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Özet 

Faiz oranlarındaki değişimin döviz kurlarına etkisi literatürde uzun yıllardır 
incelenen konuların başında gelmektedir. Faiz oranlarında beklenen / gerçekleşen bir 
değişimin döviz kurlarını ne ölçüde etkileyeceği ülke ekonomilerinin kırılganlığının 
tespitinde tahmin açısından önemli rol oynayabilir. Ağustos 2013’de Morgan Stanley 
ABD’nin para politikalarından en çok etkilenen, yüksek cari açık ve enflasyon oranı 
olan, artan dış borç yükü ve yavaşlayan büyüme performanslarını dikkate alarak ülkeler 
arasında bir gruplandırma yapmış ve bunları “kırılgan beşli ülkeler”  olarak 
tanımlamıştır. 

Çalışmada, ABD 10 yıllık devlet tahvili faiz oranlarındaki değişimin, özellikle dış 
borç düzeyi yüksek olan ülkelerin para birimlerinin değeri üzerindeki etkisi ve derecesi 
Kalman Filtre tahmin yöntemi ile analiz edilmiştir.  Tahvil faiz oranlarında meydana 
gelen bir birimlik değişimin bir ülke dışında incelenen diğer ülkelerin kur değişimleri 
üzerinde negatif bir etki yaptığı %1 anlamlılık düzeyinde, istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu görülmüştür. 

Çalışma sonucunda Kırılgan Beşli tanımlamasında yer alan Türkiye, Brezilya, 
Hindistan, Güney Afrika ve Endonezya açısından değerlendirildiğinde; Hindistan (10. 
Sırada) ve Endonezya (14. Sırada) dışındaki ülkelerin ilk beş içerinde yer aldığı 
görülmektedir. Buna göre; Brezilya ulusal parası, FED faiz oranlarındaki değişimden en 
fazla etkilenen para birimi iken (1. Sırada), onu Güney Afrika (3. Sırada) ve Türkiye (4. 
Sırada) takip etmektedir. Çalışmada elde edilen bulgular ile yapılan kırılganlık 
sıralamasının The Economist dergisi tarafından yayınlanan “The Capital Freeze Index” 
sıralamasına göre farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Kalman Filtre, Kırılgan beşli, Kriz, Kırılganlık, Döviz Kuru 
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Abstract 

 The effect of changes in interest rates on the exchange rates has been analyzed in 
the literature for many times.  How real or expected changes in interest rates affect the 
exchange rates may be an important factor for determination of countries’ economic 
fragilities. In August 2013, Morgan Stanley grouped the countries with regard to 
sensitivity to USA monetary policy, current deficit, inflation rate, level of foreign debt 
and economic growth rate. As a result, a group of countries were named as “Fragile 
Five”.  
 In this study, how the changes in USA 10 year government bond rate affect 
currency value of countries particularly with high level of foreign debt is analyzed 
through Kalman filter methodology. It was revealed that one point change in bond rate 
has statistically significant negative effect at 1%level on currencies rates of all 
countries except one country.  

 When the results were interpreted for fragile five (Turkey, Brazil, India, South 
Africa, Indonesia), it was concluded that these countries except for India (10th country) 
and Indonesia (14th Country) are among top five. Brazil, South Africa and Turkey are 
the first, third and fourth most affected countries by the FED interest rates respectively. 
It was showed that the empirical results of this study and fragility ranking differ from 
the “The Capital Freeze Index” prepared by The Economist.   

Keywords: Kalman Filter, The Fragile Five, Crisis, Fragility, Currency  
 1. Giriş 

 Faiz oranlarındaki değişimin döviz kurlarına etkisi literatürde uzun yıllardır 
incelenen konuların başında gelmektedir. Faiz oranlarında beklenen / gerçekleşen bir 
değişimin döviz kurlarını ne ölçüde etkileyeceği ülke ekonomilerinin kırılganlığının 
tespitinde tahmin açısından önemli rol oynayabilir.  Bu çalışmadaki amaç, ABD 10 
yıllık devlet tahvili faiz oranlarındaki değişimin Dolara bağımlılığı fazla olan ülkelerin 
para birimlerinin yüzde değişimi üzerine etkisini ölçmektir. Bu sayede, dış borcu 
yüksek ve dolar cinsinden olan bu ülkelerdeki kırılganlık hakkında da yorum yapılabilir. 
Ülkeler arasındaki faiz farklılıklarının ortadan kalkacağı düşüncesiyle büyük fon 
sahipleri ve serbest fonlar bir ülkeden diğerine hızlı bir geçiş yaparak piyasalardaki 
likiditenin erimesine ve çıkış yaptığı ekonomilerin likidite sıkıntısı nedeniyle ani duruş 
riski ile karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır.  Ağustos 2013’de Morgan Stanley 
ABD’nin para politikalarından en çok etkilenen, yüksek cari açık ve enflasyon oranı 
olan, artan dış borç yükü ve yavaşlayan büyüme performanslarını dikkate alarak ülkeler 
arasında bir gruplandırma yapmış ve bunları “kırılgan beşli ülkeler”  olarak 
tanımlamıştır. Kırılgan beşli içerisinde Türkiye de yer almaktadır. Faiz oranlarının 
artması artışın yaşandığı tarafa doğru sermaye akımlarına neden olmakta ve sermaye 
çıkışı olan ülkelerin kırılganlığı artmaktadır. IMF tarafından yayınlanan Küresel 
Finansal İstikrar Raporu’na göre ABD’de faiz oranlarının yükselmesi sonucunda gelişen 
ülkelerden yabancı sermaye çıkışlarının artacağı bu durumun da küresel büyümeyi 
yavaşlatırken, yeni bir finansal krizi tetikleyebileceği belirtilmiştir1. Çalışmada 
Dolar/ABD tahvil faizlerinin artmasının kurlar üzerine etkisi ve kırılganlığın tahmini 
amaçlanmış, ülkeler arası kırılganlık karşılaştırmaları yapılmaya çalışılmıştır.  

                                                
1 https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2014/02/pdf/text.pdf Erişim: Aralık 2015. 
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 2. Faiz oranları ve kırılganlık  

 2008 krizinden sonra uygulanan genişleyici para politikaları ile birlikte global 
anlamda yaşanan yükselen konjonktür, gelişmekte olan ekonomilere doğru küresel 
fonların akışına neden olmuştur. Sıcak para olarak ifade edilen likidite bolluğu ile 
ihtiyaç duyduğu sermayeyi uluslararası fonlardan sağlayan ülkeler hızlı bir büyüme 
trendine girmişlerdir. Bu politikalar 2009-2013 döneminde Latin Amerika ve 
gelişmekte olan Asya ülkelerine yoğun sermaye girişlerine neden olmuştur (Sahay ve 
Diğ., 2014, s.6). Ancak bu sermaye girişinin kaçınılmaz sonucu olan sıcak para riski, 
gelişmekte olan ekonomilerin kırılganlığını da artırmıştır.  

 Bu süreçte net sermaye akımlarının %90’ı Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, 
Meksika, Peru, Polonya ve Türkiye’den oluşan 8 ülke arasında paylaşılmış, bu ülkelerin 
büyüme hızlarının ve finansal derinliğinin artmasıyla reformlar yapmalarına ve 
uluslararası yatırımların ülkeye çekilmesine neden olmuştur (Aydın, 2014; Sahay vd, 
2014, s. 10). Likidite bolluğu ile düşen faizler ve piyasanın risk iştahının azalması, 
kaynakların daha az verimle kullanılır hale gelmesine neden olur. Faiz oranlarının aynı 
seviyede sürdürülmesinin zorlaşması ile artan faiz oranları sonucunda fonlar daha 
yüksek verim elde edeceği faizlerin yükseldiği ülkelere doğru kaymaya başlar.  
Gelişmekte olan ülkelerde sıcak para/likidite riskini ortaya çıkaran bu gelişme sonucu 
sermaye çıkışıyla birlikte reel kesim de olumsuz etkilenir. Reel ekonomi likidite 
ihtiyacını sağlayamaz hale gelince ya da sermaye maliyeti yükselince yatırım yapamaz 
ya da mevcut yatırımlarını sürdüremez hale gelir. Bu durum ülke ekonomilerinin bütün 
olarak sorun yaşamasına, üretimin azalması, iflaslara ve cari açığın yükselmesine neden 
olur.  Son yıllarda FED’in ve diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artırma 
kararlarıyla sermaye akımları gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru 
kaymaya başlamıştır.   
 FED ABD’de ekonomiyi canlandırabilmek için hem faizleri düşürüp bankalara 
likiditede sağlayarak hem de para basarak bankaların kredi verebilirliğini artırmaya 
çalışmıştır. 2008 krizinin hemen sonrasında niceliksel gevşeme (QE) politikaları ile 
FED aylık 85 milyar dolarlık piyasadan tahvil alım programı yürütmeye başlamıştır. Bu 
programların odak noktaları ise enflasyon ve işsizlik oranlarıdır. Bu amaçla FED 2008-
2010 yılları arasında QE1 2010-2011 Temmuz ayı arasında QE2, 2011 Eylülde 
Operation Twist, 2012 de QE3 ve 2013 Ocakta QE4 programlarını uygulayarak varlık 
alımına ve faizleri sıfıra yakın tutmaya devam etmiştir. Bugün Fed’in bilançosu 
yaklaşık 4,5 Trilyon Dolar civarında bulunmaktadır. FED’in krize yönelik başta faiz 
politikası olmak üzere geliştirdiği çeşitli tedbir paketlerinin temel amacı, özellikle kredi 
maliyetlerini düşürerek ekonomide büyüme dinamiğini harekete geçirmektir (İşcan, 
2015, s. 18). FED’in 2008-2010 yılları arasında uyguladığı QE1 programında 
bankalardan toplamda 800 Milyar USD tutarında tahvil, türev ürün satın almış ve 
piyasaya likidite sağlamıştır. 
 QE2, QE1’e göre uzun vadeli kâğıtların alınması ile bankaları uzun vadeli 
işlemlerinden kurtarılması ve piyasadaki likiditenin daha da genişlemesi nedeni ile daha 
başarılı olmuştur.   FED, QE3 programıyla birlikte faizi 2015 yılına kadar sıfır oranında 
tutacağını, piyasalara likidite sağlamanın istihdam ciddi biçimde iyileşene kadar 
süreceğini ve daralmaya izin vermeyeceğini açıklamıştır.  
(http://www.mahfiegilmez.com/2015/09/parasal-genisleme-uygulamalar.html)  
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 ABD’de faiz oranlarının sıfır dolaylarında seyretmesi sermayenin faizin daha 
yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelere yönelmesini sağladı. FED, Mayıs 2013’te QE4 
programı ile enflasyonun %2’nin üstüne çıkana, işsizlik oranının % 6,5’in altına düşene 
kadar varlık alımlarına devam edeceğini açıkladı. İşsizlik oranının düşmesiyle birlikte 
varlık alımlarını kademeli olarak azaltmaya başlamış ve faiz artırma sinyalleri vermeye 
başlamıştır.   
 FED’in varlık alımını azaltması ve faiz artırma sinyali, gelişmekte olan ülkelere 
kayan fonların tekrar fazin yükseldiği ya da yükseleceği beklenen bölgelerden hızlı 
çıkışı ile likidite sıkıntısı ortaya çıkartmaya başladı. Faiz yükselişlerinin Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu kırılgan beşli olarak adlandırılan ülkelerde sıcak paranın ülkeleri terk 
etmesiyle ciddi likidite sorunu ortaya çıkartması beklenmektedir. Özellikle dış borcu 
ağırlıkla dolar cinsinden olan ülkelerde borç ödeyememe riskinin artmasıyla kırılganlık 
da daha büyük oranda artacaktır. Bu süreçte Avrupa Merkez Bankası’nın parasal 
genişleme politikası, Çin Merkez Bankası’nın devalüasyonu, Japonya Merkez 
Bankası’nın negatif faiz uygulaması kur savaşlarına neden olarak serbest fonların 
yönünü değiştirmede etkili olmuştur (http://www.mahfiegilmez.com/2016/02/abd-de-
kur-savaslarna-girdi.html). 

 3. Literatür incelemesi 
 FED’in uyguladığı para politikaları ve bu politikalarla ilgili açıklamaları 
uluslararası piyasalarda dikkatle takip edilmekte ve muhtemel sonuçları tahmin 
edilmeye çalışılmaktadır. Uluslararası literatürde de bu konu ile ilgili pek çok çalışma 
yapılmıştır. Aşağıda bu çalışmalar elde edilen sonuçlarıyla incelenmektedir.  
 Diez (2014), Dahlhaus ve Vasishtha (2014), Ikeda, Medvedev ve Rama (2015) 
ABD faiz oranlarındaki değişikliğin gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarına 
etkisini ve bu etki sonucunda ilgili piyasalarda yapılan düzenlemeleri araştırmışlardır. 
Buna göre, FED’in faiz oranı değişiklik kararları, gelişen ülkelerin makroekonomik 
politikalarında önemli düzenlemelere gitmelerine neden olmuştur. Burada sözü edilen, 
gelişen ülkelerin yaptıkları makroekonomik düzenlemelerin ilgili ülkenin finansal 
koşullarına ve durumuna göre farklılaştığıdır. Ulusal paranın değeri, cari işlemler 
dengesi, uluslararası rezervlerin durumu, varlık fiyatlarındaki değişiklikler, ekonomik 
büyüme, ülkeye gelen uluslararası sermaye hareketlerinin niteliği ve büyüklüğü gibi 
göstergeler bu özelliklere örnek olarak verilmektedir.   

 Zhao vd. (2014) 85 ülkenin yıllık verilerin kullanarak sermaye hareketlerindeki 
ani azalışların döviz krizi oluşturma olasılığını analiz etmişlerdir. Çalışmada, ticaret 
düzeyi düşük, sığ finansal piyasalara sahip ve cari hesap dengesizliği olan 
ekonomilerde, ani azalışın döviz krizi olasılığının artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Cavalllo vd. (2015),1980-2012 dönemi içinde ani azalış öncesi ve sonrası on çeyrek 
dönem için 63 ülkenin reel döviz kuru ve GSMH’sındaki değişimi incelemişlerdir. 
Çalışma sonucunda ani azalışın, duruşun etkisinin reel döviz kuru üzerinde dirençli 
olmadığını belirtmişlerdir. Avdjiev ve Takats (2014), hem gelişmiş hem de gelişen 
ekonomiler üzerine yaptıkları çalışmada ‘taper tantrum’ sırasında bankaların 
uluslararası borçlanma durumunu lineer regresyon modeli ile analiz etmişlerdir. Çalışma 
sonucunda, uluslararası banka borçlanmasındaki yavaşlamanın, ABD Doları ağırlıklı 
borçlanmalarda daha belirgin (kayda değer) bir yavaşlama ile ilişkili olduğu 
belirtilmiştir. 
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 Aizenman, Binici ve Hutchison (2014), FED başkanının faiz oranlarına ilişkin 
açıklamasının gelişen ekonomilerin finansal piyasalarına etkisini incelemişlerdir. Panel 
regresyon analizi ile gelişen piyasalara ait günlük verilerin kullanıldığı çalışmada, döviz 
kurlarının, açıklama sonrasında bir ay içerisinde etkisini gösterdiği sağlam ve 
gelişmekte olan ülkelerde de benzer sonuçların ortaya çıktığı belirtilmiştir.  

 Diez (2014), 49 gelişmekte olan ülke piyasasını incelediği çalışmasında, 
gelişmekte olan ülke finansal piyasalarının fiili taper tantrum’a tepkisini araştırmıştır. 
Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye piyasalarına 
potansiyel kriz döneminde erken uyarı sinyali olarak tanımlanan, ülkenin döviz kurunda 
ani düşüş ve /veya uluslararası rezervlerinde ani düşüş olduğu gözlenmiştir.  
 Eichengreen ve Gupta (2014), taper tantrum’un gelişen 53 ülke ekonomisine 
etkisini araştırmışlardır. Buna göre, taper tantrum öncesi dönemde, reel döviz kuru 
değerlenmiş ve cari işlemler açığı olan gelişmekte olan ülkelerde, daha keskin bir etki 
yarattığı gözlenmiştir. 
 Garcia-Luna ve Van Rixtel (2013), taper tantrum’un gelişen ülkelerin uluslararası 
borçlanmalarına etkisini incelemişlerdir. Ağırlıkla ABD Doları biriminden 
borçlanmanın gerçekleştiği, ve taper tantrum’dan en fazla Latin Amerika ülkelerinin 
(sırasıyla, Brezilya, Şili, Meksika, Peru); diğer bölgelerden ise Hindistan, Rusya, 
Türkiye , Tayvan, Çin ve Endonezya’nın etkilendiği belirtilmiştir. 

 Lavigne, Sarker ve Vasishtha (2014), çalışmalarında ABD’nin parasal genişleme 
politikasının gelişen ülkelere yönelen sermaye hareketlerine etkisini incelemişlerdir. 
Buna göre ilk etki yıkıcı olmuş, ancak sonrasında ülkeler kendi piyasa koşullarına göre 
ayrışmışlardır.  
 Benzer incelemelerin yapıldığı diğer çalışmalar ise şunlardır; Mishra vd. (2014), 
21 gelişen ülke piyasası üzerine yaptıkları çalışmalarında, taper tantrum’un ilgili 
ülkelerin finansal yapılarına etkisini analiz etmişlerdir. Rai ve Suchanek (2014), taper 
tantrum’un finansal piyasalara ve sermaye hareketlerine etkisini 19 gelişen piyasa 
üzerinden analiz etmişlerdir. Dahlhaus ve Vasishtha (2014) FED’in para politikasındaki 
normalleşmesinin, gelişen ülkelere yönelik portföy yatırımları üzerindeki etkisini vektör 
oto regresyon (VAR) yöntemi ile incelemişlerdir. Hayaloğlu (2015) dinamik panel veri 
analizi ile 1990-2012 yılları arasında finansal gelişmenin göstergesi olarak özel sektöre 
verilen yurtiçi krediler ve bankalar tarafından özel sektöre verilen yurtiçi krediler olmak 
üzere iki farklı değişken kullanarak kırılgan beşli ülkelerinde finansal gelişme ve 
büyüme ilişkisini incelemiştir. Çalışmada kırılganlıkları azaltma adına alınacak 
önlemlerin ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlayacağı ve finansal sistemin 
güçlendirilmesinin sıcak para çıkışını azaltacağı vurgulanmaktadır. 

 4. Yöntem 
 Çalışmada, ABD Hazine 10 yıllık devlet tahvili faiz oranlarındaki değişimin, 
özellikle dış borç düzeyi yüksek olan ülkelerin para birimlerinin değeri üzerindeki etkisi 
ve derecesi Kalman Filtre tahmin yöntemi ile analiz edilmiştir.  

 Zaman serileri için kurulan regresyon modellerinde bağımlı değişken ile bağımsız 
değişken arasındaki ilişkinin derecesini veren katsayıların, ilgili dönemde sabit olduğu 
varsayılır. Fakat uygulamada bu katsayıların sabit olmayabileceği ve zamanla birlikte 
değişebileceği durumlarıyla da karşılaşılmaktadır. Kalman (1960), katsayılardaki 
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sabitlik varsayımını ortadan kaldıran ve katsayıların her zaman noktasında tahmin 
edilmesine izin veren bir yöntem geliştirmiştir. Kalman Filtresi2 olarak adlandırılan bu 
yöntemin, katsayıları zamana bağlı olarak değişen regresyon denklemlerinin 
tahmininde, en küçük kareler yönteminin bir tamamlayıcısı olduğu söylenebilir (Kurt 
Cihangir, 2014, s. 141). 

 Kalman Filtre tahmin yöntemi, stokastik doğrusal dinamik modellerin 
öngörüsünde ve optimal tahminlerin hesaplanmasında kullanılır. Bu yöntemde durum 
denklemi ve gözlem denklemi olarak adlandırılan durum uzayı modeli mevcuttur. 
Durum uzayı modeli; 

                                 (4.1) 
                                     (4.2)    

                     (4.3) 

                    (4.4) 

biçiminde tanımlanmaktadır. Yukarıda verilen durum – uzay modelinde (4.1) nolu 
denkleme “durum denklemi” veya “geçiş denklemi”, (4.2) nolu denkleme ise “gözlem 
denklemi” denir. Durum denklemi, gözlem denklemindeki katsayıların zamana bağlı 
olarak ne şekilde değiştiğini gösterir (Çevik ve Yalçın, 2003, s. 29). Durum 
denklemindeki F, Q matrisleri ve gözlem denklemindeki A, H, R matrisleri, sistem 
matrisleridir. Bu matrislerin değerlerinin bilindiği varsayılmaktadır. 

 Kalman Filtresi ile t zamanındaki kullanılabilir bilgiye dayanarak, t zamanındaki 
durum vektörünün veya gözlenmemiş bileşenin tahmini ardışık olarak yapılabilir. 
Durum uzayı modelinde filtreleme olarak bilinen temel problem, gözlenemeyen  
durumunun, y1, y2, ….., yt gözlemleri ile tahmin edilmesidir (Jazwinski, 1970). 

 Kalman Filtresi elde etmek için, durum- uzay modelinde yer alan ( ) hata 
terimlerinin ve başlangıç değerlerinin  normal dağılıma sahip olduğu 
ve (4.3) ve (4.4) ile verilen koşulların sağlandığı kabul edilmektedir. 
 Başlangıç değerleri 

  
  

 olmak üzere Kalman Filtresini elde etmek için algoritma;  

  
  

       
  
  

denklemleri ile verilmektedir  (Hamilton 1994, Harvey 1994, Maddala ve Kim 1998, 
Özbek 1989 akt. Kurt Cihangir, 2014: s.142). 

                                                
2 Kalman Filtre, birçok ölçüte göre oluşturulabilir. Bayesian Yaklaşımı ile, en küçük hata kareleri ortalamasına göre, 
kazanç fonksiyonunun en küçüklenmesi ile, Gauss-Markov-Aitken Teoremi ile veya değişik bazı istatistiki teknikler 
ile Kalman Filtre elde edilebilir. 
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 Çalışmada, ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizlerindeki değişimin, gelişmekte olan 
ülke para birimlerinin yüzde değişimi üzerine etkisi, 04.01.2002 – 10.12.2015 dönemine 
ait günlük frekansta toplam 3612 gözlem sayısı ile incelenmiştir. Bu kapsamda, dış 
borcu nispeten yüksek olan aşağıdaki ülkelerin para birimlerindeki değişim analiz 
edilmiştir.  

Tablo 1: Çalışma Kapsamındaki Ülkeler ve Para Birimleri 

BRL Brezilya MXN Meksika 
CLP Şili PHP Filipinler 
COP Kolombiya PLN Polonya 
CZK Çek Cumhuriyeti RON Romanya 
HUF Macaristan THB Tayland 

IDR Endonezya TRY Türkiye  
INR Hindistan ZAR Güney Afrika 
KRW Kore  

 Çalışmaya dahil edilen ülke para birimlerine ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 
2’de verilmiştir.   

Tablo 2: Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler 
  FAIZ BRL CLP COP CZK 
Ortalama -0.007436 0.026639 0.009842 0.021254 -0.000678 
En Büyük 9.33 8.8 4.26 5.26 5.4 
En Küçük -16.89 -10.14 -3.53 -6.18 -4.66 
Standart Sapma 1.959138 1.10164 0.622585 0.731827 0.813518 
Çarpıklık 0.063239 0.327936 0.312534 0.267375 0.186867 
Basıklık 6.445784 10.11289 6.614319 10.37057 6.178965 

 Jarque-Bera 1789.3590 
(0.0000) 

7679.0070 
(0.0000) 

2024.8280 
(0.0000) 

8218.9870 
(0.0000) 

1541.9470 
(0.0000) 

Gözlem Sayısı 3612 3612 3612 3612 3612 
  HUF IDR INR KRW MXN 
Ortalama 0.015064 0.000185 0.043306 0.003524 0.034164 
En Büyük 8.28 9 3.02 6.92 8.47 
En Küçük -4.98 -4.45 -3.49 -8.91 -5.95 
Standart Sapma 0.970867 0.504625 0.448492 0.648428 0.702294 
Çarpıklık 0.476737 2.07501 0.277406 -0.14824 0.927705 
Basıklık 7.110824 49.87404 8.741538 26.42379 16.61968 

 Jarque-Bera 2680.1020 
(0.0000) 

333266.9000 
(0.0000) 

5007.5970 
(0.0000) 

82588.6300 
(0.0000) 

28435.2100 
(0.0000) 

Gözlem Sayısı 3612 3612 3612 3612 3612 
  PHP PLN RON TRY ZAR 
Ortalama -0.081517 0.009549 0.010224 0.029014 -0.008223 
En Büyük 9.67 5.75 7.45 7.07 17.47 
En Küçük -1.93 -5.91 -4.47 -5.45 -6.96 
Standart Sapma 0.398206 0.940761 0.773209 0.875579 1.152149 
Çarpıklık 3.910666 0.342149 0.560163 0.598824 1.296919 
Basıklık 103.2298 6.976356 9.442041 8.316448 20.51272 

 Jarque-Bera 1521131.0000 
(0.0000) 

2450.0910 
(0.0000) 

6434.6310 
(0.0000) 

4469.6960 
(0.0000) 

47170.1900 
(0.0000) 

Gözlem Sayısı 3612 3612 3612 3612 3612 

 Basıklık (Kurtosis) ve Çarpıklık (Skewness) değerleri verilerin normal dağılım 
gösterip göstermediğini ifade eder. Çarpıklık verilerin dağılımının normalden 
uzaklaşarak sağa veya sola uzamasıdır. Normal bir dağılım gösteren verilerde çarpıklık 
katsayısı sıfır olur. Bu değerin pozitif olması sağa, negatif olması sola çarpıklığı 
gösterir.  Basıklık (Kurtosis) normal dağılım eğrisinin ne kadar dik ve ya basık 
olduğunu gösterir. Basıklık katsayısı pozitif ise, eğri normale göre daha diktir. Negatif 
ise normale göre daha basıktır. Faiz oranlarındaki değişimin sola çarpık ve sivri (pozitif 
çarpıklık ve basıklık katsayısı), incelenen ülke para birimlerindeki yüzde değişimin ise 
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sağa çarpık ve sivri (negatif çarpıklık katsayısı pozitif basıklık katsayısı) olduğu 
gözlenmiştir. Buna ilaveten “serilerin normal dağılıma sahip olmadığı” yönündeki 
yokluk hipotezi Jarque Berra ile test edilmiş ve hem faiz oranı serisinin hem de para 
birimlerindeki değişim serilerinin genel olarak normal dağılıma sahip olmadıkları 
gözlenmiştir.   

  Çalışmada, açıklayıcı değişken olarak ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizlerindeki 
değişimin kullanıldığı model şu şekildedir, 

                       (4.5) 

                  (4.6) 

şeklindedir. , i ülkesinin t zamanındaki para biriminin ABD doları karşısındaki 

değerinin bir önceki işlem gününe göre yüzde değerini belirtmektedir. Burada (4.5) 

denklemi, gözlem denklemi, (4.6) denklemi ise durum denklemi olmak üzere ( ) 

hata terimleri gerekli varsayımları sağlamaktadır. Model her ülkenin döviz kurlarındaki 

değişim için tekrarlanmış ve model parametreleri Eviews 7.0 paket programı 

kullanılarak Kalman Filtresi ile tahmin edilmiştir. (4.5) ve (4.6) ile verilen durum uzay 

modelinin parametreleri her zaman noktası için Kalman Filtresi ile tahmin edildiğinden 

kararlılık noktası son tahmin değeri ya da her zaman noktasındaki tahminlerin ortalama 

değeri olacaktır3. Çalışmada faiz değişkenin parametre tahminlerine ilişkin elde edilen 

kararlılık noktası sonuçları tabloda verilmiştir. 

Tablo 3: Faiz Değişkenine Ait Parametre Tahminleri  
  BRL CLP COP CZK HUF 

FAIZ -0.0742 
(0.0000***) 

-0.0280 
(0.0000***) 

-0.0403 
(0.0000***) 

-0.0224 
(0.0011***) 

-0.0446 
(0.0000***) 

  IDR INR KRW MXN PHP 

FAIZ -0.0090 
(0.0350**) 

-0.0270 
(0.0000***) 

-0.0343 
(0.0000***) 

-0.0636 
(0.0000***) 

-0.0117 
(0.0006***) 

 PLN RON THB TRY ZAR 

FAIZ -0.0567 
(0.0000***) 

-0.0193 
(0.0032***) 

0.0124 
(0.2797) 

-0.0573 
(0.0000***) 

-0.0592 
(0.0000***) 

*%10, ** %5, *** %1 anlamlılık düzeyini temsil etmektedir. 

Tabloya göre, ABD 10 yıllık devlet tahvili faiz oranlarında meydana gelen bir 
birimlik değişimin bir ülke dışında incelenen diğer ülkelerin kur değişimleri üzerinde 
negatif bir etki yaptığı ve bu etkilerin (Endonezya) IDR para birimi için %5, diğer para 
birimlerindeki değişimler için ise %1 anlamlılık düzeyinde, istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu görülmüştür. Buna göre, FED faiz oranlarını bir birim artırdığında incelenen tüm 
para birimleri değer kaybetmektedir. Tayland’ın ulusal para birimi THB için sonuçlar 
istatistiksel olarak anlamsız çıktığı için ilgili ülke çalışma kapsamından çıkarılmıştır.  

  
 

                                                
3 Eviews paket programında kararlılık noktası son tahmin değeri olarak alınmaktadır. 
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5. Bulgular 

 Yapılan Kalman Filtre tahmini sonrasında, çalışma kapsamındaki ülkelerin para 
birimlerinin FED faiz oranlarındaki değişimden etkilenme derecesi, en fazla 
etkilenenden en aza doğru olmak üzere aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 4: Kalman Filtre Tahmin Sonuçları 
 Para Birimi Kalman filtre tahmin 

sonucu 
En Fazla Etkilenenden Az 

Etkilenene Doğru 
1 BRL -0.0741720 Brezilya 
2 MXN -0.0635620 Meksika 
3 ZAR -0.0592150 Güney Afrika 
4 TRY -0.0573310 Türkiye  
5 PLN -0.0566580 Polonya 
6 HUF -0.0445780 Macaristan 
7 COP -0.0403360 Kolombiya 
8 KRW -0.0343020 Kore 
9 CLP -0.0280190 Şili 

10 INR -0.0269530 Hindistan 
11 CZK -0.0223870 Çek Cumhuriyeti 
12 RON -0.0192700 Romanya 
13 PHP -0.0117350 Filipinler 
14 IDR -0.0090090 Endonezya 

 Çalışmada, ABD Hazine 10 yıllık devlet tahvili faiz oranlarındaki değişimin, 
incelenen ülkelerin para birimlerinin değeri üzerindeki etkisi ve derecesi Kalman Filtre 
tahmin yöntemi ile analiz edilmiştir. Özellikle 2008 Küresel Kriz sonrasında merkez 
bankalarının aldıkları politika önlemleri de artmış olup uluslararası alanda en fazla etkili 
olan FED’in uyguladığı politikalardır. Bu anlamda FED’in 2013’den itibaren 
sıkılaştırıcı para politikası uygulayacağını açıklamasıyla birlikte, daha çok gelişen 
ülkelere yönelen uluslararası sermaye akımları yön değiştirmeye başlamış ve gelişen 
ülkelerin ekonomik anlamda ciddi sorunlarla karşılaşabileceklerini göstermiştir.  
 Çalışmada Kalman Filtre yöntemi kullanılarak kırılgan beşli olarak ifade edilen 
ülkeler ile kırılgan beşli içinde yer almayan ama kırılganlığı yüksek olan ülkeler 
incelenerek ,faiz değişiminden etkilenme dereceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Faiz 
değişimlerine ait alt parametre tahmin sonuçlarına göre, ABD 10 yıllık devlet tahvili 
faiz oranlarında meydana gelen bir birimlik değişimin Tayland dışında incelenen diğer 
ülkelerin kur değişimleri üzerinde negatif bir etki yaptığı belirlenmiştir. Bu etkilerin 
(Endonezya) IDR para birimi için %5, diğer para birimlerindeki değişimler için ise %1 
anlamlılık düzeyinde, istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Buna göre, FED 
faiz oranlarını bir birim artırdığında incelenen tüm para birimleri değer kaybetmektedir. 

 6. Sonuç 
 Çalışma, Kırılgan Beşli tanımlamasında yer alan Türkiye, Brezilya, Hindistan, 
Güney Afrika ve Endonezya açısından değerlendirildiğinde; Hindistan (10. Sırada) ve 
Endonezya (14. Sırada) dışındaki ülkelerin ilk beş içerinde yer aldığı görülmektedir. 
Buna göre; Brezilya ulusal parası, FED faiz oranlarındaki değişimden en fazla etkilenen 
para birimi iken (1. Sırada), onu Güney Afrika (3. Sırada) ve Türkiye (4. Sırada) takip 
etmektedir.  Bir diğer dikkat çekici sonuç, Meksika ve Polonya’nın Kırılgan Beşli 
grubunda yer almamasına karşın çalışma sonucuna göre ilk beşte olmasıdır. Gelişen 
piyasalara yönelik net sermaye akımlarının %90’ının Brezilya, Çin, Hindistan, 
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Endonezya, Meksika, Peru, Polonya ve Türkiye’den oluşan 8 ülke arasında paylaşıldığı 
dikkate alındığında bahsi geçen iki ülkenin ilk beşte yer alması şaşırtıcı olmamaktadır.  
  Tablo 5: Capital-Freeze Index – Analiz Sonuçları Karşılaştırması 

Ülke Capital-Freeze 
Index 2012∗ 

Capital-Freeze 
Index  2014∗ 

Kalman Filtre 
Tahmin  

Sıralaması 
Türkiye  225 219 4 
Brezilya 137 160 1 
Kolombiya 136 134 7 
Meksika 133 133 2 
Endonezya 131 122 14 
Polonya 113 103 5 
Romanya 112 96 12 
Hindistan 109 95 10 
G. Afrika 103 95 3 
Şili 95 85 9 
Macaristan 84 74 6 
Filipinler 73 68 13 
Kore   8 
Çek Cumh   11 
∗http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/09/capital-freeze-index 

 The Economist dergisi tarafından yayınlanan “The Capital Freeze Index”, 
ülkelerin cari işlemler dengesi, özel sektör kredileri, dış borç tutarı ve ödemeleri, 
finansal açıklık ve ulusal para birimlerinin dolar karşısındaki değişimlerinin 
toplanmasıyla oluşturulan bir endekstir ve maksimum değer 300’dür. Endeks değerinin 
artması, ülkenin kırılganlığının arttığı ve sermaye akımının durması/yavaşlaması 
durumunda etkinin fazla olacağı biçiminde yorumlanmaktadır. Yukarıdaki Tablo 5’de 
çalışma kapsamındaki ülkeler için Capital Freeze Index’in 2012 ve 2014 değerleri ve 
Kalman Filtre Tahmin sonuçları verilmiştir. Buna göre, uluslararası sermayenin 
durması/yavaşlaması durumunda en fazla etkilenecek ülke Türkiye olup, analiz 
sonucunda da ilk 5’te yer almaktadır. 2012 -2014 yılları için endeks değeri artan tek 
ülke olan Brezilya ise, çalışmamızda ilk sıradadır. 
 Çalışmada on beş ülkenin para birimlerindeki değişimin, ABD 10 yıllık devlet 
tahvili faiz oranlarından etkilenme derecesi incelenmiş ve Kırılgan Paralar dolayısıyla 
Kırılgan Ekonomiler tespit edilmiştir. Brezilya, Meksika, Güney Afrika, Türkiye ve 
Polonya ilk beştedir. Buna göre Kırılgan Beşli grubundaki Hindistan ve Endonezya 
yerine, çalışmada, Meksika ve Polonya bulunmaktadır. FED faiz artışlarının devamı ile 
dış kaynağa en fazla bağımlı olan bu ekonomilerin ne yönde ayrıştıkları bir başka 
çalışmaya konu olabilir. 
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Extensive Summary 
 The effect of changes in interest rates on the exchange rates has been analyzed in 
the literature for many times.  How real or expected changes in interest rates affect the 
exchange rates may be an important factor for determination of countries’ economic 
fragilities. The purpose of this study is to measure the effect of changes in USA 10 year 
government bond rate on the currencies of countries with strong dependence on dollar.  

 The expansionary monetary policies and improving economic condition after 
2008 crisis caused capital flow through developing countries. The economies 
experienced high growth through international funds thanks to high liquidity. To 
stimulate the economy, FED decreased the interest rates, provided funds to banks, and 
printed money to encourage banks for giving loans. FED had been buying bonds worth 
85 billion dollar each month as a part of quantitative easing policy after the crisis. The 
focus of these policies were inflation and unemployment rates.  
 Since FED reduced purchases of treasury and signaled decreasing the interest 
rates, the funds from developing countries left the economy quickly and liquidity 
problem occurred. Because of the increasing interest rates, capital has left the Fragile 
Five including Turkey and this resulted in liquidity problem.  
 In this study, how the changes in USA 10 year government bond rate affect 
currency value of countries particularly with high level of foreign debt is analyzed in 
04.01.2002 – 10.12.2015 period with 3612 daily data. The countries with high foreign 
debt analyzed in this study are showed below table.  

BRL Brazil MXN Mexico  
CLP Chili PHP Philippines  
COP Colombia PLN Poland  
CZK Czech Republic RON Romania 
HUF Hungary THB Thailand  
IDR Indonesia TRY Turkey   
INR India ZAR South Africa  
KRW Korea   
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 Kurtosis and skewness are used to test the normality of the data. Skewness is how 
the data is distributed about the mean. Skewness is zero for the normally distributed 
data. Positive skewness means "skewed to right" while negative skewness means 
"skewed to left". Kurtosis measures how steep or flattened the data is. If Kurtosis is 
positive, the data is steep; while Kurtosis is negative the data is flattened. The changes 
in interest rates was observed as skewed to left and steep (positive skewness and 
kurtosis), analyzed countries' percentage change in currency was found as right skewed 
and steep (negative skewness and positive kurtosis).  Jarque Berra test for normality 
revealed that both interest rates and changes in currency series were observed as not 
normally distributed.  
 In this study, stability analysis results suggested that one point change in 10 year 
treasury bond rates have negative effect on the exchange rates of all countries except for 
one. The effect is statistically significant at 5% and 1% significance level for Indonesia 
and other countries respectively. Therefore, FED interest rates increases one point and 
the other currencies lose value as a result. Since Thailand currency THB was found 
statistically insignificant, it was excluded from the study.  
 The effect of USA 10 year treasury bond rates on the value of currencies was 
analyzed through Kalman Filter Forecast Analysis. After 2008 crisis, central banks’ 
precautionary policies became important especially FED’s monetary policies. Since 
FED’s announcement of tightening monetary policy, the funds from developing 
countries left the economy and economic problems occurred.   

 In this study, when the results were interpreted for fragile five (Turkey, Brazil, 
India, South Africa, Indonesia), it was concluded that these countries except for India 
(10th country) and Indonesia (14th Country) are among top five. Brazil, South Africa 
and Turkey are the first, third and fourth most affected countries by the FED interest 
rates respectively. Another interesting result is that Mexico and Poland are among top 
five most effected countries while they are not in Fragile Five. Since 90% of net capital 
flow is though Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, Peru, Poland and Turkey, the 
fact that these two countries are among five is not an interesting result. Moreover, the 
level of USA 10 year treasury bond rate’s effect for 15 currencies were analyzed and 
fragile currencies or fragile economies were identified. Brazil, Mexico, South Africa, 
Turkey and Poland are among five. Based on that, Mexico and Poland should be among 
Fragile Five instead of India and Indonesia. It was showed that the empirical results of 
this study and fragility ranking differ from the “The Capital Freeze Index” prepared by 
The Economist.   
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Özet 
Girişimcilik ortaya çıktığı ilk zamanlardan itibaren önem kazanmış zamanla 

küreselleşme ve teknoloji ile birlikte meydana gelen belirsizlik ortamında önemini daha 
da çok artıran bir kavram olmuştur. Öyle ki ülkelerin gelişmişlik düzeyini etkileyen 
önemli bir kavram olan girişimcilik birçok değişkenden etkilenmektedir. Girişimciliği 
başlatacak olan potansiyel girişimcilerin niyetidir. Dolayısıyla geleceğin girişimcileri 
olarak üniversitede okuyan öğrenciler ve onların girişimcilik niyetini etkileyecek bir 
değişken olarak tükenmişlik oldukça önemlidir. Bir üniversitede eğitim alan 359 
öğrenci üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmaya göre kişisel başarı hissi yükseldikçe 
öğrencilerin girişimcilik niyeti de yükselmektedir. Ayrıca tükenmişliğin diğer bir 
boyutu olan duygusal tükenmişlik ile girişimcilik niyetini arasında anlamlı ilişki 
bulunamamıştır. 
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Niyeti, Tükenmişlik, Kişisel Başarı Hissi, Duygusal 
Tükenme, Duyarsızlaşma 

Abstract 

Entrepreneurship has gained importance since it was first introduced, and has 
become a concept of increased significance over time in the envrionment of uncertainty 
that emerged with globalization and technology. Entrepreneurship which is an 
important concept that affects countries’ level of development, is affected by several 
factors. The potential that would initiate entrepreneurship is the intentions of 
entrepreneurs. Therefore, university students that are future entrepreneurs and the 
factor of burn-out which would affect students’ entrepreneurial intentions are very 
important. According to the results of this study which was conducted on 359 university 
students, as the feeling of personal success increases, entrepreneurial intentions of 
students increase as well. Also, no significant relationship between one of the 
dimensions of burn-out that is emotional burn-out and entrepreneurial intentions was 
found. 

Keywords: entrepreneurial intentions, burn-out, feeling of personal success, emotional 
burn-out, depersonalisation. 

DOI: 10.20491/isarder.2016.204
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1. Giriş 

Günümüz dünyasında meydana gelen hızlı değişimler, küreselleşme ve bilgi ve 
iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler girişimcilik kavramını hayatımızda önemli bir 
hale getirmiştir. Bu kavram geri kalmış olan ekonomilerde yapılanmanın, gelişmekte 
olan ülkelerde kalkınmanın, gelişmiş olan ülkelerde dinamizmin temeli oluşturmaktadır 
(Wickham, 2001, s.113). Geçmiş dönemlerden başlayarak günümüze kadar kullanılan 
bir kavram olan girişimciliğin, ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan birçok sonucu 
vardır. Girişimcilik ortaya çıktığı ilk zamanlardan itibaren önem kazanmış ve özellikle 
küreselleşme ve teknoloji ile birlikte meydana gelen belirsizlik ortamında önemini daha 
da çok artıran bir kavram olmuştur.  

İlgili literatür incelendiği zaman birçok girişimcilik tanımı ile karşılaşmaktayız. 
Bu tanımların bazılarına bakacak olursak; 

Girişimcilik, bir fırsatı ortaya çıkarmak veya izlemek amacıyla kaynakların eşsiz 
bileşimini bir araya toplama süreci şeklinde tanımlanan çok yönlü bir olgudur (Özer ve 
Topaloğlu, 2007: 440). Morris’e göre girişimcilik, fırsatları tanımlama ya da fırsat 
yaratma yoluna gidilerek bu fırsatlardan yararlanma sürecidir (Morris vd., 2009, s.431). 

 Schumpeter ise girişimciliği yenilik yaratma ve teknolojik gelişmeler ile 
bağdaştırmış ve bu kavramı ortaya yeni ürün, hizmet, süreç, arz kaynakları ve pazar 
yaratmak için yeni kaynakların yaratılması süreci olarak tanımlamıştır (Başar v.d., 2001, 
s.4). Naktiyok’un 2004 yılındaki çalışmasında ise girişimcilik, değişimi, dönüşümü, 
yenilikçi yaklaşımların ortaya çıkarılmasını, faaliyetlerin planlanmasını, birey ve 
grupların organizasyonunu, yeni ürünler, hizmetler, yaklaşımlar, işlemler, teknolojiler 
vb. yollar ile topluma ve pazara katkıda bulunan değerler yaratmayı içeren bir süreç 
olarak tanımlanmıştır (Naktiyok, 2004, s.2).  

