulaşılabilmiştir. 

4. Bulgular ve Tartışma 

Araştırma amaçlarıyla uyumlu olarak 5 kategori belirlenmiştir.1) yönetici beklenti 
düzeyi, 2) öz beklenti düzeyi, 3) kişisel performans düzeyi, 4) yöneticilerin 
davranışları algısı, 5) kendini gerçekleştiren kehanet. 
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4.1. Yönetici Beklenti Düzeyi İle İlgili Bulgular 

Yöneticilerinin kendileri hakkında düşüncelerinin ve beklentilerinin neler olduğu, 
yöneticinin gözünde kendisinin “özel” ve “farklı” bir çalışan olup olmadığı 
konusunda sorduğumuz soruya katılımcıların verdikleri cevaplara göre, algılanan 
yönetici beklenti düzeyleri 3 ayrı temada toplanmıştır. Buna göre sırasıyla 9 
katılımcıdan 6’sı (%66,67) yöneticisinin beklentisini ortalama düzey, 3’ü (%33,33) 
yüksek düzey, 2’si ise (%22,22) düşük düzey olduğu yönünde yorumlarda 
bulunmuştur. Katılımcı ifadelerine göre betimlenen temalar ve kodlar Tablo 1’de 
gösterilmiştir.  

Tablo 1: Algılanan Yöneticilerin Beklenti Düzeyleri Kategorisi Temalar ve Kodlar 
Ortalama Yönetici Beklenti 
Düzeyi Teması Kodlar 

Sıklık Yüzde 
Yüzde 

(geçerli) 
Toplam 

Kodlama Sayısı 
Katılımcılar 

Yapılması Gerekeni Bekler 5 55,56 83,33 11 
G1, G4, G7, 

G8, G9 
Farklı veya Özel Çalışan 
Olmaz 

2 22,22 33,33 6 G1, G6 

Toplam (Geçerli) 6 66,67 100,00 17 
 

Missing 3 33,33 - 
  

Total 9 100,00 - 
  

Yüksek Yönetici Beklenti 
Düzeyi Teması Kodlar 

Sıklık Yüzde 
Yüzde 

(geçerli) 
Toplam 

Kodlama Sayısı 
Katılımcılar 

Kişisel Başarılar Nedeniyle 3 33,33 100,00 9 G2, G3, G5 
Kişisel Özellikler Nedeniyle 3 33,33 100,00 4 G2, G3, G5 
Toplam (Geçerli) 3 33,33 100,00 13 

 
Missing 6 66,67 - 

  
Total 9 100,00 - 

  
Düşük Yönetici Beklenti 
Düzeyi Teması Kodlar 

Sıklık Yüzde 
Yüzde 

(geçerli) 
Toplam 

Kodlama Sayısı 
Katılımcılar 

Yapılan İşin Niteliği Gereği 2 22,22 100,00 5 G7, G9 
Toplam (Geçerli) 2 22,22 100,00 

  
Missing 7 77,78 - 

  
Total 9 100,00 - 

  

Araştırmaya katılan 9 katılımcının 6’sında yönetici beklenti düzeyi “ortalama” 
olarak oluşmuştur. Ortalama beklenti düzeyi algısının nedenleri katılımcı 
ifadelerinden yola çıkarak sırasıyla “yapılması gerekeni bekler” (%83,33) ve “farklı 
veya özel çalışan olmaz” (%33,33) kodları altında betimlenmiştir. Yöneticinin 
astlarından sadece yapılması gerekeni beklediği ile ilgili olarak G7 “burada herkes 
verilen işi yapıyor ve yöneticim tarafsız birisidir, beklediği de budur verilen işi 
yapmak” demiştir. Farklı veya özel çalışan olamayacağı, herkesin eşit olduğu ile 
ilgili G6 “bizim yöneticimiz kimseye özel davranmaz, özel beklentide bulunmaz zaten 
özel olması da adil olmaz, herkes bu bankanın eşit çalışanıdır, yöneticim de bunun 
farkındadır” söyleminde bulunmuştur. 

Algılanan yüksek beklenti düzeyi temasında 3 katılımcı bulunmaktadır. 
Katılımcıların verdikleri cevaplara göre yüksek beklenti düzeyi algısı “kişisel 
başarıları” (%100) ve “kişisel özellikleri” (%100) kodları altında betimlenmiştir. 
Kişisel başarıları nedeniyle yöneticilerin beklentisinin yükseldiği ile ilgili olarak G2 
“başlangıçta herkes bütünün eşit parçasıdır, siz ne kadar çok çalışırsanız, başarılı 
olursanız yönetici sizin farklı ve özel olduğunuzu düşünür, daha fazlasını 
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başaracağınızı ve öyle davranır, hissettirir size ben de yöneticimin gözünde farklı bir 
konuma yerleştiğimi düşünüyorum, böyle davranılmayı ben hakettiğimi 
düşünüyorum” söyleminde bulunmuştur. Sahip olunan kişisel özellikler nedeniyle 
yüksek yönetici beklentisi algısını G3 “bağlı bulunduğum yöneticim; yapıcı ve 
yumuşak bir üsluba sahip biri olduğum bunun yanında hedeflere ulaşma noktasında 
ekibini motive edebilen, olumsuza odaklanmayan ve alternatif çözümler sunabilen 
bir çalışan olduğum kanaatinde olduğunu düşünmekteyim, benden beklentisinin 
diğer çalışanlara göre daha fazla olması da bu nedenle” ve G5 “şu anki şubemde 
banka çalışma sayısı bakımından daha fazla bankada çalıştığım için tecrübe 
anlamında farklı olduğumu düşünüyor, daha farklı işler yaptığım için benden daha 
fazla iş bekliyor, müşteri ziyaretlerine beni gönderiyor, diğerlerinin yapamayacağı 
işleri bana veriyor……sen halledersin diyor” sözleriyle ifade etmişlerdir. 

Algılanan düşük beklenti düzeyi temasında 2 katılımcı “yapılan işin niteliği gereği” 
yöneticilerinin kendilerinden düşük beklentide olduğuyla ilgili söylemlerde 
bulunmuşlardır. Aynı katılımcılar “ortalama beklenti düzeyi” kategorisinde 
yöneticilerinin kendilerinden herkesten beklendiği kadar performans 
göstermelerini beklediklerini belirten ifadelerde de bulunmuşlardır. Ancak 
bulundukları birimde yaptıkları işin gereği olarak yöneticilerin kendilerinden olan 
beklentilerinin diğer birimlere göre düşük olduğunu da ifade etmişlerdir. Bu 
nedenle bu katılımcıların ifadeleri her iki tema altında da kodlanmıştır. Bununla 
ilgili olarak G7 “yönetimin bizden beklentisi de bellidir operasyon çalışanları olarak. 
Biz de elimizden geleni yapıyoruz, pek bir şey beklemezler bizden kendini geliştir, 
yenilik falan” ve G9 “…….operasyonda olmaz, yönetici de sizi farklı değerlendirir 
zaten üstün performans beklemez” demişlerdir. 