Bir başka yaklaşımla girişimcilik, ele geçirilebilir yeni zenginlikleri keşfetmek ve 
elde etmeye çalışmak için yeni amaçların bulunmasını sürecini içerir (Harper, 2008, 
s.616). McKelvie ise girişimciliğin kayda değer miktarda risk içeren bir süreç olduğuna 
değinmiştir (McKelvie vd., 2009, s.1) 

Tüm bu tanımlara baktığımızda girişimciliği, değer yaratmak amacı ile risk alarak 
ve fırsat yaratarak ortaya yeni ürün, yeni hizmet, yeni pazar ve yeni organizasyon kurma 
süreci olarak tanımlayabiliriz.  

Girişimcilik kavramı özellikle sürekli değişen ve gelişen dünyada yeniliklerin 
ortaya çıkarılması, yeni organizasyonlar kurularak ekonomik büyümenin sağlanması, 
toplum refahının artırılması ve istihdam kapılarının açılması için sosyal ve ekonomik 
açıdan önemli bir yere sahiptir (Ağca ve Yörük, 2006, s.156).  

2. Girişimcilik Süreci 

Girişimcilik kavramı belirli bir süreci ifade etmektedir. Bu süreç fırsat tanımlama, 
kaynak, organizasyon, girişimci faktörlerinden oluşmakta ve bu süreç sonucunda bir 
değer yaratılmaktadır. 
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Şekil 1. Girişimcilik Sürecindeki Temel Faktörler (Wickham, 2001). 

Bu süreçleri kısaca tanımlayacak olursak; 
Fırsat Tanımlama: Girişimcilik sürecinin ilk adımı olan fırsat tanımlama, 

genellikle hem “bir amacı elde etmek için uygun bir durum veya uygun şart” hem de 
“başarı için iyi bir durum (fikir), şans (olasılık) ya da beklenen şey” olarak 
tanımlanmaktadır (Schenkel, 2005, s. 24). Yine fırsat, toplum tarafında istenen malların 
ve hizmetlerin uygun fiyatlarla sunularak değer yaratılması için uygun şartların 
oluşturulması durumu olarak tanımlanabilir. Girişimcilerin belirli fırsatlardan 
yararlanabilmesi onların zamanında harekete geçerek gerekli kaynakları bir araya 
getirmesi, ortaya çıkabilecek riskleri doğru bir şekilde değerlendirmesi ve fırsatların 
değerlendirilmesi konusunda nasıl daha iyi olunabileceği gibi bilgileri elde etmesi 
gerekmektedir. Bu faktörlerden birinin eksikliği fırsattan iyi bir şekilde faydalanma 
imkânının önüne geçebilir (Kaygın, 2011, s. 29). 

Kaynak: Her sürecin devam edebilmesi için belirli bir yakıta ihtiyacı vardır. İşte 
kaynak kavramı da örgütlerin girişimcilik faaliyetlerinde kullandıkları yakıttır. Başka 
bir ifade ile kaynak, işletmenin iş etkinliklerini ve işletme süreçlerini aksatmadan yerine 
getirebilmeleri için sahip olduğu değerleri ifade eder. Bu değerlere örnek verecek 
olursak; para, bilgi, patent, bina, makine, insan, üretim araçları v.b. unsurları kaynak 
kapsamı içerisinde sıralayabiliriz (Naktiyok, 2004, s.58). 

Organizasyon: Düzen ve düzenlemeyi ifade eden organizasyon kavramını, iş ile 
iş, insan ile iş ve insan ile insan arasındaki ilişkilerdeki düzen ve düzenlemeler olarak 
ifade etmek mümkündür (Koçel, 2003, s.167). Bireyler ortaya çıkan fırsatlara uygun 
olan kaynakları girişimcilik faaliyetinde bulunabilmek için belirli bir organizasyon 
altında bir araya getirmelidirler. Bu nedenle girişimciler fırsat ile kaynak arasında bir 
uyum sağlamak ve değer yaratmak için organizasyon kullanmalıdırlar.  

 Fırsat 

Girişimci 

 
Organizasyon Kaynak 

Fırsat 
Tanımlama 

Kaynak 
Yönetimi 

Liderlik ve Yön 
Verme 



 
 

F. Yıldırım – S. Naktiyok – M.E. Kula 8/4 (2016) 15-33 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

18 

Girişimci: TDK’nin sözlük tanımına göre “üretim için bir işe girişen kalkışan 
kimse” olarak tanımlanan girişimciyi Peter F. Drucker “değişim için sürekli araştırma 
yapan, ona cevap veren ve onu bir fırsat olarak gören kişi” olarak tanımlamaktadır 
(Havinal, 2009, s. 97). Yine farklı bir tanımlamada girişimci, başka insanların 
ihtiyaçlarını karşılamak için üretim faktörlerinin alımını yaparak onları bir araya getiren 
ve çalışmalarının sonucunda ortaya çıkacak olan karı ve zararı üstlenen kişidir (Akat 
v.d., 2002, s. 4). Girişimci bu süreçte organizasyon ile girişimcilik dünyasını bir araya 
getirerek faaliyetlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlar.  

Girişimcilik özellikleri; Girişimcilikle ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde 
yaygın olarak bahsedilen özellikler şu şekilde sıralanabilir (Naktiyok, 2004, s. 23). 

- Bağlılık, Kararlılık ve Azim, 
- Başarı İhtiyacı,  
- Fırsat Yönelimi, 
- İçsel Kontrol Odağı, 
- Belirsizliğe Karşı Tolerans, 
- Risk Almak, 
- Yenilik ve Yaratıcılık, 
- İyimserlik, 
- Liderlik, 

Bu bahsedilen davranış ve tutumlar girişimci bireyler tarafından beslenir ve 
geliştirilirse ve bunlar teşvik edilirse hem girişimci sayısı hem de başarılı girişimci 
sayısı daha da artacaktır.  

3. Tükenmişlik Kavramı 
Bireylerin günlük yaşantılarının bir parçası olarak kabul edilen stres kavramı, 

psikolojik ve fiziki açıdan önemli bir yere sahiptir. Birçok birey gün içerisinde tekrar 
eden strese maruz kalarak psikolojik açıdan yıpranmakta ve tükenmişliğin etkisi altında 
kalmaktadır (Greenberg ve Baron, 2000, s. 234). İlk olarak “A Burnt-out Case” adlı bir 
romanda kullanılan tükenmişlik kavramı, bir mimarın yorgunluğunu ve kendisini 
soyutlamasını ve bunun sonucunda işini bırakmasını anlatmaktadır. Akademik anlamla 
baktığımızda ise bu kavram ilk olarak Freudenberger (1974) tarafından kullanılmış ve 
bireyin gücünü, enerjisini ve kaynaklarını aşırı kullanmaktan ötürü maruz kaldığı 
düşüşü, tükenişi ve yorgunluğu ifade etmiştir (Kurtoğlu, 2011, s. 7).  

Maslach ve Jackson ise tükenmişliğin genellikle yaptıkları iş gereği insanlarla 
yoğun ilişki içerisine giren bireylerde rastlandığını belitmiş ve tükenmişliği bu 
bireylerin karşılarındaki insanlara karşı duyarsızlaşmaları, kişisel başarı duygularının 
azalması ve duygusal yönden kendilerini tükenmiş olarak algılamaları şeklinde 
tanımlamışlardır (Maslach ve Jackson, 1981, s. 99).  

Başka bir tanımlamada ise tükenmişlik, işgörenin duygusal çaba harcamasını 
gerektiren iş koşullarına gereğinden fazla süre maruz kalması sonucu ortaya çıkan 
zihinsel, fiziksel ve duygusal tükenme durumu olarak tanımlanmıştır (Schaufeli ve 
Greenglass, 2001, s.501). Farklı bir yaklaşımla tükenmişlik, bireylerin yaşamlarında 
ortaya çıkan bir rahatsızlık veya orta yaş krizi olarak tanımlanmıştır (Cardinell, 1981, 
s.45).  
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Maslach ve Leiter’in 1997 yılında yaptıkları çalışmada ise tükenmişlik yalın bir 
halde insan ruhunun çöküşü olarak tanımlanmıştır. Bu bakış açısı ile tükenmişlik 
bireyin mevcut değerlerinde, itibar ve maneviyatında meydana gelen aşınmayı 
içermektedir ve bu da insanı kurtuluşu zor olan bir girdabın içerisine sürükleyen bir 
hastalıktır (Maslach ve Leiter, 1997, s. 17).  

Tükenmişlik üzerine yapılan çalışmalar ve tanımlamalardan yola çıkarak 
tükenmişliği, günlük hayatlarında yoğun stres altında kalan bireylerde ortaya çıkan 
zihinsel, fiziksel ve duygusal açıdan yorgunluk durumu ve olaylara karşı duyarsızlaşma 
ve tükenme hali olarak tanımlayabiliriz. Küresel dünyanın ortaya çıkarmış olduğu 
toplum yapısı ve çalışma düzeni göz önüne alındığında, çevrenin bireye yönelik 
beklentileri artmakta ve bu beklentiler bireyler üzerinde birçok olumsuz etki ve baskı 
yaratmaktadır. Bu baskıya maruz kalan bireyler ise belirli bir süre sonra mücadele 
etmekten vazgeçmekte ve tükenmişliğin etkisi altında kalmaktadırlar. Bu açıdan 
tükenmişliğin iyi bir şekilde değerlendirilip önüne geçilmesi toplumsal yaşantı 
açısından büyük önem taşımaktadır.  

3.1. Tükenmişlik Kavramının Boyutları 
İlgili literatür incelendiğine en çok kullanılan tükenmişlik modeli Christina 

Maslach ve arkadaşları tarafından oluşturulan modeldir.  Bu model de tükenmişlik üç 
boyutlu olarak ele alınmıştır. Bunlar; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel 
başarıda düşme hissi olmak üzere üç alt boyuttur.  

Duygusal tükenme: Tükenmişliğin ilk boyutu olan duygusal tükenme 
bireylerarası ilişkilerin yoğun olduğu mesleklerde daha sık görülmektedir. 
Tükenmişliğin kişisel stres boyutunu belirleyen bu boyut, bireylerin kişisel ve fiziksel 
kaynaklarındaki azalmayı ifade etmektedir (Maslach, v.d., 2001, s. 402; Wright ve 
Douglas, 1997, s. 492). Yine bu boyut bireyin işle ya da müşteri ile ilgili zor problemler 
karşısında duygusal kaynaklarının yetersizliği olarak tanımlanmaktadır (Greenberg ve 
Baron, 2000, s. 67). Yine farklı bir tanımlamada duygusal tükenmenin bireyin insanlara 
yardım ederken, kendisinden beklenen psikolojik ve duygusal taleplerin aşırılığından 
dolayı ortaya çıkan enerji eksikliği durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu enerji eksikliği 
de bireyin duygusal kaynaklarının bittiği duygusuna kapılmasına neden olmaktadır.  
(Özyurt ve diğ., 2004, s. 22) 

Duyarsızlaşma: Tükenmişlik kavramının ikinci boyutu olan duyarsızlaşma, 
bireyin özellikle iş ortamında karşılaştığı kişilere karşı soğuk davranması, o insanları 
dikkate almaması ve aralarında samimiyet oluşturmak istememe çabasıdır. Böyle bir 
eğilim içerisinde olan birey kendisi ile karşısındaki bireyler arasında bir duvar oluşturur. 
Onların duygularına karşı kayıtsız bir tavır içerisine girer (Polatçı v.d., 2014, s. 40). 
Yine bu bireyler ilişkilerini işin yapılabilmesi için lazım olan en düşük seviyeye 
indirirler (Aydemir, 2013, s. 15). 

Kişisel Başarıda Düşme Hissi: Kişinin kendisini olumsuz değerlendirme 
eğilimini ifade eden kişisel başarıda düşme hisse tükenmişliğin üçüncü boyutunu 
oluşturmaktadır (Maslach ve Leiter, 1997, s. 18). Bu his bazı olumsuz belirtiler 
içermektedir. Bunlara örnek olarak moral düşüklüğü, üretkenliğin azalması, sorunlarla 
başa çıkamama, kişiler arası iletişimde anlaşmazlıklar, benlik saygısında azalma v.b. 
gibi örnekler verilebilir (Baysal, 1995, s. 23). 
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Schutte ve arkadaşlarının 2000 yılında yapmış oldukları çalışmada kişisel başarıda 
düşme hissi, bireylerin kendilerini değerlendirirken yetersizlik hissinin artmasına bağlı 
olarak olumsuz bir değerlendirme yapma eğilimde olmasını ifade etmektedir.  

3.2. Tükenmişliğin Belirtileri 
 Tükenmişlik sendromuna ilişkin belirtiler genellikle fiziksel, psikolojik ve 

davranışsal belirtiler olarak üç grupta incelenmektedir. Bunlara örnek verecek olursak 
(Balcıoğlu ve diğ., 2008, s. 104; Fincham ve Rhodes, 2005, s. 236); 

Fiziksel belirtiler: Baş ağrıları, mide ve bağırsak hastalıkları, kas ağrıları, 
diyabet, uyku bozuklukları, alerji, kilo kaybı veya şişmanlık, düşük enerji, solunum 
bozukluğu, yorgunluk v.b.etkiler. 

Psikolojik belirtiler:  başarısızlık hissi, huzursuzluk, suçluluk, depresyon, 
duygusal bitkinlik, engellenmişlik hissi, benlik kaygısına düşme, paranoya, eleştiriye 
duyarlılık v.b. etkiler. 

Davranışsal belirtiler: İşten nefret etme, yoğunlaşma eksikliği, kuruma yönelik 
ilgi kaybı, başarısızlık hissi, alaycı olma, ani sinir patlamaları, hiperaktivite, özsaygı ve 
güvende azalış v.b. etkiler gözlemlenmektedir.  

 3.3. Tükenmişliğe Etki Eden Faktörler 

Tükenmişliğe etki eden faktörleri bireysel faktörler ve örgütsel faktörler olmak 
üzere iki ana başlık altında incelenebiliriz. Tükenmişliğe etki eden bazı bireysel 
faktörler şunlardır; Yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum, kişilik, kendilik kavramı, 
empati, bireysel ihtiyaç ve beklentiler. Örgütsel faktörlere baktığımızda ise; iş yükü, 
kontrol, aidiyet, yönetici ile ilişkiler, ödüller, adalet, meslektaşlarla olan ilişkiler, kurum 
politikaları ve özerklik ve kararlara katılım örnek olarak verilebilir (Polatçı v.d., 2014, s. 
21; Yüksel, 2011, s. 29; Seçer, 2011, s. 23; Bülbül, 2012, s.19; Demir, 2010, s. 23). 

4. Yöntem 
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı son zamanlarda örgütsel davranış literatüründe önemli bir 
yer tutmaya başlayan girişimcilik niyetinin önünde engel olabilecek bireyin tükenmişlik 
algısının etkilerini belirlemektir. Bu amaçla tükenmişliğin alt boyutları olan 
duyarsızlaşma, duygusal tükenme ve kişisel başarı hissi değişkenlerinin girişimcilik 
niyetini etkileyip etkilemediği incelenmektedir. Böylece gelecekte girişim yapmak 
isteyen insanların niyetlerinin önündeki bir takım engelleri tespit etmek 
hedeflenmektedir.  

4.2. Araştırmanın Hipotezleri 

Yukarıdaki yazılan literatürle ilgili görüşlerden hareketle aşağıdaki hipotezler 
geliştirilmiştir: 

H1: Duyarsızlaşma, girişimcilik niyetini olumsuz etkiler. 
H2: Kişisel Başarı hissi, girişimcilik niyetini olumlu etkiler. 

H3: Duygusal Tükenmişlik, girişimcilik niyetini olumsuz etkiler. 
Hipotezlerde öne sürülen ilişkileri özetleyen araştırma modeli Şekil 2’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2: Araştırma Modeli 

4.3. Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama Yöntemi 
Bu çalışmada yeni kurulan bir üniversite olması ve yerleşkesinin tam olarak 

bitmemiş olması sebebiyle bir takım sıkıntılar yaşayan öğrencilerin tükenmişlik 
düzeylerinin yüksek olacağı düşünülerek Erzurum Teknik Üniversitesinde bulunan 
2547 öğrenci anakütle olarak seçilmiştir. Bu anakütleden % 95 güven düzeyinde % 5 
hata payı ile seçilecek örneklem büyüklüğü, örnekleme büyüklüğü hesaplama 
tablosundan yararlanılarak 334 olarak belirlenmiştir (Bartlett ve Diğ., 2001, s. 48). 
Tesadüfi örnekleme yapılmış ve muhtemel cevaplama hataları da göz önünde 
bulundurularak 390 öğrenciye soru formu dağıtılmıştır. Dağıtılan soru formlarından 370 
tanesi 30 işgünü içerisinde geri toplanmış olup, bunlardan bir kısmı eksik verinin 
fazlalığı sebebiyle, bir kısmı da araştırmada kullanılan analizlerin daha sağlıklı olması 
amacıyla dışa düşen değişkenleri (outliers) içermesi sebebiyle araştırmaya dâhil 
edilmemiştir. Sonuç olarak, 359 anketten elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. 

 4.4. Ölçüm Aracı 
Soru formunda kullanılan ölçekler önceki çalışmalarda sıklıkla kullanılmış olup 

farklı kültürel ortamlarda güvenilirlikleri ve geçerlilikleri tespit edilmiş ölçekler 
arasından seçilmiştir. Tükenmişlik ölçeği ölçeği Maslach (2001), Oruç (2007) 
tarafından; girişimcilik niyeti ölçeği Kickul ve D’Intino (2005), Naktiyok ve Timuroğlu 
(2009) tarafından, kullanılmış ve ölçüm özellikleri ortaya konmuştur. Ayrıca ölçekler 
5’li likert tipindedir (1-kesinlikle katılmıyorum….5-kesinlikle katılıyorum). 
Tükenmişlik ölçeği üç alt boyut olup, bu boyutlar duyarsızlaşma, kişisel başarısızlık 
hissi ve duygusal tükenmişliktir. Ayrıca Maslach’ın anketinde kişisel başarısızlık hissi 
olarak ele alınan boyut analize ters kodlama ile sokularak kişisel başarı hissi olarak 
değerlendirilmiştir. Soru formunda yer alan ölçekler için güvenilirlik analizi yapılmış 
olup cronbach alfa değerinin 0,79 ile 0,94 arasında değiştiği bulunmuştur. Kullanılan 
ölçeklerin yapı geçerliliğini ortaya koymak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış 
olup analiz sonuçları sonraki bölümde Tablo 1a ve Tablo 2’de raporlanmıştır. Sonuçta 
tüm ölçeklerin yüksek düzeyde geçerlilik sergilediği belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör 
analizine göre yüksek düzeyde geçerlilik sergilemesine rağmen Yapısal Eşitlik Modeli 
analizinde yapılan modifikasyonlar sonucu duyarsızlaşma alt boyutuna ait hipotez test 
edilememiştir. 

Duyarsızlaşma	  

Kişisel	  Başarı	  

Duygusal	  	  

Tükenmişlik	  

Girişimcilik	  
Niyeti	  

H1	  (-‐)	   

H2	  (+) 

 

H3	  (-) 
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5. Analiz ve Bulgular 

Tablo 1a: Doğrulayıcı Faktör Analizleri Sonucunda Elde Edilen Uyum İyiliği 
İndeksleri 

Değişken                                                   Değerler 

   χ2 (sd) χ2/sd  CFI            
NFI      

  NNFI AGFI RMSEA 

Tükenmişlik 50,12 24 2,08 0,92            
0,91 

  0,92 0,94 0,055 

Girişimcilik 
Niyeti  

5,83 2 2,91 0,99            
0,99 

  0,97 0,96 0,073 

Tablo 1b: Uyum İndeksleri Kabul Değerleri 

Kısaltma   Anlamı Kabul değeri 
χ2 Ki kare - 
Sd Serbestlik derecesi - 
χ2/sd Ki kare/ serbestlik derecesi ≤2a, ≤5b (a: çok iyi uyum,   b: iyi 

uyum) 
RMSEA Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü    0,05 < (tolerans 0,08) 

CFI Artmalı Uyum İyiliği İndeksi 0,90≤ 
NFI Normlaştırılmış Uyum İyiliği İndeksi 0,90≤ 

NNFI Normlaştırılmamış Uyum İyiliği İndeksi 0,90≤ 

AGFI Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi 0,90≤ 
Kaynak: Meydan ve Şeşen, 2011: 37. 

Tablo 1a’ya göre araştırmada yer alan bütün değişkenlerin doğrulayıcı faktör 
analizi sonucunda iyi uyum sergilediği görülmüştür. Tablo 2’de araştırma modelindeki 
kavramlara ilişkin özet sonuçlar gösterilmiştir: 

Tablo 2: Modeldeki Kavramlara İlişkin Özet Sonuçlar 

Modeldeki kavram Ölçüm 
maddeleri 

Standart  
değerler 

t 
değeri 

Kişisel Başarı Hissi (KB) KB3 0,16 2,08 
 KB7 0,41 3,28 
 KB8 0,65 3,48 
Duygusal Tükenmişlik (DT) DT4 0,66 10,22 
 DT5 0,82 11,68 
 DT8 0,37 6,26 
Duyarsızlaşma (DUY) DUY1 0,16 2,37 
 DUY2 0,49 5,91 
 DUY3 0,73 6,75 
Girişimcilik Niyeti (GN) GN1 

GN2 
GN3 
GN4 

0,80 
0,65 
0,67 
0,46 

14,70 
11,92 
12,23 
8,06 
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Çalışmada yer alan değişkenlere ilişkin başlıca istatistiksel değerler ve korelasyon 

katsayıları verilerek Tablo 3’te özetlenmiştir: 

Tablo 3: Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Katsayıları 

Değişken  Ort. St.Sapma 1 2 3 4 

1-Kişisel Başarı 3,31 0,68 1    

2-Duygusal Tük. 2,79 0,84 -,117* 1   

3-Duyursızlaşma 2,66 0,77 -,208** ,543** 1  

4-Girişimcilik Niy. 3,36 0,94 ,238** ,072 ,026 1 

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 
*Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 3 incelendiğinde, kişisel başarı hissinin girişimcilik niyeti ile zayıf düzeyde 
ve olumlu yönde ilişkili olduğu görülür. Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt 
boyutları ile girişimcilik niyeti arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak 
duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma ile kişisel başarı hissi arasında zayıf ve olumsuz 
ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca duyarsızlaşma ve duygusal tükenmişlik arasında güçlü ve 
olumlu, anlamlı güçlü bir ilişki bulunmuştur. 

Araştırma modelindeki değişkenlerin yapısal özellikleri doğrulandıktan sonra, yol 
analiziyle bir bütün olarak modelin ve hipotezlerin doğrulanıp doğrulanmadığı test 
edilmektedir. Yapısal eşitlik modeliyle ilgili modifikasyonlar yapıldığında 
duyarsızlaşma alt boyutunun çıkarılmasının modeli daha anlamlı hale getirdiği 
görülmüştür.  Başlıca uyum iyiliği değerlerini ve regresyon katsayılarını gösteren yol 
analizi sonuçları Şekil 2’de özetlenmiştir: 
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Şekil 3: Araştırma Modeline İlişkin Yol Analizi Sonuçları 
 

Tablo 4: Yol Analizine İlişkin Uyum İyiliği İndeksleri 
RMSEA 
χ2 

 χ2/ sd 
CFI 
AGFI 
NFI 
NNFI 
p= 0,000♦

 

0,058 
53,40 
2,225 
0,94 
0,94 
0,90 
0,91 
 

Şekil 3’te, modelde yer alan değişkenlere ait beta katsayıları ile Tablo 4’de 
modelin uyum değerleri verilmiştir. Ayrıca anlamlı beta katsayısı bulunan 
değişkenlerde bu katsayının önem derecesi (p değeri) de parantez içerisinde 
gösterilmiştir. Uyum değerleri öngörülen araştırma modelinin kabul edilebilir uyum 
sergilediğini göstermektedir. Yol katsayılarına bakıldığında ise, duygusal tükenmişliğe 
ilişkin değişkenlerin girişimcilik niyetini doğrudan etkilemediği görülmektedir. Kişisel 
başarı hissinin girişimcilik niyetini artırdığı, (β=0,56, p<0,10),  görülmüştür. 
Duyarsızlaşma alt boyutu ise test edilememiştir.  

                                                
♦ χ2/ sd değeri anlamlı çıkmıştır, ancak diğer göstergeler ile birlikte ele alındığında, modelin kabul edilebilir olduğu 
söylenebilir.  
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Şekil 4: Araştırma Modeline İlişkin T değeri Sonuçları 
Şekil 4’te verilen T değerleri sonucu kişisel başarı hissi ile girişimcilik niyeti 

arasında anlamlı bir ilişki varken, duygusal tükenmişlik ile girişimcilik niyeti arasında 
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Ulaşılan bulgulara göre doğrudan etkilerle ilgili hipotez sonuçları Tablo 5’te 
özetlenmiştir: 

Tablo 5: Hipotez Testi Sonuçları 
Yol  Hipotez         β 

(standardize) 
T 
değeri 

Sonuç 

KB GN H2 0,56 4,21 Kabul edildi 
DT GN H3 0,13 1,63 Reddedildi 
DUY      GN H1   Test edilemedi 

Tablo 5’e göre H2, kabul edilmiş, H3 hipotezi ise reddedilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 
Erzurum Teknik Üniversitesinin 359 öğrencisi üzerinde yürütülen ve yapısal 

eşitlik modelinden yararlanılan bu çalışmanın sonuçlarına göre kişisel başarı hissinin, 
girişimcilik niyetini doğrudan anlamlı bir düzeyde ve olumlu olarak etkilediği 
görülmüştür. Tükenmişlik ve girişimcilik niyetinin beraber incelenmesi henüz çok yeni 
bir araştırma konusu olmakla beraber, sınırlı sayıdaki çalışmada benzer sonuçlara 
ulaşılmıştır. Örneğin Fincham ve Rhodes, (2005)’ te tükenmişliğin kişisel başarısızlık 
hissi oluşturacağını ve bu durumun başarısızlık hissi yaşayanların davranışlarında düşük 
enerji, yorgunluk ve bıkkınlık uyandıracağını tespit etmiştir.  

Duygusal tükenmişlik ise girişimcilik niyetini doğrudan ve anlamlı olarak 
etkilememektedir. Üniversitede okuyan öğrencilerin yaşlarının genç olması göz önünde 
bulundurulduğunda bu sonucun örtüştüğü söylenebilir. Analizlere bakıldığında 
duygusal tükenmişlik ifadelerinin toplam ortalamasının kararsız cevabına yakın olduğu 
görülmektedir. Henüz fazla tükenmişlik hissine kapılmayan yaşları genç olan 
öğrencilerin girişimcilik niyeti bu durumdan etkilenmemiştir. Ayrıca araştırmada 
duyarsızlaşma alt boyutu modeli anlamsız hale getirdiği için test edilememiştir. Bunun 
nedeni ise ifadelere cevap veren öğrencilerin duyarsızlaşma ve duygusal tükenmişlik 



 
 

F. Yıldırım – S. Naktiyok – M.E. Kula 8/4 (2016) 15-33 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

26 

sorularını benzer olarak algılayıp cevaplamalarından kaynaklanabilir. Öyle ki 
duyarsızlaşma ifadelerine bakıldığında ortalamalarının kararsız cevabına yakın olduğu 
görülmektedir. 

Araştırmanın en anlamlı sonucu olan kişisel başarı hissinin girişimcilik niyetine 
olumlu etkisine göre bulunduğu ortamdaki insanlarla rahat bir hava yarattığını düşünen, 
diğer öğrencilerle yakın bir çalışma yaptıktan sonra kendini rahatlamış hisseden ve 
kendini mezun olduktan sonra çok şeyler yapabilecek güçte hisseden öğrencilerde 
girişimcilik niyetinin de anlamlı olarak yükseldiği görülmüştür. 

Bu çalışmanın sonuçları eğitimciler ve yöneticilere girişimcilik düzeyini artırma 
konusunda yol göstermektedir. Eğitimciler öğrencilerin tükenmişlik düzeylerini en aza 
indirecek eğitimler vermeli, öğrencilerin motivasyon kaynaklarını artırmalı ve kişisel 
başarı hislerini güçlendirecek çalışmalar yapmalıdır. Günümüz işletmelerinde iç 
girişimciliğin önemi birçok araştırmanın konusu olmuştur. Buradan hareketle 
yöneticiler örgütlerde tükenmişliği azaltacak motivasyon kaynakları oluşturmalıdır. 
Özellikle örgütlerde üyelerin kişisel başarı hissini yükseltecek takım çalışmasına müsait 
ortam sağlanmalı ve eğitimler verilmelidir. Bu bağlamda personel güçlendirme 
uygulamaları örgütlere rehber olabilir. 

Sınırlılıklar ve Öneriler 
Birincisi bu çalışma yalnızca bir üniversitenin öğrencileri üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla ileride yapılacak çalışmalarda farklı bölgelerdeki 
üniversiteler de dâhil edilerek karşılaştırmalar yapılabilir. Ayrıca araştırma sadece nicel 
olarak gerçekleştirilmiştir. Tükenmişlik gibi karmaşık bir konu nicel ve nitel olarak 
beraber değerlendirmek daha detaylı sonuçlar verecektir.  

İkinci olarak bu çalışma kesitsel bir nitelik arz etmektedir. Kesitsel çalışmalarda, 
belli bir örneklemden yalnızca bir kere veri toplanmakta ve analiz edilmektedir 
(Karabey ve Kayapalı, 2016). Bu çalışmada elde edilen bulgular, nedensel çıkarımlar 
yapmaya uygun değildir. Araştırmada yer alan değişkenler arasında sebep-sonuç ilişkisi 
kurabilmek için boylamsal çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle yıllar takip 
eden süreç içerisinde mezun olan öğrencilere mezun takip sistemleri vasıtasıyla 
ulaşılarak, gerçekten girişim yapan kişilerin verileri de çalışmalarda kullanılmalıdır. 
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Extensive Summary 

Introduction 
Fast changes taking place in today’s world, globalisation, and developments in 

information and communication technologies has made the concept of entrepreneurship 
an important part of our lives. This concept presents the foundation of structuring in 
underdeveloped countries; of development in developing countries, and of dynamism in 
developed countries (Wickham, 2001). Entrepreneurship concept that has been used 
until today has several outcomes in terms of economical, social, and psychological. It 
became a concept that gained importance since it was first introduced and its 
significance increased especially in an uncertain environment due to globalisation and 
technology. 

There are multiple definitions of entrepreneurship in literature. Ozer & Topaloglu 
(2007, p.440) define entreprenurship as a process that brings resources together to create 
or observe an opportunity, while Morris et al. (2009, p.431) define entrepreneurship as 
the process of taking opportunities by either defining opportunities or creating 
opportunities. 

Schumpeter has associated entrepreneurship with creating innovation and 
technological developments and defined it as the process of creating new resources to 
create new products, process, supply resources and creating a market (Basar et al., 2001, 
p.4). In a study conducted by Naktiyok (2004), entrepreneurship is defined as the 
process of creating values that contribute to society and market by creating change, 
transformation, innovative approaches, planning activities, and organizing individuals 
and groups.  

Stress that is considered as a part of daily lives of individuals has an important 
role in psychological and physical terms. Many individuals are worn out 
psychologically due to repeated stress occurring daily and affected by exhaustion 
(Greenberg & Baron, 2000, p.234). Concept of burn-out was first used in a novel called 
“A Burnt-Out Case” and the book tells about exhaustion of an architect and of his 
isolating himself, and, finally, quitting his job. From an academic perspective, this 
concept is first used by Freudenberger (1974) and it expressed the fall, being worn out, 
and exhaustion of individuals due to overusing their strength, energy and resources 
(Kurtoglu, 2011, p.7). 

Maslach & Jackson (1981, p.99) stated that burn-out is generally seen in 
individuals that are in extensive relationships with people as a part of their jobs, and 
defined burn out as these  individuals depersonalizing others, decrease of personal 
success perceptions, and feeling burn-out in emotional terms. 
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The most commonly used burn-out model is the one developed by Christina 
Maslach et al. Exhaustion (Being burn-out) is considered in three dimensions in this 
model. These dimensions are emotional burn-out, depersonalization, and perception of a 
decrease in personal success. 

Emotional burn-out: This first dimension of burn-out is seen often in jobs that 
require extensive inter-personal relationships. This dimension which determined the 
stress dimension of burn-out expresses the decrease in individuals’ personal and 
physical resources (Maslach et al., 2001, p.402; Wright & Douglas, 1997, p.492). This 
dimension is also defined as the lack of emotional resources when an individual is 
facing difficult situations whether regarding work or customers (Greenberg & Baron, 
2000, p.67). Another definition is stated as the lack of energy emerging from the 
excessive amount of psychological and emotional demands expected from individuals 
when helping others. This lack of energy results in feeling that emotional resources are 
worn out in individuals (Ozyurt e al., 2004, p.22). 

Depersonalization: This second dimension of the burn-out concept is an 
individual’s cold behavior towards his colleagues, not taking them seriously and an 
unwillingness to establish a close relationship. An individual exhibiting this kind of 
behavior creates a wall between himself and others and becomes indifferent (Polatci et 
al., 2014, p.40). Again, these individuals decrease the level of their relationships 
required for their jobs to the bare minimum (Aydemir, 2013, p.15). 

Feeling of Decrease in Personal Success: This is the third dimension of burn out 
which is the tendency of an individual to evaluate himself negatively (Maslach & 
Leiter, 1997, p.18). This feeling involves some negative indications. Some examples 
would be low morale, decrease in productivity, not being able to handle problems, 
conflicts in interpersonal communication, decrease in self-respect, etc. (Baysal, 1995, 
p.23). 

According to a study conducted by Schutte et al. (2000), the feeling of a decrease 
in personal success expresses that individuals tend to evaluate themselves negatively in 
relation to the increase in the feeling of incompetency. 

The purpose of this study is to examine the effects of an individual’s perception of 
burn-out which might create an obstacle for the individual’s entrepreneurial intentions. 
For this purporse, we examined whether sub-dimensions of burn-out that are 
depersonalization, emotional burn-out, and decrease in the perception of personal 
success affect entrepreneurial intentions or not. We aim to identify obstacles to 
entrepreneurial intentions of people who want to be entrepreneurs in the future. 

Based on the views mentioned above, three hypotheses were developed: 

H1: Depersonalization affects entrepreneurial intentions negatively. 
H2: Feeling of personal success affects entrepreneurial intentions positively. 

H3: Emotional burn-out affects entrepreneurial intentions negatively. 
The research model summarized in the relationships suggested in hypotheses are 

presented in figure 2. 
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Figure 2: Research Model 

Sample 

2547 students from Erzurum Technical University were chosen as the population 
for the study with the thinking that the students’ burn-out levels would be higher 
considering the challenges they face due to the fact that the university was founded 
recently and its construction is not completed yet. The sample size was identified as 334 
using the sample size calculation table with 95% confidence level and 5% error margin 
(Bartlett et al., 2001, p .48). Random sampling was used and surveys were distributed to 
390 students with the consideration of possible response errors. 370 surveys were 
collected within 30 business days and some of these surveys were excluded due to 
missing information and having outliers in order to achieve more accurate analyses. 
Therefore, data obtained from 359 surveys were analysed. 

Findings 

The burn-out scale has three sub-dimensions that are; depersonalization, feeling of 
personal failure, and emotional burn-out. Additionally, the dimension which is 
considered as the feeling personal failure on Maslach’s survey was reverse coded and 
analysed as feeling of personal success. Reliability analysis was conducted on the scales 
used in the survey, and the cronbach alpha was found to vary between 0.79 and 0.94. 
Confirmatory factor analysis was conducted for construct validity of the surveys used 
and the results are presented in table 1 and table 2. All scales were determined to be 
valid at a high level. Although it showed high validity according to confirmatory factor 
analysis, the hypothesis related to the depersonalization sub-dimension could not be 
tested due to the modifications done in structural equation model analysis. 

The correlation table shows that the feeling of personal success has a weak and 
positive relationship with entrepreneurial intentions. There was no meaningful 
relationship between emotional burn-out and depersonalization sub-dimensionsions and 
entrepreneurial intentions. However, there was a weak and negative relationship 
between emotional burn-out and depersonalization, and feeling of personal success. 
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Also, there was a strong, positive, and meaningful relationship between 
depersonalization and emotional burn-out. 

According to the structural equation model, the suggested fit values of the 
research model showed acceptable fit. When path coefficients are examined, it’s found 
that variables related to emotional burn-out do not diectly affect entreprenuerial 
intentions. It was found that feeling of personal success increases entrepreneurial 
intentions (β=0,56, p<0,10). The subdimension of depersonalization could not be tested. 

Conclusion 
The results of this study show that the feeling of personal success affects 

entrepreneurial intentions directly, positively and at a significant level. Emotional burn-
out does not affect entrepreneurial intentions directly and significantly. Considering that 
the university students are young, this result is consistent. According to the analysis, 
grand mean of emotional burn-out statements are close to the undecided response. 
Entrepreneurial intentions of young students who do not feel burnt-out are not affected 
by this. Also, as the sub-dimension depersonalization made the model unmeaningful, it 
could not be tested. This might be due to students perceiving depersonalization and 
emotional burn-out questions the same and therefore not responding. When 
depersonalization statements are examined, it is seen that the mean is close to the 
‘undecided’ response.  

The most significant result of the research is that according to the positive effect 
of personal success feeling on entrepreneurial intentions, entrepreneurial intentions 
significantly increase in students who are comfortable with others in the same 
environment, who feel relieved after doing a study with other students, and who feel 
that they can do many things after graduation. 

The results of this study provides a direction to increase entrepreneurial levels for 
educators and managers. Educators should provide education that would minimize 
students’ level of burn-out, increase students’ motivational resources, and implement 
practices that would strengthen students’ feelings of personal success. The importance 
of internal entrepreneurship in today’s organizations has become a focus of many 
research studies. Based on this, managers should create motivational resources to 
decrease burn-out cases in organizations. Especially in organizations, an environment 
that is appropriate for team work and training should be provided to increase members’ 
feeling of personal success. In this context, employee empowerment practices can guide 
organizations. 
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Abstract 

The purpose of the study is to determine the effect of job satisfaction on 
employees’ burnout. The effect of employees’ job satisfaction on their burnout was 
tested with meta-analysis method which allowed for seeing the results of the 
independent quantitative research studies between 2005-2016. In total, 48 independent 
research studies collected and 10177 sample group was obtained. The results of meta 
analysis via random effects model show that employees’ emotional exhaustion and 
depersonalization is affected by their job satisfaction but employees’ reduced personel 
accomplishment is not affected by their job satisfaction. In this study moderator analysis 
was performed to see the effect level on different occupational groups.   
Keywords: Job satisfaction, burnout, meta-analysis 

1. Introduction
Work, which is as old concept as human history, is an action performed by

human being to survive and at the same time it is a fact imposing and comprising a huge 
part of his or her lifetime. Professional life, which has such a strong effect on the life of 
individual, is still subject to the researches on several counts nowadays. Conducted 
researches generally focus on the concepts concerning the organizational outputs such 
as performance, satisfaction, efficiency and success of the employee in the workplace. 
The term job satisfaction, which is a mixture of the emotional, cognitive and behavioral 
features and represents the general attitudes of the employee towards his/her job, is at 
the head of these concepts ( Shields, 2007; Shraibman, 2008, Willson, 2009).   In the 
most general sense, job satisfaction is an indicator reflecting employee’s pleasure or 
displeasure (Brief, 1998; Diener, 2000; Locke, 1976 ).  In other words, it is a 
composition of the employee’s negative and positive feelings with regard to his/her job 
(Luthans, 1992; Schultz and Schultz, 2005; Verner, 2008). In organizational literature, 
job satisfaction is a definition regarding how much s/he feels happiness while working 
and it is shaped in accordance with the level of meeting the expectations of the 
employee (Luthans, 1992; Wray, Luft & Highland,1996).Vagueness of what can make 
someone happy or whether the same thing making someone happy is also pleasing for 
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anyone else is expressing the difficulty confronted while defining the job satisfaction 
[(Wray, Luft & Highland,1996). Within this context, researches conducted about the 
relation between job satisfaction and many demographic (De Vaus and McAlliter,1991; 
Schultz and Schultz, 2005; Siu,2002) and organizational variables (Davis, 1988; Kahn, 
1973 ) are commonly encountered.  

 In the most general sense, the term burnout seen as a syndrome, which is shaped 
as a reaction of the employees against the dense stress and dissatisfaction in working 
place, is becoming alienated from working of employee (Cherniss, 1980; Maslach, 
1976; Fischer, 1983).  Burnout, which is a negative feeling experienced in working 
place, is effected by lots of variables (loyalty, confidence, sense of belonging etc.) 
supposed to be developed by the employee in organization. Burnout, as such a multi-
dimensional term, has subjected to the researches since 1970s and lots of models have 
been developed about it (Maslach, 1976; Maslach ve Jackson, 1981; Cherniss, 1980; 
Pines, Aronson & Kafry, 1981; Fischer, 1983). The pioneer of these models is a model 
in which Maslach and his friends discuss the term in three dimensions (Maslach, 1976; 
Maslach ve Jackson, 1986; Pines and Maslach, 1980). According to this approach, 
burnout is dealt with in 3 dimensions; i) Emotional exhaustion; it can be defined as to 
feel extremely flayed in terms of emotions as an employee. This fraying stands out 
particularly with fatigue, weakness and debility symptoms. This dimension is depicting 
the condition of the individual’s consuming his or her emotional sources (Wright and 
Bonett, 1997),  ii) Depersonalization; as an employee, embarking on presenting 
negative attitudes and attitudes unemotionally towards the people who are served by 
him or her in the line of job (Cordes and Dougherty, 1993), iii) Reduced personal 
accomplishment; this dimension is related with the employee’s feeling her/himself as 
incompetent, unsuccessful and ineffective on his or her job (Maslach ve Jakson, 1986).      
 In the literature, it can be seen that the relationship between the employee’s 
burnout and the several variables is tried to be tested (Demerouti, Bakker and Leiter, 
2014; Güneş, Bayraktaroğlu and Kutanis, 2014; Montgomery, Todorova, Baban and 
Panagopoulou, 2013;  Polatçı, Ardıç and Türkan, 2014). Employee’s job satisfaction 
perception is one of the most important variables. Although there are lots of 
independent researches conducted for detecting the relationship between job satisfaction 
and burnout, there is a need for meta-analysis research in order to understand the 
strength of the effect between these two variables. Because the results of the researches 
are variable, this makes it compulsory to assess all the researches as a whole. In this 
sense, the basic aim of this study is to investigate the effect of the employee’s job 
satisfaction perception on the burnout with a meta-analytic analysis. With the aim of 
achieving this goal, hypothesis below were tested; 

H1. The job satisfaction perception of the employees has an effect on the 
emotional exhaustion in a negative way.   

H1a. The type of the job is a moderator for the effect of job satisfaction on the 
emotional exhaustion.  

H1b The type of the scale used for measuring the effect of the job satisfaction 
perception of the employees is a moderator for the effect of job satisfaction on 
the emotional exhaustion.  

H2.  The job satisfaction perception of the employees has an effect the 
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depersonalization in a negative way. 

H2a. The type of the job is a moderator for the effect of job satisfaction on 
depersonalization. 

H2b The type of the scale used for measuring the effect of the job satisfaction 
perception of the employees is a moderator for the effect of job satisfaction on 
the depersonalization. 

H3 The job satisfaction perception of the employees has an effect the feelings on 
personal achievement in a positive way. 

H3a. The type of the job is a moderator for the effect of job satisfaction on the 
personal achievement feeling..  

H3b The type of the scale used for measuring the effect of the job satisfaction 
perception of the employees is a moderator for the effect of the job satisfaction 
on the personal achievement feeling.  

2. Method  
2.1. Research Pattern 

In this study, the effect of the employees’ perception on the burnout was tested 
by meta-analysis method which provides the opportunity of seeing all the thing as a 
whole by combining lots of independent quantitative research results (Lipsey ve 
Wilson, 2001).  

2.2. Review Strategy and Criteria for Including/Excluding 
In order to specify the researches that will be included in the meta-analysis, firstly 

literature review was conducted in the databases YOK and ULAKBIM in which the 
researches of Turkey are stored. Additionally, literature review was performed in 
Google Academic and EBSCO databases. The deadline for the researches including in 
the study was 10 January, 2016. Specified criteria for inclusion are stated below; 

• The studies were conducted between 2005 and 2016. 
• The studies include statistical information required for correlational meta-

analysis (n and r scores). 
• The general score of the job satisfaction scale was to be calculated. 
• Sample group was to be within the borders of Turkey. 
• For articles, to be published in the refereed journal. 

 In order to access to the job satisfaction and burnout studies conducted in 
Turkey, literature review was conducted in the search engines of the databases by using 
burnout, job satisfaction, job content, depersonalization, emotional exhaustion, reduced 
personal accomplishment terms. According to the results of the enquiries conducted in 
the light of the criteria shaped by the study, it was understood that there were 48 
independent studies which include the data allowing the meta-analysis. Descriptive 
statistics regarding the researches included in the meta-analysis were presented in 
Table1.  
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Table 1. Features of the studies included in the meta-analysis 
 Characteristic 1 2 3 4 5 6 7 Total 

 

Publication 
Years of 
Research 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 - 
N - 4 5 10 1 8 6   
% - 8,4 10,5 20,8 2,1 16,8 12,6   

 
 2009 2008 2007 2006 2005     
N 5 2 4 2 1   48 
% 10,5 4,2 8,4 4,2 2,2   100 

Type of 
Research  

Master 
Theisis 

Doctoral 
Thesis 

Article     
  

N 39 - 9     48 
  % 81,2 - 18,8     100 
 Sample 

Area  
Marmara Aegean Meditearr

enan 
Black 
Sea 

E. 
Anatolia 

C. 
Anatolia 

Across 
Turkey   

N 12 8 7 2 3 5 11 48 
  % 24,7 16,8 14,7 4,2 6,3 10,5 22,6 100 

2.3. Data Analysis 
The effect magnitude obtained from the meta-analysis is not a standard scale 

used for identifying the strength and the direction of the relationship in the study 
(Borenstein, Hedges, Higgins ve Rothstein, 2009). As the effect size, Pearson 
correlation coefficient (r) was calculated in this study. This effect size is used for 
calculating the direction and the quantity of the relationship between two independent 
variables. In meta-analysis model, there are two basic models; i) fixed effect model and 
ii) random effects model. While deciding which model to use, which model’s 
prerequisites are provided by features of the researches included in the study is taken 
into account (Borenstein, Hedges, Higgins ve Rothstein, 2009; Hedges ve Olkin, 1985; 
Littel, Corcoran and Pillai, 2008). While fixed effect model estimates a single effect 
commonly expressed for every study, random effects model estimates the average of the 
effect’s distribution in the researches .( Borenstein, Hedges, Higgins ve Rothstein, 2009; 
Hedges and Olkin, 1985). Considering the aforementioned features as a whole, it was 
decided that using the random effect model is more appropriate for this study. 
Furthermore, regarding the publication bias, Funnelplot method was utilized. Funnel 
plots belonging to the researches included in the meta-analysis were presented in the 
research appendix (appendix 4). In the figures, there was no prove observed for the 
existence of any effect connected to the publication bias in the researches included in 
the meta-analysis (Littel, Corcoran and Pillai, 2008; Shadish, Hedges and Pustejovsky, 
2014). For the data analysis, Comprehensive Meta-Analysis Program and Microsoft 
Excel were utilized.  

3. Results 
 The meta-analysis results demonstrating the effect of the job satisfaction on the 
level of employees’ emotional exhaustion were presented in Table 2. Findings totally 
supported the Hypothesis H1 suggesting job satisfaction effects the employee’s 
emotional exhaustion. According to the random effects model, the level of effect (r) 
between the employee’s emotional exhaustion and level of the job satisfaction was 
calculated as -48. When this value was assessed in terms of the effect classification. 
(Cohen, 1988; Thalheimer ve Cook, 2002 , it showed that employees’ job satisfaction 
perception effects their emotional exhaustion negatively and large. This finding is 
important because it shows that the increase of the job satisfaction perception will 
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decrease emotional exhaustion considerably.  
 Findings didn’t support the hypothesis H1a stating the different job of the 
employees have a moderator role between the level of job satisfaction and emotional 
exhaustion. Regarding the job type variable, effect difference (Qb = 8,73, p> .05) was 
found statistically insignificant. This finding showed that the performed job didn’t 
create any difference on the negative relation between job satisfaction level and 
exhaustion of all the employees. Because moderator analysis can be seen as a sub-group 
analysis, the effect levels of the occupational groups included in the study can be 
observed from Table 3 one by one. According to that, this effect level is -41 for the 
teachers, -40 for the academicians, -47 for call centre employees, -71 for bankers, -43 
for doctors, -56 for referees, -50 for hospital employees, -48 for airport employees, -49 
for nurses, -48 for eventide home employees, -48 for blue-collars. For all occupational 
groups, these effects’ level is negative and large. 

As it can be seen from the Table 2, findings didn’t support the hypothesis H1b 
stating that different job satisfaction scales used in the researches play a moderator role 
on the effect of employees’ job satisfaction levels on their emotional exhaustion. 
Regarding used scale variable, the effect difference (Qb = 4,41, p> .05) was found 
statistically insignificant. This finding showed that different job satisfaction scales used 
in the researches included in the study resulted similarly and they didn’t create any 
statistical difference. This signifies that aforesaid scales are working harmoniously.  

Table 2. The effect of job satisfaction on emotional exhaustion: The results of 
meta-analysis 

Variable  k N r 
CI  

Q Qb Lower 
Limit 

Upper  
Limit 

Emotional exhaustion  48 10177 -.48* -.53 -.43 499,78*  
Moderator [Profession] 8,73 
Teachers 

 

10 2482 -,41* -,51 -,29   
Academicians 2 340 -,40* -,61 -,13   
Call Centre Employees 2 289 -,47* -,67 -,22   
Bankers 2 339 -,71* -,83 -,54   
Doctors 4 505 -,43* -,58 -,24   
Referees  2 324 -,56* -,73 -,34   
Hospital Employees  4 841 -,50* -,64 -,33   
Airport Employees  2 321 -,48* -,67 -,24   
Nurses  5 781 -,49* -,62 -,33   
Eventide Home 
Employees  2 

203 
-,48* -,68 -,20 

  

Blue-Collars  3 568 -,48* -,64 -,28   
Others  10 3184 -,50* -,59 -,40   

Moderator [Job satisfaction scales] 4,41 
Minnesota  

 
27 5678 -,51* -,57 -,45   

Hackman ve Oldman  10 2053 -,40* -,50 -,29   
Paul Spector 3 552 -,55* -,69 -,38   
Others  8 1894 -,43* -,54 -,29   

*p<.01       
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 At the Table 3, meta-analysis results showing the effect strength of the 
employees’ job satisfaction perception on depersonalization were presented. Findings 
supported hypothesis H2 suggesting that job satisfaction effects depersonalization of the 
employees. According to the random effects model, the effect level (r) between 
employees’ depersonalization and job satisfaction level in Turkey sample was 
calculated as -29. This value showed that employees’ job satisfaction perception for 
their jobs effects their depersonalization in a negative way and with medium level. The 
results of the analysis can be read as if employees’ job satisfaction perceptions increase, 
their depersonalization will decrease.  

 Findings supported Hypothesis H2a stating that different jobs performed by the 
employees have a moderator role between their job satisfaction and depersonalization. 
Considering the job type variable in the conducted moderator analysis, effect difference 
(Qb = 22,17, p< .05) was found significant. This result showed that the effect of the 
employee’s job satisfaction level on their depersonalization differentiates according to 
the kind of the job performed by the employee. According to this result, this effect level 
is -,14 for the teachers, -,34 for the academicians, -,40 for call centre employees, -,37 for 
bankers, -,37 for doctors, -,03 for referees, ,35 for hospital employees, -,38 for airport 
employees, -,32 for nurses, -,35 for eventide home employees, -,35 for blue-collars. For 
all occupational groups, this aforesaid effect level is negative oriented and in broad 
level. When it is scrutinized in terms of effect levels, the effect of the job satisfaction on 
the depersonalization is low and insignificant for the teachers and referees, it is broad 
for call centre employees, it is moderate and statistically significant for all of the other 
occupational groups. This finding demonstrated that the effect of the job satisfaction on 
the depersonalization differentiates for the different occupational groups. 

 As it can be seen from the Table 3, the results obtained from the analysis didn’t 
support the hypothesis H2b arguing that different job satisfaction scales used in the 
studies plays a moderator role between the employees’ job satisfaction level and their 
depersonalization. When the used scale variable was concerned, effect difference (Qb = 
4,47, p> .05) was found statistically insignificant. This result showed that different job 
satisfaction scales used in the studies included in meta-analysis produce similar results 
and they don’t cause any statistical difference. 
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Table 3. The effect of job satisfaction on depersonalization: The results of meta-
analysis 

Variable  k N r 
CI  

Q Qb Lower 
Limit 

Upper 
Limit 

Depersonalization  48 10177 -.29* -.34 -.23 464,63*  
Moderator [Profession] 22,17** 
Teachers 

 

10 2482 -,14 -,26 ,01   
Academicians 2 340 -,34* -,57 -,06   
Call Centre Employees 2 289 -,40* -,61 -,11   
Bankers 2 339 -,37* -,59 -,09   
Doctors 4 505 -,37* -,54 -,17   
Referees  2 324 ,03 -,26 ,32   
Hospital Employees  4 841 -,35* -,52 -,15   
Airport Employees  2 321 -,38* -,60 -,10   
Nurses  5 781 -,32* -,48 -,15   
Eventide Home Employees  2 203 -,35* -,60 -,05   
Blue-Collars  3 568 -,35* -,54 -,12   
Others  10 3184 -,34* -,45 -,22   

Moderator [Job satisfaction scales] 4,47 
Minnesota  

 
27 5678 -,31* -,38 -,23   

Hackman ve Oldman  10 2053 -,18* -,30 -,04   
Paul Spector 3 552 -,30* -,51 -,07   
Others  8 1894 -,36* -,48 -,22   

*p<.01      **p<.05       
 Meta-analysis results indicating effect strength of the employee’s job 
satisfaction perceptions on their personal achievement feeling were presented at the 
Table 4. The findings didn’t support the hypothesis H3 suggesting that employees’ job 
satisfaction effect their personal achievement feeling. In respect of random effect 
model, in the Turkey sample, effect level (r) between the employees’ job satisfaction 
levels and decrease of their personal achievement feeling was calculated as -07. This 
value demonstrated that employees’ job satisfaction perceptions for their work has a 
low level effect on their personal achievement feeling. From this result forth, it was 
understood that there is a statistically insignificant relation between job satisfaction and 
the decrease of personal achievement feeling.  
 Findings supported the hypothesis H3a stating that different works performed 
by the employees play a moderator role between their job satisfaction and personal 
achievement feeling. In the moderator analysis conducted, when work type was 
regarded, effect difference (Qb = 71,17, p< .01)  was found statistically insignificant. 
This finding showed that the low level relationship between job satisfaction level of the 
employees and their personal achievement feeling differentiates according to the 
occupation which they perform. When it is assessed in the basis of occupational groups, 
this effect level is ,01 for the teachers, -,15 for the academicians, -,25 for call centre 
employees, ,12 for bankers, 35 for doctors, -,14 for referees, ,23 for hospital employees, 
,22 for airport employees, ,26 for nurses, ,39 for eventide home employees, ,06 for blue-
collars workers. When it is assessed in terms of effect levels, the effect of the job 
satisfaction on the depersonalization is low and statistically insignificant for teachers, 
academicians, bankers, referees and blue collar workers. This effect is at the mid-level 
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and negative oriented for the call centre employees. For the hospital employees, airport 
employees and nurses, it is mid-level and positive oriented. For the eventide home 
employees, this effect is large and positive.  These findings are important in terms of 
showing that the effect of the job satisfaction on the personal achievement feeling has 
different effect on the different occupational groups.  As it can be seen at the Table 4, 
the findings obtained from the analysis didn’t support the hypothesis H3b stating that 
different job satisfaction scales used in the researches play a moderator role between 
employees’ job satisfaction levels and depersonalization. When the used scale variable 
was considered, effect difference (Qb = 3,27, p> .05) was found statistically 
insignificant. This finding presented that different job satisfaction scales used in the 
researches included in the meta-analysis shows the similar results and they don’t cause 
any difference in statistical sense.   

Table 4. The effect of job satisfaction on reduced personal achievement: The 
results of meta-analysis 

Variable  k N r 

Confidence 
Interval  Q Qb Lower 

Limit 
Upper 
Limit 

Reduced Personal 
Achievement 48 10177 .07 -.03 ,17 1220,86*  

Moderator [Profession] 71,17* 
Teachers 

 

10 2482 ,01 -,19 ,20   
Academicians 2 340 -,15 -,55 ,30   
Call Centre Employees 2 289 -,25 -,62 ,21   
Bankers 2 339 -,12 -,53 ,33   
Doctors 4 505 ,35* ,03 ,60   
Referees  2 324 ,14 -,31 ,54   
Hospital Employees  4 841 ,23 -,10 ,51   
Airport Employees  2 321 ,22 -,24 ,60   
Nurses  5 781 ,26 -,01 ,51   
Eventide Home Employees  2 203 ,39* -,07 ,71   
Blue-Collars  3 568 ,06 -,31 ,41   
Others  10 3184 -,10 -,29 ,11   
Moderator [Job satisfaction scales] 3,27 
Minnesota  

 
27 5678 ,01 -,14 ,13   

Hackman ve Oldman  10 2053 ,16 -,06 ,37   
Paul Spector 3 552 ,04 -,36 ,43   
Others  8 1894 ,22 -,02 ,44   

*p<.01       

Discussion And Suggestions 
Meta-analysis findings obtained from the studies reached within the scope of the 

study showed that employees’ job satisfaction level has a large and negative oriented 
effect on their emotional exhaustion. This finding is important in terms of showing that 
increase of the employees’ job satisfaction makes emotional exhaustion decreased when 
mode of scoring of the scales by which these aforesaid terms were measured is 
regarded. High job satisfaction which means having a positive attitude towards the job 
or loving the job (Locke, 1976; Luthans, 1992; Wray, Luft & Highland, 1996) can 
reduce the appearance possibility of some symptoms such as fatigue, weakness and 
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lassitude in the workplace by decreasing the employee’s emotional exhaustion. Being 
supported by meta-analysis which is a higher level method, this relationship executed 
by personal studies (Becker, Milad & Klock, 2006; Sarros & Sarros, 1987; Scanlan & 
Still, 2013 reveals the importance of the actions. Since high level job satisfaction means 
employee’s healthy occupational life in terms of physic and soul. Additionally, this 
meta-analysis study is important in terms of revealing whether this effect of job 
satisfaction on the emotional exhaustion changes according to the profession or not. The 
findings obtained from the moderator analysis showed that the different effect levels of 
the occupational groups included in the study are statistically  insignificant. It was seen 
that job satisfaction has a negative effect on the emotional exhaustion for all the 
occupational groups. With all that, it was seen that different job satisfaction scales used 
in the independent researches gave the same results and didn’t cause any difference in 
statistical sense. This is also important in terms of showing that aforesaid different job 
satisfaction scales measure the similar quality. 

Findings are showing that depersonalization, which is a different dimension of 
exhaustion and means doing what is necessary for one’s job emotionlessly (Cordes and 
Dougherty, 1993; Pines and Maslach, 1980) is also effected by the job satisfaction.  The 
meta-analysis result showed that job satisfaction has a negative oriented and mid-level 
effect on the employees’ depersonalization. This result also showed that the negative 
attitudes, which appear with the symptoms such as humiliating, underestimating or 
behaving in a rude way towards the people to whom they serve in the workplace, are 
effected by the job satisfaction. It showed that as the job satisfaction increases, the 
negative attitudes could decrease remarkably. However, it is understood that the job 
kind has a moderator role on the aforesaid effect. The findings of the moderator analysis 
remarked that the negative effect of the job satisfaction on the depersonalization of the 
employees differentiates according to the performed job. It was understood that for all 
the occupations except from teachers and referees the effect of the job satisfaction on 
the depersonalization is statistically significant. It was assessed as this condition could 
be rooted from the nature of the occupations. As an example, when it is considered that 
the teachers’ approaching to their students in a emotionless way may create much more 
negative results for the sake of their occupation, teachers may not present attitudes in 
the context of depersonalization whether their job satisfaction decreases or increases. 
This argument should be supported by qualitative researches. Furthermore, it was 
understood that this job satisfaction scale which is also used by the exhaustion 
dimension gives the similar results and is not a moderator. 

Results showed that job satisfaction has a statistically insignificant effect in terms 
of the reduced personal achievement sub-dimension. By contrast with other dimensions, 
employees’ job satisfaction perceptions didn’t reveal a statistically significant effect on 
their personal achievement feelings. It was assessed that scoring mode of substances 
which forms the third dimension of Mashlach exhaustion inventory might have a role in 
this finding. In contrast with others, the items forming this dimension need to be scored 
conversely. This condition was not regarded for some researches included in the meta-
analysis and this might cause this effect level to be found statistically insignificant. 
Correlation values reported by the researches participated in the meta-analysis are 
positive in some studies and negative in the others. What is expected is that aforesaid 
relation is positive oriented. When the researches which are positive in some studies and 
negative in others were combined with meta-analysis, they neutralized each other. 
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However it was assessed that this scoring type was overlooked in the researches; their 
accuracy was admitted because of the fact that research reports was subject to the 
scientific referee process. Furthermore, reported correlation values were directly 
included in the analysis in accordance with the scientific ethic rules.  Moderator analysis 
findings showed that job type causes statistically significant difference in that effect 
level. Moderator analysis findings demonstrated that job satisfaction has a positive and 
mid-level effect on the personal achievement feeling for the doctors and eventide home 
employees. According to this finding, when the doctors and eventide home employees’ 
job satisfaction increases, their personal achievement feeling increases, as well. In terms 
of this dimension, it was also seen that the used job satisfaction scale doesn’t cause any 
statistically significant differentiation. Through the findings obtained as a result of the 
analyses, suggestions can be listed as follows; 

v It was seen that in some of the researches reached in the extent of this study, (r) 
value and sample number of the groups were not reported. In that sense, the 
researchers should report the findings providing an opportunity for meta-
analysis in their studies. Therefore, their studies will not be only one research 
finding.  

v If the researches are using Maslasch’s burnout inventory, they should be more 
careful in scoring the items related with the personal achievement feeling decrease 
dimension which is the third dimension of the aforesaid inventory. Especially in 
the rational and correlational analysis with the other independent variables, to 
scoring this dimension has a great importance.  

v Similar meta-analysis researches should be done in order to specify the other 
predictors of burnout. 

v Quality studies should be done in order to understand the defining and predictor 
effect of the employees’ job satisfaction perception.  

v Against the burnout symptoms which may appear in work place, the 
headmasters or the employers should take precautions to increase the job 
satisfaction of the employees.  
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Appendix 1 
Summary of study characteristics of emotional exhaustion in the analysis results  

 
 
Appendix 2 
Summary of study characteristics of depersonalization  in the analysis results  
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Appendix 3 
Summary of study characteristics of reduced personal achievement  in the analysis 
results  

 

 
 
Appendix 4 
Effect size funnel on publication bias 
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Özet 
İşletmeler, yoğun rekabet koşullarında varlıklarını devam ettirebilmek için birçok 

strateji uygulamak durumunda kalmaktadır. Bu stratejiler arasında halka açılma, 
özelleştirme, birleşme ve satın almalar, kredi çekme, portföy çeşitlendirme vb. 
sayılabilir. İşletme sahiplerinin veya yöneticilerinin bu işlemleri gerçekleştirme 
noktasında karşılaştıkları en önemli problem, işletmelerinin gerçeğe en uygun değerini 
belirlemektir. İşletme değerini belirleme aşamasında WACC, CAPM, ROIC ve 
NOPLAT değerlerinin hesaplanmasında kullanılan formüllerin varsayımlara dayanması, 
genel kabul görmüş formüllerin olmaması objektif değerleme yapılmasını 
zorlaştırmakta ve karmaşaya neden olmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmada gerçek 
veriler kullanılarak bu değerlerin nasıl hesaplanacağının gösterilmesi amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC), Finansal Varlıkları 
Fiyatlama Modeli (CAPM), Yatırılan Sermayenin Getirisi (ROIC), Net Faaliyet Karı 
(NOPLAT), Faaliyetler İçin Yatırılan Sermaye (FYS). 

Abstract 
Enterprises are obliged to practice many strategies to continue their existence in 

fierce competition environment. Going public, privatization, mergers and acquisitions, 
taking out loan and portfolio diversification can be counted among these strategies. The 
most crucial problem which the proprietors and executives face at the actualization 
point of these operations is to identify the veridical values of the enterprises. At the 
stage of determining the enterprise value, the formulas used in calculating WACC, 
CAPM, ROIC and NOPLAT values being hypothetical and lack of widely accepted 
formulas rarify doing valuation and lead to chaos. Therefore, in the study carried out, it 
is aimed to indicate how these values will be calculated using actual data. 
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Giriş 

Uluslararasılaşma faaliyetleri ile ülkeler, işletmeler ve toplumlar arasında sınırlar 
ortadan kalkmakta, global entegrasyon ile birlikte ilişkiler her boyutta artmaktadır. Bu 
durumun bir sonucu olarak işletmeler, değişen koşullara hızlı uyum sağlayarak 
varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadır. Uluslararasılaşmanın işletmeler üzerindeki etkisi 
sadece ekonomik alanda değil çevre, kültür, politika ve hukuk başta olmak üzere daha 
birçok alanda kendini göstermektedir. Bu etkinin en fazla yaşandığı alanlardan birisi de 
uluslararası ticarettir. Günümüzde uluslararası ticarette, ulusal politikalar önemini 
kaybederken uluslararası stratejik ortaklıklar ve işbirliklerinin önemi artmaktadır.  
Bunun sonucu olarak başta teknoloji olmak üzere yenilikler ve gelişmeler, gelişmiş 
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru hareket etmekte ve işletmeler daha zorlu 
rekabet koşullarında faaliyet göstermek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle işletmeler, 
maliyetlerini düşürmek, tüketicilerin tercihleri paralelinde farklılık yaratmak, yenilik 
yapmak, uzmanlaşmış insan gücüne ve teknolojik yeniliklere yatırım yapmak gibi 
değişik stratejiler geliştirmektedirler.  

Rekabetin bir sonucu olarak işletmeler, çeşitli amaçlarla farklı sektörlere yatırım 
yapabilmektedirler. Bu yatırımlar, ulusal pazarlarda olabileceği gibi uluslararası 
pazarlarda da olabilmektedir. Ancak bu noktada işletmeler, yasal süreçler, pazardaki 
güçlükler, üretim süreçleri, sermaye yapısı, hükümet politikaları, istihdam politikaları 
gibi bilinmeyen bazı konularla yüzleşmek durumunda kalmaktadırlar. Hem bilinmeyen 
bir sürecin olumsuz etkilerinden korunmak hem de piyasada rekabet üstünlüğü 
kazanmak için işletmeler, yatırım yapmayı düşündükleri sektörlerde faaliyet gösteren 
işletmeler ile stratejik ortaklıklar kurma, işbirliği, birleşme ve satın alma stratejileri 
uygulamaktadırlar. Bu stratejileri uygulayan işletmelerin başlıca amaçları; varlıklarını 
sürdürmek, büyümek, pazarda güçlü bir konuma gelmek, ölçek ekonomilerinden 
faydalanmak, maliyetleri düşürmek, sinerji etkisinden yararlanmak ve riski azaltmaktır.  

Yukarıda sayılan stratejilerin uygulanması sırasında bir işletmenin değerinin ne 
olduğunun tespit edilmesi muhasebe-finansman alanının en önemli problemlerinden 
birisini oluşturmaktadır. Çünkü bu stratejilere konu olan taraflar, kendi çıkarlarına 
yönelik olan en optimal fiyatı bulmak isteyecektir. Sonuç olarak hesaplanan değer, 
ödenecek tutara ne kadar yakın ise değerlemenin o kadar başarılı olduğu söylenebilir. 
Bununla birlikte değerleme sürecinde kullanılan birçok yaklaşım ve bu yaklaşımların 
altında kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden hangisinin veya 
hangilerinin seçileceği, değerlemeyi gerçekleştirecek kişi veya kurumun amacına ve 
işletmenin halka açık bir işletme olup olmamasına göre değişmektedir. Değerleme 
sürecinde birden fazla yöntemin kullanılması ise değerleme işlemlerinde optimizasyonu 
sağlamaktadır.  

Konuyla ilgili literatüre bakıldığında birçok çalışmada değerleme sürecinde tek 
bir yöntemin kullanıldığı görülmüştür. Bu durum, değerleme işlemlerinin sağlıklı bilgi 
sağlamasını zorlaştırmakta ve hata payını da arttırmaktadır. Buna ek olarak değerlemede 
kullanılacak yöntemlerin seçimi ve bu yöntemlerde kullanılacak formüllerin çeşitliliği 
de karmaşaya neden olmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak da değerlemeyi yapacak 
kişiler, sektörün ve işletmelerin özelliklerine göre doğru yöntemleri ve formülleri seçme 
konusunda güçlük yaşamaktadırlar. Ayrıca incelenen çalışmalarda, uygulamaların 
genellikle halka açık işletmeler üzerinde gerçekleştirildiği ve kullanılan formüllerin 
birçok varsayıma dayandırıldığı görülmektedir. Dolayısıyla halka açık olmayan bir 
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işletmenin değerinin nasıl belirlendiği konusunda literatürde yeterli çalışma 
bulunmamaktadır. 

Bu çalışmada, turizm sektöründe faaliyet gösteren halka açık olmayan bir 
konaklama işletmesinde değerleme işlemleri sırasında önem arz eden ve birçok 
karmaşık veri analizi gerektiren WACC, CAPM, ROIC, NOPLAT ve FYS değerlerinin 
gerçek veriler kullanılarak tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çünkü bu değerler, şirket 
değerini farklılaştırmakta ve “firmanın gerçeğe uygun değerini” bulma noktasında 
sorunlara neden olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  

İki bölümden oluşturulan çalışmanın birinci bölümünde WACC, CAPM, ROIC, 
NOPLAT ve FYS değerlerinin ne anlama geldiği, hesaplamalarda hangi verilere 
gereksinim duyulduğu ve hesaplamaların nasıl yapıldığı ayrıntılı bir şekilde ele 
alınmıştır. İkinci bölüm olan araştırma bölümünde ise bu değerlerin tespiti örnek bir 
uygulama üzerinde gösterilmiştir. 

1. Şirket Değerinin Tespitinde Kullanılacak Veriler 

Şirket değerleme işlemleri sırasında WACC değeri, işletmelerin ekonomik 
karlarını hesaplamada, gelecekte beklenen nakit akımları ve ekonomik karları bugünkü 
değerine indirgemekte ve devam eden değeri hesaplamada kullanılan önemli bir 
kalemdir. CAPM değeri ise WACC formülü bileşenlerinden olan özsermaye maliyetini 
hesaplamada kullanılan bir değişkendir. ROIC değeri, işletmelerin devam eden değerini 
ve ekonomik karını hesaplamada kullanılır. ROIC formülünün bileşenlerinden olan 
NOPLAT değeri ise aynı zamanda nakit akımlarını hesaplamada kullanılan bir 
değişkendir. Faaliyetler için yatırılan sermaye ise ROIC formülünü oluşturan 
kalemlerden bir diğeri olmakla beraber işletmelerin ekonomik karının hesaplanmasında 
kullanılan değişkenlerden de biridir. Aşağıda bu değerlerin ne anlama geldiği ve 
hesaplamalarında hangi verilere gereksinim duyulduğu ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

1.1 Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC) 
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC), indirgenmiş nakit akımları (INA) 

yönteminin ve ekonomik katma değer (EVA) yönteminin en önemli girdilerinden 
birisidir (Steiger, 2008, s. 6). WACC değeri, işletmelerin ekonomik karlarını 
hesaplamada, gelecekte beklenen nakit akımlarını ve ekonomik karları bugünkü 
değerine indirgemekte ve devam eden değeri hesaplamada kullanılan önemli bir 
kalemdir. İşletmelerin faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli varlıkları, özkaynak 
ve yabancı kaynak yoluyla sağlamaktadırlar. Bu kaynakların kullanılmasının ise 
işletmeye yüklediği bazı maliyetler bulunmaktadır. Sermaye maliyeti, bir işletmenin 
piyasadan özsermaye veya borç yoluyla sermaye elde edebilmesi için yatırımcılara 
vermek zorunda olduğu getiri oranı olarak ifade edilmektedir (Sipahi, Yanık ve Aytürk, 
2011, s. 43). Yani WACC, bir işletmeye kredi verenleri, işletme sahiplerini ve diğer 
sermaye sağlayıcılarını memnun etmek için varlıkları üzerinden kazanmak zorunda 
olduğu minimum getiriyi ifade etmektedir (SİPA, 30.09.2014). Bu maliyet işletme 
tarafından değil piyasa tarafından belirlenmektedir (Sipahi, Yanık ve Aytürk, 2011, s. 
43).  

Finansal bir ölçüm aracı olarak EVA yönteminde karın hesaplamasında sermaye 
maliyeti dikkate alınmaktadır. EVA; işletmelerin vergi sonrası net faaliyet karının, 
sermaye maliyetini karşılayıp karşılamadığını ölçmektedir. Dolayısıyla EVA, hem borç 



 
 

E. Yelgen – S. Uyar 8/4 (2016) 52-70 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 

55 

sermayesinin doğrudan maliyetine hem de özsermayenin dolaylı maliyetine yani 
işletmenin ekonomik karlılığına odaklanmaktadır (Chambers, 2009, s. 28; Ercan, Öztürk 
ve Demirgüneş, 2003, s. 70; Grant, 2003, s. 2). 

INA yönteminde ise işletmelerin borç ve özsermaye kalemlerini değerlemek, nakit 
akımlarının bugünkü değerine indirgenmesine dayanmaktadır. Basit bir şekilde ifade 
edecek olursak, sermaye harcamalarının değeri, nakit akımlarının bugünkü değerine eşit 
olmaktadır (Moyer, McGuigan ve Kretlow, 1995, s. 16). Nakit akımları, piyasa 
koşullarına paralel olarak şirketin risk profiline ve gelecekte beklenen enflasyona uygun 
bir iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirgenmektedir (Gündüz, 10.11.2014; 
Steiger, 2008, s. 4; Arumugam, 2007, s. 8; Takacs, 2007, s. 13; Ercan ve Diğ., 2006). 
İskonto oranı, nakit akımlarının ve piyasadaki getiri oranının bir unsuru olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu oranın riskli projelerde daha yüksek olduğu, riskin az olduğu projelerde 
ise daha düşük olduğu görülmektedir (Ercan, Öztürk ve Demirgüneş, 2003, s. 5). 

Değerleme işlemlerinde gelecekteki serbest nakit akımlarının ve ekonomik 
karların değerini bugünkü değerine indirgemekte iskonto oranı kullanılmaktadır. Bu 
oran aynı zamanda paranın zaman değerini, riski ve sermaye maliyetini de temsil 
etmektedir (Sipahi, Yanık ve Aytürk, 2011, s. 44). Çünkü serbest nakit akımlarının 
içerisinde sermaye kaynaklarının maliyeti de bulunmaktadır (Chambers, 2009: 39). Bu 
bağlamda şirket değerleme çalışmalarında sıklıkla kullanılan her iki yöntemde de 
gelecekte beklenen serbest nakit akımlarını ve ekonomik karları bugünkü değerine 
indirgemede sermaye maliyetini hesaplamak gerekmektedir. Sermaye maliyetinin 
hesaplanmasında iskonto oranı olarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (WACC- 
Weighted Average Cost of Capital) kullanılmaktadır. Özsermaye maliyetini bulmak için 
de finansal varlıkları fiyatlama modeli (CAPM) kullanılmaktadır. Bu maliyetler, toplam 
kaynaklar içinde her bir kaynağın ağırlığının bulunması ile hesaplanmaktadır. Bu 
maliyetlerin doğru bir şekilde hesap edilebilmesi, şirket değerinin gerçek bir şekilde 
belirlenmesi açısından çok önem taşımaktadır (Ercan, Öztürk ve Demirgüneş, 2003: 
39). 

İşletme faaliyetleri birden fazla kaynaktan finanse edildiğinden çeşitli 
kaynaklardan sağlanan bu fonların ortalama maliyetlerinin bulunması gerekmektedir. 
Bu ortalama maliyetin hesaplanabilmesi için işletmenin sermaye yapısını oluşturan fon 
kaynaklarının oranlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer işletmenin sermayesi sadece 
borçlardan meydana geliyorsa, sermaye maliyeti borçlara ödenen faizin vergiden 
sonraki maliyeti olmaktadır. Eğer işletme borç kullanmıyorsa sermaye maliyeti, adi 
hisse senedi sahiplerinin beklenen getirilerinden meydana gelmektedir. Ancak gerçek 
hayatta böyle durumla karşılaşmak oldukça zordur. Bu yüzden sermaye maliyetini 
hesaplamada, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kullanılmaktadır. WACC değerini 
hesaplama aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır (Aydın, Başar ve Coşkun, 2010, s. 198; 
Chambers, 2009, s. 100; Ünlü, 2008, s.100):  

İlk olarak her bir sermaye unsurunun bireysel maliyeti hesaplanmaktadır. 

Daha sonra bu sermaye unsurlarının, tek tek toplam sermaye içindeki ağırlıkları 
hesaplanmaktadır. 

Son olarak sermaye unsurlarının toplam sermaye içindeki payları ile maliyetleri 
çarpılmakta ve bulunan tutarların toplamı ise ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini 
vermektedir. 
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WACC, işletmenin hesaplandığı andaki durumunu gösteren cari veya tarihi bir 
maliyet olmaktadır. İşletmenin sermaye yapısı değiştiğinde, örneğin, sermayeye yeni 
kaynak ilave edildiğinde, WACC’ta değişeceğinden hesaplama tekrardan yapılmalıdır. 
Çünkü WACC’ta oluşacak en küçük bir değişiklik, işletme değeri üzerinde daha büyük 
değişikliklere neden olacaktır (Aydın, Başar ve Coşkun, 2010, s. 198; Steiger, 2008, s. 
6; Ünlü, 2008, s. 100). 

1.1.1 Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM) 

Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (Capital Assets Pricing Model- CAPM) ilk 
olarak William Sharpe (1964) tarafından ortaya konmuş, daha sonra John Lintner 
(1965) ve Jan Mossin (1966) tarafından geliştirilmiştir. CAPM, tüm menkul kıymetlerin 
piyasadaki denge fiyatlarını belirlemektedir ve bir varlığın riski ile beklenen getirisi 
arasındaki ilişkiyi açıklamada kullanılan en etkili yaklaşımdır (Bodie, Kane ve Marcus, 
2013, s. 193-194; Er ve Kaya, 2012, s. 234; Chambers, 2009, s. 85; Konuralp, 2005, s. 
270; Bodie ve Merton, 1998, s. 299; Beaver, Kettler ve Scholes, 1970, s. 655). 

CAPM’i önemli kılan iki fonksiyon bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, çeşitli 
finansal uygulamalarda (olası yatırımları değerlendirmek için) kullanılmak üzere 
beklenen getiri oranının tahmin edilmesini sağlamasıdır (Bodie, Kane ve Marcus, 2013, 
s. 193; VAULT, 2005, s. 50; Bodie ve Merton, 1998, s. 300). İkincisi ise indeksleme 
(İMKB 100, the Standard&Poor’s 500 vb.) olarak bilinen pasif yatırımların (piyasada 
henüz işlem görmeyen varlıkların- IPO) beklenen getirilerinin kullanımına yönelik 
teorik bir gerekçe sağlamasıdır (Bodie, Kane ve Marcus, 2013, s. 193; Bodie, Kane ve 
Marcus, 2003, s. 215).  

CAPM’i hesaplamada kullanılan formül; CAPM= Rf + β (Rm – Rf) olarak 
belirtilmektedir.  

Formülde yer alan; 
Rf = Risksiz Getiri (faiz) Oranı, 
β = Sistematik Risk, 
Rm – Rf = Piyasa Risk Primi, 
Rm = Piyasa Ortalama Getiri Oranı, anlamına gelmektedir. 
CAPM modelinde kullanılan risksiz faiz oranına sahip tek finansal varlık olarak 

devletler tarafından ihraç edilen tahviller gösterilmektedir (Sipahi, Yanık ve Aytürk, 
2011, s. 53). Risksiz olarak kabul edilen devlet tahvillerine yatırım yapıldığında, vade 
bitiminde faiz oranının tamamı alınır ki elde edilen bu getiri beklenen zamanın karşılığı 
olmaktadır (Ünlü, 2008, s. 106). Değerleme işlemlerinde nakit akımlarının 
tahminlenmesi genellikle 5-10 yıl arası dönemleri kapsamaktadır. Bu yüzden risksiz faiz 
oranını hesaplamada 5-10 yıl vadeli devlet tahvillerinin getiri oranları kullanılmaktadır 
(Sipahi, Yanık ve Aytürk, 2011, s. 53).  

CAPM modelinde kullanılan piyasa risk primi, riskli bir hisse senedine yatırım 
yapıldığında katlanılan risk karşılığında fazladan bir prim beklentisini ifade etmektedir. 
Örneğin, enflasyondaki yükseliş nedeniyle hisse senetlerinin beklenen getirisi de artış 
göstereceğinden yatırımcı, hisse senetlerinin daha riskli hale geleceğini düşünmekte ve 
daha yüksek bir risk primi beklemektedir. Bu durumda yatırımcılar enflasyonla paralel 
olarak faiz oranlarındaki artışı dikkate almalı ve hisse senedinin getirileriyle 
kıyaslamalıdırlar (Chambers, 2009, s. 86; Ünlü, 2008, s. 106).  
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CAPM, bir bağımsız değişkenli (beta) doğrusal bir modeldir ve bir menkul 
kıymetin beklenen getirisi ile ilgilidir. Beklenen getiri ise menkul kıymetin betası ile 
ilişkilidir (Er ve Kaya, 2012, s. 234; VAULT, 2005, s. 30). Beta kavramı, menkul 
kıymetlerin standardize edilmiş sistematik bir risk ölçütü olarak ifade edilmektedir 
(Zyla, 2013, s. 296; Er ve Kaya, 2012, s. 234; Reilly ve Norton, 2003, s. 284; 
Berkowitz, 1998, s. 171; Beaver and Manegold, 1975, s. 231). Bununla birlikte bazı 
çalışmalarda beta değeri, kaldıraç, kazanç değişkenliği, temettü ödemeleri, büyüme, 
aktif büyüklüğü, likidite, muhasebe kazanç betası (kazançların kovaryansı) gibi çeşitli 
unsurlarla ilişkilendirilerek gösterilmektedir (Beaver and Manegold, 1975, s. 231; 
Beaver, Kettler ve Scholes, 1970, s. 660). Beta, piyasa portföy getirisiyle bir menkul 
kıymet getirisinin basit bir kovaryansı sonucunda bulunan katsayı olup başka bir ifade 
ile regresyon eğimidir (Er ve Kaya, 2012, s. 234; Damodaran, 2011, s. 44).  

Bir yatırımın beta katsayısının “1” çıkması durumunda yatırımın getirisinin piyasa 
getirisiyle aynı şekilde hareket ettiği sonucuna ulaşılmaktadır. Yatırımın betası 1’den 
küçükse (0,5 gibi) bu durum yatırımın piyasaya göre daha az değişken ve piyasaya göre 
daha düşük sistematik riske sahip, tutucu bir yatırım olduğunu ifade etmektedir. Eğer 
beta 1’den büyük ise (1,5 gibi) yatırımın piyasaya göre çok fazla değişken ve daha riskli 
olduğu anlamına gelmektedir (Hitchner, 2011, s. 223; VAULT, 2005, s. 30; Reilly ve 
Norton, 2003, s. 284).  

Beta katsayısını hesaplarken işletmelerin bireysel betalarını kullanmak yerine 
sektör betasının kullanılması ile daha hassas ve doğru sonuçlara ulaşılabilmektedir 
(Damodaran, 2011, s. 44). Çünkü halka arz edilmemiş işletmelerde INA yöntemini 
kullanmada en büyük sorun riski ölçmektir. Çoğu risk/getiri modelinde risk 
parametreleri tarihi fiyatlar üzerinden belirlenmektedir. Ancak halka arz edilmemiş 
işletmelerde bu parametreleri belirlemek mümkün olmamaktadır. Bu işletmeler için en 
iyi çözüm halka arz edilmiş karşılaştırılabilir işletmelerin riskliliğine bakmaktır 
(Damodaran, 2012, s. 19). Halka arz edilmiş işletme betaları, faaliyet ve finansal riskin 
dahil edildiği piyasanın genel riskine dayanmaktadır. Ancak halka arz edilmemiş 
işletmelerde bu parametreleri belirlemek mümkün olmamaktadır. Bu işletmeler için en 
iyi çözüm halka arz edilmiş karşılaştırılabilir işletmelerin riskliliğine bakmaktır veya 
muhasebe değişkenleri ile riski ölçmektir (Zyla, 2013, s. 296; Damodaran, 2012, s. 19). 
Başka bir ifade ile benzeri finansal yapıya sahip halka arz edilmiş işletmelerin beta 
katsayılarının kullanılması en hassas sonuçları sağlamaktadır (Çakıcı, 2008, s. 173; 
Üreten ve Ercan, 2000, s. 69). 

1.2. Yatırılan Sermayenin Getirisi (ROIC) 
ROIC yaygın olarak kullanılan analist ölçütlerinden biridir. Bu değer tek başına 

önem arz eden bir değer olsa da genellikle resmin bir parçası durumundadır (Hackel, 
2011, s. 249). Bu bağlamda ROIC değerinin, WACC ile birleştiğinde en önemli değer 
yaratıcı faktörlerden birisi olduğu ifade edilmektedir. Sermaye maliyeti, minimum getiri 
oranını ifade ederken (Chan, 2001, s. 3), işletmelerde faaliyetler ile ilgili değer yaratan 
ana faktör ise yatırılan sermaye üzerinden kazanılan getiridir (Ercan, Öztürk ve 
Demirgüneş, 2003: 35). Bu yüzden ROIC, işletmenin sermaye maliyeti ile rekabet 
içerisindedir (Hackel, 2011, s. 249). WACC’tan daha yüksek ROIC değerine sahip olan 
işletmeler yüksek performanslı olarak nitelendirilmektedirler (Lin and Huang, 2011, 
s.5103). Sermaye maliyetini aşan projelerde ROIC, değer yaratmakta ve değer artırıcı 
projeler ise büyümeye devam etmektedir (Hackel, 2011, s. 249). ROIC, kazanç 
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verimliliğinin önemli bir ölçütü olup yönetimin ilerleme yeteneğini, sürdürülebilir 
hissedar değerini ifade etmektedir. Bu karlılık ölçütü, işletmelerde rekabetçi avantajların 
varlığını veya yokluğunu tespit etmektedir (Lin and Huang, 2011, s.5102). ROIC’ teki 
iyileşmeler; sermaye maliyetinin düşüklüğü, güçlü nakit akışları ve yüksek marjların 
elde edilmesiyle ortaya çıkmaktadır (Hackel, 2011, s. 249). 