4.2. Yöneticilerin Davranışları İle İlgili Bulgular 

Katılımcıların yönetici beklenti düzeyleri ile ilgili soruya verdikleri cevaplarda 
yönetici beklenti algılarını yöneticilerin davranışları ile ifade ettikleri görülmüştür. 
Yöneticilerin beklentilerini yansıtan davranışlarla ilgili olarak, “kaynak/fırsat 
sağlama davranışları”, “yardım etme davranışları”, “geri bildirimde bulunma 
davranışları”, ve “kişisel yakınlık davranışları” temaları oluşturulmuştur. Her 
temanın alt kodları şu şekildedir: 
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Tablo 2: Yöneticilerin Davranışları Kategorisi Temalar ve Kodlar 

Kaynak/ Fırsat Sağlama 
Davranışları 

Sıklık Yüzde 
Yüzde 

(geçerli) 

Toplam 
Kodlama 

Sayısı 
Katılımcılar 

Eşit 6 66,67 66,67 15 
G1, G2, G5, G6, 

G7, G9 
Özel 2 22,22 22,22 8 G2, G3 
Yetersiz 2 22,22 22,22 6 G4, G8 
Toplam (Geçerli) 9 100,00 100,00 29 

 
Total 9 100,00 - 

  

Yardım Davranışları Sıklık Yüzde 
Yüzde 

(geçerli) 

Toplam 
Kodlama 

Sayısı 
Katılımcılar 

Eşit 5 55,56 55,56 12 
G1, G3, G4, G6, 

G7 
Az 4 44,44 44,44 9 G4, G5, G8, G9 
Özel 2 22,22 22,22 4 G2, G3 
Toplam (Geçerli) 9 100,00 100,00 25 

 
Total 9 100,00 - 

  
Geri Bildirim Davranışı 
/ Başarılarda Geri 
Bildirim 

Sıklık Yüzde 
Yüzde 

(geçerli) 

Toplam 
Kodlama 

Sayısı 
Katılımcılar 

Performans Değerleme 
Döneminde 

7 77,78 77,78 12 
G1, G4, G5, G6, 

G7, G8, G9 
Anında 3 33,33 33,33 5 G2, G3, G5 
Toplam (Geçerli) 9 100,00 100,00 17 

 
Total 9 100,00 - 

  
Geri Bildirim Davranışı 
/ Hatalarda Geri 
Bildirim 

Sıklık Yüzde 
Yüzde 

(geçerli) 

Toplam 
Kodlama 

Sayısı 
Katılımcılar 

Anında 6 66,67 66,67 9 
G1, G2, G3, G5, 

G7, G8 
Performans Değerleme 
Döneminde 

3 33,33 33,33 5 G4, G6, G9 

Toplam (Geçerli) 9 100,00 100,00 14 
 

Total 9 100,00 - 
  

Kişisel Yakınlık 
Davranışları 

Sıklık Yüzde 
Yüzde 

(geçerli) 

Toplam 
Kodlama 

Sayısı 
Katılımcılar 

Samimi davranışlar 2 22,22 100,00 2 G2, G5 
Toplam (Geçerli) 2 22,22 100,00 2 

 
Missing 7 77,78 - 

  
Total 9 100,00 - 

  

Katılımcıların yönetici beklentilerini yansıtan davranışlarla ilgili “fırsat/kaynak 
sağlama davranışları” temasında 6 kişi (%66,67) kendileri de dahil tüm 
çalışanların eşit fırsatlara ve kaynaklara sahip olduğunu, 2 kişi (%22,22) 
kendilerine özel kaynak ve fırsatlar sunulduğunu ve 2 kişi (%22,22) de 
kaynakların yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Eşit fırsat veya kaynak kodunda 
G1 “çalışmam için gerekli tüm kaynaklara sahip olduğumu düşünüyorum. Benim için 
özel olarak değil tüm mesai arkadaşlarım için sağladığını düşünüyorum” ve G6 
“ortam çalışanlarımız için uygun. imkanlar eşit, ekstra bir ortam hazırlanmıyor”  
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sözleriyle ifade etmişlerdir. Özel fırsat ve kaynak sağlanması ile ilgili olarak G3 
“yöneticimin mümkün olabilecek her noktada özel desteğini hissetmekteyim” 
demiştir. Yetersiz kaynak ve fırsat sağlama kodunda G4 “kendimi sürekli kendi 
çabalarımla geliştirmeye çalışıyorum, yöneticiler maalesef bu konuda yetersizler” 
söyleminde bulunmuştur. 

Yönetici beklentilerini yansıtan yardım etme davranışları temasında 5 katılımcı 
“eşit” (%55,56), 4 katılımcı (%44,44) “az” ve 2 katılımcı (%22,22) da “özel” 
davranışlarla ilgili ifadelerde bulunmuşlardır. Yöneticinin kendilerine diğer 
çalışanlar kadar yardımcı olduğuyla ilgili “eşit” kodunda G1 “zorlandığımda yardım 
almaktayım, bilmediğim hususlarda rahatlıkla yardım isteyebiliyorum ama sadece 
bana değil yardım isteyen herkese aynı şekilde yardım ediyor yöneticim” söyleminde 
bulunmuştur. Yöneticilerinin kendilerine “az” yardım ettiği ile ilgili olarak G9 “ben 
zorlandığımda bizim genel müdürlükte bizimle ilgilenen birim var onları ararım şube 
müdürü daha çok işin yapıldığına bakar” demiştir. Yöneticisinden “özel” olarak 
yardım gördüğünü G3 “yöneticimin motivasyonumun sağlanması noktasında, işlerin 
yapılması sırasında beni olumlu yönde güdülediğini, yardıma ihtiyacım olduğunda 
açıkça desteğini hissettiğimi söyleyebilirim” sözleriyle ifade etmiştir.  

Yöneticilerin beklentisini yansıtan geri bildirim davranışları ile ilgili katılımcı 
ifadelerinde başarılarda geri bildirim davranışı ile hatalarda geri bildirim 
davranışının farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu nedenle “başarılarda geri bildirim 
davranışları” ve “hatalarda geri bildirim davranışları” olmak üzere iki farklı tema 
oluşturulmuştur. Başarılarda geri bildirim davranışı temasında sırasıyla 
“performans değerleme sırasında” (%77,78)  ve “anında” (%33,33) kodları 
oluşmuştur. Performans değerleme sırasında geri bildirimde bulunma ile ilgili 
olarak G1 “başarılarla ilgili geri bildirim pek almıyoruz, sanırım zaten yapmamız 
gerekeni yaptığımızı düşünüyorlardır” söyleminde bulunmuştur. Katılımcı G5, 
başarılarda performans döneminde geri bildirim yapıldığını belirtmekle birlikte, 
büyük başarılarda anında geri bildirim yapıldığını da söylemiştir. G5’in bu 
konudaki ifadesi “başarılar bankanın ön gördüğü şekilde bildirilir ve ödüllendirilir. 
Eğer başarınız önemliyse, dikkat çekiyorsa, bölge müdürü rakamlar açıklanınca arar 
sizi daha sizin haberiniz olmadan önce onlar görürler, tebrik ederler. Yoksa hedef 
dönemi bittiğinde performans toplantısı yapılır orada bildirilir” şeklindedir.   

Hatalarda geri bildirim davranışı kodunda ise sırasıyla “anında” (%66,67) ve 
“performans değerleme döneminde (%33,33) kodları oluşmuştur. Hatalarda 
anında geri bildirimde bulunulduğu ile ilgili olarak G3 “hatalarda ya da yanlış yol 
haritasını izlediğimde hemen uygun ve kibar bir dille yönlendirmelerde 
bulunmaktadır” sözleriyle ifade etmiştir. Performans değerlendirme dönemlerinde 
hataların bildirildiği ile ilgili olarak G4 “senede 2 kez yapılan performans 
görüşmeleri sonucu geri bildirim yapıyor. Onun dışında özel olarak bana yaptığım bir 
işle ilgili olumlu ya da olumsuz geri bildirim gelmez” söyleminde bulunmuştur. 

Son olarak 2 katılımcı (%22,22) yöneticilerinin kendilerinden olan beklentilerini 
“kişisel yakınlık davranışları” ile ifade ettiklerini söylemiş ve tema altında “samimi 
davranışlar” kodu betimlenmiştir. Katılımcı G2 bu durumu “mesela öğle yemeğine 
çıkarken benimle gitmek isterdi, müşteri ziyaretlerine benimle gitmek isterdi. Bizim 
bölümle ilgili bir iş olduğunda müşteri bir iş sorduğunda beni çağırırdı” olarak ifade 
etmiştir. 
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4.3. Öz Beklenti Düzeyi İle İlgili Bulgular 

Katılımcılara kendilerini nasıl bir çalışan olarak gördükleri, iş başarma ve kişisel 
performanslarıyla ilgili kendilerinden beklentilerinin nasıl olduğu sorulmuştur. 
Buna göre katılımcıların öz beklenti algıları sırasıyla 6 katılımcı “ortalama beklenti 
düzeyi” (%,66,67), 3 katılımcı “yüksek beklenti düzeyi” (%33.33) ve 1 katılımcı 
“düşük beklenti düzeyi” (%11,11) ile ilgili ifadelerde bulunmuşlardır.  

Öz beklenti algısında yer alan her bir temanın alt kodları ise şu şekilde oluşmuştur: 

Tablo 3: Algılanan Öz Beklenti Düzeyleri Kategorisi Temalar ve Kodlar 
Algılanan Ortalama Öz 
Beklenti Düzeyi Teması 
Kodlar 

Sıklık Yüzde 
Yüzde 

(geçerli) 

Toplam 
Kodlama 

Sayısı 
Katılımcılar 

Yapılması Gereken İş Gereği 
Kadar Yapılır 

6 66,67 100,00 14 
G1, G4, G6, G7, 

G8, G9 
Toplam (Geçerli) 6 66,67 100,00 14 

 
Missing 3 33,33 - 

  
Total 9 100,00 - 

  
Algılanan Yüksek Öz 
Beklenti Düzeyi Teması 
Kodlar 

Sıklık Yüzde 
Yüzde 

(geçerli) 

Toplam 
Kodlama 

Sayısı 
Katılımcılar 

Geçmiş Başarılar Nedeniyle 2 22,22 66,67 5 G3, G5 
Gelecek Hedefleri Nedeniyle 1 11,11 33,33 2 G3 
Kişisel Çabaları Nedeniyle 1 11,11 33,33 1 G2 
Toplam (Geçerli) 3 33,33 100,00 8 

 
Missing 6 66,67 - 

  
Total 9 100,00 - 

  
Algılanan Düşük Öz 
Beklenti Düzeyi Teması 
Kodlar 

Sıklık Yüzde 
Yüzde 

(geçerli) 

Toplam 
Kodlama 

Sayısı 
Katılımcılar 

Yapılan İşin Niteliği Gereği 1 11,11 100,00 4 G8 
Toplam (Geçerli) 1 11,11 100,00 4 

 
Missing 8 88,89 - 

  
Total 9 100,00 - 

  

Buna göre kişisel beklentileri ortalama düzeyde olan 5 katılımcının tamamı 
kendilerine verilen işlerin yapılması gerektiği kadar yapılacağı bunun “iyi” çalışan 
olmak için yeterli olduğu ile ilgili ifadelerde bulunmuşlardır. Bu durumu G4 
“yapmam gerekeni yaparım, verilen işi yaparım fazlasını yapmam, kendimden 
beklentim bu kadar, verileni yapmak” ve G8 “ben özel bir çalışan değilim ama iyi bir 
çalışanım. Yaptığım işi sahiplenirim, genelde hata yapmam, işe geç kalmam, işimi 
bitirmeden çıkmam. Bunlar beni özel yapmaz, iyi bir çalışan yapar. Benim kendimden 
beklentim budur” sözleriyle ifade etmişlerdir.  

Araştırmaya katılan 9 katılımcıdan 3’ünün kendilerinden yüksek beklentilerinin 
olduğu belirlenmiştir. Bunun nedenleri katılımcı ifadelerinden yola çıkarak 3 ayrı 
kod altında toplanmıştır. Öz beklenti düzeyinin yüksek olmasının ilk nedeni örgüt 
üyesinin geçmişteki “başarıları” nedeniyle gelecekte de başarılı olacağına inanması 
(%22,22) olarak belirlenmiştir. Bununla ilgili olarak G3 “…kendimi başarılı 
görüyorum ve bu benim için performansımı daha üst noktalara çekebilmem adına 
daha motive edici olmaktadır” ve G5 “şuan için hedef gerçekleştirme rakamlarım 
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%100’ün üzerinde olduğu için gelecekte de aynı başarıyı gösterebileceğimi biliyorum. 
Benim için performans artışı sağlayan esas bu, daha önce de hedeflerimi geçtim 
gelecekte de geçebilirim” söylemlerinden bulunmuşlardır. Öz beklenti düzeyinin 
yüksek olmasının diğer nedeni kişinin ulaşmak istediği “hedefler” olduğu 
görülmektedir. Bu konuda G3 “başarmaya önce kendim için odaklı olduğumdan 
dolayı kariyer noktası, maddiyat benim adıma ikinci planda kalmaktadır…” demiştir. 
Öz beklenti düzeyini yükselten diğer neden kişinin “çabalarıyla” kendi 
performansının yükseleceğine inanması olarak ifade edilmiştir. Bu konuyu G2 “ben 
bugüne kendi çabalarımla geldim, yeterince çalışırsam ve çaba gösterirsem kimseden 
destek almama gerek kalmadan başarılı olurum” şeklinde ifade etmiştir. 