ROIC, bir birim yatırılan sermayeye karşılık gelen düzeltilmiş vergiden sonraki 
net faaliyet karıdır (Bayrakdaroğlu ve Ünlü, 2009, s. 298). İşletmenin başarısı faaliyet 
karı ile faaliyetler için yatırılan sermayenin (FYS) karşılaştırılması ile 
değerlendirilmektedir (Bayrakdaroğlu ve Ünlü, 2009; 292).  

ROIC hesaplamalarında kullanılan formül şu şekildedir; 
ROIC= Net Faaliyet Karı (NOPLAT) / Faaliyetler İçin Yatırılan Sermaye (FYS). 

1.2.1. Net Faaliyet Karı (NOPLAT) 
NOPLAT, sermaye yapısının herhangi bir etkeninden bağımsız faaliyet karıdır. 

NOPLAT, işletmenin yatırım gelirleri, tekrarlanmayan masraflar ve şerefiye ile ilgili 
olan itfa payları gibi faaliyet dışı kalemlerin etkilerini çıkartarak sadece faaliyetler 
tarafından oluşturulan nakitleri ölçmenin en iyi yollarından biridir (Chan, 2001, s.4). 
NOPLAT değeri, kullanılan sermaye için ne kadar gelir sağlandığını göstermektedir. 
Aynı zamanda bu değer, işletmenin yatırım performansını da ölçmektedir 
(Bayrakdaroğlu ve Ünlü, 2009, s. 298). 

Net faaliyet karı (NOPLAT- Net Operational Profit Less Adjusted Taxes) 
aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:  

NOPLAT= Faaliyet Karı – Faaliyet Karı Üzerinden Vergi.  
Bu formülde belirtilen vergi kalemi, gelir tablosunda yer alan dönemin vergisi 

değildir. Bu kalem Faaliyet Karı*Vergi Oranı olarak hesap edilen düzeltilmiş vergi 
tutarıdır (Sipahi, Yanık ve Aytürk, 2011, s. 131). Bilindiği gibi faaliyet karı da “Faaliyet 
Karı = Net Satışlar-Satılan Malın Maliyeti (Amortisman Hariç)-Faaliyet Giderleri–
Amortisman Giderleri” formülüyle bulunmaktadır. 

1.2.2. Faaliyetler İçin Yatırılan Sermaye (FYS) 

ROIC’in hesaplanmasında kullanılan bir diğer kalem faaliyetler için yatırılan 
sermayedir. Yatırılan sermaye, bir işletmenin başlangıcından beri yatırdığı tüm 
nakitlerin miktarını ifade etmektedir. Unutulmamalıdır ki, NOPLAT’ı hesaplarken 
yapılan düzeltmeler, yatırılan sermayeyi de etkileyecektir (Chan, 2001, s. 6). 

Bu değer, ROIC hesaplamasında dönem başı olarak alınmaktadır. Aşağıdaki tablo 
1.1’de FYS’nin hesaplanmasında hangi kalemlerin nasıl bulunduğu gösterilmiştir.  

 
 

 
 

 



 
 

E. Yelgen – S. Uyar 8/4 (2016) 52-70 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 

59 

Tablo 1.1. Faaliyetler İçin Yatırılan Sermaye 
Faaliyetler İçin Yatırılan Sermaye 
(+) Net İşletme Sermayesi (+) Net Maddi Duran 

Varlıklar 
(+) Net Diğer Varlıklar 

 
(+) Dönen Varlıklar 

 
(+) Brüt Maddi Duran 
Varlıklar 

(+) Uzun Vadeli 
Alacaklar 
(+) Diğer Duran Varlıklar 
(-) Uzun Vadeli Borçlar 

(-) Kısa Vadeli Borçlar (-) Birikmiş Amortismanlar (-) Diğer Uzun Vadeli 
Borçlar 
(-) Borç ve Gider 
Karşılıkları 

Yatırılan sermaye hesaplanırken net işletme sermayesinde ki dönen varlıklarda 
bulunan menkul kıymetler kalemi ve kısa vadeli borçlarda yer alan finansal borçlar 
dikkate alınmamaktadır. Net diğer varlıklar hesaplanırken de uzun vadeli borçlar 
kapsamında bulunan ticari borçlar dikkate alınmamaktadır. 

2. Uygulama 
2.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Yapılan literatür araştırması sonucunda çalışmaların çoğunluğunun halka arz 
edilmiş işletmeler üzerinde uygulandığı, şirket değerinin belirlenmesi sürecinde 
kullanılan mali tabloların çalışmalarda verilmediği, yukarıda açıklanan değerlerin, 
formüllerinin ve hesaplamalarının gösterilmeyip varsayımsal değerlerin alındığı 
görülmüştür. Ayrıca her bir değeri hesaplamada kullanılacak formüllerin çeşitliliği de 
doğru şirket değerine ulaşma konusunda zorluklar yaşanmasına neden olmuştur. 
Değerlemede kullanılacak bilgilere ulaşmanın nispeten daha zor olduğu halka arz 
edilmemiş işletmelerle ilgili olarak neredeyse hiç çalışma yapılmamıştır.  

Çalışmada, birçok karmaşık veri analizi gerektiren WACC, CAPM, ROIC, 
NOPLAT ve FYS değerlerini gerçek veriler kullanarak hesaplamaların adım adım 
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan verilerin halka arz edilmemiş bir 
işletmeden alınan verilerle gerçekleştirilmesi, bu tür işletmelerde bu değerlerin nasıl 
hesaplanacağı ve sonuç olarak gerçeğe uygun şirket değerine nasıl ulaşılacağı 
noktasında literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

2.2 Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 
Çalışma için Alanya’da faaliyet gösteren bir konaklama işletmesi örnek olarak 

seçilmiştir. Örneğin bu bölgeden seçilmesinin nedeni Alanya ilçesinin Türkiye’nin önde 
gelen turizm destinasyonlarından birisi olması, bölgede önemli ölçüde konaklama 
işletmesinin faaliyet göstermesi ve çalışmada kullanılan verilere erişilebilirlik, zaman ve 
maliyet kolaylığı sağlamasıdır. Örnek olarak seçilen beş yıldızlı bir konaklama 
işletmesinin2 değerinin hesaplanması sırasında gereken tüm veriler söz konusu 
işletmeden ve ikincil kaynaklardan tedarik edilmiştir. İşletmenin ismi, yönetimin isteği 

                                                
2 İşletmeden alınan veriler, stratejik maliyet bilgileri olarak görüldüğünden işletme yönetimi tarafından 
işletmenin isminin açıklanması istenmemiştir. İşletme dokümanları “Doktora Jüri Üyeleri” tarafından 
incelenmiştir. 
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üzerine rekabet ve mali bilgilerin güvenliği nedeniyle gizli tutulmuştur. Araştırmanın 
kısıtı çalışmanın bir örnek üzerinde yapılmasıdır.  

2.3 Araştırmanın Yöntemi ve Veri Toplama Araçları 

Araştırma yöntemi, şirket değerinin tespitinde gerekli olan değerleri hesaplamada3 
kullanılacak veriler için beş yıldızlı bir konaklama işletmesinde alan araştırması 
yapılmıştır.  

Uygulamada kullanılan veriler için konaklama işletmesinden 2007-2013 yılları 
bilanço ve gelir tabloları temin edilmiştir. Ancak yedi yıllık süreyi kapsayan bu mali 
tabloların enflasyondan dolayı gerçeği yansıtmadığı düşünülerek bu tablolar TEFE 
oranları ile 31.12.2013 günündeki değerine göre düzeltilmiştir. Enflasyona göre 
düzenlenen mali tablolar enflasyonun neredeyse hiç olmadığı düşünülen Amerika 
Birleşik Devletleri para birimine (USD-$) çevrilmiştir. $ kuru olarak merkez bankasının 
31.12.2013 tarihindeki değeri baz alınmıştır. WACC, CAPM gibi formüllerde sadece 
bir işletmenin verilerinin kullanılmasının sağlıklı sonuçlar vermemesi ve dolayısıyla 
sektörde faaliyet gösteren finansal yapı olarak benzer işletme ortalamalarının dikkate 
alınması gerekçesi ile hesaplamalarda halka arz edilmiş işletmelerin değerlerinden 
faydalanılmıştır. Ayrıca WACC ve CAPM formüllerinin hesaplanmasında ise 
işletmelerin sermaye maliyetlerini hesaplamanın karmaşıklığı ve zorluğu nedeni ile 
risksiz kabul edilen, vergi kesintisi yapılmayan kısa ve uzun vadeli devlet tahvili 
oranları baz alınmıştır. Bazı hesaplamalarda gerekli olan kurumlar vergisi ve gelir 
vergisi oranları için Gelir İdaresi Başkanlığının verilerinden yararlanılmıştır. 

2.4 Şirket Değerinin Tespitinde Kullanılacak Verilerin Hesaplanması 
Örnek uygulamada şirket değerinin tespiti sırasında kullanılan başlıca veriler; 

ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, finansal varlıkları fiyatlama modeli, yatırılan 
sermayenin getirisi, net faaliyet karı, faaliyetler için yatırılan sermayedir. Bu verilerin 
nasıl bulunduğu aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  

2.4.1 Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetinin ve Özsermaye Maliyetinin 
Hesaplanması 

İşletmelerin devam eden değerinin hesaplanmasında, EVA yönteminde gelecekte 
beklenen ekonomik karların ve INA yönteminde gelecekte beklenen serbest nakit 
akımlarının bugünkü değerine indirgenmesinde iskonto faktörü olarak WACC 
kullanılmaktadır. WACC, işletmenin sahip olduğu varlıkları temin ederken kullandığı 
çeşitli kaynakların toplam kaynaklar içindeki ağırlığının ve bu kaynakların işletmeye 
olan maliyetlerinin hesaplanması sonucunda bulunmaktadır. WACC aşağıdaki şekilde 
formulize edilebilir (Bayrakdaroğlu ve Ünlü, 2009, s. 299; Ünlü, 2008, s.179):  

WACC= (w1 * k1) + (w2 * k2) + (w3 * k3). 

Bu formülde kullanılan;  
w1 = kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklar içindeki ağırlığını, 
k1 = kısa vadeli yabancı kaynakların maliyetini, 
w2 = uzun vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklar içindeki ağırlığını, 
k2 = uzun vadeli yabancı kaynakların maliyetini, 

                                                
3 Aykan ÜRETEN ve Metin Kamil ERCAN’ın “Firma Değerinin Tespiti ve Yönetimi” adlı kitabında bilgisayar ortamı için 
geliştirilen excel formatındaki firma değerlemesi çalışması temel alınmıştır. 
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w3 = özsermayenin toplam kaynaklar içindeki ağırlığını, 
k3 = özsermayenin maliyetini, sembolize etmektedir.  
Yukarıdaki formülde de görüldüğü gibi WACC, özsermaye maliyetinin bulunmasını da 

gerektirmektedir. Özsermaye maliyetinin hesaplanmasında ise finansal varlıkları fiyatlama 
modeli (CAPM) kullanılmaktadır. Bu bağlamda formül aşağıdaki şekilde de yazılabilir: 

WACC = (w1 * k1) + (w2 * k2) + (w3 * CAPM).  

Finansal varlıkları fiyatlama modeli (CAPM) aşağıdaki şekilde yazılabilir: 
CAPM = Rf + β (Rm – Rf). Bu bağlamda formül aşağıdaki hale gelmiş olur; 

WACC = (w1 * k1) + (w2 * k2) + (w3 * (Rf + β (Rm – Rf)).  
Bu formüldeki kalemleri hesaplarken kısa vadeli borçlanma maliyeti (k1) olarak 

kısa vadeli devlet tahvili; uzun vadeli borçlanma maliyeti (k2) olarak da 10 yıllık devlet 
tahvili ortalama bileşik faiz oranları kullanılmıştır. Piyasa risk primi, piyasa ortalama 
getiri oranından risksiz getiri oranının çıkartılması ile bulunmuştur. Özsermaye 
maliyetinin bulunmasında işletme, halka açık olmadığından faaliyet gösterdiği 
sektördeki halka açık olan işletme verilerinin ortalaması alınmıştır. Bu veriler beta 
katsayısı ve piyasanın ortalama getiri oranıdır. Risksiz getiri (faiz) oranı olarak ise, uzun 
vadeli (10 yıllık) devlet tahvili bileşik faiz oranı alınmıştır. İskonto oranı olarak, 10 yıl 
boyunca (2014-2023) hesaplanan WACC değerlerinin ortalaması kullanılmıştır. Tablo 
2.1’de 2014 yılı WACC hesaplaması verilmiştir.  

Tablo 2.1. 2014 Yılı Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC) 
WACC (Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti) 0,148840582 
KVYK/T.Pasif(KVYK Ağırlığı) (w1) 0,12 
UVYK/T.Pasif (w2) 0,37 
Özsermaye/T.Pasif (w3) 0,51 
KVYK Maliyeti (k1) 0,0905 
UVYK Maliyeti (k2) 0,0944 
Özsermaye Maliyeti (CAPM) (k3) 0,201094653 

 
w1  = 1.733.759 (KVYK2014) / 14.145.125 (Toplam Pasif2014) = 0,12 
w2  = 5.130.490 (UVYK2014) / 14.145.125 (Toplam Pasif2014) = 0,37 
w3  = 7.280.876 (Özsermaye2014) / 14.145.125 (Toplam Pasif2014) = 0,51 
k3  = 0,0944+0,792*(0,229115470448315 - 0,0944) = 0,201094653 
WACC	  	   =	  (w1	  *	  k1)	  +	  (w2	  *	  k2)	  +	  (w3	  *	  k3)	  
WACC2014	  =	  (0,12*0,0905)+(0,37*0,0944)+(0,51*0,201094653)	  

	  	  	  	  =	  0,148840582	  

2.4.1.1. Getiri Oranının Hesaplanması 
Getiri oranı, şirket değerlemesinde iskonto oranı formülünde bulunan özsermaye 

maliyetinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Ancak değerlemesi yapılan işletme, 
halka arz edilmediğinden faaliyet gösterdiği sektördeki halka arz edilmiş işletmelerin 
getirilerinin ortalaması alınmıştır. Bu ortalama, her bir işletmenin hisse senetlerinin 
günlük getirileri toplanıp, toplam işletme sayısına bölünmesi ile hesaplanmıştır. Her bir 
işletme için ayrı ayrı hesaplanan günlük getiri oranı formülü aşağıdaki gibidir.  
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Getiri 	  

	  
	  

Hisse	  Senedinin	  Ortalama	  Getirisi	   	   	  

Turizm işletmelerinin Türkiye’deki yapısı incelendiğinde turizm faaliyetlerinin 
yanında ağırlıklı olarak inşaat ve dış ticaret faaliyetlerini de yürüttükleri görülmektedir. 
Çalışmada işletmelerin mali tablolarında turizm dışı (inşaat ve dış ticaret) tutarlar 
arındırılamadığından ortalama getiri sadece faaliyet konusu turizm olan on işletmenin 
verilerinden hareketle hazırlanmıştır. Bu hesaplama sektörün ortalama getirisini doğru 
yansıtmadığından değerleme farkları yaratmıştır. Sektörün ortalama getirisinin daha 
yüksek olduğu bilindiğinden bu değerin varsayımsal olarak 0,229116 olduğu kabul 
edilmiştir.  

2.4.1.2 Beta Katsayısının Hesaplanması  
Beta katsayısı, iskonto oranının hesaplanmasında kullanılan değişkenlerden 

birisidir. Beta katsayısını hesaplarken yapılacak hataları önleyebilmek için işletmenin 
bireysel regresyon betalarını kullanmak yerine sektörün beta ortalamaları kullanılmıştır. 
Bu kapsamda değerlemesi yapılan işletme, halka arz edilmediğinden ve beta 
katsayısının şirket değerini çok küçük oranda etkilemesinden dolayı faaliyet gösterdiği 
sektördeki finansal yapı olarak benzer halka arz edilmiş işletmelerin beta katsayılarının 
ortalaması alınmıştır. Beta katsayısını hesaplamada ilk aşama, 01.01.2005 tarihinden 
31.03.2014 tarihine kadar her bir işletme için piyasa ve işletme kapanış değerlerinin 
bilgi işlem ortamına girilmesi olmuştur. İkinci aşamada piyasa ve işletme kapanış 
değerleri üzerinden piyasanın ve işletmelerin getirileri, önceki bölümde verilen getiri 
formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Her çeyrek dönemin betasını hesaplamada iki 
senelik işletme (bağımlı değişken-y) ve piyasa getirilerine (bağımsız değişken-x) 
regresyon analizi uygulanmıştır. Bu işlemden sonra 2007 yılından itibaren çeyrek 
dönemler halinde tespit edilen her bir işletmenin beta katsayılarının ortalaması 
alınmıştır. Daha sonra işletmelerin ortalama beta değerleri toplanıp, çıkan değerin 
toplam işletme sayısına bölünmesi ile sektörün ortalama beta katsayısına ulaşılmıştır. 
Sonuç olarak beta katsayısının bulunmasında uygulanan, piyasa modelini temsil eden, 
regresyon modeli ile piyasa getirileri ile işletme getirileri arasındaki ilişkinin yönü ve 
derecesi ortaya konulmuştur. Yapılan regresyon analizi sonucunda bulunan beta 
katsayılarının ortalamalarının alınması ile sektörün piyasa ile birlikte hareket edip 
etmediği sonucuna ulaşılmıştır. Beta katsayılarını bulduğumuz işletmelerden biri olan 
TEKTU (TEK-ART) işletmesinin, 2007 yılı 1. çeyreğine ilişkin hesaplamaların 
basitleştirildiği örnek bir tablo aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 2.2. Tek-Art İşletmesinin Çeyrek Dönem Beta Katsayısı Hesaplama Örneği 
 

 

Tek-Art (2007-1.Çeyrek) 
Gözlem 
Sayısı 
(562) 

Tarih IMKB 
100 

X  
(I1795-I1796) 

/ I1796 

Kapanış Y 
(K1795-K1796) 

/ K1796 

β 

1795 30.03.2007 43.661 -0,00011 1,9 0,079545455  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,642 

 
 
 
 

1796 29.03.2007 43.666 0,013603 1,76 0,005714286 
1797 28.03.2007 43.080 -0,00039 1,75 0,086956522 
1798 27.03.2007 43.097 -0,00386 1,61 0,052287582 
1799 26.03.2007 43.264 -0,00334 1,53 0 
1800 23.03.2007 43.409 0,003908 1,53 -0,012903226 
1801 22.03.2007 43.240 0,019355 1,55 -0,006410256 
1802 21.03.2007 42.419 0,014372 1,56 0,012987013 
1803 20.03.2007 41.818 -0,00248 1,54 -0,01910828 
1804 19.03.2007 41.922 0,002439 1,57 -0,030864198 
1805 16.03.2007 41.820 0,015172 1,62 0 

- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 

2348 14.01.2005 26.363 -0,00491 4,04 -0,014634146 
2349 13.01.2005 26.493 0,00845 4,1 0 
2350 12.01.2005 26.271 0,006166 4,1 -0,009661836 
2351 11.01.2005 26.110 0,019723 4,14 0,014705882 
2352 10.01.2005 25.605 0,011735 4,08 0,02 
2353 07.01.2005 25.308 0,030372 4 0,005025126 
2354 06.01.2005 24.562 0,005691 3,98 0 
2355 05.01.2005 24.423 -0,02472 3,98 0,025773196 
2356 04.01.2005 25.042 -0,01584 3,88 0 
2357 03.01.2005 25.445 0,018941 3,88 0,010416667 

Halka arz edilmiş işletmelerin ortalama beta katsayıları ve sektörün ortalama beta 
katsayısı ise aşağıda tablo 2.3’de verilmiştir. 

Tablo 2.3. İşletme ve Sektör Beta Katsayısı Ortalamaları 

İşletmeler Beta Katsayıları 
AYCES  0,606 
FVORI 0,825 
MAALT 0,871 
MARTI 0,882 
METUR 0,816 
NTTUR 0,813 
PKENT 0,620 
TEKTU 0,900 
Sektör Ortalaması 0,792 
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2.4.2 Yatırılan Sermayenin Getirisinin Hesaplanması 
Yatırılan sermayenin getirisi (ROIC- Return of Investment Capital), yatırılan 

sermaye üzerinden elde edilen getiridir. ROIC, işletmelerin devam eden değerinin 
hesaplanmasında ve EVA yönteminde ekonomik karın tespitinde kullanılan 
değişkenlerden birisidir. Yatırılan sermayenin getirisi, faaliyet karı ile faaliyetler için 
yatırılan sermayenin karşılaştırılması ile değerlendirilmektedir. ROIC hesaplamalarında 
kullanılan formül şu şekildedir; 

ROIC= Net Faaliyet Karı (NOPLAT) / Faaliyetler İçin Yatırılan Sermaye (FYS). 

Bu yüzden ROIC’in hesaplanabilmesi için net faaliyet karının (NOPLAT) ve 
faaliyetler için yatırılan sermayenin (dönem başı) bulunması gerekmektedir. Aşağıdaki 
tabloda örnek olarak 2014 yılı ROIC hesaplaması verilmiştir. 

Tablo 2.4. 2014 Yılı ROIC Değeri 
NOPLAT  
(+) Net Satışlar 6.191.998 
(-) Satılan Malın Maliyeti -1.671.839 
(-) Faaliyet Gideri -928.800 
(-) Amortisman Gideri -1.418.780 
Faaliyet Karı 2.172.579 
(-) Vergi (0.20) -434.516 
NOPLAT 1.738.063 
FAALİYETLER İÇİN YATIRILAN SERMAYE (FYS) 
(+) Net İşletme Sermayesi 792.288 
(+) Net Maddi Duran Varlıklar 16.914.046 
(+) Net Diğer Varlıklar 9.803 
FYS 17.716.137 
ROIC  
ROIC (Yatırılan Sermayenin Getirisi) = 
NOPLAT / FYS 0,09811 

Gerekli hesaplamalar sonucunda yukarıda verilen tablo 2.4’de 2014 yılı için 
ROIC değeri, 0,098 olarak tespit edilmiştir.  

2.4.2.1. Net Faaliyet Karının Hesaplanması 

Net faaliyet karı (NOPLAT- Net Operational Profit Less Adjusted Taxes), INA 
yönteminde nakit akımlarını hesaplamada ve işletmenin devam eden değerinin 
tespitinde kullanılan bir değişkendir. NOPLAT, aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:  

NOPLAT= Faaliyet Karı – Faaliyet Karı Üzerinden Vergi.  

Bu formülde belirtilen vergi kalemi, gelir tablosunda yer alan dönemin vergisi 
değildir. Bu kalem Faaliyet Karı*Vergi Oranı (2.172.579 * 0.20) olarak hesap edilen 
düzeltilmiş vergi tutarıdır. Bilindiği gibi faaliyet karı da “Faaliyet Karı=Net Satışlar-
Satılan Malın Maliyeti (Amortisman Hariç)-Faaliyet Giderleri–Amortisman Giderleri” 
formülüyle bulunmaktadır.  

Yukarıda verilen tablo 2.4’de ise 2014 yılı için NOPLAT hesaplaması gösterilmiş 
ve net faaliyet karı 1.738.063 $ olarak hesaplanmıştır.  
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2.4.2.2. Faaliyetler İçin Yatırılan Sermayenin Hesaplanması 

ROIC’in hesaplanmasında kullanılan bir diğer kalem faaliyetler için yatırılan 
sermayedir. Ayrıca bu değer EVA yönteminde ekonomik karın tespitinde de 
kullanılmaktadır. Yukarıda da açıklandığı üzere bu değer, ROIC hesaplamasında dönem 
başı olarak alınmaktadır. Tablo 2.4.’e göre 2014 yılı dönem başı (2013 yılı dönem sonu) 
faaliyetler için yatırılan sermaye 17.716.137 $ olarak bulunmuştur. 

Sonuç  

Birleşme ve satın alma işlemlerinde en önemli problemlerden birisi şirket 
değerinin gerçeğe uygun olarak tespit edilmesidir. Satın alma işlemini yapacak kişi veya 
kurumlar, mümkün olan en düşük fiyattan bu işlemi gerçekleştirmek isterken, satan 
taraf da bu fiyatı mümkün olan en yüksek rakamdan belirlemek istemektedir.  

Konaklama işletmelerinde şirket değerleme konusunda yapılan literatür 
araştırmasında bu konuda yapılan çalışmaların yetersiz olduğu görülmüş ve aşağıdaki 
ön bulgular tespit edilmiştir. 

Hisse senetleri halka arz edilmemiş konaklama işletmelerinde değerleme 
konusunda yapılan çalışmalar yetersizdir. Değerleme faaliyetleri konusunda yapılan 
çalışmalar genellikle hisse senetleri halka arz edilmiş sanayi sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerde yapılmıştır. Değerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda 
genellikle bir hesaplama yöntemi kullanılmıştır. Eğer birden fazla hesaplama yöntemi 
kullanılmış olsaydı değerleme daha sağlıklı olur, hatalar azalır ve olası hatalar tespit 
edilir ve bu hatalar giderilebilirdi. Yapılan çalışmaların çoğunda şirket değerini 
etkileyen ana unsurlardan olan ve birçok karmaşık veri analizi gerektiren ROIC, 
NOPLAT, FYS, WACC ve CAPM gibi formüller kullanılmıştır. Ancak bu değerlerin 
hesaplanmasında gerçek veriler yerine varsayımsal sabit değerler kullanılmıştır. 
Uygulamalarda hesaplamaların nasıl yapıldığı ve değerlere nasıl ulaşıldığı 
anlatılmamıştır. Değerlemenin hisse senetleri halka arz edilmemiş işletme verileri ile 
yapılması, bu işlemlerde kullanılacak birçok veriye ulaşılabilirliği zorlaştırmıştır. Bu 
noktada izlenecek yol değerlemesi yapılan işletme ile benzer özellikler gösteren halka 
arz edilmiş işletmelerin verilerinden faydalanılması olabilir. Çalışmadan elde edilen 
sonuçlar ve bu sonuçlar çerçevesinde ortaya konan öneriler şunlardır: 

Örnek işletmede öncelikle değerlemenin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi 
için bilgi işlem ortamına girilen geçmiş dönem mali tabloları (2007-2013) enflasyon 
düzeltmesine tabi tutulmuş ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nin para birimine 
(USD-$) çevrilmiştir. Bu adımdan sonra gerçekleştirilen tüm işlemler USD üzerinden 
yapılmıştır. Geçmiş yılların (2007-2013) performans analizleri yardımı ile işletmenin 
geleceği ile ilgili öngörüler oluşturulmuş ve işletmenin on yıllık (2014-2023) proforma 
bilanço ve gelir tabloları hazırlanmıştır.  

Uygulama aşamasında şirket değerini etkileyen en önemli faktörlerden olan, 
tahmini nakit akımlarının ve ekonomik karların bugünkü değerlerine indirgenmesinde 
ve devam eden değerin bulunmasında gerekli olan WACC, CAPM, ROIC, NOPLAT ve 
FYS değerleri tespit edilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda 2014 yılı için ROIC 
(0,0981), NOPLAT (1.738.063 $), FYS (17.716.137), WACC (0,148) ve CAPM 
(0,2011) olarak bulunmuştur.  
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Değerleme sürecinde bu değerleri hesaplarken yapılabilecek hatalar; ekonomik 
kar, devam eden değer ve dolayısıyla da şirket değeri üzerinde çok daha büyük hatalara 
neden olabilecektir. Bu yüzden hesaplamalarda formüllerin zayıf ve güçlü yönleri tespit 
edilerek, çalışmaların aksayan noktaları üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Dolayısıyla elde 
edilen tüm veriler, iyi bir muhasebe alt yapısında finansal yaklaşımlarla desteklenerek 
değerlendirilmelidir. Bu yüzden değerlemeyi gerçekleştiren kişilerin mesleki 
donanımları da değerleme sürecinde formüllerin seçiminde ve uygulanmasında önem 
arz etmektedir. 

Bu alanda yapılan çalışmaların ve hesaplamada kullanılan formüllerin, araştırmayı 
yapan kişilere göre değiştiği ve çeşitli varsayımlarla desteklendiği görülmektedir. 
Değerlemeyi yapan kişinin tahminleri değiştiği zaman şirketin değeri de 
değişebilmektedir. Bu bağlamda araştırmacılar, olabildiğince tahminlerden uzak 
durmaya çalışmalı ve muhasebe-finans temelinde gerekli veriler kullanılarak 
hesaplamalar gerçekleştirilmelidir. Ancak bu şekilde işletmenin finansal durumunu 
yansıtan gerçeğe en yakın değeri hesaplanabilir. Buna ek olarak unutulmaması gereken 
bir diğer nokta ise değerleme çalışmalarının içinde bulunulan zaman diliminde 
değerlendirilmesi gerekliliğidir. Farklı zaman diliminde, önceki bir tarihte değerlemesi 
yapılan bir işletmenin değeri gerçeği yansıtmayabilir.  

Bu çalışma ile sektörde veya akademik alanda değerleme faaliyetlerini 
gerçekleştirmek isteyen araştırmacılara yol gösterilmesi amaçlanmıştır. Bundan sonraki 
çalışmalarda halka açık işletmelerden örnekler seçilerek veya daha faklı yöntemler 
kullanılarak şirket değeri hesaplanabilir. 
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Extensive Summary 

 
Introduction 

Enterprises can invest in different sectors for a variety of purposes as a result of 
the competition. These investments can be in national markets as well as international 
ones. At this point, enterprises have to deal with some unknown issues such as legal 
processes, difficulties in the market, manufacturing processes, capital structure, 
government and employment policies. In order both to avoid the negative effects of an 
unknown process and to gain competitive advantage in the market, enterprises 
implement strategies of cooperation, merging, buying and also getting into strategic 
partnerships with other businesses operating in the sectors that they plan to invest. 

One of the major problems of accounting-finance department is to appraise the 
enterprise value during the implementation of the strategies mentioned above. Because, 
the parties involving in these strategies would like to find the most optimal price for 
their own interests. Consequently, the valuation can be said to be successful according 
to the closeness of the computed value to the amount to be paid.  

In this study, using actual data, it is aimed  to ascertain WACC, CAPM, ROIC, 
NOPLAT and FYS values which have importance during the valuation processes and 
require various complicated data analysis  in a non-public hospitality business in 
tourism sector as  these values vary the enterprise value and cause problems with the 
appraisal of the ‘firm’s fair value’. In this context, this study is believed to contribute to 
the literature. 

Method 

As a research method, a fieldwork has been done in a five-star hospitality 
enterprise for the data to be used for the calculation of values necessary for the appraisal 
of the firm’s value. 

A hospitality resort operating in Alanya was chosen as the sample for the study.  
The sample resort was chosen from Alanya district because it is one of the leading 
holiday destinations in Turkey and there are a large number of hospitality enterprises in 
that area as well as the fact that it provides convenience in terms of time, cost and 
accessibility to the data used in the study. All the data necessary for the appraisal of 
sample five-star hospitality resort’s value was obtained from the enterprise itself and the 
secondary sources. 
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Results 

The literature research on the valuation of hospitality enterprises showed that the 
studies in this field are inadequate and initial findings are as follows:  

The studies on the valuation of hospitality enterprises without public offerings are 
not adequate. The previous valuation activity studies are often on the enterprises with 
public offerings in the industry sector. Generally, a single calculation method was 
included in the studies on the appraisal of the value. If more than one calculation 
method had been followed, valuation would have been more accurate, mistakes would 
have been less and possible mistakes could have been detected and corrected 
accordingly. Formulas such as ROIC, NOPLAT, FYS, WACC and APM were used in 
most of the studies. They are major factors affecting the enterprise value and require 
various complicated data analysis. However, while calculating these values, 
hypothetical fixed values were used instead of real data. In the practices, no explanation 
was made about how the calculations were done and how these values were obtained. 
Since the valuation was done through the data of the enterprise without public offering, 
it caused a difficulty accessing a great amount of data to be used in these operations. 
Herein, making use of data both from the studied enterprise and the similar ones with 
public offering could be a way to follow. Below are the results obtained from the study 
and the suggestions in regard to these results: 

Firstly, previous financial statements (2007-2013) on data processing medium 
were adjusted to inflation and then converted into US dollar (USD-$) for a proper 
valuation in the studied enterprise. After this step, all the operations were done in USD. 
Predictions were made about the future of the enterprise through performance analysis 
of previous years (2007-2013) and ten-year (2014-2023) pro forma balance sheets and 
statements of income were prepared. 

WACC, CAPM, ROIC, NOPLAT and FYS values were determined, which are 
among the most important factors affecting the enterprise value at the implementation 
stage and necessary for the reduction of the estimated cash flow and economic profits to 
its present values and finding the archival value. After the calculations, the values were 
as follows for the year 2014: ROIC (0,0981), NOPLAT (1.738.063 $), FYS 
(17.716.137), WACC (0,148) and CAPM (0,2011).  

Possible mistakes while calculating these values during the valuation process 
might cause much bigger mistakes in economic profit, archival value and enterprise 
value accordingly. Therefore, focus should be on failing points of the studies by finding 
pros and cons of formulas in calculations. Thus, all the data obtained should be 
supervised by a good accounting infrastructure supported by financial approaches. For 
this reason, professional qualifications of the people involved in the valuation are also 
important in the choice and implementation of formulas during the valuation process. 
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Özet 

Günümüz iş dünyasında, küreselleşme ile birlikte, sürekli olarak teknolojik 
değişim ve gelişimlerin yaşanması ve nüfus oranlarının gitgide artması gibi çeşitli 
faktörler, işgücü piyasası açısından birtakım değişimlere sebep olmaktadır. Şu anki 
işinin gerektirdiğinden daha nitelikli olduğunu düşünen birey, ya işsiz kalmakta ya da 
işsiz kalma korkusu, ekonomik veya ailevi nedenler gibi çeşitli unsurlardan dolayı kendi 
eğitimi, iş tecrübesi ve becerisinden düşük bir işte çalışmayı kabul etmektedir. Böyle bir 
durumda ise, yapılan araştırmalar, çalışanların işten ayrılma niyetlerinin yüksek,  örgüte 
bağlılık düzeylerinin ise düşük olduğunu ortaya koymuştur. Ancak bu konuda 
Türkiye’de çok az sayıda araştırma yapıldığı göze çarpmaktadır. Bu çerçevede, 
algılanan fazla niteliklilik konusunda yapılan kapsamlı bir literatür taraması ile; bu 
konunun kapsamı, türleri, bireysel ve örgütsel sonuçlarının literatür kapsamında ortaya 
konulması ve Türkiye’de ki işgücünün istihdam durumunun incelenmesi 
amaçlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Eksik İstihdam, Fazla Niteliklilik, Algılanan Fazla Niteliklilik, İş 
Tutum ve Davranışları 

Abstract 

In today’s business life, due to globalization, factors such as continuous 
technological change and developments and increasing level of population cause 
considerable changes in labor market. Individuals who think they are overqualified 
than their job requirements, either accept to work for a job which is in lower level than 
their work experience and skills because the fear of being unemployed and financial 
and family oriented reasons or get unemployed. Thus, while turnover intention 
increases, organizational commitment lowers. But it is obvious that there are limited 
researches in this field in Turkey. In this concept by a comprehensive literature review 
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of perceived overqualification, it is aimed to investigate the concept, types, individual 
and organizational outcomes and the employment situation in Turkey. 
Keywords: Underemployment, Overqualification, Perceived Overqualification, Job 
Attitude and Behaviors 

1. Giriş 

Günümüz istihdam olgusunun bir unsuru olan fazla niteliklilik, bireyin eğitim, iş 
deneyimi ve becerileri gibi sahip olduğu niteliklerinin, mevcut işinin gerektirdiği 
niteliklerden fazla olması durumunu ifade etmektedir (Erdogan ve Bauer, 2009, s. 557; 
Maynard ve diğ., 2006, s. 511). Feldman ve Maynard’ın (2011, s. 233) ifade ettiği 
üzere, son yıllarda bireylerin fazla niteliklilik deneyimlerinin ve çalışanlar için önemli 
sonuçlarının neler olduğu üzerine, endüstriyel psikoloji ile örgütsel davranış alanının 
dikkat çekmeye başlaması ile; çalışma ekonomistleri ve örgütsel teorisyenler tarafından 
da bu konu alternatif bir bakış açısı ile ele alınmaya başlanmıştır. 

Fazla niteliklilik, genellikle yetersiz istihdam koşullarından biri olarak 
adlandırılan çok boyutlu bir kavram olarak ifade edilmektedir. Bu koşullardan en 
yaygın olanları; işin gerektirdiğinden daha fazla eğitim, deneyim ve beceriye sahip 
olunması (işin gerekleri ile çalışanın nitelikleri arasında ki uyumsuzluk) olarak ifade 
edilen fazla eğitim, fazla deneyim ve becerilerin eksik kullanımını içermektedir (Fine ve 
Nevo, 2008, s. 346; Johnson ve Johnson, 2000, s. 539). Frei ve Sousa-Poza (2012, s. 
1839), iş ile ilgili becerilerini yeterince kullanan çalışanları yeterince nitelikli olarak 
ifade ederken, becerilerin yeterince kullanılmamasını ise, fazla niteliklilik olarak 
adlandırmışlardır. Algılanan fazla niteliklilik, iş ile ilgili ödül ve terfi fırsatlarının 
yokluğundan kaynaklanabilir. Dolayısıyla eğitimi, deneyimi ve becerisi işin gerektirdiği 
şartlardan fazlasına sahip olan bir çalışanın durumu, beceri ve yeteneklerin eksik 
kullanımı, eksik istihdam, değişim ve gelişim için gereken fırsatların yokluğu ile 
ilişkilidir (Johnson ve diğ., 2002, s. 426). Öte yandan Frei ve Sousa-Poza’ya (2012, s. 
1837) göre, ampirik araştırmalarda, fazla niteliklilik konusu ile ilgili olarak özellikle 
işin gerektirdiğinden daha fazla formal eğitime sahip olan bireylerin statüsüne yani fazla 
eğitim üzerine dikkat çekilmiştir. Bu çalışmada öncelikle, fazla niteliklilik kavramına 
ilişkin yapılan araştırmalar ve bu kavramın bireysel ve örgütsel çıktılara ne düzeyde 
yansıdığı ortaya konulmuştur. Daha sonra ise, Türkiye’deki genç nüfusun istihdam ve 
işsizlik durumuna değinilecektir. 

2. Kavramsal Çerçeve 
2.1. Eksik İstihdam ve Fazla Niteliklilik 

Fazla niteliklilik, eksik istihdamın en yaygın biçimlerinden birisidir. Bir bireyin 
bazı standartların aşağısında bir işte çalıştığı zaman meydana gelen eksik istihdam, 
çalışanlar açısından birtakım negatif çıktılar ile sonuçlanmaktadır (McKee-Ryan ve 
Harvey, 2011, s. 963). En genel tanımı ile, eksik istihdam kavramı bireyin sahip olduğu 
eğitim, bilgi, deneyim ve önceki işinde aldığı ücretin şimdiki işinden daha fazla olması 
durumudur. Bu tanımlama yapılırken daha düşük, eksik, yetersiz gibi kavramlardan 
hareket edilerek istihdamın daha az ya da düşük nitelikli bir türünden söz edilmektedir 
(Feldman, 1996, s. 387). Eksik istihdam konusunda önemli çalışmaları bulunan 
Feldman (1996, s. 388), eksik istihdamın beş boyutundan bahsetmiştir: 
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Tablo 1: Eksik İstihdamın Boyutları 

1. Kişi işin gerektirdiğinden daha fazla eğitime sahiptir.  

2. Kişi formal eğitim alanı dışında bir alanda isteksiz olarak çalışmıştır. 

3. Kişi işin gerektirdiğinden daha yüksek düzeyde beceri ve iş deneyimine sahiptir. 

4. Kişi yarı zamanlı ya da geçici bir işte isteksiz olarak çalışmıştır. 

5. Kişi önceki işinden %20 daha az ücret almaktadır.  

Tablo 1’de belirtildiği gibi, bireyin işin gerektirdiğinden daha fazla eğitime, beceri 
ve iş deneyimine sahip olması eksik istihdamın önemli boyutlarıdır. Bunun yanı sıra 
eksik istihdamın ortaya çıkabilmesi için birey, yarı zamanlı veya geçici bir işte 
çalışırken isteksiz olmalıdır ve önceki işinde çalışırken aldığı ücretten %20 daha az 
kazanmaktadır. Fine (2007, s. 61), fazla nitelikliliğin en fazla endüstrileşmiş ülkelerde 
mevcut olduğu belirtmiştir. Fazla nitelikli çalışanların sayısı tam olarak bilinmemesine 
rağmen, rakamlar, tahmini olarak çalışan nüfusun dörtte birinin çalıştıkları iş için fazla 
nitelikli olduklarını göstermektedir. 

Bireyin yaptığı işin niteliğinin bir göstergesi olarak algılanan fazla niteliklilik, 
çalışanın işinde başarısız olmasına yol açtığı için sağlık sorunlarının artmasına, moral 
bozukluğuna ve işin ihmal edilmesine neden olmaktadır (Johnson ve Johnson, 1997, s. 
1907). Nitekim, Johnson ve Johnson (1997) yaptığı araştırmada, algılanan fazla 
nitelikliliğin uyumsuzluk ve gelişmeme şeklinde iki göstergesi olduğunu belirtmiş; 
algılanan uyumsuzluğun sağlık üzerinde önemli bir negatif etkiye sahip olduğunu ancak 
gelişememe üzerinde etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. 

Bazı araştırmacılar fazla nitelikliliği, kişi-iş uyumunun düşük olması durumuna 
göre açıklamaktadırlar. Kişi-iş uyumu üzerine yapılan araştırmalar, çalışan ve çevresi 
arasındaki uyumun güçlendikçe, iş çıktılarının da iyileşeceğini göstermiştir. İş talepleri 
ve çalışan yeteneği arasındaki uyum, nitelik uyumu olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu 
uyum düzeyinin azalması ise, algılanan fazla nitelikliliğe sebep olmaktadır (Lobene ve 
Meade, 2010, s. 1). Maynard ve Parfyonova (2013, s. 437) açısından, kişi-çevre 
arasındaki uyum, hem çalışan hem de örgüt açısından kariyer başarısı, iş performansı ve 
pozitif iş tutumlarını içeren pozitif çıktılar ile ilişkiliyken, zayıf uyum ise, arzu 
edilmeyen çıktılar ile ilişkilidir. Dolayısıyla, kişi ve çalışma ortamı arasındaki uyum 
derecesinin, tutum ve davranışlar üzerinde etkili olduğu söylenilebilir. Feldman ve diğ. 
(2002), Fine ve Nevo (2008) ve Erdogan ve Bauer (2009), fazla niteliklilik kavramını ve 
sonuçlarını açıklarken göreli yoksunluk teorisinden faydalanmışlardır. Göreli yoksunluk 
teorisine göre, bireylerin elde ettikleri kazanımlardan duydukları tatmin ya da 
tatminsizliğin doğrudan bu kazanımlarla ilişki olmadığı, kişilerin elde ettiği 
kazanımlarını diğer kişilerin kazanımları ile karşılaştırmaları sonucunda bireyler, 
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yoksunluk hissi ve hayal kırıklığı yaşamaktadırlar (Aksoy ve diğ., 2016, s. 22). Bu 
açıdan bakıldığında fazla niteliklilik, göreli yoksunluk hissini tetikleyebilecektir. 
Çünkü, birey, kendi bilgisi, beceri ve yeteneklerini göz önüne aldığında işe ilişkin daha 
fazla beklenti içerisine girmektedir. Bu nedenle de şu anki işinden daha fazlasını hak 
ettiğini düşünmektedir (Erdogan ve Bauer, 2009, s. 558). İşin gerektirdiğinden daha 
fazla bilgi, deneyim ve beceriye sahip olduğunu düşünen kişi, kendisiyle aynı işi yapan 
diğer bireyler ile kendisini kıyaslamakta ve onlardan daha çok kazanımı hak ettiğini 
düşünmektedir. Bu durum ise, bireyde yoksunluk hissi yaratarak, kendi niteliklerine 
uygun bir iş aramasına sebebiyet verebilmektedir.   