Araştırmaya katılan katılımcılardan birisi “yaptığı işin niteliği” gereği kendi 
performansıyla ilgili düşük beklentide olduğunu ifade etmiştir. Bununla ilgili 
olarak G8; “operasyonda kendini geliştirmek pek mümkün değil. Eğitimler oluyor 
ama satış pazarlama eğitimleri….Operasyonda geleceğin pozisyon bellidir, belirli 
süre çalışınca yükselirsin çok çaba harcamaya gerek yoktur…Bakın bireysel, KOBİ 
gibi bölümlerde çalışsanız ya da müşteri işlerinin olduğu yerlerde sizin 
performansınızı geliştirmek için hedeflerinizi arttırırlar, sayıları arttırırlar siz de 
daha fazla çalışırsınız daha fazla ödüllendirilirsiniz. Ama bizim bölümde ne 
diyecekler daha fazla çek gir mi diyecekler, bize ne geliyorsa onu giriyoruz zaten 
bunu arttırmak bizim elimizde değil.” sözleriyle ifade etmiştir. 

4.4. Kişisel Performans Düzeyi İle İlgili Bulgular 

Katılımcılara kendilerini başarılı ve verimli bir çalışan olarak görüp görmedikleri, 
performanslarını nasıl değerlendirdikleri sorulmuştur. Elde edilen cevaplara göre, 
5 kişinin (%55,56) kişisel performansını “ortalama” olarak değerlendirdiği, 4 
kişinin (%44,44) performansını “yüksek” olarak değerlendirdiği ve 1 kişinin 
(%11,11) ise bazı durumlarda “düşük” performans sergilediğini düşündüğü 
görülmüştür. Her bir temanın alt kodları Tablo 4’ de gösterilmiştir: 

Katılımcıların ifadelerine göre katılımcıların çoğunluğu kendi performanslarını 
ortalama düzeyde olarak değerlendirmektedir. Kişisel performanslarını ortalama 
görmelerinin nedenleri ise sırasıyla 3 kişi “sadece verilen iş yapıldığı için” 
(%33,33), 2 kişi “yapılan işin niteliği gereği” (%22,22) ve 2 kişi “ödül alamadıkları 
için” (%22,22) ortalama performans gösterdiklerine inandıkları görülmektedir. 
“Sadece verilen işi yaptıklarını” G7 “zaten elimizden geleni yapıyoruz, yani 
performansımız da normal”, sözleriyle ifade etmiştir. “Yapılan işin niteliği gereği” 
performansın ortalama düzeyde kalacağı ile ilgili olarak G9 “bir de operasyonda 
üstün başarı olmaz size söyleyeyim. Ben operasyon yetkilisiyim üstün performansım 
var diyene de inanmayın nasıl üstün performans…operasyonda olmaz, bizim 
performansımız bu kadar olur” demiştir. Yeterince ödüllendirilmedikleri için 
ortalama performans düzeyinde olduklarını belirten katılımcılardan G7 “yani ödül 
var da operasyonda pek ödül almazsınız. Performansımız da normal düzeyde kalır” 
sözleriyle ifade etmiştir.  
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Tablo 4: Algılanan Kişisel Performans Düzeyleri Kategorisi Temalar ve Kodlar 
Ortalama Performans 
Düzeyi Teması Kodlar 

Sıklık Yüzde 
Yüzde 

(geçerli) 
Toplam Kodlama 

Sayısı 
Katılımc

ılar 
Sadece Verilen İş Yapıldığı 

İçin 
3 33,33 60,00 10 

G1, G6, 
G7 

Yapılan İşin Niteliği Gereği 2 22,22 40,00 5 G8, G9 
Ödül Alamadıkları İçin 2 22,22 40,00 4 G7, G8 

Toplam (Geçerli) 5 55,56 100,00 19 
 

Missing 4 44,44 - 
  

Total 9 100,00 - 
  

Yüksek Performans Düzeyi 
Teması Kodlar 

Sıklık Yüzde 
Yüzde 

(geçerli) 
Toplam Kodlama 

Sayısı 
Katılımc

ılar 
Ekstra Rol Davranışında 

Bulunduğu İçin 
3 33,33 75,00 8 

G2, G4, 
G5 

Yöneticiler Kendini Rakip 
Gördüğü İçin 

1 11,11 25,00 3 G5 

Hedefleri Gerçekleştirme 
Rakamları Nedeniyle 

1 11,11 25,00 3 G5 

Kısa Zamanda Terfi Ettiği 
İçin 

1 11,11 25,00 2 G3 

Kişisel Hedeflerine Ulaştığı 
için 

1 11,11 25,00 1 G3 

Toplam (Geçerli) 4 44,44 100,00 17 
 

Missing 5 55,56 - 
  

Total 9 100,00 - 
  

Düşük Performans Düzeyi 
Teması Kodlar 

Sıklık Yüzde 
Yüzde 

(geçerli) 
Toplam Kodlama 

Sayısı 
Katılımc

ılar 
Özel Kaynak Sağlanmadığı 

İçin 
1 11,11 100,00 1 G1 

Yetkiler Sınırlandırıldığı İçin 1 11,11 100,00 1 G1 
Toplam (Geçerli) 1 11,11 100,00 2 

 
Missing 8 88,89 - 

  
Total 9 100,00 - 

  

Performansını yüksek düzeyde olarak algılayan 4 katılımcı bulunmaktadır. 
Katılımcıların performanslarını yüksek algılamalarının ilk nedeninin “ektra rol 
davranışında bulunmaları” olduğu görülmektedir. Bu konuda G4 “herkes çıkar 
şubeden en son ben çıkarım güvenlik görevlisiyle birlikte, hem kendim için hem 
arkadaşlarım için ertesi günün işleri için hazırlık yaparım, yaptığım işi sonuna kadar 
takip ederim, neredeyse hatasız çalışırım, kimseyle sorun yaşamam… performansım 
yüksek diyebilirim bence” demiştir. Katılımcı G5 yöneticisinin kendisini rakibi 
olarak gördüğünü belirtmiştir, katılımcının “bazı konularda kendilerinden daha iyi 
olduğumu ve bu yüzden kendi konumları için rakip durumunda olduğumu 
düşündüklerini biliyorum” ifadesi bu kod altında betimlenmiştir. Aynı katılımcı 
“hedef gerçekleştirme rakamları” sonucunun performansını gösterdiğini belirtmiş 
ve bu durumu “söylediğim gibi şuan için hedef gerçekleştirme rakamlarım %100’ün 
üzerinde performansım yüksek” sözleriyle ifade etmiştir. Katılımcılardan G3 kısa 
zamanda terfi ettiği için ve aynı zamanda kişisel hedeflerine ulaştığı için 
performansının yüksek olduğunu düşünmektedir. Bu konuda katılımcının ifadeleri 
şu şekildedir; “kendim için belirlediğim hedeflerin çoğuna ulaştım bu yüzden 



 

424          Bayrakçı, E. (2017). Does Prophecy Fulfilling itself?  A Phenomenologic Research about 
Pygmalion, Golem and Galatea Effects upon Bank Employees 

 

performansı yüksek çalışanım….Genel müdürlük te bunun farkında kısa zamanda 
şube müdürü oldum”. 