Yapılan araştırmalar, fazla nitelikliliğin işten ayrılma niyeti (Maynard ve diğ., 
2006; Erdogan ve Bauer, 2009), düşük iş tatmini (Maynard ve diğ., 2006; Johnson ve 
Johnson, 1997; Johnson ve diğ., 2002) ve düşük duygusal bağlılık (Bolino ve Feldman, 
2000) gibi olumsuz tutumlar üzerinde önemli etkilerinin olduğunu göstermiştir. Bir 
diğer araştırmacı Fine ve Nevo (2008), müşteri hizmetleri temsilcileri üzerine yaptığı 
araştırmada, algılanan fazla niteliklilik ile iş tatmini arasında negatif bir ilişki tespit 
etmişlerdir. Bu araştırma ile tutarlı olarak Lobene ve Meade’nin (2013) araştırmasında 
da, algılanan fazla nitelikliliğin iş tatmini ve duygusal bağlılık ile negatif ilişkili; işten 
ayrılma niyeti ile pozitif ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. Dolayısıyla algılanan fazla 
nitelikliliği deneyimleyen bireylerin, örgütten ayrılma ihtimalleri daha yüksek olacaktır.  

Fazla niteliklilik konusu ile ilgili yapılan diğer bazı araştırmalar ise, iş 
performansı ile ilgilidir. Nitekim, bazı araştırmalar fazla niteliklilik ile iş performansı 
arasında negatif ilişki olduğunu (Bolino ve Feldman, 2000; Feldman ve diğ., 2002) 
gösterirken, Erdogan ve Bauer (2009) ve Fine ve Nevo (2008) ise, iki değişken arasında 
pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. Bütün bu etkilerinden dolayı fazla niteliklilik, hem 
bireyler hem de örgütler açısından önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Son 
zamanlarda, fazla niteliklilik konusu, özellikle işsizlik oranlarının yüksek olduğu bazı 
Avrupa Birliği ülkelerinde ki ekonomik gerilemeden dolayı ön plana çıkmaya 
başlamıştır. Buna karşın, örgütsel davranış alanında bu konu üzerine yapılan uygulamalı 
araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir (Erdogan ve diğ., 2011a, s. 215).     

Fazla nitelikliliğin objektif olarak ölçülmesinin aksine, psikolojik araştırmaların 
büyük çoğunluğu fazla nitelikliliği, algılanan fazla niteliklilik olarak ifade edilen ve işe 
ilişkin bir algı ya da tutum olarak ölçümlemişlerdir (Fine ve Nevo, 2011, s. 241). Fazla 
niteliklilik hem objektif nitelikler hem de istihdam durumuna ilişkin subjektif yorumlar 
yoluyla belirlenebilmektedir. Ancak, Johnson ve arkadaşlarına (2002, s. 427) göre, 
algılanan fazla niteliklilik, fiili fazla niteliklilikten farklıdır. Fiili fazla niteliklilik iş 
analizi verilerini temel alarak objektif bir şekilde ölçülmesine rağmen, algılanan fazla 
nitelikliliğin ölçümü, ölçüm konularından dolayı genellikle netlik taşımamaktadır. Fakat 
yine de, çalışanların işlerine ilişkin algıları, çalışma ortamına ilişkin anlamlı yorumlar 
olarak görülmektedir Fazla nitelikliliğin yapısı üzerine yapılan araştırmalar (Erdogan ve 
diğ., 2011a; Maltarich ve diğ., 2011; Lukyste ve Spitzmuller, 2011), objektif fazla 
niteliklilik ile algılanan fazla niteliklilik arasında ki farkı ortaya koymuşlardır. 
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Objektif ölçüm 
• Çok eğitimli 
• Çok tecrübeli 
• Çok zeki 
• Çok becerili 
• Diğer objektif göstergeler 

 

Şekil 1: Fazla Nitelikliliğin Objektif ve Subjektif Ölçümü 
Kaynak: Erdogan, B., Bauer, T.N., Peiro, J.M., Truxillo, D.M. (2011b). “Overqualification Theory, 
Research, and Practice: Things That Matter”, Industrial and    Organizational Psychology, 4, s. 263. 

Erdogan ve arkadaşlarının (2011b, s. 263) araştırmasında ifade ettiği gibi, işe 
başvuran aday, örgüte katılmadan yani işe alınmadan önce, bireyin kendi algısı ya da 
işverenin değerlendirmesini içeren subjektif ölçütler ya da göreli objektif ölçütler 
kullanılarak fazla nitelikliliğin değerlendirmesi yapılabilir. Yine, benzer şekilde Şekil 1 
de de belirtildiği üzere, fazla niteliklilik, çalışanlar işe başladıktan sonra da subjektif 
ölçütlerin yanı sıra objektif ölçütler kullanılarak değerlendirilebilir. Bugüne kadar 
yapılan araştırmaların çoğu, yalnızca çalışanların işe girdikten sonraki algılarından 
yararlanmışlardır. Çalışanlar eğer işe alınmadan önce fazla nitelikli olduklarını 
bilirlerse, psikolojik sözleşme ihlalleri daha az olacaktır.  

Objektif fazla niteliklilik, bir çalışanın eğitim düzeyi, önceki iş deneyimi, bilgi, 
beceri ve yetenekleri şeklindeki gerçek (fiili) niteliklerinin, işin gereklerini aşması 
durumunda ortaya çıkmaktadır. Algılanan fazla niteliklilik ise bir çalışanın, işi yapmak 
için ihtiyaç duyulan niteliklerden fazlasına sahip olduğu izlenimine kapılmasıdır 
(Maynard ve diğ., 2015, s. 211). Khan ve Morrow (1991), subjektif ve objektif eksik 
istihdamın iş tatmini ile ilişkisini araştırdığı çalışmasında; eksik istihdamın subjektif 
ölçümünün iş tatmini ile negatif ilişkili olduğunu, ancak objektif ölçümünün ise, iş 
tatmini ile ilişkili olmadığını ortaya koymuştur.  

Eksik istihdam kavramı daha çok disiplinler arası bir konu olmasına rağmen, 
Feldman (1996) ve McKee-Ryan ve Harvey (2011), bireylerin çalışma ortamına ilişkin 
algılarını etkileyen beş tip eksik istihdam türü ortaya koymuşlardır.  

Tablo 2: Eksik İstihdam Türleri 
Eğitim/Bilgi eksik 
istihdamı 

Bir kişinin eğitim düzeyi ya da bilgi, beceri ve yeteneklerinin 
işin gerektirdiği eğitim düzeyini aşma derecesi 

Deneyim/Hiyerarşik düzey 
eksik istihdamı 

Bir kişinin tecrübe düzeyi ya da önceki hiyerarşi düzeyinin 
işin gerektirdiği eğitim düzeyini aşma derecesi 

Ücret eksik istihdamı Bir kişinin önceki işinden aldığı ücretin mevcut işinden aldığı 
ücreti aşma derecesi 

İş statüsü eksik istihdamı Bir kişinin arzu ettiği çalışma statüsünün (full zamanlı, yarı 
zamanlı) mevcut çalışma statüsü ile eşleşme derecesi 

İş alanı eksik istihdamı Bir kişinin arzu ettiği çalışma alanının mevcut işinin istihdam 
alanı ile eşleşme derecesi 

Kaynak: Thompson, K.W., Shea, T.H., Sikora, D.M., Perrewe, P. L., Ferris, G.R. (2013). “Rethinking 
Underemployment and Overqualification in Organizations: The not so Ugly Truth”, Business Horizons, 
56, s. 114. 

Subjektif ölçüm 
Görünen 

(istihdam öncesi) 
Ortaya çıkan 

(İstihdam sonrası) 
Kaynak 

• İşe başvuran aday 
• İşe alan 
• İlk kademe amir 

Kaynak 
• Çalışan 
• İşveren 
• İş arkadaşı 
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Eğitim ya da deneyim eksik istihdamı, bireyler işin gerektirdiği eğitim ya da 
deneyimden daha fazlasına sahip oldukları zaman ortaya çıkmaktadır.  Şu anki işinde, 
kendi emsallerinden ya da önceki işinden %20 daha az kazanan çalışanlar, eksik 
istihdamın ücret yönünden muzdarip olmaktadırlar. İş statüsü eksik istihdamı, kişi full 
zamanlı çalışmak istemesine rağmen, sadece bir iş bulmuş olmak için istediğinden daha 
az çalıştığı zaman ortaya çıkmaktadır. Son olarak; çalışma alanı eksik istihdamı ise, 
formal eğitimi ya da iş deneyimlerinin dışında bir istihdam alanında çalışmaya zorlanan 
bireylerin durumunu ifade etmektedir.  

2.2. Algılanan Fazla Nitelikliliğin İş Tutum ve Davranışlarına Yansıması 
Yapılan ampirik araştırmalar ile, çalışanın kendisini fazla nitelikli olarak 

algılaması halinde, bu durumun birey ve örgüt açısından olumsuz tutum ve davranışlara 
sebep olacağı tespit edilmiştir. Nitekim, Mutlu (2013), yaptığı araştırma ile üstün 
niteliklilik algısının örgütsel bağlılık ile negatif ilişkili, işten ayrılma niyeti ile ise, 
pozitif bir ilişki içinde olduğunu tespit etmiştir. Bununla birlikte, bu araştırmada dışsal 
prestij algısının bu ilişkilerde moderatör etkisi saptanmamıştır. Berk ve diğ. (2015) ise, 
sağlık sektöründe algılanan fazla nitelikliliğin iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine 
etkisini araştırmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, eğitim düzeyine ek olarak,  istihdam 
süresi ve gelirin algılanan fazla nitelikliliği etkilediği ve fazla nitelikliliğin hem iş 
tatmini hem de örgütsel bağlılığın önemli bir belirleyicisi olduğu saptanmıştır. Akbıyık 
(2016), İstanbul’da bulunan beş yıldızlı otellerde çalışan 185 işgören üzerinden 
yürüttüğü araştırmasında, aşırı nitelikliliğin görev performansını anlamlı ve negatif 
yönde etkilediği ve yüksek düzeydeki algılanan iş fırsatlarının, algılanan aşırı 
nitelikliliğin görev performansı üzerindeki negatif etkisini azaltarak biçimlendirici 
değişken rolü oynadığını ortaya koymuştur.  

Maynard ve arkadaşları (2006), eksik istihdamın her bir boyutunu, zayıf kişi-iş 
uyumu açısından incelenmişlerdir. Eksik istihdamın türleri, iş tatmini, örgütsel bağlılık 
ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmacılar, algılanan fazla 
nitelikliliğin, düşük duygusal bağlılık, düşük iş tatmini ve yüksek işten ayrılma niyeti ile 
ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. 

Johnson ve Johnson (1997), algılanan fazla nitelikliliğin sağlık üzerine etkilerini 
ve duygusal desteğin moderatör etkisini incelemişlerdir. Algılanan fazla nitelikliliğin, 
uyumsuzluk ve gelişememe olmak üzere 2 göstergesinin olduğunu belirlemişler ve elde 
ettikleri sonuçlara göre, algılanan uyumsuzluğun, sağlık üzerinde negatif bir etkisi 
varken; algılanan gelişememe üzerine etkisi bulunamamıştır. Bu etki, algılanan 
duygusal destek ne kadar yüksek olursa sağlığın da o kadar iyi olacağını ortaya 
koymuştur. Yine, Liu ve arkadaşları (2015)  ise, Çin’de ki büyük bir imalat şirketinin 
araştırma ve geliştirme departmanın da ki 224 çalışanın katılımıyla elde ettiği veriler 
ışığında, çalışanların fazla niteliklilik algısının üretkenlik karşıtı iş davranışlarına 
etkisini incelemiştir. Araştırmacılar, fazla nitelikliliği, kişi-iş uyumunun bir çeşidi 
olarak kavramlaştırmışlardır. Araştırma sonucunda, algılanan fazla niteliklilik ile hem 
kişinin değerlendirmesi hem de yöneticinin oyladığı üretkenlik karşıtı iş davranışı 
arasındaki pozitif ilişkide, çalışma koşullarına öfkenin ve örgüt temelli özsaygının aracı 
etkiye sahip olduğu görülmüştür.  Buna ek olarak, eşitlik hassasiyeti, algılanan fazla 
niteliklilik ve üretkenlik karşıtı davranışlar arasındaki dolaylı ilişki ile aracı değişkenler 
(öfke ve örgüt temelli özsaygı) ve fazla niteliklilik arasındaki ilişkiyi düzenleyici etkiye 
sahiptir.  
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Öte yandan, Johnson ve Johnson (2000b), Amerikan postacılar birliğinin 288 
üyesinden elde edilen verilerle algılanan fazla nitelikliliğin iş tatminine etkisini ve bu 
ilişkide pozitif ve negatif duygulanımın moderatör etkisini incelemişlerdir. 
Araştırmacılar, ayrıca pozitif ve negatif duygulanım puanlarındaki cinsiyet farklılığına 
da bakmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, algılanan gelişme fırsatlarının yokluğu iş 
tatmini ile negatif ilişkiliyken, algılanan uyumsuzluk iş tatmini ile ilişkili değildir. Aynı 
şekilde algılanan gelişme fırsatlarının yokluğu düşük düzeyde pozitif duygular ile 
ilişkiliyken, daha yüksek düzeydeki negatif duygular ile ilişkili değildir. McKee-Ryan 
ve Harvey (2011), eksik istihdam araştırmasına kapsamlı bütünleştirici bir bakış 
sağlayarak, eksik istihdam literatürünü incelemektedirler. Onların çalışması, Feldman’ın 
1996 yılındaki eksik istihdam modeline göre yapılandırılmıştır ve eksik istihdamın 
öncülleri ve sonuçları arasındaki ilişki üzerine yapılan uygulamalı araştırmaları 
incelemeye yönelik bir araştırmadır.  

Bolino ve Feldman (2000), eksik istihdamın yabancı yöneticilerin iş tutumları, 
genel zihinsel sağlıkları ve kendilerini değerlendirdikleri iş performansı ile negatif 
ilişkili olduğunu saptamışlardır. Fine’nin (2007) araştırmasında ise, Güney Doğu 
Asya'da bir liderlik geliştirme kampından eğitim verilen 366 askeri öğrencinin katıldığı 
araştırmadan elde edilen sonuçlar, fazla nitelikliliğin negatif tutumlar ile ilişkili 
olduğunu göstermiştir. Ayrıca fazla nitelikliliğin genel zihinsel yetenek ile pozitif 
ilişkili olduğu ancak genel zihinsel yeteneğin liderlik performansı ile ilişkisi olmadığı 
belirlenmiştir.  

Özetle, fazla nitelikliliğin, birey ve örgüt açısından çeşitli tutum ve davranışlara 
sebep olacağı tespit edilmiştir. Çünkü nitelik uyumsuzluğu, bireysel düzeyde, bireyin 
aldığı ücreti ve işinden duyduğu tatmini büyük ölçüde etkilerken, örgütsel düzeyde ise, 
üretkenliği ve işten ayrılma oranlarını artıracak ve örgüsel bağlılığı azaltacak bir etkiye 
sahiptir. Araştırmanın bundan sonraki kısmında, Türkiye’de ki nüfusun işgücü 
durumuna değinilecektir. 

3. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Analiz 
Bu çalışmanın ilk amacı, fazla niteliklilik kavramına ilişkin yapılan çalışmaların 

ortaya konulması; bu kavramın bireysel ve örgütsel çıktılara ne düzeyde yansıdığı ve 
Türkiye’de ki genç nüfusun istihdam ve işsizlik durumuna değinilmesi yanında olası 
sonuçlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Nitel bir araştırma olarak 
yapılandırılan bu çalışmada, belgesel tarama yöntemi ve betimleyici analiz 
kullanılmıştır. Araştırma konusu yapılan kavram itibariyle, fazla nitelikliliğin uluslar 
arası yazında hangi araştırmalara konu edildiği ortaya konulmuştur.  

Bu çalışmanın bir diğer amacı da, TÜİK’den elde edilen veriler doğrultusunda, 
Türkiye’de mezun olunan yükseköğretim alanına göre 2014 ve 2015 dönemlerine ilişkin 
işsizlik oranı, istihdam oranı ve işgücüne katılım oranı olmak üzere üç çeşit değişkenin 
değerlerine yer verilmiştir. İşsizlik ve istihdam oranlarına ulaşılırken mezun olunan 
alanları içeren çeşitli parametrelerden yararlanılmıştır. Verilerden elde edilen bulgular 
ile, değişkenlerin yıllar itibariyle gösterdiği değişimlerin karşılaştırılması yapılmıştır. 
Bu bağlamda, aşağıda Türkiye’de mezun olunan alana ve eğitim durumuna göre 
nüfusun işgücü durumuna yönelik bulgular sunulmuştur.  

3.1. Türkiye’de İşgücünün Nitelik Uyumsuzluğu Göstergeleri 
Türkiye’deki istihdam durumuna bakıldığında, Türkiye genelinde 15 ve daha 

yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Temmuz döneminde, geçen yılın aynı 
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dönemine göre 354 bin kişi artarak 3 milyon 324 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,9 
puanlık artış ile  %10,7 seviyesinde gerçekleşmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2016).  

Tablo 3: OECD Fazla Nitelikliliğe İlişkin Nitelik Uyumsuzluğu Göstergeleri 
(2005) 

 

Tablo 4: OECD Yetersiz (Düşük) Nitelikliliğe İlişkin Nitelik Uyumsuzluğu 
Göstergeleri (2005) 

 
OECD’nin yayımladığı verilere göre, OECD’ye üye ülkelerin nitelik 

uyumsuzluğuna ilişkin veriler yukarıdaki gibidir. İşinin gerektirdiğinden daha fazla 
niteliğe sahip olan fazla nitelikli çalışanların durumunu gösteren nitelik uyumsuzluğu 
göstergeleri Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı’na üye olan ülkelere ilişkin 2005 
yılına ait veriler incelendiğinde, OECD fazla nitelikli işgücü ortalaması %25,3’dür. Bu 
ülkeler arasında bir kıyaslama yapıldığında,  Hollanda ve Meksika, Türkiye ve 
Avustralya en yüksek fazla niteliklilik oranlarına sahiptir. Türkiye nitelik uyumsuzluğu 
göstergelerinde %40 ile diğer ülkelere kıyasla oldukça yüksek bir orana sahiptir. 
Yetersiz (düşük) nitelikliliğe ilişin veriler incelendiğinde ise, OECD’nin yetersiz 
nitelikli iş gücü ortalaması %22,2’dir. Türkiye, diğer ülkelere kıyasla yetersiz nitelikli 
işgücü ortalaması %10’un altında çok düşük bir orana sahiptir. Bu durum, Türkiye’de ki 
işgücünün fazla nitelikli olduğunu göstermektedir. 
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3.2. Türkiye’de Üniversite Mezunu Nüfusun Eğitime Göre İstidam Durumu 
Tablo 5: Türkiye’de mezun olunan okul ve mezun olunan alana göre nüfusun 

işgücü durumu, (2014-2015, Bin kişi) 

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2016 
Tablo 5’de 2014-2015 dönemi için TÜİK tarafından hazırlanan verilerin dağılımı 

yer almaktadır. Tabloda, Türkiye’de üniversite mezunu olan nüfusun mezun oldukları 
alana göre işgücü durumu, 2014 ve 2015 yılları itibariyle sunulmuştur. Tablo 
incelendiğinde, üniversite mezunları arasında işsizlik oranının en yüksek olduğu alan, 
2014 yılında % 29,1 ile gazetecilik ve enformasyon alanıdır. 2015 yılında ise işsizliğin 
en yüksek olduğu alan %19,8’lik bir oran ile yaşam bilimleridir. 2014 yılında işsizlik 

Eğitim durumu 
ve mezun 
olunan alan                       

İşgücü                       
 

 

İşsiz   
   

İstihdam   
   

İşsizlik 
oranı     
(%)   

İstihdam 
oranı         
(%)   

İşgücüne 
katılma 

oranı  
(%) 

15+ yaş 2014 2015   2014 2015   2014 2015   2014 2015   2014 2015   2014 2015 
Yüksekokul 
veya fakülte 5 691 6 284    606  692   5 085 5 593   10,6 11,0   70,7 71,0   79,2 79,8 
Öğretmen 
eğitimi ve 
eğitim bilimleri    786  880    58  69    728  811   7,4 7,8   67,9 68,3   73,3 74,0 
Sanat   142  173    23  28    118  145   16,3 16,3   61,7 62,6   73,7 74,7 
Beşeri bilimler    275  308    20  29    255  279   7,2 9,5   68,5 67,0   73,8 74,0 
Sosyal bilimler 
ve davranış 
bilimleri   527  560    59  65    468  494   11,2 11,7   69,6 69,3   78,4 78,4 
Gazetecilik ve 
enformasyon   24  23    7  4    17  19   29,1 15,9   50,6 62,9   71,4 74,8 

İş ve yönetim  1 547 1 772    211  235   1 336 1 537   13,6 13,3   68,6 70,1   79,4 80,8 

Hukuk    109  146    8  10    101  137   7,5 6,6   70,5 74,9   76,2 80,2 
Yaşam 
bilimleri   75  84    11  17    64  67   15,1 19,8   67,9 67,5   80,0 84,2 
Fizik bilimleri  154  157    22  20    132  137   14,4 12,7   69,3 69,7   81,0 79,8 
Matematik ve 
istatistik   87  92    8  9    78  84   9,7 9,5   72,8 70,8   80,6 78,3 
Bilgisayar   119  105    20  18    99  87   16,6 17,0   68,8 68,3   82,5 82,3 
Mühendislik ve 
işleri   662  708    58  62    604  646   8,8 8,8   79,7 79,9   87,4 87,6 
İmalat ve 
işleme   129  146    17  18    112  128   13,2 12,1   66,8 69,4   76,9 79,0 
Mimarlık ve 
inşaat   231  235    25  24    205  211   11,0 10,3   72,6 73,7   81,5 82,2 
Tarım, 
ormancılık ve 
balıkçılık   129  144    15  22    114  122   11,7 15,5   71,2 69,1   80,6 81,8 
Veterinerlik    45  49    3  4    42  45   7,3 8,2   83,0 81,3   89,5 88,6 

Sağlık   350  379    11  19    339  360   3,2 4,9   83,1 80,5   85,8 84,7 
Sosyal ve 
kişisel 
hizmetler   165  185    23  32    142  153   14,1 17,2   62,8 59,9   73,1 72,4 
Ulaştırma 
hizmetleri ve 
çevre koruma    16  16    2  3    14  13   12,4 16,6   73,0 68,1   83,3 81,6 
Güvenlik 
hizmetleri   119  122    3  4    116  118   2,5 3,4   79,4 78,6   81,4 81,4 
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oranlarında en yüksek sırayı %16,6 ile bilgisayar almaktadır. 2015 yılında ise işsizliğin 
en yüksek olduğu alan, %17,2 oran ile sosyal ve kişisel hizmetlerdir. İşsizliğin en düşük 
olduğu alanlara baktığımızda ise, 2014 yılında %2,5 oran ile güvenlik hizmetlerinde 
işsizlik oranı en düşüktür. 2015 yılında ise en düşük işsizlik oranına yine %3,4 oran ile 
güvenlik hizmetleri sahiptir. Yükseköğretim mezunu nüfusun istihdam edildiği alanlara 
bakıldığında, 2014 yılında %83,0 ile veterinerlik; 2015 yılında ise yine %81,3’lük oran 
ile veterinerlik alanı en yüksek istihdam oranına sahiptir. 

Sosyal bilimler ve davranış bilimlerinden mezun işgücü sayısı 2014 yılında 527 
bin iken 2015 yılında artarak 560 bin rakımına ulaşmıştır. 2014 yılında bu alanlardan 
mezun işgücünün istihdam edilme oranı %69,6 iken 2015 yılında nispeten düşerek 
%69,3’e gerilemiştir. Veterinerlik ve sağlık alanından oluşan sağlık bilimlerinden 
mezun işgücünün durumunu incelediğimizde, sağlık bilimlerinden mezun işgücü sayısı 
2014 yılında 395 bindir. Bu rakam 2015 yılında 33 bin artarak 428 bine ulaşmıştır. Bu 
durum, ülkemizde sağlık alanında ki yatırımların ve bu kalemlere harcanan miktarın 
artması ile bağlantılı olarak genç nüfusun bu alana yönelmesi ile açıklanabilir. Buna 
karşın, 2014 yılında sağlık alanından mezun işgücünün %83,1’i istihdam edilirken, 
2015 yılında bu oran %80,5’e düşmüştür.  

Yükseköğretimden mezun olunan alanlardan bir diğeri ise, güvenlik hizmetleri, 
ulaştırma hizmetleri ve sosyal ve kişisel hizmetlerden oluşan hizmet alanıdır. Bunlar 
içerisinde özellikle ulaştırma hizmetleri ve çevre koruma alanı,  16 bin gibi bir rakam 
ile, diğer bütün alanlardan en düşük işgücü sayısına sahiptir. Buna karşın bu rakamın 
oldukça yüksek bir kısmı istihdam edilmiştir. Ülkemizde özellikle son yıllarda ulaştırma 
hizmetlerine yapılan yatırımların artması, bu alanda eğitimli işgücüne duyulan ihtiyacı 
ortaya çıkarmıştır. Fizik, matematik ve istatistik, bilgisayar, mühendislik ve işleri, 
imalat ve işleme ve mimarlık ve inşaat alanlarından oluşan fen bilimlerinde, işgücü 
sayısı 1.382 bin, 2015 yılında ise, 1.443 bine yükselmiştir. Bunlar içerisinde 2014 
yılında istihdam edilenlerin sayısı 1.230 bindir. 2015 yılında istihdam edilenlerin sayısı 
ise, 1.297 bindir. Bu veriler, mühendislik bilimlerinden mezun işgücünün oldukça 
büyük bir kısmının istihdam edilmesi, ülkemizin bilgi çağında rekabet avantajı elde 
edebilmesi ve kendi teknolojisini üretebilmesi açısından bu konuda eğitimli işgücüne 
ihtiyaç duyduğunu ve büyük bir oranını da istihdam ettiğini göstermektedir.  

Tablo 6: Eğitim durumuna göre işgücü durumu, Temmuz 2015-2016(%)                                                                                                                                                                                       

 
İşgücüne  Katılma Oranı 

  İstihdam Oranı  İşsizlik Oranı 

Eğitim 
durumu 

Toplam Erkek Kadın  Toplam Erkek Kadın  Toplam Erkek Kadın 

2015 2016 2015 2016 2015 2016  2015 2016 2015 2016 2015 2016  2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Toplam 52,4 52,7 72,8 72,8 32,4 33,0  47,2 47,0 66,6 66,1 28,3 28,4  9,8 10,7 8,6 9,2 12,5 14,0 

Okur-yazar 
olmayanlar 19,7 18,4 32,0 29,8 17,2 16,0  18,8 17,6 29,0 27,4 16,7 15,5  4,5 4,3 9,2 8,0 2,7 2,8 

Lise altı 
eğitimliler 49,5 49,2 70,3 70,0 27,7 27,8  44,9 44,4 64,0 63,4 25,0 24,7  9,2 9,8 9,0 9,3 9,7 10,8 

Lise 55,2 55,5 73,4 72,5 32,8 33,8  48,6 48,5 66,9 65,4 26,0 26,9  12,0 12,6 8,9 9,8 20,6 20,4 
Mesleki veya 
teknik lise 65,9 65,8 81,9 82,3 41,3 40,9  59,6 58,9 76,1 76,2 34,4 32,9  9,5 10,5 7,1 7,4 16,8 19,7 

Yükseköğretim 78,9 79,3 85,9 86,4 70,1 70,7  69,9 68,8 79,2 77,9 58,2 57,7  11,4 13,3 7,7 9,8 17,0 18,4 

Kaynak : TÜİK,  İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2016 
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2015 ve 2016 yılı temmuz dönemlerine ait eğitim durumu açısından, işgücünün 
durumuna ilişkin veriler yukarıda ki tabloda sunulmuştur. Tablo incelendiğinde, 
yükseköğretim mezunlarının işgücüne katılma oranı 2015 yılında %78,9 olarak 
gerçekleşmiştir. Ancak, 2016 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise, işgücüne katılma 
oranının %79,3 olduğu görülmektedir.  Üniversite mezunlarının işsizlik oranlarına 
bakıldığında, 2015 yılında işsizlik oranı %11,4 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı temmuz 
ayı itibariyle üniversite mezunlarının işsizlik oranı bir önceki yıla nazaran artarak %13,3 
oranına ulaşmıştır. Üniversite mezunlarının istihdam ve işsizlik oranlarına ilişkin 
cinsiyet açısından bir değerlendirme yapıldığında ise, 2016 yılında hem kadınların hem 
de erkeklerin işsizlik oranlarının 2015 yılına göre artış gösterdiği göze çarpmaktadır. 

 Üniversite mezunu kadınların 2016 yılı (%18,4) ve 2015 yılı (%17) işsizlik 
seviyeleri erkeklerin işsizlik oranından yüksektir. Lise düzeyinde işsizlik oranına ilişkin 
veriler incelendiğinde, mesleki veya teknik lise mezunu bireylere ilişkin işsizlik 
oranının %9,5 oran ile diğer lise mezunu bireylerden (%12) daha düşük olduğu göze 
çarpmaktadır. Bu durumda, daha fazla teknik bilgiye sahip bireylerin diğer lise mezunu 
bireylere oranla işe alımlarda daha fazla tercih edildikleri şeklinde çıkarımda 
bulunulabilir.  

Elde edilen veriler doğrultusunda, Yükseköğretim mezunlarının 2016 yılı 
itibariyle işsizlik oranları, genç nüfusun yoğun olduğu Türkiye’de ciddi oranlara 
ulaşmıştır. Bu nedenle işsiz olan üniversite mezunu bireyler, sınırlı iş imkânlarını 
değerlendirme yoluna giderek kendi eğitimi, becerisi ve deneyiminden daha düşük 
düzeyde nitelik gerektiren bir işte çalışmayı kabul edebileceklerdir. Bireylerin 
beklentilerini karşılamayan bu durum ise, fazla niteliklilik algısının oluşmasına 
sebebiyet verebilecektir.   

Sonuç ve Değerlendirme 
Alan yazını incelemesi ile ortaya konulan bilgiler ışığında; son yıllarda araştırma 

konusu edilen fazla nitelikliliğin, hem bireyler hem de organizasyonlar açısından 
doğabilecek sonuçlarına yer verilmiştir. İş gücü piyasası bazında bakıldığında, dünya 
nüfusunun sürekli olarak artması, buna karşın işsizlik sorununun git gide yükselmesi, 
niteliksiz bireylerin yanı sıra, işin gerektirdiğinden daha fazla niteliğe sahip bireylerin 
de istihdam edilmesine fırsat vermektedir. Ancak çalıştığı organizasyonda fazla nitelikli 
olduğunu algılayan çalışan, kendisiyle aynı işi yapan fakat kendisinden eğitim, beceri ve 
tecrübe olarak daha düşük niteliğe sahip bireylerin aynı ücreti ve hakları elde ettiğini 
gördüğünde, organizasyona karşı birtakım olumsuz tutum ve davranışlar 
sergileyebilecektir. Bu nedenle yapılan araştırmalar ile tutarlı olarak, fazla nitelikli 
bireyin örgüte karşı duygusal bağlılığı azalacak, iş tatmin düzeyi düşecek ve hatta bu 
durum işten ayrılmaya kadar varan bir dizi olumsuz çıktılar ile sonuçlanabilecektir. 
Bütün bu bireysel ve örgütsel sonuçlarına rağmen algılanan fazla niteliklilik konusu, 
henüz ülkemizde yeteri kadar araştırmaya konu edilmemiştir. Ülkemize ilişkin veriler 
incelendiğinde, Tablo 5 ve Tablo 6 göstermektedir ki;  üniversite mezunlarının işsizlik 
oranları, 2015 yılında %11,4 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı temmuz ayı itibariyle ise, 
üniversite mezunlarının işsizlik oranı bir önceki yıla nazaran artarak %13,3 oranına 
ulaşmıştır. Öte yandan, 2015 yılında, işsizliğin en yüksek olduğu alan %19,8’lik bir 
oran ile yaşam bilimleridir. 2014 yılında işsizlik oranlarında en yüksek sırayı %16,6 ile 
bilgisayar almaktadır. 2015 yılında ise, işsizliğin en yüksek olduğu alan, %17,2 oran ile 
sosyal ve kişisel hizmetlerdir. Nitekim, algılanan fazla nitelikliliğin önümüzdeki 
yıllarda, hem örgütsel davranış ve endüstriyel psikoloji alanında hem de diğer alanlarda 
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daha çok araştırmaya konu edileceği, daha farklı değişkenler ve yöntemler ile ele 
alınabilecek bir kavram olduğu söylenilebilir. Böylelikle, örgütsel davranış alanında 
güncel bir konu olarak karşımıza çıkan algılanan fazla niteliklilik ve nitelik 
uyumsuzluğu konusuna bu çalışma ile dikkat çekilip, yurt içinde bu konu ile ilgili 
araştırmaların artırılmasında bir araç sağlayacağı düşünülmektedir.  

Bu çalışma ile; öncelikle eksik istihdam ve algılanan fazla niteliklilik konusu 
kavramsal olarak incelenmiş, daha sonra ise bu konunun yapılan çeşitli araştırmalar ile 
ortaya konulan sonuçlarına yer verilmiştir. Bundan sonra yapılacak araştırmalar için, 
algılanan fazla niteliklilik konusunda ulusal yazına ampirik araştırmaların 
kazandırılması ile katkı sağlanması faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra, fazla niteliklilik 
ile iş tutum ve davranışları arasındaki ilişkide aracı değişkenlerin kullanılması ilişkinin 
daha kapsamlı görülebilmesi açısından araştırmacılara bir öneri olarak sunulabilir. 
Türkiye’de yükseköğretime katılım oranı gitgide artmasına rağmen, yükseköğretim 
mezunu gençler arasında işsizliğin artması ve onların kendi eğitim alanları dışında 
çalışmaya başlamaları, eğitim ile istihdam arasında bir uyumsuzluğu ortaya 
çıkarmaktadır. Nitekim, OECD ülkeleri arasında Türkiye’nin işgücü nitelik 
uyumsuzluğu sıralamasında ortalamanın oldukça üzerinde yer alması, genç nüfusun 
yoğunlukta olduğu ülkemiz açısından arzu edilir bir durum değildir. Bu nedenle, 
kurumların fazla nitelikli çalışanları bünyelerinde tutmak için politikalar geliştirmeleri 
önemlidir. Fazla nitelikli çalışanların bilgi ve tecrübelerinden maksimum derecede 
yaralanabilmek adına, onlar için ödüllendirme sisteminin getirilmesi, başarılarının 
takdir edilmesi ve uygun çalışma koşullarının oluşturulması bir çözüm olarak 
görülebilir. Bu çalışmanın en önemli kısıtı, çalışmanın kavramsal olarak ele alınmış 
olmasıdır. Bu nedenle konuya ilişkin değerlendirme ve bulgular literatür taramasına 
göre yapılmıştır. Luksyte ve Spitzmueller’in (2016) ifade ettiği gibi, algılanan fazla 
nitelikliliğin negatif sonuçları ile ilgili olarak yapılan araştırmalar önemli bilgiler 
sağlamasına rağmen, yeterince araştırılmamış pozitif sonuçlarının da bundan sonra 
yapılacak araştırmalarda ortaya konulması önem taşımaktadır.  
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Extensive Summary 

Introduction 
A component of today’s employment phenomenon expresses that an individual’s 

qualifications including education, work experience and their skills are higher than the 
qualifications required in their current position. (Erdogan, Bauer, 2009:557; Maynard et 
al., 2006:511). As stated by Feldman and Maynard (2011:233), in recent years 
individuals’ overqualification experiences and what the important outcomes are for 
employees, industrial psychology has begun to attract attention in the field of 
organizational behavior. Therefore work economists and organizational theorists have 
started to study this subject from an alternative viewpoint. 

Overqualification is expressed as a multidimensional term which as one term 
generally describes underemployment conditions. The most common of these 
conditions incorporate more education than the position requires, possessing experience 
and skills (mismatch between job requirements and employee qualifications), more 
experience and utilizing a lack of skills. (Fine and Nevo, 2008:346; Johnson and 
Johnson, 2000:539). Frei and Sousa-Poza (2012:1839), refers adequately qualified to 
employees who adequately use their work related abilities, whereas overqualification 
for the case that employees do not use their skills adequately. Perceived 
overqualification can be caused by a lack of employment related rewards and 
promotional opportunities. Therefore education, the status of an employee with more 
education, experience and skills than those required for the position is related to 
underutilization of skills and experience, underemployment and lack of necessary 
development opportunities. (Johnson vd, 2002:426). On the other hand according to 
Frei and Sousa-Poza (2012:1837), in empirical studies related to the subject of surplus 
skills, our attention is drawn particularly to the status of individuals who possess more 
formal education than required for the position. This study primarily reflects the concept 
of research concerning overqualification and to what extent it is conveyed in the results 
of individuals and organizations. Following this, the status of employment and 
unemployment of the young population of Turkey will be discussed. 

Methodology 
The first purpose of this study is to show investigation related to the concept of 

overqualification and how this concept is reflected in the results of individuals and 
organizations and to address the employment and unemployment situation of the young 
population in Turkey as well as to reveal possible results. The qualitative research 
utilized in this study, the documentary screening method and descriptive analysis were 
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used. In respect of the concept of research, it is revealed which research was seen in 
international articles of overqualification.  

Another aim of this study in accordance to the data obtained from TÜİK (Turkish 
Statistics Institute) allow for three variables in the fields of unemployment, employment 
and labor force participation rates in higher education graduates in Turkey in the periods 
of 2014 and 2015. Various parameters were used to achieve graduate unemployment 
and employment rates. Based on the findings of the data, the variables indicate the 
comparison of changes for the years reviewed. In this context, findings are presented 
below aimed at the range of graduates in Turkey and the status of the population’s labor 
force. 

Conclusions 
In the literature; the subject of research in recent years, overqualification, revealed 

possible consequences for both individuals and organizations. When viewed on the 
basis of the labor market, the continuous increase in world population, on the other hand 
the steady rise in the issue of unemployment together with unqualified individuals gives 
an opportunity for skilled employees to be employed who possess more qualifications 
than the position requires. However in their workplace the perceived overqualified 
employee may exhibit certain negative manners and behavior towards the organization 
when seeing individuals doing the same position with the same salary and rights but 
with lower education, skills and experience than themselves. Therefore consistently 
with studies, an overqualified individual’s emotional loyalty to the organization will 
decrease, their level of job satisfaction will fall and may even result in a negative 
outcome such as turnover from their position. In spite of the matter of the individual and 
organizational consequences of perceived overqualification, not enough research has yet 
been done in our country. 

Firstly in this study underemployment and perceived overqualification were 
conceptually examined, subsequently the results of various studies of this subject were 
given. In order for future research to be done, it will be useful to contribute to national 
literature related to overqualification and for more empirical research to be gained. In 
addition, as a proposal to researchers the more comprehensive use of instrumental 
variables between overqualification with work attitude and behavior can be presented. 
Although the participation rate in higher education has gradually risen in Turkey, the 
increase in unemployment among higher educational young graduates and the start of 
their employment in a field outside of their own fields reveals a incompatibility between 
education and employment. As a matter of fact, the labor qualification mismatch in 
Turkey being rather over average among the ranking of OECD countries in terms of our 
country’s young population is not a desired position. Therefore it is important for 
organizations to develop policies in order to hold on to overqualified employees. In 
order to benefit the most from the knowledge and experience of overqualified 
employees a solution can be seen as adopting a reward system, appreciating their 
achievements and creating favorable working conditions for them. The most important 
constraint of this study is conceptually under debate. Therefore evaluation and findings 
related to the subject were completed by way of literature review. As indicated by 
Luksyte and Spitzmueller (2016) although important information was provided from the 
research related to the negative consequences of overqualification, it is crucial to place 
the inadequately researched positive consequences of overqualification in future studies 
from now onward.  
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Özet 

İşletmeler niteliği ne olursa olsun faaliyette bulunmak ve varlıklarını 
sürdürebilmek için mutlaka bir satın alma yeteneğine (yeterliliğine) gerek duyarlar. Bu, 
tüm sektörler ve koşullar altında geçerli olan bir durumdur. Geçmişte satın alınan 
ürünlerin toplam maliyet üzerindeki etkisi incelenirken bugün satın almanın toplam 
müşteri memnuniyeti ve algılanan değere katkısı araştırılmakta, bu da satın almanın 
önemine ilişkin tartışmaların yön değiştirdiğini göstermektedir. Buradan hareketle bu 
çalışmada hizmet sektöründe yer alan şehir otellerinde satın alma işlevinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Bu çerçevede kesitsel bir araştırma yapılmıştır. Derinlemesine görüşme 
yoluyla toplanan veriler, nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi ile analiz edilmiş ve 
temel bulgulara ulaşılmıştır. Çalışma bulguları otel işletmelerinde satın almaya ilişkin 
olarak beş temel tema bulunduğunu göstermektedir. Bu temalar; satın alma bölümünün 
varlığı, algılanan önem, müşteri memnuniyeti, karar süreci ve satın alma merkezi’dir. 
Araştırma bulguları satın alma işlevinin yapısının otellerin özelliklerine göre değiştiğini 
göstermektedir. Bu bulgular ışığında sonuç bölümünde araştırma bulguları tartışılmış ve 
öneriler geliştirilmiştir. 
Anaktar sözcükler: Otel işletmeleri, Satın alma, Eskişehir. 

Abstract 
Apart from their qualities, businesses need a purchasing capability (competency) 

in order to operate and sustain their existence. This is valid for all sectors and under all 
conditions. While purchasing was evaluated on the basis of total costs of purchased 
products in the past, lately impacts of purchasing on customer satisfaction and 
perceived value has been an important topic of concern, and this fact denotes the 
changing facets of discussions on the importance of purchasing. Starting from this 
perception, the current study aims at examining functions of purchasing in urban hotels 
as an important component of service industries. In this regard, a descriptive research 
has been conducted. In-depth interviews were used to collect data, and they were 
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analyzed by the content analysis. Study findings revealed that there were five themes 
that cover purchasing hotels. These themes were: existence of purchasing department, 
perceived importance, customer satisfaction, decision process and buying center. Study 
results suggest that the structure of purchasing function highly dependent on the 
characteristics of the hotels. The findings were discussed in the conclusion section and 
implications were drawn. 
Key words: Hotels, purchasing, Eskisehir. 

1. GİRİŞ 
Hedefi ister tüketici isterse kurumlar olsun pazarlamanın her koşulda ve pazarda 

aynı olduğu ifade edilse de işletmelere yönelik pazarlama faaliyetleri, tüketime yönelik 
pazarlama faaliyetlerinden büyük farklılıklar gösterir (Dwyer ve Tanner Jr., 2002; Iruka, 
2001; Moller ve Wilson, 1995; Morris, 1992; Webster ve Wind, 1991). Dolayısıyla, 
kurumsal satın alma için ortaya çıkan güdüler tüketici satın almasına yol açan 
güdülerden oldukça farklıdır. Dwyer ve Tanner’a (2002) göre satın alma güdü ve 
davranışlarındaki farklılıklardan ötürü, ürünleri satın alma ya da hizmetleri kiralamaya 
ilişkin yaklaşım ile işletmelere yönelik pazarlama için tasarlanan pazarlama stratejileri, 
nihai tüketiciler için benimsenen yaklaşımlardan ve pazarlama stratejilerinden farklıdır. 
Bu farklılık satın almaya yönelik tutumu da temelden etkilemektedir (Balta, 2006). 

Satın alma, hem akademisyenler hem de uygulayıcılar için önemli bir ilgi 
noktasıdır.  Sheth’in (1996) bu konudaki araştırma alanlarını ortaya koymasına bağlı 
olarak ortaya çıkan gelişmelerle birlikte satın alma, işlemsel odaktan ilişkisel odağa ve 
merkezileşmemiş yerel kaynaklardan tedarik etmekten çok merkezileşmiş küresel 
kaynaklardan tedarike doğru yön değiştirmiştir (Lindgreen, Revesz ve Glynn, 2009, 
s.148’den Bensau, 1999; Jop, 1999; Kraljic, 1983). Bu değişiklikler genellikle küresel 
rekabet, toplam kalite yönetimi, tersine pazarlama, sektörün yeniden yapılanması 
(birleşmeler ve ortaklıklar) ve bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelere 
atfedilmektedir (Frazier, Speakman ve O’Neal, 1998; Liker ve Choi, 2004; Lindgreen, 
Revesz ve Glynn, 2009). Bununla birlikte satın alma işlevi özellikle hizmet işletmeleri 
için rekabetçi üstünlüğün yeni kaynağı olarak değerlendirilmektedir (Axellson ve 
Wynstra, 2002; Moeller, Fassnacht ve Klose, 2006).   

Otel işletmelerinde sunulan hizmetlerin dokunulmazlık, stoklanamazlık gibi 
kendine özgü özelliklerinden dolayı kaliteli hizmet üretimi, müşteri memnuniyetine 
etkisi ve iş süreçlerinin verimliliğinin sağlanması açısından tüm işletmelerde satın alma 
işlevinin stratejik önemi artmaktadır (Gadde ve Hakansson, 2001; Pressey, Tzokas ve 
Winklhofer, 2007). Satın alma, otel işletmelerinde faaliyetlerin etkin, kaliteli ve verimli 
bir şekilde yürütülmesinde doğrudan bir etkiye sahip olmasından dolayı otel yönetimi 
için satın alma stratejik bir işlevdir (Gee, 1994). Artan işletme ve oda sayısına bağlı 
olarak yoğunlaşan rekabetle başa çıkmada, müşteri memnuniyetinin sağlanarak 
rekabetçi avantaj elde edilmesinde satın alma işlevi önemli bir etkiye sahiptir (Axellson 
ve Wynstra, 2002; Moeller, Fassnacht ve Klose, 2006).  Satın alma işlevinin otel 
işletmelerindeki önemine atfen artan akademik yayınlarda otel işletmelerinde satın alma 
işlevi (Lawlor ve Jayawardena, 2003), tedarikçi-işletme ilişkileri (Halis ve Türkay, 
2010), tedarik zinciri yönetimi (Kothari, Hu ve Roehl, 2005), tedarik zinciri maliyetleri 
(Okutmuş ve Ergül, 2013), satın almanın performans üzerindeki etkileri (Fantazy, 
Kumar ve Kumar, 2010) ile otel bölümlerinde uygulanan satın alma ve tedarik 
faaliyetlerine ilişkin çalışmaların yapıldığı görülmektedir.  
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Ancak konunun önemine bağlı olarak otel işletmelerinde satın alma işlevine 
yönelik güncel ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu noktadan 
hareketle, bu çalışmada şehir otellerinde satın alma işlevinin organizasyonu, satın alma 
süreçleri ve satın almada karar mekanizmalarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu 
amaç doğrultusunda öncelikle endüstriyel satın alma süreçleri ve otel işletmelerinde 
satın alma işlevine yoğunlaşan bir alanyazın taramasına yer verilmiştir. İzleyen 
bölümde, Eskişehir’de faaliyet gösteren şehir otelleri üzerine yapılan araştırmanın 
yöntemi ve bulguları raporlanmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise araştırma 
bulgularının değerlendirildiği ve yönetsel ve uygulamaya dönük önerilerin geliştirildiği 
sonuç bölümüne yer verilmiştir.   

2. ALANYAZIN TARAMASI 
Günümüz koşullarında rekabetçi üstünlük sadece işletmenin sunduklarına bağlı 

değildir. İşletmelerde üretim süreçleri sonucunda elde edilen çıktıların niteliği, çıktıların 
üretilmesinde kullanılan girdilerin ve süreçlerin niteliğiyle doğrudan ilişkilidir. Bu 
doğrultuda işletmelerin etkin işleyen bir satın alma ve tedarik süreci oluşturmaları 
işletmelerin başarısı, rekabetçi avantaj kazanması ve sürekliliğinin sağlanması açısından 
önem arz etmektedir. Dolayısıyla işletmeler arası karmaşık düzenlemeleri içeren üstün 
satın alma stratejilerini oluşturmak son derece önemlidir (Svahn ve Westerland, 2009 ).  

Kurumlar arası ticaret, aslında ekonomik yaşamın kurgulandığı erken 
dönemlerden başlayarak uygulanan bir ticaret şeklidir (Hadjikhani ve LaPlaca, 2013). 
Bu yönde, kurumlar arası ticaretle birlikte ticari (B2B)  pazarlamanın da binlerce yıldır 
var olduğunu söylemek mümkündür. Satın alma faaliyetleri B2B pazarlama kapsamında 
ele alındığında Charles Babbage’in 1832 yılında yazdığı “Makine ve İmalat Ekonomisi 
Üzerine” başlıklı çalışması (Erdal, 2014), akademik alanyazında B2B ile ilgili 
yayınların başlangıcı olarak görülebilir. Bu yayında malzeme yöneticisinin sorumluluk 
alanının “gerekli olan tüm malzemelerin seçimi, satın alınması, kabulü ve teslimatı” 
olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla satıcı taraf ile alıcı taraf arasındaki ilişki, bu erken 
dönem eserinde ortaya konmuştur. Bu yönde alanyazın açısından bilinen ilk eser 
Babbage’in (1832) çalışması olarak kabul edilebilir. Bu eserin yayınlanmasından çok 
sonra 1887 yılında Marshall Kirkman, demiryolu tedariki konusunda bir kitap 
yayınlamıştır (Erdal, 2014). Bu kitapla birlikte işletmeler ya da daha genel bir ifadeyle 
örgütler içinde ayrı bir satın alma işlevinin kurulması gerektiği düşüncesi kabul 
görmeye başlamıştır. 1905 yılında yayınlanan “The Book on Buying” isimli kitapta ise 
temel satın alma ilkeleri ile sistemlerine ilişkin süreçler anlatılmıştır (Erdal, 2014). Söz 
konusu çalışma 1930’lu yıllarda yazılan endüstriyel pazarlamayla ilgili (ki bu çalışmalar 
pazarın yapısını ve satın alma davranışını temel düzeyde anlatan ilk yayınlardır) 
kitapların temelini de oluşturur.  

Satın almaya geniş bir perspektiften bakıldığında, satın alma taktik satın almadan 
stratejik tedarik zinciri yönetimine kadar geniş kapsamlı faaliyetlerin tümüyle ilgilidir. 
Buna karşın satın alma ya da tedarik zinciri yönetimi kurumun başarısına stratejik 
katkıda bulunan, “değer yaratan” bir süreç olarak görülmemektedir (Cousins, 2002). 
Ancak satın almanın ya da tedarik zincirinin bir stratejik ortağa dönüşmesi kısmen 
“yavaş” gerçekleşmiştir (Carr ve Smeltzer, 1997, s. 201). Bunun nedeni, üst yönetimin 
satın almanın stratejik rolünü fark etmesinde görülen eksikliktir (Svahn ve Westerland, 
2009). Benzer şekilde Reck ve Long (1988) önerdikleri gelişim modelinde satın 
almanın pasif bir işlev olarak görülmesinin nedenini bu “yavaş”lık olarak 
tanımlamaktadırlar.  Öte yandan pek çok çalışma, 2000’li yıllarda rekabetin temelde 
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tedarik zincirindeki verimliliğe bağlı olduğunu göstermektedir (Carter ve Ellram, 2003; 
Lamming, 1993). Bu çalışmalarda, sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün işletmenin 
tedarik zincirinin pazar taleplerine hızlı ve doğru yanıt vermesinden kaynaklandığı ifade 
edilmektedir (Svahn ve Westerland, 2009). 

Satın alma faaliyeti çoğunlukla tedarikçilerden ürün sağlamaya yönelik bir 
kırtasiye işlevi olarak görülmektedir. Özellikle kapasitenin sabit olduğu, 
profesyonelleşmenin düşük düzeyde kaldığı küçük ve orta büyüklükteki otel 
işletmelerinde indirgemeci bu tutuma daha sık rastlanılmaktadır. Ancak satın alma 
günümüz koşullarında taktik değil, stratejik bir role sahiptir.  

Satın alma işlevi geleneksel olarak tüm satın alma sürecini kapsar. Satın almanın 
ihtiyaçların belirlenmesi, tedarikçinin seçimi, uygun fiyatların belirlenmesi, şartlar ve 
koşulların saptanması, siparişin ya da sözleşmenin hazırlanması ve uygun teslimat ile 
ödemenin takibinin yapılmasını içerir. Günümüzde satın alma alanında ve aynı zamanda 
alanyazında pek çok terim ve kavram kullanılmaktadır. Ancak kavramlar üzerinde bir 
anlaşmaya varılmış değildir. Temin, satın alma, kaynak kullanımı ya da tedarik 
yönetimi gibi terimler birbirinin yerine kullanılmaktadır. Oysaki satın alma, 

“işletmenin dış kaynaklarının, işletmenin temel ve destek 
faaliyetlerinin günlük işleyişi, sürdürülmesi ve yönetimi için gerekli tüm 
mal, hizmet, bilgi ve becerilerin en uygun koşullarda temin edilmesini 
sağlayacak şekilde yönetimidir” (Weele, 2014). 
Aşağıda Şekil 1’de satın alma süreci içindeki ana faaliyetler şematik şekilde 

gösterilmektedir. Satın alma faaliyetleri şekilden de anlaşılacağı üzere malzeme 
ihtiyaçlarının planlanması, zamanlaması, stok yönetimi, gelen ürünlerin denetimi ve 
kalite kontrol sorumluluklarını içermez. Satın almanın tanımından, faaliyet alanının 
işletmenin dışındaki kişi ya da kurumlardan fatura aldığı her işlemi kapsadığı sonucuna 
varılabilir. Satın almanın faaliyet alanı işletmeler arası işlemleri, ticaret dışı 
düzenlemeleri, dış kaynak kullanımını veya reklam için sözleşme yapmayı 
kapsamaktadır. Bu haliyle satın alma dinamik ve tekrarlayan bir süreçtir  (Brown ve 
Cousins, 1992).  Ancak bu süreç, pazarda ortaya çıkan tüm çevre koşullarının etkisi 
altında ortaya çıkar.  

Satın alma işlevi
Sipariş işleviTaktiksel satın alma

İç müşteri
Şartnamenin 
belirlenmesi

Tedarikçi 
seçimi Sözleşme Sipariş

Teslimatın 
hızlandırılması 

ve 
değerlendirme

Takip ve 
değerlendirme

Tedarikçiler

Tedarik kaynağı Tedarik

Satın alma

Temin

Şekil 1. Satın Alma Süreci Modeli Ve İlişkili Kavramlar 
Kaynak: Weele (2014) 
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Stratejik düzeyde satın alma yönetimi işletmeler için bir tasarruf kaynağıdır. 
Bunun ötesinde satın alma, nihai müşterinin beklentilerinin yönetimi ve algılanan 
toplam tatmin ile faydanın temel taşıdır. Eğer sürdürülebilir rekabet avantajı ve 
kazanılan müşteri ile fark yaratmaktan bahsediliyorsa satın alma bu noktadaki temel 
odaklardan biri olarak karşımıza çıkar. Öyle ki özellikle turizm işletmelerinde müşteri 
beklentilerinin yönetiminde satın almanın önemi çok daha fazladır. Tedarik yönetiminin 
stratejik süreci satın alma fonksiyonunun yeniden ele alınmasını ve bu fonksiyonun 
temel fonksiyonlarından biri olarak ortaya konmasına yol açmıştır. Bu noktada özellikle 
satın alma fonksiyonu artık hem üretimin hem de pazarlamanın tüm kararlarını 
etkileyen yeni role bürünmüştür.  

Satın alma, sipariş, alım, temin vb. kavramlar alanyazında sıklıkla kullanılmakta 
ve bunlar çoğu kez birbiriyle karıştırılmaktadır. Sipariş; satın alma, siparişin tedarikçiye 
önceden belirlenmiş koşullara göre verilmesi anlamına gelmektedir. Sipariş, satın alma 
sürecinin bir parçası olarak değerlendirilir. İşletme ile ilgili alanyazında alım kavramına 
ilişkin bir açıklama bulmak zordur. Satın alma sürecinin ilk adımını kapsamadığı için 
satın almadan farklıdır. Alım, sınırlı sayıdaki tedarikçiden rekabet etmeyi sağlayacak 
fiyat tekliflerini istemek ve en düşük fiyatı verenle anlaşma koşulları üzerinden pazarlık 
yapmakla ilgilidir. Temin ise ürünün tedarikçiden alınıp son kullanıcıya ulaştırılmasına 
kadar olan tüm faaliyetleri içerir. Satın alma yönetimi ise aşağıda Şekil 2’de görüleceği 
üzere, tedarikçilerle ilişkilerin işletmenin genel stratejileri ve çıkarlarıyla uyum 
sağlayabilecek şekilde yönetilmesi için gerekli olan tüm faaliyetleri ifade eder (Weele, 
2014). 

- hedefler
- kaynaklar
- sorun çözme 
faaliyetleri
- insanlar

Pazarlama/
Satış Bölümü

Satış 
Yöneticisi

- hedefler
- kaynaklar
- kısıtlamalar
- insanlar

Alıcı Satın Alma 
MerkeziİŞLEM

Tedarikçi: Satış/Pazarlama Müşteri: Satın Alma

Şekil 2. Satın Alma Yönetimi, Tedarikçi İlişkileri 
Kaynak: Weele (2014: 24) 

B2B pazarlama teorisi bir bütün olarak pek çok teorik sınırlar çevresinde 
geliştirilmiştir. Bu sınırlar B2B’i tüketici teorisinden ayıran temel unsurlardır. Bu tür 
sınırların örnekleri pazarlama karmasının tüm elemanlarında ve ayrıca ürün/hizmet 
pazarlaması, uluslararası ve yerel pazarlama ile pazarlama planlaması ve uygulaması 
arasındaki abartılı ayırımlarda da bulunmaktadır. Kurumların ve tüketicilerin satın alma 
davranışları arasındaki en belirgin farklılık kurumlar rasyonel bir grup olarak satın alma 
yapıyor olmasına karşın tüketicilerin kendi başlarına bir birey olarak satın alması 
varsayımında ortaya çıkmaktadır. “Satın alma” ile “tedarik" arasındaki ayırım ayrıca bu 
noktada da önemlidir (Wilson, 2000 ). 

İş dünyasını tanımlayan üç olguya dikkat çeken Türkay, Şengül ve Ocak (2016) 
bu üç olgunun aşırı değişkenlik, aşırı rekabet ve sürdürülebilirlik arayışı olduğunu ifade 
etmektedirler. Bu bağlamda yazarlar otel işletmeleri için satın alma işlevinin kârlılık, 
ürün kalitesi, işletme performansı, yenilik yaratma, rekabet gücü kazanma, 
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sürdürülebilir turizm ilkelerini hayata geçirme açılarından önemli olduğunu 
belirtmektedirler. 

Kurumlar arası ticarette satın alma kararları, bireyler yerine gruplar tarafından 
verilir (Robinson, Faris ve Wind, 1967). Satın alma grup kararlarının analizi bu yüzden 
B2B pazarlamanın en önemli kararlarından biridir. İlgili alan yazında (örneğin, 
Choffray ve Lilien, 1978; Corfman ve Lehman, 1987) grup karar verme sürecini 
irdeleyen pek çok model geliştirilmiş ve akademik incelemeye alınmıştır (Brinkmann ve 
Voeth, 2007). Satın alma kararları, satıcı ile satın alma kararında bir katkısı olan işletme 
çalışanlarından ya da üçüncü kişilerden oluşan grup yani satın alma merkezi üyeleri 
arasında üzerinde anlaşmaya varılan kararlardır (Holden ve Burton, 2008; Kotler ve 
Keller, 2009; Russ ve Kirkpatre, 1982; Webster ve Wind, 1972 ). Söz konusu 
çalışmaların tümünde satın almanın bir grup tarafından yapıldığı ve bir karar süreci 
içerdiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda düşünüldüğünde otel işletmelerinde, özellikle 
hizmetin ve tamamlayıcı ürünlerin sunumunda oldukça farklı ürün ve malzeme 
kullanılmaktadır. Lawlor ve Jayawardena’ya (2003) göre otel işletmelerinde satın alınan 
ürün ve malzemeler on grup altında incelenmektedir. Bunlar: 

- Yiyecek ve içecek malzemeleri, 
- Odaların hazırlanmasında kullanılan malzemeler, 
- Teknik ve enerji alet, gereç ve malzemeleri, 
- Yönetsel, profesyonel ve finansal hizmetler, 
- Mobilya ve donanım, 
- Yapı, inşaat gereç ve malzemeleri,  
- Teknoloji ve telekomünikasyon, 
- Bahçe ve çevre bakım gereçleri, 
- Perakende sunum ve ek hizmetler için donanımlar, 
- İkmal hizmetleridir. 

Otel işletmesinin büyüklüğüne, fiziksel donanımına, konumuna ve hizmet 
kalitesine bağlı olarak değişmekle birlikte, işletmenin amaçlarına ulaşması için satın 
alma işlevinin kapsamı daha da genişlemektedir. Dolayısıyla otel işletmelerinde satın 
alma işlevinin ilgilenmesi gereken ürün yelpazesi de büyük bir çeşitlilik göstermektedir. 
Bu durum ise satın alma kararlarına her biri kendi bölümünün işleyişi ve gereksinimleri 
konusunda uzmanlaşmış bölüm yöneticilerinin de satın alma karar mekanizmasına dâhil 
edilmesi gerekmektedir. Benzer şekilde finansman ve muhasebeye ilişkin konularda bu 
bölümlerin yöneticileri de karar süreçlerine dâhil olabilmektedir. Dolayısıyla otel 
işletmelerinde satın alma süreci bir grup kararını gerektirmektedir (Türkay, Şengül ve 
Ocak, 2016). 

İşbirliği ve ortaklığa dayalı tedarikçi ilişkilerinin ortaya çıkması ve gelişmesi için 
her iki taraf için değer yaratımının önem kazanması B2B pazarlamada satın almanın 
önemini arttırmış ve bu işlevin kurum içindeki rolünün değişmesine yol açmıştır. 
Geleneksel olarak bakıldığında daha çok tamamlayıcı rolü yerine getiren satın alma,  
bugün stratejik bir role bürünmüştür. Bu stratejik rolü ortaya koyan pek çok akademik 
araştırma yapılmıştır (Gadde ve Sneota, 2000; Lindgreen, Revesz ve Glynn, 2009). Bu 
bağlamda tedarikçilerle otel işletmeleri arasındaki ilişki kalitesinin önemi artmaktadır. 
Konuya ilişkin çalışmalarında Özkan Tektaş ve Kavak (2010) otel yöneticileri ile 
tedarikçileri arasında kurulacak iletişimde güven, bağlılık, bilgi paylaşımı ve iletişim 
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gibi unsurların ilişki kalitesi açısından önemli olduğunu belirlemişlerdir. Yazarlar otel 
işletmelerinde tedarikçilerle ilişkiden duyulan tatminin ilişkinin devam etmesindeki 
temel koşul olduğunu belirtmektedirler. 

Satın alma kararları aynı zamanda otelin bulunduğu bölgede kaliteli ürünler temin 
eden tedarikçilerin bulunması, otelin konumu ve tedarik kaynaklarına yakınlığı, ulaşım 
ağları, otelin depolama kapasitesi, hizmet verilen pazar bölümleri, döviz kurları ve 
ithalata bağlı ürünler söz konusu ise ülkedeki ithalat rejimine ve vergilerine de 
bağımlıdır (Gee, 1994). Bu noktada özellikle zincir işletmelerde merkezi satın alma, 
otelin yerel üreticileri destekleme politikası veya başka alternatiflerin bulunmaması da 
önemli ölçütler arasındadır. Bu bağlamda yerel tedarikçilerin otel işletmelerinin talep 
ettiği ürünleri temin edebilme yeterliliği yine dikkate alınması gereken bir unsurdur. 
Ancak özellikle küçük yerleşim yerlerinde bulunan otellerin yerel tedarikçileri 
desteklemek istemesi bölgedeki fiyat düzeylerinde istenmedik artışların yaşanmasına ve 
yerel yaşam kalitesinin düşmesine de neden olabilmektedir. Dolayısıyla otel 
işletmelerinde tedarikçi seçim ve satın alma karar süreçlerinin oldukça önemli olduğuna 
vurgu yapan Karaatlı ve Davras (2014) tedarikçi seçiminin uzun süreli ve maliyetli bir 
süreci kapsadığını ifade etmektedir. Yüksek miktarda alımların ve sık aralıklı 
siparişlerin yoğun olduğu otel işletmeleri, burada anılan nedenlerle tedarikçi seçiminde 
titiz davranmak zorundadırlar. Böylesi bir sürecin yönetiminde ise deneyim kadar 
sayısal yöntemlerin kullanımı da süreci kolaylaştıracaktır (Karaatlı ve Davras, 2014). 

Otel işletmeleri de dâhil olmak üzere pek çok işletmede satın almaya ilişkin olarak 
bir grup çabasından bahsedilir. Burada satın alma merkezi (buying center) kavramı 
ortaya çıkmaktadır (Webster, 1991). Ancak bu genellikle biçimsel bir yapılanma olarak 
belirli ürünler satın alındığında ya da belirli bir parasal sınırın üzerine çıkıldığında satın 
alma kararları belirlenmiş komite tarafından onaylanır. Dolayısıyla işletmelerdeki satın 
alma işlevi satın alma kararını veren değil, bu kararın verilmesinde rol oynayan 
işlevlerden sadece biridir. Satın alma takımlarının kullanımı satın alma kararına eklenen 
risk düzeyi tarafından belirlenir. Risk, B2B satın alma davranışlarında çok önemli bir 
davranış belirleyicisidir. Bu pazarda, satın alma kararlarını çevreleyen pek çok 
belirsizlik ve olası negatif koşullar söz konusudur (Mitchell, 1995). B2B pazarlarda 
risk, finansal ve performans sorunlarıyla ilgilidir. Algılanan risk, belirli bir tedarikçiden 
yapılan ilk satın alımlarda ya da karmaşık yeniden satın alma durumunda daha 
yüksektir. Bu doğrultuda otel işletmelerinde satın alma işlevi çoğunlukla satın alma 
merkezlerinin onayıyla yapılır. Bu konuda yetkili kişiler genellikle otel müdürü ve 
muhasebe müdürüdür (Türkay, Şengül ve Ocak, 2016). Belirli bir ürüne ilişkin ihtiyacın 
belirlenmesini takiben ihtiyacın talebe dönüştürülmesi ve onaya sunulması 
gerekmektedir. Talepler satın alma sorumlusunda toplanır ve ön incelemeden sonra 
satın alınacaklar listesi onaya sunulur. Ancak bu onay verildikten sonra tedarikçilerin 
bulunması, seçilmesi, siparişlerin verilmesi süreçleri yerine getirilebilir.  

Günümüzde satın alma işlevi bünyesindeki satın alma temsilcileri çoğu kez 
kendilerini diğer çalışanlardan daha önemli olarak görmektedirler. Buna neden olarak 
da görevlerini gereğince yerine getirmediklerinde bunun işletmenin tüm üretim ve 
pazarlama faaliyetlerini olumsuz etkileme potansiyeline sahip olduğunu 
göstermektedirler. Satın alma sürecinde bu temsilcilerin pazara, ürünlere, tedarikçilere, 
olası fiyat artışlarına ya da sektördeki eğilimlere ilişkin bilgileri son derece önemlidir. 
Ancak yapılan çeşitli görüşmelerde ve farklı araştırma sonuçlarında pek çok işletmede 
satın alma fonksiyonunun diğer işlevlere kıyasla önemsiz görüldüğüne ilişkin kanıtlara 
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ulaşılmıştır. Ama özellikle KOBİ’lerde satın almacı olmak işletmede statüsü düşük 
işlerden biri olarak algılanmaktadır. Gerçekte satın almacılar ana görevlerinin dışında şu 
alanlarda da doğrudan ya da dolaylı katkı sağlarlar (Ersoy, 2015):  

• Ürün tasarımı (pazarı iyi bildiklerinden pazarda neyin satıp neyin 
satmayacağından haberdardırlar), 

• Maliyet tahmini (tedarikçilerin verdiği fiyatlara ilişkin bilgiye sahip 
olduklarından tahmini maliyetlerin belirlenmesinde destek olabilirler), 

• Belirli bir tedarikçinin isminin ortaya atılması, 
• Tedarikçilerin değerlendirmesi. 

Yapılan çalışmalarda üst yönetimin satın alma fonksiyonuna ilişkin tutumunun, 
satın alma yöneticisinin algılanan sorumluluğunu etkilediği ortaya konulmuştur. Bu 
çalışmalarda da satın alma fonksiyonunun işletme içinde rolünün genişleyebileceği 
saptanmıştır (Cousins, 2002). Benzer şekilde otel işletmelerinde satın alma bölümünün 
işleyişinin de değişen müşteri ihtiyaçlarına, gelişen bilgi teknolojilerine, rekabetin 
yoğunlaşmasına ve piyasaya yeni giren ürün ve teçhizatlara göre farklılık göstermesi 
kaçınılmazdır. Burada önemli olan, yönetimin satın almanın işletme faaliyetleri 
üzerindeki işlevinin farkında olarak satın alma bölümünün organizasyonu, işleyişi ve 
yönetilmesine ilişkin doğru süreçleri kurgulamaları ve yürütmeleridir.  

3. YÖNTEM 

3.1. Verilerin Toplanması 
Bu çalışmada, şehir otellerinde uygulanan satın alma süreçlerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda veri toplama amacıyla nitel araştırma 
yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşmeden yararlanan doğru şekilde yapılandırılmış nitel bir yaklaşım 
ilgi konusu olguya ilişkin tarafsız ve bütüncül bir görüş elde edilmesini 
kolaylaştırmaktadır (Tsaur ve Lin, 2014, s. 30). Yarı-yapılandırılmış görüşmeler nitel 
araştırmalar için önemli bir veri toplama aracı olup, genellikle önceden belirlenmiş açık 
uçlu sorulardan ve görüşmeci ile görüşülen kişi arasındaki diyalog sırasında ortaya 
çıkabilecek sorulardan oluşmaktadır (DiCicco-Bloom ve Crabtree, 2006). 

Çalışmada Eskişehir’de faaliyet gösteren altı şehir otelinde satın alma sorumlusu 
olan yönetici ile görüşülmüştür. Bu otellerden biri beş yıldızlı; ikisi dört yıldızlı ve 
geriye kalan üçü üç yıldızlıdır. Seçilen oteller yıldız sayılarına da bağlı olarak kaliteli 
müşteri hizmet vaadinde bulunan otellerdir. Dolayısıyla satın alma bu oteller için temel 
işlevdir. Bu yöndeki varsayıma bağlı olarak otellerdeki satın alma işlevine ilişkin veri 
toplanmıştır. Araştırma katılımcılarının seçiminde rassal olmayan örnekleme 
yöntemlerinden kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kartopu örnekleme bir 
çalışmada belirli niteliklere ya da gerekli özelliklere sahip denekleri bulmak için en 
uygun yoldur (Yolal, 2016, s. 81). Çalışmanın amacı doğrultusunda belirlenmiş olan 
satın alma sorumlusu ile görüşme yapıldıktan sonra araştırmacılara yardımcı olabilecek 
ve görüşmeyi kabul edecek satın alma sorumluları önermeleri istenmiştir.  

Açık uçlu görüşme soruları hazırlanırken alanyazından yararlanılmış ve kayıt 
sürecini ve görüşme sorularını çerçeveleyen bir kılavuz hazırlanmıştır. Görüşmede 
kullanılan açık uçlu sorular Tablo 1.’de verilmiştir. Görüşme öncesinde katılımcılar 
araştırma amacı ve süreç konusunda bilgilendirilmiş, anlaşılmayan noktalara açıklık 
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getirilmeye çalışılmıştır. Görüşmeler 23-27 Eylül 2016 tarihleri arasında katılımcıların 
çalıştıkları işletmelerde mesai saatleri içinde yapılmıştır. Görüşmelerde katılımcının izni 
alınarak ses kaydı yapılmıştır. Her bir görüşme yaklaşık olarak bir saat sürmüştür. 
Görüşmelerin sonunda katılımcılardan, görüşmede elde edilen bilgilerin akademik bir 
çalışmada kullanılmasına ilişkin izin alınmıştır. Altı görüşmenin incelenmesi sonrası 
yanıtların tekrar ettiği görüldüğünden ve veri doygunluğuna ulaşıldığı düşünüldüğünden 
görüşmelere son verilmiştir. Görüşmelere ait ses kayıtları daha sonra sözcüğü 
sözcüğüne yazıya aktarılmıştır. Toplamda 52 sayfalık bir metin elde edilmiştir.  

Tablo 1. Görüşme soruları 
Otelinizde gerekli malzemelerin temini için bir satın alma bölümü var mı? 
Otelinizde tedarik ettiğiniz ürün türlerine göre izlediğiniz satın alma sürecini anlatır 
mısınız? 
Otelinizde yerine getirdiğiniz diğer görevlerin yanında satın almayı nasıl bir görev 
olarak tanımlarsınız? Başka bir ifadeyle satın alma size ne ifade etmektedir? 
Otelinizdeki müşteri memnuniyeti ile satın alma/tedarik arasında bir ilişki ya da 
etkileşim olduğunu düşünüyor musunuz? Bu yönde müşteri memnuniyeti ile satın 
almayı nasıl ilişkilendirirsiniz? 
Diğer görevlerle kıyasladığınızda satın almanın oteliniz açısından görece önemi nedir? 
Satın almalara/tedarike ilişkin bir fayda/maliyet analizi yapıyor musunuz? 
Ürün kategorilerine göre satın almayı ne sıklıkla yaparsınız? 
Satın alma kararını verirken yapılan satın almanın miktarı ya da tutarına göre bu karara 
katılanların sayısı değişiyor mu? 
Küçük ölçekli günlük satın almaları kim/kimler (hangi bölüm) yapıyor? 
Büyük ölçekli satın almaları kim/kimler (hangi bölüm) yapıyor? 

Ürün kategorilerine göre işletmenizde satın alma kararında nihai onayı kim /kimler 
(hangi bölüm) vermektedir?  
Muhasebe bölümü satın alma kararında ya da ürün seçimlerinde etkili oluyor mu? 
Otelinizdeki diğer bölümler satın alma kararında ya da ürün seçimlerinde etkili oluyor 
mu? (Hangi ürün kategorilerinde hangi bölüm daha etkilidir?) 

3.2. Verilerin Analizi 
Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi araştırmacının bir 

metin içeriğini sistematik sınıflandırma,  kodlama ve temaları belirlemesi yoluyla öznel 
olarak yorumladığı bir analiz yöntemidir. İçerik analizi hacimli olan nitel materyali 
alarak temel tutarlılıkları ve anlamları belirlemeye yönelik herhangi bir nitel veriye 
indirgeme ve anlamlandırma çabası girişimlerini ifade etmektedir (Patton, 2014, s. 453). 
İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere 
ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan verilerin önce kavramlaştırılması, daha sonra da ortaya 
çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan 
temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 227). 

İçerik analizini yapmak üzere konuya hâkim iki kodlayıcıdan yararlanılmıştır. 
Kodlayıcılar görüşme metinlerini ayrı ayrı okuduktan sonra analiz birimlerini 
belirlemek üzere otel işletmelerindeki satın alma süreçlerini detaylı bir şekilde 
incelemişlerdir. Çalışmanın tutarlılığının sağlanması açısından araştırmacılar kavramsal 
kategorilere beraber ulaşmışlardır. Ayrıca veri toplama ve analiz süreci tüm ayrıntıları 
ile betimlenmiştir. Bunun yanında, görüşme notlarından yapılan alıntılarda, görüşme 
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yapılan kişilerin cümleleri, yazım kurallarına uydurmak amaçlı bile olsa 
değiştirilmemiştir (Lewis, 2009). Kodlayıcılar görüşme metinlerini ayrı ayrı okuduktan 
sonra analiz birimlerini belirlemek üzere otel işletmelerindeki satın alma süreçlerini 
detaylı bir şekilde incelemişlerdir. Bu süreçte kodlayıcının cümleyi en anlamlı 
bileşenine ayırması beklenmektedir. Sonraki süreçte iki kodlayıcı analiz birimlerini 
farklı kategorilere ayırmaya çalışmışlardır. Benzer anlamlara sahip analiz birimleri aynı 
kategori içerisinde gruplandırılmıştır. Son olarak kodlayıcılar bütün kategorileri beş 
tema altında toplamışlardır. Bu temalar; satın alma bölümünün varlığı, algılanan önem, 
müşteri memnuniyeti, karar süreci ve satın alma merkezi’dir. Bu süreçler 
tamamlandıktan sonra kategoriler satın alma süreçlerini doğru şekilde yansıtacak 
şekilde etiketlenerek isimlendirilmişlerdir. Ayrıca her bir görüşme metni, araştırmacılar 
tarafından ayrı ayrı incelenmiş ve sonrasında araştırmacılar bir araya gelerek, ortak bir 
değerlendirme yapmışlardır. 

Nitel araştırmada geçerlik araştırmacının araştırdığı olguyu, olduğu biçimiyle ve 
olabildiğince yansız gözlemesi anlamına gelmektedir. Yıldırım ve Şimşek (2011, s. 256) 
araştırmacının elde ettiği verileri ve ulaştığı sonuçları teyit etmesine yardımcı olacak 
bazı ek yöntemler (çeşitleme, katılımcı teyidi, meslektaş teyidi vb.) kullanması 
gerektiğine vurgu yapmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada araştırmacılar, iki 
meslektaşından metinleri okumalarını ve gözden kaçırılmış analiz birimi olup 
olmadığını incelemelerini istemişlerdir. Bu noktada gözden kaçırılmış herhangi bir 
analiz birimi bulunmadığı ifade edilmiştir.  

4. BULGULAR ve YORUM  
Bulgular beş tema altında raporlaştırılmıştır. Bu temalar; satın alma bölümünün 

varlığı, algılanan önem, müşteri memnuniyeti, karar süreci ve satın alma merkezi’dir. 

4.1. Satın Alma Bölümünün Varlığı 
Otel işletmelerinde satın alma işlevinin eksiksiz yerine getirilebilmesi için işletme 

içinde satın alma bölümünün örgütlenmesi önemlidir. Türkay ve arkadaşları (2016, s. 
10) küçük işletmelerde satın alma için ayrı bir birimin varlığının çoğu zaman söz 
konusu olamayacağını, ancak büyük konaklama işletmelerinde bu işlevin ayrı bir bölüm 
olarak faaliyet göstermesi gerektiğini belirtmektedir. Araştırma bulgularına göre 
katılımcı altı işletmenin dört tanesinde, satın alma bölümünün bulunduğu belirlenmiştir. 
Satın alma bölümü bulunmayan işletmelerde satın alma işlevi otel müdürü ve ona 
yardımcı olan bir personel ve diğer işletmede ise operasyondan sorumlu görevli 
tarafından yapılmaktadır. İşletmesinde satın alma bölümü olmadığını belirten bir 
yönetici: 

“İşletmemiz 35 odalı küçük bir işletme. Otelde sadece oda kahvaltı 
hizmet veriyoruz ve restoranımız, mutfağımız yok. Dolayısıyla satın 
almayı doğrudan ben yapıyorum” (K1). 

İşletmelerin faaliyete açıldığı ilk dönemlerde yatırım maliyetlerinin yüksekliği, 
doluluk oranlarının henüz düşük olması ve ihtiyaç duyulan personel eksikliğinden 
dolayı satın alma bölümünün organizasyonu daha sonraki bir sürece bırakılarak, satın 
alma sorumluluğu bir başka yöneticiye verilebilmektedir. Bu noktada K5 “henüz bir 
satın alma bölümü yok” derken gelecekte bir satın alma bölümünün gerekliliğine vurgu 
yapmaktadır. 
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4.2. Algılanan Önem 

Satın alma işlevi tüm işletmeler için maliyet-fiyat dengesini belirleyen en önemli 
işlevlerden biridir (Türkay, Şengül ve Ocak, 2016, s. 11). Kothari ve arkadaşlarına göre 
bir konaklama işletmesi satışlarının yaklaşık %35’i oranında satın alma 
gerçekleştirmektedir. Aşırı rekabetin yaşandığı şehir otelciliğinde satın alma işlevi 
kârlılık açısından, temin edilen ürünün kalitesi açısından, işletme faaliyetlerinin 
performansı açısından, rekabet gücü geliştirme açısından oldukça önemlidir. Satın 
almanın önemine atfen katılımcılardan birisi:  

“Satın alma benim için kârlılığı ifade ediyor temel olarak…” (K2). 

Satın alma işlevi aynı zamanda sunulan hizmetin kalitesinin üst düzeye 
çıkarılması ve müşteri beklentilerinin karşılanması açısından da önemlidir. Kaliteli 
hizmetin sunulması ancak kaliteli malzeme ve ürünün temin edilmesi ile mümkün 
olabilmektedir. Bu doğrultuda bir katılımcı satın alma departmanının önemine şöyle 
vurgu yapmaktadır: 

“Satın alma departmanı otelin vaat ettiği hizmetleri yerine 
getirebilmesi için gerekli her şeyi sağladığından, benim nazarımda 
önemli bir departman.” (K3)  

Otel işletmelerinde sunulan hizmetin kalitesi ve sürekliliği, kaliteli ürün ve 
malzemelerin temin edilmesi ile mümkündür. Ancak satın alma yöneticisi veya 
sorumlusu diğer bölümlerden gelen taleplerin karşılanmasında her bölümün ihtiyaç 
duyacağı ürün ve malzemeler konusunda bilgi sahibi olamayacağından, diğer 
bölümlerle satın alma bölümü arasında iletişim oldukça önemlidir. Bu anlamda diğer 
bölümlerin talep ettikleri ürün ve malzemeleri doğru ve tam olarak belirlemeli, 
taleplerini hizmetleri aksatmayacak şekilde vaktinde satın alma bölümüne iletmeleri 
gerekmektedir. Bu ise ancak doğru ve etkin işleyen bir iletişim sisteminin kurulması ile 
mümkündür. İletişimin önemine atfen bir yöneticiye (K4) göre “satın alma iletişimdir”. 
Satın alma bölümünün diğer bölümlere sağlayacağı lojistik destek sayesinde diğer 
bölümlerin faaliyetlerini yerine getirebileceğine vurgu yapan (K5) “satın alma 
departmanı olduğu sürece ön departmanlar yaşayabilir” demektedir. 

4.3. Müşteri Memnuniyeti 

Otel müşterilerinin memnuniyetinin sağlanması ve müşteri değerinin oluşmasında, 
otelin fiziki koşulları başta olmak üzere, tüm hizmetin niteliğinin önemli bir yer tuttuğu 
tespit edilmiştir (Dube ve Renaghan, 2000, s. 62-72). İşletmeler sundukları ürün veya 
hizmetlere daha çok değer ekleyerek müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmaya 
çalışırlar. Bu doğrultuda Güler (2009, s. 75) otelin genel görünüm ve hizmet düzeyinden 
oda tasarımı ve banyo mobilyasına kadar her noktada müşterinin kendisine sunulan 
hizmet paketini değerlendirdiğini, buna göre beklentilerini şekillendirdiğini 
belirtmektedir. İç lojistik olarak ele alınan, işletmenin dışarıdan hammadde, yarı mamul 
ve ürün temini işletme içinde süregiden üretim sürecinde bu tedarik maddelerini hazır 
bulundurması işlemi, yine destekleyici bir satın alma ve tedarik sistemiyle birlikte 
hayata geçirilmekte ve sonuçta üretilen değere önemli bir katkı sağlamaktadır (Türkay, 
Şengül ve Ocak, 2016, s. 14). Satın almanın bu önemine atfen katılımcılar şunları ifade 
etmektedir: 
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“Misafir memnuniyeti ile satın alma doğrudan örtüşüyor bence. … 
Misafirin memnuniyetiyle ilgili geri kalan kısım da bence personelin 
bunu ne kadar iyi, bu malzemeyi ne kadar kullanıp misafire 
yansıtmasıyla alakalı.” (K3) 
“Kullandığımız ürünlerin kalitesi bakımından doğru ürün misafir 
beklentisini karşılıyor.” (K5) 

4.4. Karar Süreci 

Satın alma bölümü günlük faaliyetlerini yürütürken bazı birimler ve yöneticilerle 
yoğun bir işbirliği ve iletişim içinde olmak durumundadır. Çoğu konaklama 
işletmesinde satın alma kararları en nihayetinde genel müdürün onayından geçmektedir 
(Türkay, Şengül ve Ocak, 2016, s. 18). Satın alma öncesinde bütün hazırlıkları 
inceleyerek nihai kararı veren kişi otel müdürü veya genel müdürdür. Bir konaklama 
işletmesinde yapılan satın almanın önemli bir kısmı yiyecek içecek maddelerinden 
oluşur. Bu nedenle satın alma bölümü sorumlusunun yiyecek içecek yöneticisi ile yoğun 
bir iletişim içerisinde olması gerekir. Benzer şekilde kat hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu 
temizlik malzeme ve kimyasalları, teknik servisin ihtiyaç duyduğu malzemeler, önbüro 
ve diğer ofislerin ihtiyaç duyduğu ofis ve kırtasiye maddeleri için ilgili bölüm 
yöneticilerinin görüşünün alınması ve malzeme taleplerinin toplanması satın alma 
bölüm sorumlusunun görev alanındadır. Ancak nihai satın alma kararının verilebilmesi 
için genel müdür onayının alınması kaçınılmazdır. Bazı durumlarda, özellikle yüksek 
satın alımlarda işletme sahibinin veya patronun da karar sürecine dâhil olması 
gerekebilir. 

“Birkaç firmadan teklif alıyorum. Daha sonra genel müdürümüz ile 
paylaştıktan sonra yönetimin onayına sunuyoruz. Yönetimin onayından 
sonra işlemler yapılabiliyor” (K6). 

Karar sürecinde belirleyici unsurun kalite ve fiyat olduğu görülmektedir. Fiyat 
özellikle işletmenin kârlılığı ile ilişkilendirilmektedir. Ancak bu noktada işletmelerin 
kaliteden ödün vermedikleri anlaşılmaktadır. Bu noktada kararları etkileyen önemli bir 
unsur da zamanlamadır. Sipariş edilen ürünün teslimatının zamanında doğru miktar ve 
fiyatla yapılmasının işletmedeki diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde hayati bir 
öneme sahip olduğu belirtilmektedir.  

“Sunulan hizmetin en uygun ve kaliteli şekilde tedarikinin yapılmasını 
ve katma değerinin en yüksek şekilde işletmeye kazandırılmasını, doğru 
ürün, doğru fiyatla, doğru kalitede ama en önemlisi doğru zamanda 
işletmeme gelmesini sağlıyorum” (K3). 