Performans düzeyinin ortalama olduğunu düşünen G1 bazı durumlarda “özel 
kaynak sağlanmaması” ve “yetkilerinin sınırlandırılması” nedenlerine bağlı olarak 
performansının düşük olduğunu hissettiğini de ifade etmiştir. Katılımcı bu durumu 
“kurumum işimde kullanmakta olduğum araçları (kredi fiyatı- işlem masrafları vb.)  
daha kullanabilir hale gelir ise daha fazla sonuç odaklı performans 
sergileyebileceğimi düşünmekteyim. Bunları kullanırken kendi inisiyatifimizde 
olmuyor, yetkimiz olmuyor bu da sonuç almamızı zorlaştırıyor.  Performansımız da 
düşük seviyede kalıyor” sözleriyle ifade etmiştir. 

4.5. Kendini Gerçekleştiren Kehanet İle İlgili Bulgular  

Katılımcı ifadeleri ile yönetici beklenti düzeyleri, öz beklenti düzeyleri ve 
performans algıları bir bütün halinde değerlendirilerek katılımcıların “kendini 
gerçekleştiren kehanet” bulguları Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5: Kendini Gerçekleştiren Kehanet 
Kendini Gerçekleştiren 

Kehanet 
Sıklık Yüzde 

Yüzde 
(geçerli) 

Katılımcılar 

Golem Etkisi 6 66,67 66,67 G1, G4, G6, G7, G8, G9 
Galatea Etkisi 3 33,33 33,33 G2,G3,G5 

Pigmalyon Etkisi 2 22,22 22,22 G2, G3 
Toplam (Geçerli) 9 100,00 100,00 

 
Missing 0 0,00 - 

 
Total 9 100,00 - 

 
Golem Etkisi Teması Kodlar Sıklık Yüzde 

Yüzde 
(geçerli) 

Katılımcılar 

Yönetici Beklentisi Ortalama 
Düzeyde 

6 66,67 100,00 G1, G4, G6, G7, G8, G9 

Özbeklenti Ortalama Düzeyde 5 55,56 83,33 G4, G6, G7, G8, G9 
Toplam (Geçerli) 6 66,67 100,00 

 
Missing 3 33,33 - 

 
Total 9 100,00 - 

 
Galatea Etkisi Teması 

Kodlar 
Sıklık Yüzde 

Yüzde 
(geçerli) 

Katılımcılar 

Başarı 3 33,33 100,00 G2, G3, G5 
Hedefler 2 22,22 66,67 G2, G3 
Öz güven 1 11,11 33,33 G3 

Öz yeterlilik 1 11,11 33,33 G2 
Öz saygı 1 11,11 33,33 G3 

Toplam (Geçerli) 3 33,33 100,00 
 

Missing 6 66,67 - 
 

Total 9 100,00 - 
 

Pigmalyon Etkisi Teması 
Kodlar 

Sıklık Yüzde 
Yüzde 

(geçerli) 
Katılımcılar 

Başarı 2 22,22 100,00 G2, G3 
Toplam (Geçerli) 2 22,22 100,00 

 
Missing 7 77,78 - 

 
Total 9 100,00 - 
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Buna göre katılımcılar üzerinde her üç etkinin de oluştuğu yani kehanetin kendini 
gerçekleştirdiği görülmüştür. Sırasıyla, altı katılımcı üzerinde (%66,67) golem 
etkisi, üç katılımcı üzerinde (%33,33) galatea etkisi ve iki katılımcı üzerinde 
(%22,22) ise pigmalyon etkisi bulunmuştur. Golem etkisi bulunan altı katılımcının 
tamamı yöneticilerinin beklenti düzeyi, öz beklenti düzeyi ve kişisel performans 
algısı ortalama düzeyde olan katılımcılardır. Her iki beklentinin ortalama düzeyde 
olması performansın da standart düzeyde kalmasına neden olmaktadır.  

Araştırmaya katılan üç katılımcı üzerinde galatea etkisinin oluştuğu görülmektedir. 
Üç katılımcı için de “başarılar” galatea etkine neden olan asıl faktördür. Daha 
önceki bölümlerde ifade edildiği gibi üç katılımcı, hedef gerçekleştirme oranı 
%100’ün üzerinde olan (G5), kısa zamanda terfi ederek şube müdürü olan (G3) ve 
ekstra rol davranışları gösterdiğini ifade eden (G2) katılımcılardır. Elde ettikleri bu 
başarılar katılımcıların öz beklentilerini arttırmış bunun sonucunda sergiledikleri 
performans artmıştır. Başarıların yanısıra, hedeflere ulaşma (%22,22), elde edilen 
başarıların öz güveni arttırması (%11,11), tecrübe ve sahip olunan özelliklerin öz 
yeterlilik üzerinde etkili olması (%11,11) ile özsaygının (%11,11) katılımcılar 
üzerinde galatea etkisini oluşturduğu görülmüştür.  

Araştırmaya katılan iki katılımcı üzerinde pigmalyon etkisi tespit edilmiştir. 
Katılımcılar üzerinde pigmalyon etkisine neden olan asıl faktör “başarılar” dır. 
Yöneticilerin başarılı astlarından olan beklentilerini yükseltmesi ve bunun 
katılımcılar tarafından algılanmasının performansın yükselmesine neden olduğu 
tespit edilmiştir. 

4.6. Tartışma  

Bu bölümde banka çalışanlarının, “yöneticilerin astlarından olan beklentilerinin ve 
öz beklentilerin astların performansları üzerindeki etkileri nelerdir?” temel 
araştırma sorusuna bağlı olarak belirlenen amaçlar doğrultusunda elde edilen 
bulgular yorumlanacaktır. Alan yazın taramalarında araştırmaya benzer şekilde 
nitel bir çalışmaya rastlanılamamış olup, bulunabilen araştırmalar çoğunlukla tek 
bir etki üzerinde yoğunlaşmış ve büyük bölümü nicel yöntemlerle yapılan hipotez 
testleri şeklindedir. Ulusal yazında bulunabilen oldukça sınırlı sayıda çalışmada ise 
sadece pigmalyon etkisinin nicel yöntemlerle araştırıldığı görülmektedir. Bu 
nedenle tartışma ve yorum bölümünde yazında yapılan araştırma sonuçlarıyla 
sınırlı karşılaştırma yapılabilmiş, araştırmacının yorumlarına daha çok yer 
verilmiştir. 