Karar sürecinde alternatiflerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi otel işletmesinin 
ve bölüm yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu ürün ve malzemelerin tedariki açısından önem 
arz etmektedir. Bu doğrultuda bir katılımcı, pazar araştırmasına dikkat çekmektedir:  

“Pazar araştırması yapıyoruz. İhtiyaca göre miktar belirliyoruz. Sonra 
birkaç firma aranıyor. Daha önce bizimle çalışmış firmaların kayıtları 
ve iletişim bilgileri var. Güncel fiyat tekliflerini talep ediyoruz” (K1). 
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4.5.  Satın Alma Merkezi 

Satın alma merkezi, satın alma sürecine katılan ya da bu süreci etkileyen, otel 
işletmesinin farklı bölümlerinde bulunan kişilerden oluşan bir grup olarak 
tanımlanmaktadır (Sheth, 1973; Osmanbekov, Bella ve Gilliland, 2002). Otel işletmeleri 
temel ürün olan konaklama hizmetinin sunumunda pek çok ürün ve malzemeye ihtiyaç 
duymaktadırlar. Otel işletmesinin organizasyon yapısına ve sunduğu ek hizmetlere göre 
ihtiyaç duyulan satın alma merkezinin kapsamı da değişiklik göstermektedir. Yönetsel 
açıdan otel işletmesindeki her bir bölümde ihtiyaç duyulan ürün ve malzemenin 
özellikleri farklılık gösterdiğinden her bir bölümün ihtiyaç duyduğu ürün veya 
malzemenin türü, cinsi, kalitesini en iyi bilen de o bölümün yöneticisi ve çalışanlarıdır. 
Bu noktada araştırmaya katılan satın alma yöneticilerinin ve sorumluların tamamı 
tedarik sürecinde ilgili bölüm yöneticisi ile istişare halindedir.  

“İhtiyaç duyulan ürün özelliklerini belirleyenler, en üstten başlarsak 
ilgili departman müdürleri ilk etapta…” (K2). 
“Benden daha tecrübeli olduğuna inandığım, yani mesleki olarak.. 
tecrübe olarak inandığım herkese danışırım, her departman müdürüne 
danışırım. Her departman çalışanına danışırım” (K3). 

“Öncelikle departman müdürleri taleplerini iletiyorlar.  Genel 
müdürün verdiği bütçeye göre biz o talebin çalışmasını yürütüyoruz” 
(K6). 
“Otel müdürü, departman müdürleri genel müdürümüz hep beraber 
istişare edip karar veriyoruz.” (K4) 

Araştırma bulguları satın almanın büyüklüğüne göre satın alma merkezinin 
boyutlarının çeşitlilik gösterdiğine vurgu yapmaktadırlar. Küçük ölçekli satın almalarda 
satın alma yöneticisi veya sorumlusu tek başına karar verebilirken, satın almanın 
miktarı ve parasal tutarı arttıkça sürece dâhil olan insan sayısı ve nihai onay mercii 
değişmektedir. Bir katılımcıya göre: 

“Departman müdürleriyle onay veriyoruz. Yani onların kararlarını 
fikirlerini alıyorum mutlaka. Satın almada nihai onayı genel 
müdürümüz ve satın alma direktörümüz veriyor” (K6). 

“Miktar ve meblağ önemli. Yüksek meblağlı satın almalarda satın 
almacının bir üstünün karar alması bence doğrudur” (K3) 

Satın alma merkezinde önemli bir işlev gören kişilerden biri de işletme patronu 
veya sahibidir. Özellikle yüksek tutarlı satın almalarda patronun nihai karar verici 
olarak işletmede önemli bir işlev gördüğü görülmektedir. Bu durum aslında işletmelerde 
profesyonel yaklaşımdan uzak bir yönetişimin uygulandığını göstermektedir.  

“Büyük çaplı yatırımlarda, büyük tutarlı yatırımlarda nihai karar otel 
müdüründe veyahut ta daha büyük bir yatırımsa bu doğrudan patronda 
oluyor” (K4). 
“Satın alma kararında nihai onayı işletme sahibi ve ben veriyorum” 
(K1). 
Satın almada tedarikçilerin seçilmesi, tekliflerin toplanması, sipariş koşullarının 

belirlenmesi daha çok satın alma yöneticisi ve sorumlusunun görevlerindendir.  
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“Tekliflerin toplanması, değerlendirilmesini ilk başta biz yapıyoruz” 
(K2)  
“Satın alma müdürü olarak teklifleri ben alıyorum ve ben 
onaylıyorum” (K3). 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Satın almanın otel işletmelerindeki önemine atfen bu çalışmada şehir otellerinde 
satın alma işlevine ilişkin yapılmış bir çalışmanın sonuçları rapor edilmiştir. Yapılan 
çalışmada görüşülen otellerin dördünde satın alma bölümünün olması aslında satın alma 
ve algılanan önemi hakkında bazı ipuçları vermektedir. Özellikle söz konusu bölümün 
varlığı rekabet avantajı açısından ele alındığında, satın alma bölümü bulunmasına karşın 
işletmelerin bu yönetim işlevinin yeri ve konumu açısından daha geleneksel bir bakış 
açısına sahip olduğu görülmektedir. Otel işletmelerinde yapılan satın almanın 
müşterilerin kalite algıları ve memnuniyetlerine önemli katkısı göz önünde 
tutulduğunda satın alma bölümünün bu işletmeler için hayati önemde olduğunu 
söylemek mümkündür. 

Satın almanın algılanan önemi açısından otel yöneticilerinden elde edilen yanıtlar 
çerçevesinde konuya yaklaşıldığında satın almanın otel yönetimlerince önemli bir işlev 
olarak algılandığı belirlenmiştir. Ancak araştırmanın bulguları ayrıntılı bir şekilde 
incelediğinde kavrama ilişkin bakış açısının ilişkisel değil işlemsel odaklı olduğu ve 
satın alma bölümünün henüz stratejik rolü olan bir işlev olarak görülmediğini söylemek 
mümkündür. Bunun ötesinde özellikle katılımcılardan birinin satın almayı iletişim 
olarak tanımlaması aslında ayrıca dikkat çekicidir. Çünkü yapılan satın almanın vaat 
edilen kaliteli hizmetin bir tamamlayıcısı olarak işletmenin iletişim stratejisine 
bulunacağı katkı burada ifade edilmektedir. Bununla birlikte satın alma işlevinin sağlıklı 
bir şekilde yerine getirilebilmesi açısından tedarikçilerle ve diğer firmalarla kurulacak 
etkin iletişimin önemi de bu ifadede yatmaktadır. Bu yönde özellikle iletişim ve satın 
alma arasındaki ilişkinin kurulabilmiş olması üzerinde durulması gerekmektedir ki bu 
durum daha ayrıntılı bir çalışmanın tanımlanmasını gerektirmektedir.  

Çalışma sonuçları müşteri memnuniyeti açısından ele alındığında, müşteri 
memnuniyetinin sağlanması ve müşteri değerinin oluşmasında otellerde sunulan fiziki 
koşulların önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle toplam müşteri 
memnuniyetine ulaşılmasında yapılan satın almanın katkısının bulunduğu ifade 
edilebilir. Bu açıdan özellikle görüşülen katılımcıların memnuniyet ve satın almanın 
doğrudan ilişkili olduğunu ifade ettikleri görülmüş ve her iki kavramın doğrudan ilişkili 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Karar süreci aslında biçimsel bir süreçtir. Bu sürecin nasıl gerçekleştiği ve sürece 
kimlerin hangi koşulda katıldığı bilinmelidir. Görüşülen otellerde satın almaya farklı 
bölümlerden kişilerin katıldığı ve satın alma bölümünün genel olarak ürünün satın 
alınması ve teslimatıyla ilgili işleri üstlenen bir taktik fonksiyon olarak değerlendirildiği 
anlaşılmaktadır. Karar sürecinin tüm aşamalarının gerçekleştiği satın alma işleminde 
genel müdür seviyesindeki otel yöneticisinin satın almayı onaylaması, süreç içinde satın 
alma bölümünün diğer bölümlerle iletişim içinde olması ve nihai karara bu bölümlerin 
de katılımlarının sağlanması aslında “satın alma merkezi-buying center” kavramının 
biçimsel olmayan bir şekilde tanımlandığını göstermektedir. Öte yandan kimi satın 
almaların patrona veya işletme sahibine danışılarak yapılması özellikle bağımsız 
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işletmelerde profesyonel yönetim yaklaşımlarından uzak bir durum olarak 
görülmektedir. Bu bağlamda, özellikle patronun veya işletme sahiplerinin otel 
yöneticilerine tam bir yetki ve sorumluluk devrini yaparak işletmelerinde daha iyi bir 
yönetişimin sağlanmasına katkı sağlamaları önem arz etmektedir. Ancak konuya ilişkin 
yapılacak benzer çalışmalarla bu merkezdeki rol tanımlarının oteller için ortaya 
konulması gerekmektedir.  

Araştırmanın bulguları, otellerde satın almanın önemli olduğuna işaret etmekle 
birlikte satın almaya verilen önem açısından kavramın hala taktik düzeyde ele alındığını 
ve işlemsel bakış açısıyla konuya yaklaşıldığını göstermektedir. Satın alma ile rekabet 
avantajı arasında henüz açıkça bir ilişkinin kurulamamış olması dikkat çekicidir. Bunun 
yanı sıra kavramın iletişim ile ilişkilendirilmesi toplam işletme stratejine katkısını 
ortaya koymak açısından ilginçtir. Ancak bu konuya hala sınırlı bir yaklaşım vardır.  

Eskişehir özellikle 2000li yıllarla birlikte belediyecilik anlamında yapılan 
projelerle turizm anlamında önemli bir gelişim sağlayan bir kenttir. Şehir içerisinde 
metruk bir halde bulunan Osmanlı dönemine ait Odunpazarı evlerinin restore edilerek 
turizm amacıyla projelendirilmesi, temalı parkların yapılması, Porsuk Çayı temizlik ve 
düzenlemeleriyle Eskişehir kültür turizmi anlamında özellikle yerli turistlerden yoğun 
talep gören bir kent durumuna gelmiştir. Bu gelişmelerle birlikte geçmişte yalnızca 
şirket çalışanlarına hizmet veren şehir otellerinin pazar yapısı değişiklik göstermesinin 
yanında kentteki turizm potansiyeline paralel olarak yeni oteller açılmaya başlanmıştır. 
Dolayısıyla rekabetin niteliği değişmiştir. Bu anlamda yeni ve güçlü rakiplerle karşı 
kaşıya kalan oteller için müşteri memnuniyeti ve bağlı olarak sunulan imkânların önemi 
artmış, böylelikle müşteri memnuniyeti bir rekabet aracı haline dönüşmüştür. Müşteri 
memnuniyetinin sağlanmasında önemli temellerden biri olarak görülen satın alma işlevi, 
bu oteller için bir yan işlev olmaktan çıkmıştır. Araştırma sonuçları Eskişehir’deki 
otellerin satın almaya bakış açılarının değiştiğini ve artık bu işlevin temel işlev olarak 
kabul edildiğini göstermektedir.  

Bu çalışmada şehir otellerinde uygulanmakta olan satın alma süreci ele alınmış ve 
nitel araştırma tasarımı kapsamında toplam altı işletme ile görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Bu unsurlar araştırmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla 
bundan sonraki çalışmalarda daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerekmektedir. 
Yapılacak yeni çalışmalarda, özellikle zincir oteller ile bağımsız oteller arasında satın 
alma işlevine ilişkin karşılaştırma olanağı veren çalışmaların yapılması konuya ilişkin 
kapsamlı bilgi üretimine katkı sağlayacaktır. Benzer şekilde şehir otelleri ile sayfiye 
otellerinde satın alma işlevine ilişkin araştırmalar da yapılabilir. Yapılacak yeni 
araştırmalar otel işletmelerinde hayati öneme sahip satın alma işlevine ilişkin bilgi 
birikimini destekleyerek işletmelere ve karar alıcılara yardımcı olabilme potansiyeli 
taşıyacaktır.  
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Extensive Summary 

Introduction 
Apart from their qualities, businesses need a purchasing capability (competency) 

in order to operate and sustain their existence. While purchasing was evaluated on the 
basis of total costs of purchased products in the past, lately impacts of purchasing on 
customer satisfaction and perceived value have been an important topic of concern, and 
this fact denotes the changing facets of discussions on the importance of purchasing. 
Since purchasing has a direct impact on the effectiveness, quality and productivity, it is 
assumed to be a strategic function for the hotels. It becomes even important due to 
increasing number of hotel businesses and the competition. Consequently, there has 
been an increasing interest in academics on purchasing function in hotels.  

There is still gap on the functioning of purchasing, especially in different hotel 
businesses. Therefore, the current study aims at examining functions of purchasing in 
urban hotels as an important component of the service industries. In this regard, a 
descriptive research has been conducted in urban hotels located in Eskisehir. In-depth 
interviews were used to collect data, and they were analyzed by the content analysis. 
The findings were discussed in the conclusion section and implications were drawn.   

Methodology 
The study employed in-depth interviews to collect data. A stringent qualitative 

approach with in-depth interviews in the methodology facilitates the process of building 
an objective and holistic view of the phenomenon of interest. Semi-structured 
interviews are often the sole data source for a qualitative research project and are 
generally organized around a set of predetermined open-ended questions, with other 
questions emerging from the dialog between interviewer and interviewee/s (DiCicco-
Bloom and Crabtree, 2006). Snowball sampling was used as the sampling method in 
approaching the participants. This study contacted and interviewed six hotel managers. 
The sample size of a qualitative research is determined by data saturation, which is 
reached when no new information is discovered on the issue. Open-ended questions 
were prepared on the basis of extensive literature review. Content analysis was used to 
analyze the data. This technique is a research method for subjectively interpreting the 
content of text data through the systematic classification process of coding and 
identifying themes or patterns. Two coders were invited to perform content analysis. 
They read the data repeatedly and individually screened the task of purchasing. Further, 
they collaborated to determine units of analysis, and they grouped all categories into 
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five themes: existence of purchasing department, perceived importance, customer 
satisfaction, decision process and buying center.  

Findings 

Existence of Purchasing Department 
Study findings showed that four out of six hotels had formal purchasing 

department. Purchasing in the remaining two hotels was conducted by the hotel 
manager and with a member of a staff who was responsible in purchasing function. The 
main reason for not organizing a separate purchasing department was found to be the 
size of the business. In this regard, one of the managers (K1) noted that “We serve room 
and breakfast, that we don’t have a restaurant kitchen. Therefore, personally I deal with 
purchasing”. The other manager (K5) claimed that they were planning to organize a 
purchasing department in a near future.  

Perceived Importance 

Hotel purchasing is important in terms of profitability, quality and performance of 
services rendered, and developing competitive strength. Hotel managers associated 
purchasing with profitability. They also related the importance of purchasing with the 
quality and continuity of the services. In this regard, K3 claimed that “purchasing 
represents an important department since it provides everything needed to deliver the 
promise of the hotel”. Collecting demand from other departments, processing and 
placing the order requires an intensive communication among the departments, 
purchasing department and the suppliers. This conceptualization was found to be well-
understood by the respondents. K4 underlined the importance of communication, and 
expressed that “purchasing is communication”. 

Customer Satisfaction 

Purchasing plays an important role in satisfying the customer needs and creating 
customer value. As such, the service environment and the goods served to customers in 
hotels are supplied by the purchasing department, and the service quality is dependent 
on quality and timely supply of these goods. This relation between customer satisfaction 
and purchasing was found to be appreciated by the respondents, and they associated 
customer satisfaction with the purchase of righteous goods. In this vein, K5 noted that 
“the right good should meet the guest expectations”. 

Decision Process 

Eventually, purchasing is one of several departments organized in hotels. 
Decisions regarding purchasing is ultimately under the control of general decisions. 
Study results showed that purchasing managers work in collaboration with other 
department heads while choosing the right products and the right quantity on the basis 
of currents stocks. Purchasing department in the hotels performed all necessary 
processes before the ultimate decision was given. Purchase order was finally presented 
to the approval of the hotel manager. In this regard, K6 noted that “I collect proposals 
from several firms. I share the information to our general manager, and present it to 
management for approval. After the management’s confirmation, I start the orders”. In 
some cases of bulk purchase, the decision was also presented the owner of the hotel for 
the final decision.  
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Buying Center 

Hotels demand various goods and products to render their proposed services. As 
noted earlier, this process requires a collaborative and a communicative approach. This 
process further requires direct contribution of department heads in decision making, 
since each manager is well-informed about the needs of their departments. Study 
findings revealed that participants were aware of this connection between purchasing 
department and other departments. Participants noted that it was the department heads 
who exactly know what their departments needed. Therefore, they explained that they 
needed assistance of department heads in order to select and order the right goods. 
Accordingly, they consulted department heads in every aspect of purchasing function. 
Moreover, it was seen that the quantity of purchasing was an important consideration 
that determined the number of participants in buying. 

Conclusion 

Study results suggest that urban hotels mostly have a separate purchasing 
department and this is dependent on the size of the hotel. It is also seen that hotels place 
importance in purchasing due to its role in supplying the necessary goods and materials 
to render quality service and meeting customer expectations. Purchasing is also 
associated with customer satisfaction. However, study results show that purchasing in 
hotels is operational rather than relational, and is currently far from being a strategic 
function. Hopefully, there is awareness among hotels about the communicative role of 
purchasing function. Additionally, it is seen that various departments contribute to the 
decision processes, especially during the initial phases of purchasing. Final decision is 
mostly dependent on the general manager, and sometimes the business owner takes the 
responsibility. It is also understood that hotels are aware of the importance of 
purchasing, but they apply a tactical approach rather than a strategic one.  

This study is limited to urban hotels located in Eskisehir, and also limited with a 
small sample. Therefore, further studies are needed for depicting a broader 
understanding of purchasing function in hotels. Similarly, comparative studies have the 
potential to deepen our understanding on purchasing in hotels.  
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Özet 

Tüketiciler farklı amaçlarla ve farklı ihtiyaçlarını karşılamak için alış veriş 
yaparlar. Alış veriş sonrasında ise bazen dış faktörlerin etkisi bazen de duygusal 
nedenlerden dolayı pişmanlık duyabilmektedirler. Bu araştırmada tüketicilerin alış 
verişleri sonrasında yaşadıkları pişmanlıkları incelenmeye çalışılmıştır. Hem 
pişmanlığın nedenleri hem de tüketicilerin pişmanlığın giderilmesine ilişkin tepkileri 
incelenmiştir. Bu amaçla hazırlanan anket formu Adıyaman’da cevaplamaya gönüllü 
olan kişilere uygulanmıştır. Çalışmanın evrenini Adıyaman merkez ilçesi 
oluşturmaktadır. Kolayda örneklem yöntemi ve betimsel tarama modeliyle veriler 
toplanmıştır. Uygulama sonucunda geçerli 314 anket formu elde edilmiştir. Veriler 
istatistiki analizlere tabi tutulmuştur ve sonuçta tüketicilerin alış veriş sonrasında fiyat 
indirimi olduğunu gördüklerinde pişman oldukları görülmüştür. Pişmanlık sonucunda 
en çok gösterdikleri tepkiler o mağazadan alış veriş yapmaktan vazgeçme ve 
çevreleriyle bu durumu paylaşma şeklinde olmuştur. Tüketicilerin yaşları, cinsiyetleri, 
medeni halleri ve eğitimleri pişmanlık duyulan konularda ve pişmanlığa ilişkin 
tepkilerinde anlamlı farlılıklar olduğu da görülmüştür. Bu çalışma sonucundan 
perakende satış yapan işletmelerin faydalanması beklenmektedir.  
Anahtar kelimeler: Pişmanlık, tüketici davranışı, memnuniyetsizlik, şikâyet 

Abstract 
Consumers engage in purchasing activities for meeting their needs or for various 

other purposes. They might sometimes experience regret after a purchase either due to 
external factors or emotional reasons. This study attempts to analyze post-purchase 
consumer regret and investigates the reasons for regret as well consumers’ coping 
responses in the face of regret. A questionnaire prepared to that end was administered 
to volunteers in Adiyaman. The universe of the study was the central district of 
Adiyaman. Data were gathered by means of convenience sampling method and 

1 Bu çalışma 13-15 Ekim’de Elazığ’da yapılan Asoscongress’de özet bildiri olarak sunulmuştur. 
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descriptive survey model. As a result, 314 valid questionnaire forms were returned. 
Statistical analyses were performed on the data and it was revealed that consumers 
experience regret if prices go down after their purchases.  Most of the time, they either 
give up purchasing from that certain store or share this experience with friends and 
family in response to such regret. Furthermore, it was found out that the reasons and 
relevant responses to regret vary considerably depending on age, gender, marital status 
and level of education. Retailers are expected to utilize the results of the current study.  

Keywords: Regret, consumer behavior, dissatisfaction, complaint. 
GİRİŞ 

Hayatın devamı, ihtiyaçların karşılanması belki de psikolojik nedenlerden dolayı 
tüketiciler sık sık alış veriş yapmaktadırlar. Alış veriş faaliyetine taraflar açısından 
bakıldığında tüketici, beklentilerinin tam olarak karşılanması ve sonuçta memnuniyet 
beklemekteyken satıcı ise memnun edilmiş ve sadakati hedeflenen tüketicilere sahip 
olmak istemektedir. Fakat her alış verişte bunlar elde edilemez. Bazen de tüketicide alış 
veriş sonrasında memnuniyetsizlik ortaya çıkmaktadır. Bu memnuniyetsizlik pişmanlık 
olarak da ifade edilebilmektedir. Pişmanlığın olması ve uygun bir biçimde 
giderilmemesi özellikle işletme için önemli bir kayıp olmaktadır. Çünkü pişman olan 
müşteri o işletmeden alış veriş yapmaktan vazgeçmekle kalmayacak belki çevresindeki 
insanlarla da bu durumu paylaşarak onların da potansiyel müşteri olmasını 
engelleyebilecektir. Bu yüzden işletmelerin varlıklarının devamı için müşteri 
memnuniyeti konusuna önem vermeleri gerektiği açıktır. Başka bir ifadeyle işletmeler 
açısından müşterilerin pişman olmamasının sağlanması önem arz etmektedir.  

Tüketici mağazada bir ürünü alma aşamasında, alıp almama ikilemi arasında 
kalıp, almama sonucunda “keşke satın alsaydım”, satın alma sonrasında ise “keşke satın 
almasaydım” sonucu ile karşı karşıya kalabilir. Her iki durum da pişmanlık duygusu 
içermektedir. Alış veriş sonrası tüketicide oluşan pişmanlık bir şekilde satıcı işletmeye 
de yansıyacak hatta üretici firmaya bile yansıması söz konusu olabilecektir. Satıcı firma 
müşteriyi elinde tutabilmek, tekrar satın almasını sağlayabilmek amacıyla kendisinden 
kaynaklı olmasa bile pişmanlık sonucu tüketiciden gelen tepkileri dikkate almak ve 
çözüm odaklı bir yol izlemek durumundadır. 

Bu çalışmada tüketicilerin alış veriş sonrası yaşadıkları pişmanlığın neden 
kaynaklandığı ve pişmanlık sonrası ne tür davranışlar sergiledikleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu amaçla “Tüketiciler alış veriş sonrası hangi durumlarda pişmanlık 
duymaktadır?”, “Pişmanlık duyan tüketiciler pişmanlıklarını azaltmak veya yok etmek 
için hangi davranışları sergilemektedirler?” ve “Bu durum tüketicileri psikolojik olarak 
nasıl etkilemektedir?” şeklinde belirlenen problemlere cevap aranmaya çalışılmıştır. 

LİTERATÜR 
Her satın alma, tüketici açısından yeni bir tecrübe ile yeni bilgilerin elde edilmesi 

sonucunu ortaya çıkarır. Elde edilen bilgiler sonraki satın almalarda tüketicinin daha 
doğru karar vermesine zemin hazırlar. Bilgi açısından güçlü konuma gelen tüketici, son 
olarak kendi iç dünyasında ürünün vereceği tatmin, üründen kurtulma,pişmanlık vb. 
duygusal içerikli konularla ilgilenmeye başlar (Koç, 2008:304). Duyguların karar 
almada çok önemli olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Alınan karar doğrultusunda 
istenen veya beklenilen bir sonuç ile ortaya çıkan olumsuz bir sonuç karşılaştırılmaya 
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başlandığı anda başlayan pişmanlık sık hissedilen bir duygudur (Lin ve Huang, 
2006:293-294). 

Yaygın olarak kabul gören tanıma göre pişmanlık talihsizlik, sınırlama, kayıplar, 
eksiklikler veya hatalar yüzünden az veya çok acı veren ve üzüntü hissettiren duygusal 
durum olarak ifade edilmektedir (Patrick, Lancellotti ve De Mello, 2003:241; Patrick, 
Lancellotti ve De Mello, 2009:464). Pişmanlık ile, bitmiş bazı şeyler ile 
tamamlanmamış bazı şeyler hakkında duyulan üzüntü duygusu anlatılmaktadır. 
Belirsizlik ve bilgi eksikliği sonucu mahrum kalınan alternatif ile seçilen sonuç 
karşılaştırıldığında negatif duygusal duygu (pişmanlık) ortaya çıkar (Shih ve Schau, 
2011:243). 

Zeelenberg ise pişmanlığı, “farklı karar vermiş olsaydık gerçekleşecek veya hayal 
edilen durum mevcut durumdan daha iyi olabilirdi” şeklinde tecrübe ettiğimiz negatif 
bilişsel temelli bir duygu olarak tanımlarken (Mannetti, Pierro ve Kruglanski, 
2007:187), Roese (2000) pişmanlığı “negatif bir duyguya dayalı olarak kendine karşı 
olgusal bir çıkarım” olarak tanımlamış vegeçmişte bir şeyi farklı yapmış olmayı veya 
yapmayı vurgulayan, bu yüzden kötü bir kararın sonuçlarını ve süreçlerini yansıtan hoş 
olmayan bir duygu olarak ifade etmiştir. Bu duygu kendinin suçlama ile bağlantılıdır 
(Akt. Patrick, Lancellotti, ve Hagtvedt, 2009:183). 

Landman (1993) ise pişmanlığı kişiyi etkileyen her türlü eksiklik, hata, kayıp vb. 
olumsuzluk sonucu kişinin kendisini üzgün hissetmesine neden olan az ya da çok acı 
verici bilişsel ve duygusal bir durum olarak tanımlamıştır. Pişmanlık insanı iki farklı 
şekilde etkileyebilir. Birincisi, karar verildikten sonra, ikincisi ise karar verilmeden 
önce. Her iki durum insan davranışlarını etkilemekte ve daha sonraki davranış 
kararlarına da yansımaktadır  (Akt. Zeelenberg, Beattie, Plight ve Vries, 1996:148).  

Genel olarak tüketicilerin satın alma kararlarına bakıldığında, pişman oldukları 
satın alma kararlarının olduğu görülmektedir. Örneğin bir tüketici mevcut iki 
seçenekten birini sonraya bıraktığında, karar vermiş olduğu seçenekten dolayı veya 
tercih etmediği seçenekten dolayı pişmanlık duyabilir. Ayrıca satın alma veya almama 
zamanlamasından dolayı da pişmanlık yaşayabilir. Başka bir ifadeyle, şimdi değil de 
daha sonra satın alırım düşüncesiyle ileriki bir zamana satın almayı bıraktığında mevcut 
şartları (fiyat, kalite, kredi vb.) veya ürünü bulamayacağından pişman olabilir 
(Simonson, 1992:105). 

Bir kişinin pişmanlık hissetmesi için önce alternatif sonuçları ortaya koymalı ve 
karşılaştırmalıdır. Sonuçların ilk verileri kişiyi tatmin edebileceği gibi beklenen bir 
pişmanlığa da sürükleyebilir. Kesin olumsuz sonuçtan kaynaklanan pişmanlığın aksine 
beklenen pişmanlıklar da olabilir (Shih ve Schau, 2011:243). 

Tüketici pişmanlığı yanlış marka, miktar, fiyat veya satın alma zamanı seçimi ile 
ilişkili olabilir. Birisi seçtiği sonuç ile tercih ettiği ancak vazgeçtiği sonucu 
karşılaştırdığı zaman kendini suçlamaya başladığında pişmanlık oluşur. Satın alma 
sonrası pişmanlık memnuniyeti azaltır. Bu nedenle tüketiciler seçim yaparken 
pişmanlıktan kaçınmayı denerler. (Abendroth ve Diehl, 2006:343). 

Pişmanlık insanların inkar etme, bastırma vb. yollarla rahatsız olup, kaçınmak 
istedikleri ve bunun için tecrübe gerektiren caydırıcı bilişsel bir duygudur. Geleneksel 
olarak pişmanlık, var olan durum ile olması gereken durumun karşılaştırılması 
sonucunda ortaya çıkan acı verici bir his olduğu bilinmektedir. Diğer bir ifadeyle, 
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istenen olumlu sonuç ile var olan olumsuz sonucun karşılaştırılmasında pişmanlık 
ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç üzüntü olarak da bilinmektedir. Bu durum sonuçta, neyin 
satın alındığı ile neyin satın alınabileceği arasındaki karşılaştırmalı bir değerlendirmenin 
sonucunda ortaya çıkan pişmanlık olarak ifade edilmektedir (Lee ve Cotte, 2009:456). 

İnsanlar pişmanlığı azaltmak veya pişmanlıktan kaçınmak için çok isteklidirler. 
Pişmanlıktan kaçınmak için ürün seçimlerini veya ürün satın alma zamanlarını 
değiştirebilirler (Tsiros, 2009:1041). Ayrıca pişmanlığı en aza indirmek için motive 
olmaya çalışır ve plan yapıp plana uygun alış veriş yaparak pişmanlık riskini azaltmayı 
hedeflerler (Spears, 2006:58). 

Pişmanlığı azaltmak için riskten kaçınma veya riski azaltma yöntemlerinden biri 
kullanılabilir. Gerçek karar verilmeden önceki süre boyunca, pişmanlık iki potansiyel 
seçim arasındaki karşılaştırmadan yani seçilen sonuç ve kaçınılan sonuç arasındaki 
karşılaştırmadan kaynaklanır. Pişmanlık itici bir durumdur ve verdiği üzüntüyü 
azaltabilmek hem riskten kaçınmaya hem de risk seviyesini araştırmaya bağlı olabilir. 
Yani tüketiciler pişmanlık yaşamamak veya minimum seviyede etkilenmek için riskten 
kaçınabilir veya kendilerini çok fazla üzmeyecek seviyede riske girebilirler (Spears, 
2006:59). 

Tüketiciler herhangi bir mal veya hizmeti satın aldıklarında ilk olarak ondan ne 
derecede fayda sağlayacağı hususunu değerlendirir (İslamoğlu ve Altunışık, 2008:47). 
Satın almada müşterinin aldığı mal veya hizmetten beklediği fayda ile elde ettiği fayda 
arasındaki fark memnuniyet veya memnuniyetsizliği ortaya çıkarmaktadır. Mal veya 
hizmet müşterinin beklentilerine cevap veriyor veya daha fazlasını içeriyor ise 
memnuniyet, aksi durumda ise memnuniyetsizlik veya pişmanlık duygusu oluşacaktır 
(Karafakıoğlu, 2006:106). Diğer bir ifadeyle tüketici aldığı üründen kazanım 
sağladığında satın almanın doğruluğu ve tatmin sonucuna ulaşır. Ürün beklentilerin 
altında kaldığında ise tatminsizlik ve pişmanlık ortaya çıkar. Ancak tatmin dinamik bir 
yapıya sahiptir. Herhangi bir zaman diliminde bir ürün tüketiciye fayda sağlarken, başka 
bir zaman diliminde fayda sağlamayabilir. Bu durum tüketicinin alım gücünden veya 
rakip işletmelerin ile sağlanan kredi imkanlarından kaynaklı olarak ortaya çıkabilir 
(İslamoğlu ve Altunışık, 2008:47). Bir çok tüketici hem memnuniyeti hem de 
pişmanlığı satın alma öncesi değerlendirmede bulundukları gibi satın alma sonrasında 
da değerlendirmede bulunurlar (Keaveney, Huber ve Herrmann, 2007:1207). 

Memnuniyet tecrübe edilmiş sonuçlardan elde edilen bilgilere bağlıdır. İnsanlar 
elde ettikleri sonuçları değerlendirirken, ortaya çıkan sonuçlar ile olması gereken 
sonuçları karşılaştırdıklarında farklı bir seçeneğin tercih edilmiş olması durumunda 
farklı bir sonuca ulaşabileceklerini düşünürler. Bu sözde karşı olgusal karşılaştırmalar 
pozitif ya da negatif duygular üretebilir. İnsanlar elde edilen bir sonuç ile istenen daha 
üstün bir sonucu karşılaştırdıklarında genellikle pişmanlık duygusu veya daha az 
memnuniyet ortaya çıkar ki bu yukarı doğru karşılaştırma olarak adlandırılmaktadır. 
Tersine elde edilen bir sonuç ile gerçekleşmesi muhtemel daha kötü bir sonucu 
karşılaştırdıklarında ise genellikle rahatlama veya sevinç duyguları ortaya çıkar ki bu ise 
aşağı doğru karşılaştırma olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca araştırmalar yukarı doğru 
yapılan karşılaştırmaların aşağı doğru yapılan karşılaştırmalara göre daha fazla etkiye 
sahip olduğunu göstermiştir (Cooke, Meyvis ve Schwartz, 2001:448). 

Duygusal araştırmalar memnuniyetsizliği “öfke, nefret ve tiksinti ile ilgili 
olumsuz bir terim” olarak açıklamıştır. Pazarlama literatüründe ise memnuniyetsizlik 
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öfke ile hoşnutsuzluk arasındaki anlamlı bir ilişki olarak rapor edilmiştir. Öte yandan 
pazarlama ve duygusal literatür bu özel duyguların kendine has davranış ve bunlarla 
ilişkili davranışsal eğilimlerin olduğunu belirtmiştir. Örneğin müşteri 
memnuniyetsizliğini inceleyen araştırmalar şikayet konusunda memnun olan 
müşterilerin memnun olmayanlara göre daha pasif olduklarını bulmuşlardır (Bougie, 
Pieters ve Zeelenberg, 2003:377). 

Önceleri pişmanlık terimi genellikle yapılmış veya yapılmamış bir şey üzerine 
yaşanan hayal kırıklığı veya üzüntü duygusu yerine kullanılmıştır. Üzüntü hem gerçek 
sonuçlar ile alternatif sonuçların karşılaştırılmasından hem de sorumluluk hissi veya 
kendini suçlamadan oluşan hayal kırıklığının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir 
(Simonson, 1992:105). Pişmanlığın daha açık ve anlaşılır olması için hayal 
kırıklığından farklı olduğunu belirtecek hususların ortaya konması yararlı olacaktır. 
Bunun için pişmanlığı hayal kırıklığından ayırt etmeyi sağlayacak sorumluluk, kendini 
suçlama ve karşılaştırmalı düşünce bileşenlerinin incelenmesi gerekmektedir (Lee ve 
Cotte, 2009:456-457). 

Pişmanlık seçimlerin olumsuz sonuçları için hissettiğimiz ve içinde sorumluluk 
duygusunu barındıran bilişsel olarak zenginleştirilmiş bir duygu olarak tanımlanabilir. 
Tersine hayal kırıklığı, içinde kişisel sorumluluğun olmadığı, beklenmedik olumsuz bir 
sonuçla ilişkili bir duygudur. Pişmanlık içinde sorumluluk duygusunu barındıran hoş 
olmayan bir duygu olduğu için tekrarını en aza indirmek amacıyla yeni bir seçim 
kararında geçmiş deneyimlerin dikkate alınması gerekmektedir (Coricelli, Critchley, 
Joffily, O’Doherty, Sirigu ve Dolan, 2005:1255). 

Hayal kırıklığı ve pişmanlık karşılaştırılması yapılmak istendiğinde farklılık iki 
açıdan ortaya konabilir. Birinci olarak belirgin amaçlara, eylem eğilimlerine, 
düşüncelerine ve her bir duygu ile birleşen hislere sahip olan özel fikirler inşa etmedir. 
Genel olarak hayal kırıklığını yaşamış insanlar negatif deneyimlerini uzaklaştırma 
eğiliminde iken pişmanlığı yaşamış insanlar geçmiş olaylar hakkında yeniden düşünmek 
eğilimindedirler. İkinci olarak değerlendirme ve atıf açısından pişmanlık, kişinin 
kendisinin neden olduğu olaylar olarak değerlendirilirken, hayal kırıklığı bireyin 
kontrolü ötesi olaylar olarak değerlendirilir. Pişmanlık yanlış bir karar sonucu ortaya 
çıkar ve kendini suçlama ile ilişkilidir. Diğer taraftan hayal kırıklığı karşılanmamış 
beklentiler sonucu ortaya çıkar ve diğerlerini suçlama veya bireyin kontrolü dışında 
gelişmiş olan şartlar ile ilişkilidir (Zeelenberg, Dijk, Manstead ve Plight, 1998:223,225). 

Simonson (1992) pişmanlığı, yapılmış veya yapılmamış bir seçim için hissedilen 
hayal kırıklığı veya üzüntü olduğunu belirtmektedir. Zeelenberg ve Pieters (1999,2004) 
ise doğrulanmamış beklenti veya kötü bir kararın sonucu ya da yanlış yapılmış bir 
seçimden sonra oluşan bir deneyim olduğunu vurgulamıştır. Bunların sonucu olarak da 
işletmeler açısından önem arz eden ve tüketicilerde oluşan mağazayı suçlama, davranış 
değişikliği, memnuniyetsizlik ve negatif yönlü ağızdan ağıza iletişim görülebilir 
(Reynolds, Folse ve Jones, 2006:339). Zeelenberg ve Pieters (1999) yaptıkları 
çalışmalarda pişmanlığın hayal kırıklığına göre daha fazla davranış değişikliği ile ilişkili 
iken, hayal kırıklığının pişmanlıktan daha fazla ağızdan ağıza iletişimle ilişkili olduğunu 
bulmuşlardır (Lee ve Cotte, 2009:457). Sonuç olarak pişmanlık tercihle ilgilidir hayal 
kırıklığı sonuçla ilgilidir. Ayrıca pişmanlık kötü bir tercihten sonra hissedilirken hayal 
kırıklığı beklentilerin karşılanmaması sonucunda hissedilen bir duygudur (Zelenberg, 
Dijk, Manstead ve Plight, 1998:221). 
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İşletme yöneticileri açısından memnun müşterilerin düşünceleri önemlidir. Ancak 
pişmanlık duygusuna sahip müşterilerin düşünceleri daha da önem taşımaktadır. 
Pişmanlık duygusuna sahip müşteriler hiçbir davranış sergilemeyecekleri gibi pişmanlık 
veya olumsuz düşüncelerini diğer mevcut veya potansiyel müşteriler ile diğer 
tüketicilere aktarabilirler. Bu ise işletme açısından olumsuz imaj oluşturabilir 
(Karafakıoğlu, 2006:107). 

İşletme hakkında negatif düşünceye sahip müşterilerin kaybedilmesi sadece satış 
anında ve daha sonraki satıştan elde edilecek gelirin kaybedilmesi anlamına 
gelmemektedir. O müşteriden gelecekte elde edilecek tüm karların yitirilmesi anlamına 
da gelmektedir. Bu durumdan kaçınmak için mevcut müşterinin satışa sunulan mal ve 
hizmetlere ilişkin memnuniyet derecelerinin takip edilmesi, bazen beklentilerinden daha 
fazla karşılık verilmesi gerektiği önem arz etmektedir. Ayrıca müşterilerin hem işletme 
hem de ürün hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi için teşvik edilmesi gerektiği 
açıktır (Kotler, 2003:172).  

Şirketler ortaya çıkabilecek problemleri zamanında belirleyip gerekli 
düzenlemeleri yapabilmek için müşteri memnuniyet düzeylerini devamlı olarak takip 
etmelidirler (Kotler, 2009:36). Kotler, işletmelerin müşterilerden gelen şikayetlere kulak 
vermeleri gerektiği üzerinde durarak, müşteri şikayetlerinin hafife alınmamasının 
önemine vurgu yapmıştır. Çünkü müşteri hem işletmeye hem de ürüne zarar verebilecek 
davranışlar sergileyebilir (2010:99). 

Pişmanlık teorisi seçilen alternatif bir kararın değerinin aynı anda reddedilen 
alternatif kararlara bağlı olduğunu ve insanlarında bu tür karar aşamalarından kaçınmak 
istediklerini varsaymaktadır (Richard, Plight ve Vries, 1996:185). İnsanların gerçek 
sonuçlar ile diğer bir alternatif sonuç seçilmiş olsaydı sonucun ne olabileceğini 
karşılaştırdıklarını savunur (Spears, 2006:59). Teori çeşitli riskli girişimlerde risk 
almayı içeren davranışlar ve tüketici davranışlarına uygulanmıştır. Diğer uygulandığı 
alanlar ise eyleme karşı eylemsizlik ve karar tutumudur. Bu teoriden hareketle 
başlangıçta pişmanlık üzerine, daha sonra ise karar verme, insan yargılamada beklenen 
duygular üzerine araştırmalar yapılmıştır (Richard, Plight ve Vries, 1996:185).  

Pişmanlığın düşünce, duygu ve arzu edilen eylemler ile ilgili olduğu sonucuna 
varılmıştır. Örneğin yaptığı hata sonucu kaybettiği fırsatı düşünmeye başlayan kişi 
kendini kötü hisseden biri haline gelir. Suçluluk hissine kapılan biri olur. Ancak kişinin 
asıl istediği yaptığı hatayı düzeltmek ve ikinci bir şans elde etmeye çalışmaktır 
(Keaveney, Huber ve Herrmann, 2007:1207). 

Tüketiciler bir seçimin sonucunda kendilerini negatif duygulardan korumak için 
memnuniyet ve faydalarını maksimuma çıkarmaya çalışırlar. Bu negatif duyguların 
başında ise pişmanlık duygusunun geldiği belirlenmiştir. Örneğin Shimanoff (1984)’un 
“Günlük Konuşmalarda Duyguların Sözlü İfadeleri” çalışmasında negatif duygular 
çoğunlukla pişmanlık olarak ifade edilmiştir (Inman ve Zeelenberg, 2002:116). 

Pişmanlık, gerçekleşen seçeneğin sonucunun seçilen seçeneğin sonucundan daha 
kötü olduğunda ortaya çıkar, oysa hayal kırıklığı bir kararın sonuç beklentisi daha kötü 
olduğunda hissedilen duygusal durumdur. Dahası pişmanlık ile hayal kırıklığının farklı 
sinir sistemleri ile ilgili olduğunu Coricelli ve arkadaşları (2005) tarafından beyin 
görüntüleme çalışmalarında ortaya konmuştur. Pişmanlık aynı zamanda risk ile de 
karıştırılabilir. Çünkü her ikisi de kararların kötü sonuçları ile ilgilidir. Farkı anlamak 
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için bir yatırımcının hiç risk almadan en güvenli yatırımlara tüm parasını yatırdığını 
düşünelim. Bu yatırımcı hiç risk almaz, fakat yatırımcı bu kararından dolayı gelecekte 
pişmanlık yaşayabilir. Özellikle borsanın yükselişini beklerken aşırı düşmesi sonucu bu 
durum ortaya çıkabilir (Qin, 2015:153). 

Kısa vadede eylemler sonucu gerçekleşen pişmanlığın eylemsizlik sonucu ortaya 
çıkan pişmanlıktan daha fazla etkili olduğu iddia edilmiştir. Eylemsizlik genellikle 
normal olarak değerlendirilirken, eylem ise daha fazla sorumluluk ve risk ile ilişkilidir. 
Bu ise daha büyük pişmanlığa neden olmaktadır. Gilovich ve Medvec (1994,1995) bu 
araştırmaya zamansal boyut eklemişlerdir. Bu araştırmada eylem sonucu ortaya çıkan 
pişmanlığın zamanla azaldığı, eylemsizlik sonucu ortaya çıkan pişmanlığın ise zamanla 
arttığı bulunmuştur (Akt. Abendroth ve Diehl, 2006:343). 