Çalışmada temel araştırma sorusuna bağlı olarak belirlenen ilk amaç “yöneticilerin 
astlarından olan beklenti düzeyleri ile öz beklenti düzeylerinin nasıl olduğunu 
katılımcıların deneyimleriyle ifade etmek” olarak belirlenmişti. Katılımcı 
ifadelerine göre yönetici beklenti düzeyleri “ortalama beklenti düzeyi”, “yüksek 
beklenti düzeyi” ve “düşük beklenti düzeyi” olmak üzere üç temada toplanmıştır. 
Bununla ilgili elde edilen ilk sonuç, katılımcıların daha çok yöneticilerinin 
kendilerinden ortalama düzeyde bir performans beklediklerini düşünmeleridir. 
Bunun önemli nedeni, yöneticileri için verilen işin yerine getirilmesinin yeterli 
olacağını algılamalarıdır. Bununla ilintili olarak hiç bir çalışanın “özel” veya “farklı” 
olmadığını tüm çalışanların “eşit ve normal” olduğunu, bu nedenle yöneticilerin 
herkesten aynı performansı beklediğini düşünmektedirler. İkinci sırada “yüksek 
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beklenti düzeyi” teması oluşmuştur. Katılımcılar, yöneticilerin kendilerinden 
yüksek beklentide olmalarını “kişisel başarıları”na ve “kişisel özellikleri”ne 
bağlamaktadırlar. Buradan elde edilen en önemli sonuç; katılımcıların algısına 
göre, yönetici beklentisinin yükselmesinin asıl nedeni, astın kişisel çabalarıdır. 
Yönetici beklenti düzeyiyle ilgili üçüncü tema “düşük beklenti düzeyi” dir. Bu 
temada elde edilen sonuç, yöneticilerin kendilerinden düşük beklentide 
olmalarının nedeni çalışanların özellikleri değil, “yapılan işin niteliği”dir. Düşük 
beklenti düzeyinde olan iki katılımcı da operasyon çalışanıdır ve çalıştıkları birim 
gereği yöneticinin kendilerinden yüksek performans beklemediğini 
düşünmektedirler. Buradan hareketle; çalışılan birimin ve yapılan işin özelliklerinin 
yönetici beklenti algısı üzerinde etkili olduğu söylenilebilir. 

Yönetici beklentileri ile ilgili sorularda katılımcıların beklenti düzeylerini yansıtan 
davranışları ifade etmeleri üzerine bu durum ile ilgili sorular sorulmuştur. Yönetici 
beklentisini yansıtan davranışlar ile ilgili sorular araştırmanın literatür taraması 
bölümünde yer verilen ve Rosenthal (1994, s.178) tarafından geliştirilen dört 
faktör teorisine uygun iklim, girdi, çıktı ve geri bildirim faktörleri rehber alınarak 
hazırlanmıştır. Buna göre katılımcı ifadeleri ışığında Rosenthal’ın girdi ve çıktı 
faktörü “kaynak/fırsat sağlama davranışları”, yine çıktı faktörü “yardım etme 
davranışları”, geri bildirim faktörü “geri bildirim davranışları” ve iklim faktörü 
“kişisel yakınlık davranışları” teması olmak üzere dört temada betimlenmiştir. Elde 
edilen bulgular, “ortalama beklenti düzeyi” temasıyla örtüşmektedir. Kaynak/fırsat 
sağlama davranışları teması ile yardım etme davranışları temasında ilk sırayı “eşit” 
kodu almıştır. Katılımcıların çoğunluğu, tüm çalışanlara eşit fırsat ve kaynak 
sağlandığını, adil olanının bu olduğunu ifade etmektedirler. Yardım etme 
davranışında aynı şekilde, tüm çalışanların eşit olduğu, “özel” çalışan olmayacağı, 
olamayacağı yönünde ifadeler ilk sırayı almıştır. Kaynak ve fırsat sağlama 
davranışı ve yardım etme davranışı temalarında “özel” olarak davranıldığını 
algılayan iki katılımcının (G2 ve G3) aynı zamanda yönetici beklenti düzeyi yüksek 
olan katılımcılar olması önemli bir bulgudur. Buradan hareketle, yönetici beklenti 
düzeyi yüksek olan katılımcıların kaynak ve gelişim fırsatı ile yöneticilerin yardımı 
konusunda kendilerini özel ve farklı hissettiği görülmektedir. Bunun yanısıra geri 
bildirim davranışıyla ilgili olarak hataların çoğunlukla anında bildirildiği ancak 
başarıların ise çok önemli ve büyük olmadığı sürece performans değerleme 
sırasında bildirildiği katılımcıların çoğunluğu tarafından ifade edilmiş, yönetici 
beklenti düzeylerine göre önemli bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bu bulgunun 
sektörün özelliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bankalarda yapılan işin 
gereği farkedilen hataların hemen düzeltilmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle 
hataların anında astlara bildirilmesi gerekmektedir. Yönetici beklentilerini 
yansıtan davranışlar kategorisinde son sırada yer alan kişisel yakınlık davranışları 
temasında yöneticilerinin kendilerine karşı birlikte yemeğe gitme, müşteri 
ziyaretine gitme gibi samimi davranışlar sergilediğini ifade eden katılımcıların (G2, 
G5) aynı zamanda yönetici beklenti düzeyi yüksek olan katılımcılar olduğu 
görülmektedir. 

Bu bulgular Rosenthal’ın (1994) dört faktör teorisiyle kısmen örtüşmektedir. Dört 
faktör teorisi, bu dört boyutta yöneticilerin astlara farklı davranmalarının 
pigmalyon etkisine neden olacağını öne sürmektedir. Dört faktör teorisiyle uyumlu 



 

Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (4), 409-434.  427 

 

şekilde girdi (kaynak sağlama), çıktı (fırsat sağlama, yardım etme) ve iklim (kişisel 
yakınlık) davranışlarında kendilerini özel ve farklı hisseden katılımcıların aynı 
zamanda yönetici beklenti düzeyi yüksek katılımcılar olduğu görülmektedir. Ancak 
geri bildirim davranışı ile ilgili ifadeler Rosenthal’ın (1994) teorisinin aksine 
yönetici beklenti düzeyine göre değişmemektedir. Yukarıda değinildiği gibi bu 
durumun sektörün özelliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.   

Araştırmanın ikinci amacı “öz beklenti düzeylerinin nasıl olduğunu katılımcıların 
deneyimleriyle ifade etmek” olarak belirlenmişti. Katılımcıların öz beklenti 
düzeyiyle ilgili ifadelerine göre ortalama öz beklenti düzeyi teması ilk sırada yer 
almaktadır. Buna göre, yöneticilerinin kendilerinden ortalama performans 
beklediğini algılayan katılımcıların kendilerinden olan beklentileri de “iyi çalışan” 
olmak için yapılması gereken işin yapılmasının yeterli olacağı yönündedir. Benzer 
şekilde King ve Catalanello (1981) çalışanlarda yerleşmiş iş standartlarını 
korumaya çalışmanın ve çalışanlardan standart iş beklemenin beklenti iletişimini 
engellediğini ifade etmektedirler (Bayram, 2014, s.20). Öz beklenti düzeyi 
kategorisinde ikinci sırada yüksek öz beklenti düzeyi teması oluşmuştur. 
Katılımcılarda öz beklentinin yükselmesinin nedenleri sırasıyla, geçmişte başarılı 
çalışmalar yapılmış olması, hedeflerinin olması ve kişisel çabaları nedeniyle olmak 
üzere üç kod altında betimlenmiştir. Benzer şekilde Bandura (2002) ve Lombardo 
(2006) bireylerin kendilerine zor ve gerçekçi hedefler seçmelerinin öz 
yeterliliklerini ve performanslarını arttıracağını ifade etmektedirler. Bu temada öz 
beklenti düzeyi yüksek katılımcıların (G2, G3, G5) aynı zamanda yönetici beklenti 
düzeyleri yüksek olan katılımcılar olduğu görülmektedir.  

Araştırmanın üçüncü amacı kişisel performans düzeyinin nasıl olduğunu örgüt 
üyelerinin bakış açısıyla ifade etmek idi. Katılımcı ifadelerine göre kişisel 
performans düzeyleri kategorisinde sırasıyla, ortalama performans düzeyi, yüksek 
performans düzeyi ve düşük performans düzeyi temaları oluşmuştur. Ortalama 
performans düzeyinde elde edilen bulgularla, beklenti düzeyleri temalarında elde 
edilen bulgular uyumludur. Katılımcılar kendilerine verilen işi yaptıkları için, 
yaptıkları işin niteliği gereği ve ödül alamadıkları için “normal” ve “yeterince” 
performans gösterdiklerini ifade etmektedirler. Yüksek performans düzeyinde 
olduğunu algılayan dört katılımcının ifadesi sırasıyla, ekstra rol davranışında 
bulundukları için, yöneticiler kendilerine rakip olarak gördüğü için, hedefleri 
gerçekleştirme rakamları nedeniyle, kısa zamanda terfi ettikleri için ve kişisel 
hedeflerine ulaştıkları için olmak üzere beş kod altında betimlenmiştir. Buna göre, 
performansını yüksek olarak algılayan katılımcılar (ekstra rol davranışında 
bulunduğunu ifade eden G4 dışında) aynı zamanda her iki beklenti düzeyinde 
yüksek olan katılımcılardır. Düşük performans düzeyi algısında ise özel 
kaynakların olmaması ve yetkilerin sınırlı olması nedenlerine bağlı olarak istenilen 
performansın gösterilemediği görülmektedir. Yani katılımcı ifadelerine göre 
performansın düşük olması yönetici beklentilerine değil, fırsat ve kaynak 
yetersizliğine bağlıdır. 

Araştırmanın dördüncü amacı, yönetici beklenti düzeyi, öz beklenti düzeyi ve 
kişisel performans düzeyi arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek böylece 
kehanetin kendini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belirleyebilmekti. 
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Çalışmada araştırmaya katılan altı katılımcıda golem etkisinin oluştuğu 
görülmektedir. Yazında golem etkisini doğrulayan çalışmalar mevcuttur (Babad 
vd., 1982; Oz ve Eden, 1994; Reynolds, 2007). Bu çalışmada golem etkisi, 
yöneticilerin düşük beklentilerinin olumsuz performansla sonuçlanması olarak değil, 
yönetici beklentilerinin ortalama düzeyde kalmasının çalışanların 
başarabileceklerinden daha düşük performans sergilemeleri olarak gerçekleşmiştir. 
Yönetici beklentilerinden daha fazlasını yapamayacaklarını algılayan katılımcılar, 
öz beklentilerini de düşürmüş böylece performansları ortalama düzeyde kalmıştır. 
Reynolds (2007, s.477) benzer şekilde golem etkisinin her zaman performansta 
gözle görülür net düşüş şeklinde olmayabileceğini, bazen başarı düzeyinin 
ulaşabileceğinden daha düşük seviyede gerçekleşmesinin de golem etkisi 
olabileceğini söylemiştir. Ancak araştırmada golem etkisi bulunan altı katılımcının 
üçünün operasyon birimi çalışanı olması ve bu bölümde yapılan işin gereği olarak 
yüksek performans gösterilemeyeceğinin düşünülmesi önemlidir. Buradan 
hareketle çalışılan bölüm ve yapılan işin niteliğinin kendini gerçekleştiren kehanet 
üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Daha önce çalışılan bölüme göre ayırım 
yapılarak kendini gerçekleştiren kehanetin araştırıldığı bir çalışmaya 
rastlanılmamıştır.  

Galatea etkisinin görüldüğü üç katılımcının ifadelerine göre sırasıyla, başarılar, 
hedefler, öz güven, öz yeterlilik ve öz saygı kodları betimlenmiştir. Bu durum 
McNatt ve Judge’nin (2004) öz yeterlilik, öz güven ve öz beklenti üçgeniyle 
örtüşmektedir. Ancak bu çalışmada katılımcılar üzerinde galatea etkisinin 
görülmesinin temel nedeninin “başarılar” olduğu görülmektedir. Örgüt üyelerinin 
geçmişte elde ettikleri başarılar öz beklentilerinin yükselmesine neden olmaktadır. 
Öz beklentisi yükselen katılımcıların performansları da artmaktadır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların ikisinin üzerinde pigmalyon etkisi bulunmuştur. 
Bu iki katılımcı üzerinde aynı zamanda galatea etkisi de bulunmaktadır. Galatea 
etkisi görülen bir katılımcı üzerinde pigmalyon etkisi bulunmamıştır. Çalışmada 
pigmalyon üçlemesi içinde sadece “başarı” faktörü bulunmuş, diğer faktörler olan 
liderlik ve yönetici beklentileri görülmemiştir. Elbette pigmalyon etkisi 
yöneticilerin olumlu beklentisinin etkisidir ancak çalışmada elde edilen sonuç 
yazında yer alan bazı çalışmaların aksine (Eden ve Ravid, 1982; Kierin ve Gold, 2000) 
galatea etkisinin pigmalyon etkisine neden olmasıdır. Söz konusu çalışmalar astlara 
karşı olumlu yönetici beklentisinin pigmalyon etkisine neden olduğunu, bunu 
algılayan astların da öz beklentilerini yükselterek galatea etkisini 
gerçekleştirdiğini ifade etmektedirler. Yani araştırmacılara göre pigmalyon etkisi 
galatea etkisine neden olmaktadır. Ancak bu çalışmada elde edilen bulgular 
katılımcıların elde ettikleri başarıların galatea etkisine neden olduğunu, astlarının 
başarılarını ve çabalarını algılayan yöneticilerin de astlarından olan beklentilerini 
yükselttiğini bunun da pigmalyon etkisine neden olduğunu göstermektedir. Yani 
galatea etkisi pigmalyon etkisine neden olmaktadır. Çalışmanın bu bulgusu Eden 
ve Kinnar’ın (1991, s.770) ifade ettiği gibi pigmalyon ve galatea etkilerinin 
çoğunlukla bir arada görüldüğü düşüncesiyle ise örtüşmektedir. 

Araştırmada elde edilen bulgular gerek yönetici beklentilerinin gerekse öz beklentilerin 
çalışan performansını etkilediğini, bir çeşit kendini gerçekleştiren kehanet olduğunu 
göstermektedir. Yazında yapılan çalışmaların çoğunluğu tek bir etkinin belirli bir kişinin 
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veya grubun performansına etkisinin araştırıldığı çalışmalardır. Bu çalışmalarda elde 
edilen bulgular da bu çalışmaya benzer şekilde pigmalyon (Bayram, 2014; Carmeli ve 
Schaubroeck, 2007; Chang, 2011; Duan, Lı, Xu ve Wu, 2017; Erasmus, Naidoo ve Joubert, 
2017; Niari, Manousou ve Lionarakis, 2016, Yücel, 2013; ) golem (Eden ve Kinnar, 1991; 
Rowe ve O’Brien, 2002; Manzoni ve Barsoux, 1998) ve galatea (Seymour, 2009) etkilerinin 
doğrulandığı görülmektedir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma astlar üzerinde pigmalyon, golem ve galatea etkilerinin oluşup 
oluşmadığını yani kehanetin kendini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini 
çalışanların kendi bakış açılarıyla ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıştır. Bu 
nedenle yönetici beklentilerinin ve öz beklentilerin astların performansını nasıl 
etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar astların örgüt 
verimliliğine katkılarını arttırabilmek için kullanılabilecektir. Bu amaçla 9 banka 
çalışanı ile nitel görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen sonuçlar şu 
şekilde özetlenebilir: 

 Katılımcılar üzerinde her üç etki de bulunmuş, kehanet kendini 
gerçekleştirmiştir, 

 Katılımcılar üzerinde en çok görülen etki golem etkisidir. Golem etkisi 
performansta düşüş olarak değil, daha fazlasını başarabilecekken ortalama 
performans gösterme şeklinde kendini göstermiştir.  

 Katılımcıların çoğunluğunda, yönetici beklenti ve öz beklenti düzeyi ile 
performans algısı ortalama düzeydedir. 

 Katılımcıların çalıştıkları birim ve yaptıkları işin niteliği yönetici beklenti 
algısını, öz beklenti algısını ve performansı etkilemektedir. Dolayısıyla, 
çalışılan bölüm ve yapılan işin niteliği kendini gerçekleştiren kehanet 
üzerinde etkilidir. 

 Galatea etkisi görülen katılımcılarda bu etkinin temel faktörü katılımcıların 
kişisel başarıları ve kişisel özellikleridir. 

 Pigmalyon etkisi görülen katılımcılarda aynı zamanda galatea etkisi 
görülmüştür. Pigmalyon etkisine neden olan faktör astların kişisel 
başarılarıdır. 

 Galatea etkisi, pigmalyon etkisine neden olmuştur. Astlar kişisel başarıları 
ve sahip oldukları özellikler nedeniyle öz beklentilerini yükseltmişler bu 
durum performanslarını arttırmıştır. Astlarında bu başarıyı ve performans 
artışını algılayan yöneticiler beklentilerini yükseltmiş bu durumu algılayan 
astlarda ise pigmalyon etkisi oluşmuştur. 

 Pigmalyon etkisinin dört faktör teorisinin girdi, çıktı ve iklim boyutları ile 
çalışma bulguları örtüşmüş, ancak geri bildirim faktörü ile ilgili bulgular 
örtüşmemiştir. Bu durumun araştırma alanından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

 Performansı ortalama düzeyde oluşan katılımcılar, yöneticilerin astlarından 
istediği performansın bu olduğunu ve tüm çalışanların performanslarının 
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ortalama olacağını, hiçbir çalışanın özel ve farklı olamayacağını 
düşünmektedir. Yüksek performans algılayan katılımcılar ise başarı ve 
çabayla bazı çalışanların özel ve farklı olabileceğini ifade etmektedirler. Bu 
durum öz beklenti düzeyi üzerinde etkilidir. 

Ulusal yazın taramalarında araştırma konusuyla ilgili olarak sadece pigmalyon 
etkisinin araştırıldığı çok az sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. Bu konuda ulusal 
çalışmaların yetersiz olduğu ve bu nedenle araştırmanın alan yazına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, araştırmanın nitel yöntemle yapılması 
nedeniyle elde edilen bulgulardan hipotezler oluşturularak nicel yöntemlerle 
denenmesi ve genellemeler yapılabilmesi için yardımcı olacağı düşünülmektedir. 
Özellikle ulusal ve uluslararası yazında rastlanılamayan, çalışılan birime 
(departmana) ve yapılan işin niteliğine göre beklenti algılarının ve performansın 
farklılaşması, astların başarı durumlarının yönetici beklentilerine ve “özel” çalışan 
algılarına olan etkileri, farklı etkilerin oluştuğu çalışanlarda motivasyon araçlarının 
da farklılaşıp farklılaşmadığı ve alan yazının aksine bir bulguyla sonuçlanan 
galatea etkisinin pigmalyon etkisine neden olduğu konuları oluşturulacak 
hipotezlerle denenebilir. Aynı zamanda elde edilen bulguların sektörel 
özelliklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenebilmesi için farklı 
sektörlerde araştırmalar yapılarak karşılaştırmalar yapılabilir. Ayrıca, pigmalyon 
etkisinin olumsuz versiyonu olarak betimlenen golem etkisi gibi, galatea etkisinin 
olumsuz versiyonu olarak yani olumsuz öz beklentilerin performansa olumsuz 
etkisi olarak farklı bir etki türünün olup olmadığı araştırılabilir. Galatea etkisinin 
ters versiyonu olarak bu konuda öne sürülmüş yazında herhangi bir kavram veya 
kurama rastlanılamamıştır. Bu durumu ortaya koyan çalışmalar yapılabilir. 
Araştırmanın yöntem bölümünde belirtildiği gibi araştırmada demografik 
değişkenler göz ardı edilmiştir. Demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, çalışma 
süresi, unvan gibi) elbette çalışma konusu üzerinde etkilidir. Daha sonra yapılacak 
çalışmalarda bu konular araştırılabilir.  

Yönetici ve öz beklenti düzeylerinin performansa olan etkisi ortadadır. Bu nedenle 
tüm alanlarda pigmalyon liderlik eğitimlerinin düzenlenmesi ve çalışanların öz 
beklentilerini yükseltecek uygun ortamın sağlanması örgütlerde verimlilik artışı 
için önemlidir. Ayrıca örgütlerde çalışılan her birim ve bölüm için kariyer 
fırsatlarının ve uygun ödüllendirme sistemlerinin oluşturulması, hem yöneticilere 
hem de astlara verilecek eğitimlerde yapılan her işin değerli ve önemli olduğu, 
bütünün bir parçası olduğu anlatılmalı ve yöneticilerin buna uygun davranışlar 
göstermelerinin önemi vurgulanmalıdır. 
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