Simonson (1992) beklenen pişmanlığın tahmini etkileri üzerine deneysel testler 
yapmıştır. Çalışma tüketici satın alma davranışları üzerine odaklanmıştır. Çalışmada 
insanlara pişmanlık ve sorumluluk tahminleri sorulduğunda, yanlış bir karar alındığında 
pişmanlığın daha çok hissedildiği belirlenmiş ve kişilerin satın alma davranışlarının 
etkilendiği ortaya konmuştur (Richard, Pligt ve  Vries, 1996:185).   

Gilovich ve Medvec (1995) pişmanlık tecrübesini inceledikleri çalışmalarında 
pişmanlığa ilişkin üç psikolojik sürecin olduğu sonucuna varmışlardır. Bunlar; 
pişmanlık eyleminin zamanla acısının azaltılması, zamanla pişmanlığa ilişkin 
eylemsizlik ve farklı bir şeklide bu iki pişmanlığı bilişsel bir şekilde kullanılabilirliğini 
etkilemektir.  

Korur ve Kimzan (2016) kompulsif satın alma, kredi kartı kullanımı ve pişmanlığı 
inceledikleri çalışmalarında kompulsif satın alma ile kredi kartı kullanımının pişmanlık 
ile aralarında pozitif ilişki olduğu sonucuna varmışlardır. Engin (2011) yaptığı 
çalışmasında hazır giyim sektöründe impulsif satın alma gerçekleştiren tüketicilerin 
büyük çoğunlukla pişmanlık duymadıkları ve bu yüzden de iade yapmadıkları ayrıca 
firmaların esnek iade politikalarının da tüketicilerin satın alma eğilimlerini arttırdığı 
sonucuna ulaşmışlardır. Duman Kurt ve Bayraktaroğlu (2013) çalışmalarında hazcı 
ürünlerde pişmanlık düzeyinin daha yüksek olduğu, hem hazcı hem de faydacı 
ürünlerde ise üzerinde fazla düşünmeden kaynaklı pişmanlığın yüksek olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır.  

Önceki araştırmalar olaylara karşı tüketici davranış ve tutumlarının gerçek 
deneyimler ve bu deneyimlerin nasıl gerçekleşeceğine dair beklentileri ile büyük ölçüde 
şekillendiğini göstermiştir (Oliver, 1996). Yaşanan bir deneyim olumlu veya 
beklentileri aşarsa kişide memnuniyet hissi, olumsuz veya beklentileri karşılamaz ise 
kişide memnuniyetsizlik ve sık sık pişmanlık hissi ortaya çıkar. Diğer araştırmalar 
memnuniyet ve davranışsal niyet arasındaki ilişkiyi incelemiştir (Lam vd. 2004;  Olsen 
2002;  Szymanski ve Henard 2001) ve çoğunlukla bir mal veya hizmetin beklentileri 
karşılaması durumunda bu mal veya hizmetin yeniden satın alınması konusunda 
tüketicinin niyetinin değiştiği tespit edilmiştir (Akt. Patrick, Lancellotti ve Hagtvedt, 
2009:182). 

Bilim adamları son zamanlarda alınan bireysel karar sürecinin kalitesinin de 
kişileri pişmanlığa götürebileceğini ileri sürmüşlerdir.  Bir birey daha iyi bir alternatif 
karar süreci ile kendi alt karar sürecini karşılaştırdığında pişmanlık süreci başlar. 
Bireyler süreç nedeniyle pişman olduklarında, sonuçların karşılaştırılması yerine karar 
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sürecini karşılaştırırlar. Bu iki bileşen bir birinden bağımsız oluşabilir. Satın alma 
deneyimleri iyi bir sonuç verse bile, kişi için pişmanlık sürecinin oluşması mümkündür 
(Lee ve Cotte, 2009:456). 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Araştırmanın Konusu, Amacı ve Problemi 

Tüketicilerin alış veriş sonrası satın aldıkları ürünleri çeşitli sebeplerden dolayı 
beğenmeme veya bekledikleri faydayı sağlamadığı düşüncesiyle ürüne karşı kişide 
oluşan pişmanlık duygusu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma, herhangi 
bir ürünü satın alan tüketicilerin satın alma sonrasında yaşadıkları pişmanlığın türlerini 
belirlemek ve bunun sonucunda ortaya çıkan acı ve üzüntünün giderilmesi veya 
minimum seviyeye çekilmesi için tüketiciler tarafından neler yapılabileceğine ilişkin 
önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma tüketicilerin alış veriş sonrası yaşadıkları pişmanlığın neden 
kaynaklandığı ve pişmanlık sonrası ne tür davranış sergilediklerini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Belirtilen amaçlar doğrultusunda cevabı aranacak olan sorular ise 
“Tüketiciler alış veriş sonrası hangi durumlarda pişmanlık duymaktadır? Pişmanlık 
duyan tüketiciler pişmanlıklarını azaltmak veya yok etmek için hangi davranışları 
sergilemektedirler? Bu durum tüketicileri psikolojik olarak nasıl etkilemektedir?” 
şeklinde belirlenmiştir. 

Evren Ve Örneklem Seçimi 
Araştırma evrenini Adıyaman ili merkez ilçesinde bulunan tüketiciler 

oluşturmuştur. Evreni merkez ilçede yaşayan 290.382 kişi oluşturmuştur. Kişi sayısı 
Türkiye İstatistik Kurumu 2015 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden 
alınmıştır. Örneklem ise olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda 
örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Uygulama sonucunda elde edilen geçerli 314 
anket verisi %95 güven aralığı ve %5,53 hata payında olmuştur.  

Ölçek Ve Ölçek Geliştirme Süreci 
Araştırmanın belirtilen amacına uygun olarak tüketicilerden ihtiyaç duyulan 

bilgilerin toplanması için tarama modelinde betimsel yöntem kullanılmasına karar 
verilmiştir. Konuyla ilgili yapılmış çalışmalar incelendikten sonra farklı demografik 
özelliklere sahip tüketicilerle yüz yüze görüşülerek pişmanlık duydukları durumlar ve 
bu durumlarda ne tür davranışlar sergilediklerine ilişkin bilgi alınmıştır. Daha sonra 
elde edilen bu bilgiler doğrultusunda anket formu oluşturulmuştur. Oluşturulan anket 
formu aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır; 

ü Demografik bilgiler (yaş, cinsiyet, eğitim vb.) 
ü Pişmanlığa sebep olabilecek durumlar (13 madde/beşli likert) 
ü Pişmanlık sonrası tepkiler (8 madde/beşli likert) 
ü Senaryo maddesi (çoktan seçmeli) 
ü Pişmanlığa ilişkin psikotepki (1 madde çoktan seçmeli) 

 
Sıklık durumunun anlaşılması için hazırlanan Likert tipi sorular; (1)hiçbir zaman, 

(2)nadiren, (3)ara sıra, (4)genellikle ve (5)her zaman şeklinde gruplandırılmıştır.  

Hazırlanan anket 30 kişilik bir pilot uygulamaya tabi tutulmuştur. Uygulama 
sonucunda güvenirlik için hesaplanan Cronbach’s Alpha değeri 0,791 bulunmuştur. Bu 
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değer yeteri kadar güvenilir bulunduğundan ana uygulamaya geçilmiştir. Ana uygulama 
314 geçerli anketten oluşmuştur.  

Verilerin Analizi 

Toplanan verilerin öncelikle güvenirlik ve geçerliklerinin kontrolü yapılmıştır. 
Güvenirlik için iç tutarlılık katsayısı belirlenmiştir. Verilerin kayıt edildiği SPSS 20.0 
programına girilerek Cronbach’s Alpha değeri hesaplanmış ve bu değerin 0,812 olduğu 
görülmüştür. Geçerlilik için ise yapı geçerliği kontrol edilmiş. Bu amaçla faktör analizi 
yapılmıştır. Faktör analizi öncesinde verilerin faktör analizine uygunluğunun 
belirlenmesi için KMO değerine bakılmıştır. Analiz sonucunda KMO değeri 0,800 
olduğu anlamlılık değerinin de ,000 olduğu görülmüştür. Bu değerler verilerin faktör 
analizine yeteri kadar uygun olduğunu gösterdiğinden faktör analizi yapılmıştır.   

Tablo-1: Faktör Analizi Tablosu 
Değişkenler / İfadeler f1 f2 

P1 Ürünün mağazadaki görünümü ile evdeki görünümü farklı olduğunda pişman 
olurum 0,49   

P2 Aldığım ürünün kullanımı zor ve karmaşık olduğunda pişman olurum 0,53   
P4 Çevremdeki kişilerden olumsuz eleştiriler aldığımda pişman olurum 0,44   

P5 Başka markanın, benzer ürünü daha düşük fiyata sattığını gördüğümde pişman 
olurum. 0,57   

P6 Aynı marka ürünün farklı mağazada daha düşük fiyatla satıldığını gördüğümde 
pişman olurum 0,6   

P7 Satış elemanının etkisiyle satın alma kararını verdiğimde pişman olurum. 0,57   

P8 Mağazada incelediğim ürünü satın almak zorunda hissederek aldığımda pişman 
olurum. 0,61   

P9 Yeteri kadar araştırma yapmadan, bilgi toplamadan aldığım ürünlerde pişman 
olurum 0,66   

P10 Aldığım ürünün gerçekten ihtiyacım olup olmadığını sorgulamadan aldığımda 
pişman olurum. 0,63   

P11 Yanımdaki kişinin (arkadaş vb.) baskısıyla ürün satın aldığımda pişman olurum. 0,59   
P12 Aldığım ürünün daha iyisini başka bir mağazada gördüğümde pişman olurum. 0,67   
P13 Ürünü satın aldıktan sonra indirime girdiğinde pişman olurum. 0,58   
T2 Mağazayı distribütörüne veya üretici işletmeye şikâyet ederim   0,77 
T3 Tüketici hakem heyetine başvururum   0,77 
T4 Tüketici mahkemesinde dava açarım   0,77 
T5 O mağazadan ürün satın almam   0,44 
T6 İnternette şikâyetimi yazar ve herkesin görmesi için çabalarım   0,72 
T7 Çevremdeki kişilere anlatarak o mağazadan alış veriş yapmamalarını isterim   0,52 
T8 İade veya değişim talebimde ısrar eder, gerekirse olay çıkarırım   0,51 

ExtractionMethod: Principal Component Analysis.  RotationMethod: VarimaxwithKaiserNormalization. 
a. Rotationconverged in 3 iterations Açıklanan varyanslar f1=22,397 f2=19,573 toplam açıklanan varyans 
41,97. Faktör güvenirlikleri f1=0,827 f2=0,777. 

Yapı geçerliliğinin kontrolü için yapılan faktör analizi sonucunda pişmanlığa 
sebep olan durumlar ve pişmanlık sonrası tepkiler olmak üzere veriler iki faktör altında 
toplanmıştır. Her iki grupta yer alan birer soru (P3 ve T1) faktör yükleri düşük 
olduğundan ileriki analizlerde kullanılmamıştır.  
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Verilerin değerlendirilmesi sürecinde; demografik verilerin incelenmesi için 
frekans, yüzde ve ortalama analizleri yapılmıştır. Ortalamalara ilişkin anlamlı 
farklılıkların belirlenmesi için de tek yönlü varyans (Anova) ve t testleri yapılmıştır. 
Ayrıca senaryo sorusuna verilen cevaplar ile psikolojik tepkilerin incelenmesinde 
çapraz (crosstab) yapılmıştır.  

Tablo-2: Demografik Verilerin İncelenmesi 

YAŞ f % EĞİTİM f % 
18-25 105 33,4 İlköğretim 26 8,3 
26-35 142 45,2 Lise 67 21,3 
36-45 48 15,3 Önlisans 72 22,9 
46+ 19 6,1 Lisans ve üstü 149 47,5 
Toplam 314 100,0 Toplam 314 100,0 
CİNSİYET f % MEDENİ HAL f % 
Kadın 155 49,4 Evli 169 53,8 
Erkek 159 50,6 Bekar 145 46,2 
Toplam 314 100,0 Toplam 314 100,0 
REFAH SEVİYESİ f % MESLEK f % 
Çok kötü 3 1,0 Kamu personeli 70 22,3 
Kötü 27 8,6 Özel sektör 88 28,0 
Orta 214 68,2 Serbest meslek 31 9,9 
İyi 63 20,1 Öğrenci 56 17,8 
Çok iyi 7 2,2 Emekli 3 1,0 
Toplam 314 100,0 Ev hanımı 40 12,7 

   
Çalışmıyor 26 8,3 

   
Toplam 314 100,0 

Demografik veriler incelendiğinde anketi cevaplayanların yarısına yakın bir kısmı 
(%45,2) 26-35 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Cinsiyet dağılımı dengeli dağılmış 
olup birbirine yakın değerler almıştır. Eğitim seviyeleri incelendiğinde lisans ve üstü 
mezunu olanlar katılımcıların yaklaşık yarısını (%47,5) oluşturmaktadır. Lise ve ön 
lisans mezunlarının oranları da birbirine yakın olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların 
medeni halleri incelendiğinde yine dengeli bir dağılım görülmektedir (%53,8 evli, 
%46,2 bekâr). Meslek dağılımı incelendiğinde ise ücretli çalışanlar (kamu+özel sektör) 
katılımcıların yarısını oluşturmaktadır. Refah seviyesi (zenginlik) dağılımı 
incelendiğinde katılımcıların %68,2’si kendisini orta seviyede görmekte, %20,1’i de iyi 
olarak değerlendirmektedir. Katılımcılara aylık kazançları yerine refah seviyesi 
sorulduğundan farklı kazançlara sahip kişiler kendilerini ağırlıklı olarak orta ve iyi 
olarak değerlendirmişlerdir.  

Katılımcılara verilen 13 pişmanlık durumu ve 8 pişmanlık sonrası tepkiye verilen 
cevapların ortalamaları tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo-3: Pişmanlık Durumları ve Pişmanlık Sonrası Tepkilere Ortalamalar 
Tablosu 

A
lış

 v
er

iş
 so

nr
as

ı p
iş

m
an

lık
 if

ad
el

er
i İfadeler N Otr. St. Sp. 

Pi
şm

an
lık

 so
nr

as
ı 

te
pk

ile
r 

İfadeler N Otr. St. Sp. 
P1 314 3,01 1,16 T1 314 2,32 1,28 
P2 314 2,80 1,35 T2 314 2,51 1,43 
P3 314 2,22 1,37 T3 314 2,15 1,35 
P4 314 2,66 1,27 T4 314 1,95 1,27 
P5 314 3,33 1,43 T5 314 3,61 1,49 
P6 314 3,79 1,30 T6 314 2,83 1,57 
P7 314 2,85 1,28 T7 314 3,64 1,37 
P8 314 2,85 1,46 T8 314 2,46 1,41 
P9 314 3,12 1,30  
P10 314 3,15 1,41  
P11 314 2,80 1,34  
P12 314 3,29 1,37  
P13 314 3,51 1,39  

 Ortalamalar incelendiğinde pişmanlık durumlarından P3 kodlu maddesine (Aynı 
ürünün başkaları tarafında da kullanıldığını gördüğümde pişman olurum) ilişkin 
ortalama düşük (nadiren aralığında) ortalamaya sahiptir. P6 ve P13 maddeleri ise 
yüksek (genellikle aralığında) ortalamaya sahiptir. Diğer pişmanlık durumları ise orta 
(ara sıra aralığında) düzeyde olduğu görülmektedir. Genel itibariyle katılımcıların 
pişmanlık durumlarının çoğuna katıldıkları söylenebilir.  

 Pişmanlık sonrası tepkiler incelendiğinde ise T4, T3, T1 ve T8’deki tepkilere 
katılımın düşük olduğu, T7 ve T5’deki tepkilere ait ortalamaların yüksek, diğerlerinin 
ise orta düzeyde kaldığı görülmektedir.  

Tablo-4: Cinsiyet ile Pişmanlık ve Sonrasındaki Tepkiler Arasındaki Anlamlı 
Farka İlişkin T Testi Tablosu 

Değişkenler / Cinsiyet N Ort. Std.S. F t Sig. 

P5 
Kadın 155 3,56 1,37 

1,49 
2,84 

0,005* 
Erkek 159 3,11 1,47 2,84 

T2 
Kadın 155 2,09 1,28 

7,93 
-5,39 

0,000* 
Erkek 159 2,92 1,45 -5,40 

T3 
Kadın 155 1,92 1,31 

1,84 
-3,03 

0,003* 
Erkek 159 2,37 1,35 -3,03 

T4 
Kadın 155 1,67 1,09 

20,64 
-3,86 

0,000* 
Erkek 159 2,21 1,38 -3,87 

T5 
Kadın 155 3,42 1,5 

1,52 
-2,32 

0,021** 
Erkek 159 3,81 1,45 -2,32 

T6 
Kadın 155 2,49 1,58 

2,63 
-3,85 

0,000* 
Erkek 159 3,16 1,49 -3,84 

T7 Kadın 155 3,39 1,41 2,68 -3,14 0,002* 
Erkek 159 3,87 1,3 -3,14 

T8 Kadın 155 2,11 1,37 0,17 -4,41 0,000* 
Erkek 159 2,79 1,38 -4,41 

*0,01 **0,05 
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Ankete cevap veren katılımcıların cinsiyetleri ile değişkenler arasındaki anlamlı 
farkların belirlenmesi amacıyla yapılan t testi analizi sonucunda alış veriş sonrası 
pişmanlık duyulan konulara ilişkin sadece P5 değişkeninde anlamlı farkın olduğu 
görülmüştür. Diğer değişkenlerde ise anlamlı farkın olmadığı tespit edilmiştir. Anlamlı 
farkın olduğu P5 değişkeni ile ilgili ortalamaya bakıldığında, (p=0,005) anlamlılık 
seviyesinde kadınların erkek katılımcılara göre başka markanın benzer ürünü daha 
düşük fiyata satıldığını gördüklerinde daha fazla pişmanlık duydukları görülmektedir. 

Pişmanlık sonrası tepkiler ile cinsiyet arasında anlamlı farkın olduğu T2, T3, T4, 
T5, T6, T7 VE T8 değişkenlerine ilişkin ortalamalara bakıldığında ise tüm 
değişkenlerde erkeklerin kadınlara nazaran daha fazla mağazayı distribütörü veya 
üretici işletmeye şikayet ettikleri, tüketici hakem heyeti ile tüketici mahkemelerine 
gittikleri, aynı mağazada tekrar ürün satın almadıkları, şikayetlerini internete taşıyarak 
daha fazla kişi ile paylaştıkları, yakın çevrelerindeki kişilere anlatarak onlarında aynı 
mağazaya gitmemeleri için istekte bulundukları, iade ve değişim talebinde ısrarcı 
oldukları ve hatta gerekirse olay çıkardıkları belirlenmiştir. 

Tablo-5: Medeni Hal ile Pişmanlık ve Sonrasındaki Tepkiler Arasındaki Anlamlı 
Farka İlişkin T Testi Tablosu 

Değişkenler / Medeni Hal N Ort. St. Sp. F t Sig. 

P4 
Evli 169 2,47 1,23 

0,19 
-2,82 

0,005* 
Bekar 145 2,88 1,30 -2,81 

P9 
Evli 169 3,25 1,26 

0,02 
2,02 

0,045** 
Bekar 145 2,96 1,33 2,01 

P10 
Evli 169 3,44 1,36 

0,39 
3,96 

0,000* 
Bekar 145 2,82 1,40 3,95 

P12 
Evli 169 3,46 1,37 

0,55 
2,36 

0,019** 
Bekar 145 3,10 1,36 2,37 

P13 
Evli 169 3,67 1,37 

0,08 
2,33 

0,021** 
Bekar 145 3,31 1,39 2,33 

T4 
Evli 169 2,08 1,36 

6,75 
1,98 

0,049** 
Bekar 145 1,79 1,15 2,00 

T6 
Evli 169 3,02 1,57 

0,38 
2,40 

0,017** 
Bekar 145 2,60 1,54 2,41 

T7 
Evli 169 3,79 1,31 

5,53 
2,19 

0,030** 
Bekar 145 3,46 1,43 2,17 

*0,01 **0,05 

Pişmanlık duyulan konular ve pişmanlık sonrası tüketici tepkileri ile medeni hal 
arasındaki anlamlı farkların belirlenmesi amacıyla yapılan t testi analizi sonucunda; 
pişmanlık duyulan konulardan P4, P9, 910, P12 ve P13 değişkenlerinde anlamlı fark 
ortaya çıkmış olup, diğer değişkenlerde anlamlı fark oluşmamıştır. Çevremdeki 
kişilerden olumsuz eleştiriler aldığımda pişman olurum (P4) değişkeninde (0,005) 
anlamlılık seviyesinde evli olanların bekarlara göre daha fazla pişman oldukları ortaya 
çıkmıştır. Bekarların kendini beğendirme, moda takibi vb. hususları daha fazla dikkate 
aldıkları düşünüldüğünde çıkan sonucunanlamlı olduğu söylenebilir. Diğer değişkenlere 
bakıldığında ise evli olanların bekar olanlara nazaran daha fazla pişmanlık duydukları 
görülmektedir. Evli olanların aile geçimini sağlama, birikim yapma, geleceğe yatırım 
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gibi hususları daha fazla önemsedikleri ve buna göre harcama yaptıkları 
düşünüldüğünde ise çıkan anlamlı farkların doğruluğu ortaya çıkmaktadır. 

 T testi sonucunda pişmanlık sonrası tüketici tepkileri ile medeni hal arasında 
sadece T4, T6 ve T7 değişkenlerinde anlamlı farkın olduğu belirlenmiştir. Diğerlerinde 
ise istatistiki anlamlı farkların olmadığı görülmüştür. T4, T6 ve T7 değişkenlerindeki 
anlamlı farklara bakıldığında evli olanların bekarlara göre dava açma, internette yazıp 
şikayetin başkaları tarafından görülmesi ve yakın çevreye anlatarak mağazaya 
gidilmesinin önlenmesi gibi hususlara daha yüksek önem verdikleri görülmektedir. 

Tablo-6: Eğitim ile Pişmanlık Arasındaki Anlamlı Farka İlişkin Anova Tablosu 

Değişkenler (Pişmanlık) / Eğitim  N Ort. St. Sp. F Sig. 

P2 

İlköğretim 26 3,54 1,36 

4,62 0,004* 
Lise 67 2,78 1,46 
Önlisans 72 2,43 1,17 
Lisans ve üstü 149 2,86 1,34 
Total 314 2,80 1,35 

P7 

İlköğretim 26 3,77 1,37 

5,15 0,002* 
Lise 67 2,73 1,19 
Önlisans 72 2,85 1,32 
Lisans ve üstü 149 2,75 1,24 
Total 314 2,85 1,28 

P10 

İlköğretim 26 3,15 1,52 

2,91 0,035** 
Lise 67 3,57 1,43 
Önlisans 72 2,89 1,45 
Lisans ve üstü 149 3,09 1,34 
Total 314 3,15 1,41 

P12 

İlköğretim 26 3,62 1,63 

3,36 0,019** 
Lise 67 3,43 1,48 
Önlisans 72 2,86 1,38 
Lisans ve üstü 149 3,38 1,24 
Total 314 3,29 1,37 

P13 

İlköğretim 26 3,58 1,65 

4,88 0,002* 
Lise 67 3,96 1,34 
Önlisans 72 3,07 1,37 
Lisans ve üstü 149 3,50 1,32 
Total 314 3,51 1,39 

*0,01 **0,05 

Tüketicilerin eğitim durumları ile pişmanlık duydukları konular arasındaki 
anlamlı farkın belirlenmesi için yapılan tek yönlü varyans analizi (anova) sonucunda 
anlamlı farklılıklar görülmüştür. Ürünün kullanımının karmaşıklığı konusundaki 
pişmanlıkta ortaya çıkan anlamlı farkın ilköğretim mezunları ile önlisans mezunları 
arasındaki farktan kaynaklandığı görülmüştür. İlköğretim mezunlarının bu konuda daha 
fazla pişmanlık yaşadıkları söylenebilir. Satış elemanının baskısıyla yapılan alış 
verişteki pişmanlıkta anlamlı fark ilköğretim mezunları ile diğerleri arasındaki farktan 
kaynaklandığı ve ilköğretim mezunlarının bu durumda da yine daha fazla pişmanlık 
duyduğu söylenebilir. İhtiyaç dışı ürün alımındaki farkın lise ve önlisans mezunları 
arasında olduğu görülmüştür. Lise mezunlarının bu durumu daha çok sorguladıkları 
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söylenebilir. Alınan ürünün daha iyisinin başka bir mağazada görülmesindeki anlamlı 
farklılık önlisans mezunları ile lisans ve üstü mezunları arasındaki farktan 
kaynaklandığı görülmektedir. Lisans ve üstü mezunlarının bu durumda daha fazla 
pişmanlık duyduğu söylenebilir. Alış veriş sonrası üründe indirim olması durumda 
görülen farkın lise ve önlisans arasındadır. Çıkan sonuçta lise mezunlarının bu durumda 
daha fazla pişmanlık duyduğu söylenebilir.  

Tablo-7: Eğitim ile Pişmanlık Sonrasındaki Tepkiler Arasındaki Anlamlı Farka 
İlişkin Anova Tablosu 

Değişkenler (Tepki) / Eğitim  N Mean Std. Deviation F Sig. 

T2 

İlköğretim 26 2,19 1,47 

5,12 0,002* 
Lise 67 2,06 1,40 
Önlisans 72 2,43 1,42 
Lisans ve üstü 149 2,81 1,38 
Total 314 2,51 1,43 

T5 

İlköğretim 26 3,85 1,59 

3,07 0,030** 
Lise 67 3,18 1,47 
Önlisans 72 3,54 1,61 
Lisans ve üstü 149 3,81 1,38 
Total 314 3,61 1,49 

T6 

İlköğretim 26 2,23 1,58 

8,87 0,000* 
Lise 67 2,13 1,46 
Önlisans 72 2,97 1,64 
Lisans ve üstü 149 3,17 1,46 
Total 314 2,83 1,57 

T8 

İlköğretim 26 2,50 1,66 

4,80 0,000* 
Lise 67 1,97 1,40 
Önlisans 72 2,33 1,28 
Lisans ve üstü 149 2,72 1,38 
Total 314 2,46 1,41 

*0,01 **0,05 

Tüketicilerin eğitimleri ile pişmanlık sonrası gösterdikleri tepkileri arasındaki 
anlamlı farklılıklar incelendiğinde, mağazanın üstlerine şikayet edilmesi konusundaki 
anlamlı farkın lise ile lisans ve üstü mezunları arasında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 
eğitim seviyesi yükseldikçe bu tepkinin kullanımının da arttığı görülmektedir. 
Mağazadan ürün satın almama konusundaki farklılık lise ile lisans ve üstü mezunları 
arasındadır. Lise mezunlarının bu seçeneği daha az değerlendirdikleri söylenebilir. 
Pişmanlık konusunun internette paylaşılmasındaki fark ilköğretim ve lise ile önlisans, 
lisans ve üstü arasında olduğu görülmektedir. Yükseköğretim mezunlarının internette bu 
durumu şikayet edip herkesin görmesini sağlama eğilimlerinin daha yüksek olduğu 
söylenebilir. İade ve değişimde ısrarcı olma ve gerekirse olay çıkarma konusunda ise 
lise ve lisans ve üstü mezunları arasında anlamlı farklılık olduğu ve lise mezunlarının bu 
tepkiye daha az başvurma eğiliminde olduğu görülmektedir.  
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Tablo-8: Yaş ile Pişmanlık Arasındaki Anlamlı Farka İlişkin Anova Tablosu 

Değişkenler / Yaşlar N Ort. St. Sp. F Sig. 

P2 

18-25 105 2,90 1,29 

6,72 ,000* 
26-35 142 2,48 1,30 
36-45 48 3,40 1,28 
46+ 19 3,16 1,64 
Total 314 2,80 1,35 

P4 

18-25 105 3,18 1,34 

9,81 ,000* 
26-35 142 2,38 1,11 
36-45 48 2,35 1,23 
46+ 19 2,63 1,38 
Total 314 2,66 1,27 

P10 

18-25 105 2,79 1,33 

3,67 ,013** 
26-35 142 3,32 1,50 
36-45 48 3,42 1,23 
46+ 19 3,21 1,23 
Total 314 3,15 1,41 

*0,01 **0,05 

Tablodan tüketicilerin yaşları ile pişmanlık duydukları konular arasında anlamlı 
farklılıkların olduğu görülmektedir. Satın alınan ürünün karmaşık olması konusunda 
farkın 26-35 yaşlarındakiler ile 36-45 yaşlarındakiler arasında olduğu görülmektedir. 
36-45 yaşlarındakilerin bu konuda daha fazla pişmanlık duydukları söylenebilir. 
Çevreden gelen olumsuz eleştiriler sonucu oluşan pişmanlıkta görülen pişmanlık 18-25 
yaşlarındakiler ile diğerleri arasındadır. Bu konuda 18-25 yaşlarındakilerin diğerlerine 
göre daha hassas davranış sergilediklerini söylemek mümkündür. Alınan ürünün ihtiyaç 
olup olmadığının sorgulanmasındaki pişmanlıkta ise yine 18-25 yaş arasındakiler ile 
diğerleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir.   

Katılımcılara, yaşadıkları bir alış veriş deneyimi sonrasında çeşitli nedenlerden 
dolayı pişmanlık duymalarına ilişkin verilen senaryoya göre ne yapacakları sorulmuş 
verilen cevaplar incelenmiştir. Ayrıca tüketicilerin pişmanlık sonrasındaki duygularının 
ifade edecek seçenekler verilerek kendilerine uygun olan bir tanesinin seçilmesi 
istenmiştir.  

Tablo-9: Senaryo Sorusuna Verilen Cevaplara Ilişkin Frekans Ve Yüzdeler 

Senaryo Tepkileri f % 
Hiçbir şey yapmam 76 24,2 
İade ederim 93 29,6 
Değiştiririm 114 36,3 
Hediye ederim 13 4,1 
İlerisi için saklarım 18 5,7 
Toplam 314 100 

Verilen senaryoya göre seçilen cevaplar incelendiğinde pişmanlıkla sonuçlanan 
bir alış veriş sonrasında tüketicilerin yaklaşık %36’sı ürünü değiştirme, %30’u iade 
etme seçeneklerini tercih etmişlerdir. Diğer bir ifadeyle yaklaşık %66’lık bir tüketici 
grubunun satın aldıkları üründe pişmanlık yaşamaları durumunda iade ve değişim 
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seçeneklerini kullanma eğilimi gösterdikleri belirlenmiştir. Pişmanlık duymasına 
rağmen duruma razı olan tüketici grubu ise yaklaşık %24’tür.  

Tüketicilerin demografik değişkenleri ile senaryoya verdikleri cevaplar için 
yapılan çapraz tablolarda aşağıdaki veriler elde edilmiştir. 

25 yaşından küçükler, 26-35 yaş arasındakiler ve 46 yaşından büyükler ürünü 
değiştirme seçeneğini daha çok tercih etmişlerdir. 36-45 yaş arasındakiler ise hiçbir şey 
yapmama, değiştirme ve iade etme seçeneklerine eşit oranda katılım göstermişlerdir. 
Cinsiyet olarak bakıldığında kadınların yaklaşık %43’nün değiştirme seçeneğine 
erkeklerin ise yaklaşık %34’nün iade seçeneğine katılım gösterdikleri belirlenmiştir. 
İlköğretim, lise ve lisans ve üstü mezunları ürünü değiştirme seçeneğine ağırlık 
vermekteyken önlisans mezunları iade seçeneğini daha fazla tercih etmişlerdir. Refah 
seviyesi (zenginlik) olarak kendisini kötü olarak değerlendirenler iade seçeneğini iyi 
olarak değerlendirenler ise değişim seçeneğini daha çok tercih etmişlerdir. 

Tablo-10: Pişmanlık Durumundaki Psikotepkilere Ilişkin Frekans Ve Yüzdeler 
Psikotepkiler f % 
Çok üzülür ve ürün hakkında hiç konuşmam 66 21,0 
Çok sinirlenir ve ürünü bozar veya atarım 27 8,6 
Üzüntümü belli etmem ve ürünü kullanmaya devam ederim  121 38,5 
Ürünü çok beğenmiş gibi davranırım 13 4,1 
Ürünü elden çıkarmak için çeşitli yollar ararım 87 27,7 
Toplam 314 100 

Tabloda verilen seçenekler incelendiğinde, alış veriş sonrasında yaşanılan 
pişmanlığı ifade etmesi bakımından tüketicilerin yaklaşık %39’nun üzüntümü belli 
etmem ve ürünü kullanırım seçeneğini tercih etmiş oldukları görülmüştür. Bu oran 
oldukça yüksek görünmektedir. Çünkü bu cevabın altında tüketicilerin sonuç alamama 
düşüncesinin yatıyor olabileceği ve bu durumdan işletmelerin haberinin de 
olmayabileceği düşünülmektedir. Bu yüzden önemli bir veri olarak görünmektedir. Yine 
aynı şekilde üzülürüm konuşmam diyen %21’lik bir tüketici grubunun olması da 
düşündürücüdür. Ürünü elden çıkartmayı düşünenler yaklaşık %28 olmuştur. İlginç 
sonuçlardan bir diğeri ürünü çok beğenmiş gibi yaparım diyen yaklaşık %4’lük bir 
tüketici grubudur.  

Tüketicilerin demografik değişkenleri ile pişmanlık ifadelerine verdikleri cevaplar 
için yapılan çapraz tablolarda aşağıdaki veriler elde edilmiştir. 

26-35 yaş ile 36-45 yaş arasındaki tüketicilerin yaklaşık %40’ı üzüntümü belli 
etmem kullanmaya devam ederim seçeneğini tercih etmişlerdir. 18-25 yaş 
arasındakilerin %31’i 46 yaşından büyüklerin ise %38’i bu seçeneği tercih etmiştir. 
Kadınların %36’sı üzüntümü belli etmeden kullanırım ve %28’i üzülür ve konuşmam 
seçeneklerini tercih etmişlerdir. Erkeklerin ise %41’i üzüntüsünü belli etmeyip 
kullanmaya devam edeceğini, %31’i ise ürünü elden çıkartma yollarına bakacağını 
belirtmiştir. Eğitim seviyelerine göre verilen cevaplar incelendiğinde ilköğretim 
mezunlarının %31’i üzülüp konuşmama ve aynı oranda üzüntüyü belli etmeyip 
kullanmaya devam etme seçeneğine yoğunlaşmışlardır. Lise ve önlisans mezunlarının 
%40’ı ürünü elden çıkartma seçeneğine, önlisans mezunlarının %40’ı üzüntüyü belli 
etmeden kullanmaya devam etme seçeneğine ve lisans ve üstü mezunlarının da %45’i 
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üzüntüyü belli etmeden kullanmaya devam seçeneğine yoğunlaşmışlardır. Medeni hal 
ve refah seviyesinde yoğunlaşan seçeneklerde ise benzerlik görülmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tüketicilerin alış veriş sonrasında yaşadıkları pişmanlıkların sebeplerinin ve bu 
pişmanlık sonrasındaki tepkilerinin belirlenmesi amacıyla Adıyaman merkezde anket 
yöntemi ile toplanan veriler analiz edilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.  

Tüketicilerin pişmanlık duydukları konular incelendiğinde verilen pişmanlık 
durumlarının bazıları “ara sıra” seçeneğine bazıları ise “genellikle” seçeneğine denk 
gelmektedir. Genellikle seçeneğine denk gelenler “aynı ürünün başka bir satış 
noktasında daha düşük fiyata satıldığının görülmesi” ve “alış veriş sonrasında üründe 
indirim yapıldığının görülmesi” olmuştur. Her iki seçenek tüketicilerin toplanan verilere 
göre en çok pişmanlık duydukları seçenekler olmuştur. Pişmanlık sonucu verilen 
tepkiler incelendiğinde ise “o mağazadan ürün satın almama” ve “çevredeki kişilere bu 
durumu paylaşma” seçeneklerinin en çok tercih edilenler olduğu görülmüştür. Diğer 
tepkilere nazaran bu iki tepki daha kolay görüldüğünden tüketicilerin daha çok 
başvurdukları tepkiler olduğu söylenebilir. Çünkü diğer tepkiler şikayetler, davalar vb 
daha çok çaba gerektiren, bürokratik işlemler gerektirdiğinden daha az tercih edilmiş 
olabilir. Bu sonuç pazarlama yönetimi açısından arzulanan bir sonuç değildir. Çünkü 
pişmanlık duyan tüketiciden haberdar olma olasılığını azaltmaktadır. Bu yüzden 
işletmelerin gizli müşteri çalışmalarıyla bu sorunu gidermeye çalışmaları gerektiği 
önem arz etmektedir.  

Erkekler kadınlara göre pişmanlık sonrası tepkilere daha fazla başvurmaktadırlar. 
Bunun da en önemli nedeni erkeklerin cinsiyet avantajından faydalanmaları olabilir. 
Çevreden gelen olumsuz eleştiriler konusunda bekarlar daha fazla pişmanlık duymakta 
yapılan alışverişin faydacı olup olmaması konusunda ise evliler daha çok pişmanlık 
duymaktadırlar. Pişmanlık sonrası tepkilerde ise evliler bekarlara göre daha yüksek 
düzeyde katılmaktadırlar. Eğitim seviyesi farklılığı ile ilgili olarak hem pişmanlık 
duyulan konularda hem de pişmanlık sonrası tepkilerde anlamlı farklılıklar oluşmuştur. 
Tüketicilere aylık ortalama kazanç yerine refah seviyesi sorulmuş ve çok kötü ile çok 
iyi arasında beş seçenek verilmiştir. Çok büyük bir bölüm (%68) orta seçeneğini 
seçmiştir. Refah seviyesi ile pişmanlık ve sonrasındaki tepkilerde anlamlı farklılıklar 
görülmemiştir.  

Tüketicilerin alış veriş deneyimi ile ilgili senaryo sorusunda değişim ve iade 
seçeneklerinin yanı sıra hiçbir şey yapmam seçeneğini de tercih etmeleri önemli bir 
sonuçtur. Sonuç alamama ve uğraşmak istememe gibi gerekçelerden dolayı bu 
seçeneğin seçildiği düşünülmektedir.  

Pişmanlık durumundaki psikotepkilerde ise üzüntüyü belli etmeden kullanmaya 
devam etme ve üzülüp konuşmama seçeneklerindeki yüksek oranlar önemli sonuç 
olarak görülmektedir. Çünkü burada da yine tüketicilerde sonuç alamama hissinden 
kaynaklanan çaresizlik olduğu düşünülmektedir. 

 Genel itibariyle bu çalışmada tüketicilerin çeşitli pişmanlıklar yaşadığı 
görülmektedir. Bu pişmanlıkların azaltılmasında tüketicilerin faydacı alış veriş 
yöntemine başvurarak ihtiyaç duyduğu ürünü araştırarak alış veriş yapması 
önerilmektedir. Tüketiciler pişmanlık sonrasında üzülüp durumu kabullenme yerine 
doğrudan satıcıdan sonuç alamadığında bile hem hukuki kanallarla hem de elektronik 
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ortamda pişmanlıklarını paylaşarak, şikayet ederek sonuç alabilirler. Bu çalışma 
sonuçlarından perakende mağaza yöneticilerinin faydalanması da beklenmektedir. 
Çünkü işletmelerin devamlılığı müşterilerin devamlılığı ile ilişkilidir. Bu yüzden 
tüketicilerin pişmanlık duydukları durumların azaltılması, özellikle etkin ve kolay iade 
ve değişim uygulamalarının yapılması önerilmektedir. Özellikle de şikayet yönetimi 
etkin hale getirmeleri önerilmektedir. Bu durum tüketicilerin daha az risk alarak rahat 
alış veriş yapmalarına da olanak sağlayacaktır. Ayrıca işletmelerin pişman olduğu halde 
belli etmeyen tüketicilerle satış sonrası kuracağı iletişimin de etkili olacağı 
düşünülmektedir.  

Bu konuda çalışma yapmak isteyen araştırmacılar ürün temelinde pişmanlık 
konusunu irdeleyebilirler. Hatta yapılacak çalışma tamamen deneyim ölçülmesine 
olanak sağlayacak biçimde senaryo uygulamaları ile yapılabilir.  
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Extensive Summary 
 Introduction 

Consumers frequently engage in purchasing activities for the essentials of life, 
meeting other needs or for psychological reasons. From the perspectives of the parties 
of a shopping experience, consumers expect to get satisfaction while sellers expect to 
have satisfied and loyal consumers. However, not every shopping activity yields such 
results. Sometimes, consumers experience dissatisfaction after purchase. This 
dissatisfaction can also be called regret. Existence of regret and not being able to 
eliminate it by appropriate means cause loss particularly for enterprises; because a 
consumer who experiences regret would not only give up purchasing from that store but 
also would spread negative feedback about this experience among others and hence 
enterprises would lose potential customers. Therefore, it is of great importance for the 
survival of enterprises to ensure consumer satisfaction i.e. eliminate consumer regret.  

This study attempts to analyze post-purchase consumer regret and investigates the 
reasons for regret as well consumers’ coping responses in the face of regret. 
Accordingly, answers to the following questions are explored: “When do consumers 
experience post-purchase regret?”, “Which behaviors do consumers who experience 
post-purchase regret exhibit to minimize or eliminate it?” and “How does it affect 
consumers psychologically?” 

Each purchase brings about new experiences and new information for consumers. 
Information gained as a result of a purchase helps consumers make better decisions in 
future purchases. A consumer who has plenty of information begins to care about the 
emotional outcomes of a purchase such as satisfaction with a given product, getting rid 
of the product or regret (Koç, 2008:304).  It is a known fact that emotions play an 
important role in decision making. Regret is a frequently felt emotion that arises as soon 
as an expected or desired outcome is compared to a negative outcome that actually 
occurs (Lin and Huang, 2006:293-294). 

According to a widely accepted definition of regret, it can be expressed as a more 
or less painful emotional state of feeling sorry for misfortunes, limitations, losses, 
shortcomings, or mistakes (Patrick et al., 2003:241; Patrick et al., 2009:464). Regret 
expresses the feeling of sadness about incomplete or already finished things. Negative 
emotional state (regret) emerges if an alternative that one forgoes due to uncertainty or 
lack of knowledge is compared to the chosen option (Shih and Schau, 2011:243). 
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Risk avoidance or risk minimization methods can be adopted to reduce regret. 
Throughout the time before the real decision is made, regret stems from the comparison 
between two potential options i.e. comparison between the chosen and avoided 
outcome. Regret is a negative feeling and the level of success in reducing regret might 
depend both on risk avoidance and analyzing the level of risk. Accordingly, consumers 
can avoid risks so that they do not experience any regret or can keep the negative 
influence of regret at minimum. Alternatively, they can take risks that won’t cause 
much sadness (Spears, 2006:59). 

Opinions of satisfied customers matter to managers of enterprises. However, 
opinions of customers who experience regret matter more. Consumers who experience 
regret would not engage in any behaviors, but they would also share their feelings of 
regret or negative opinions with the existing or potential consumers. This, in return, 
would create a negative image of the enterprise (Karafakıoğlu, 2006:107). 

Method 
The current study addresses the feeling of regret consumers experience about 

something they have bought which can appear in the form of being dissatisfied with that 
product due to a range of reasons or believing that the product does not deliver the 
benefits they have sought. The purpose of the study is to identify the types of post-
purchase consumer regret and to come up with some recommendations about what 
consumers can do to overcome or at least minimize the resulting sadness and pain. 

The current study has been conducted in order to identify the reasons for post-
purchase consumer regret and what kinds of behavior they exhibit as a result of regret. 
Answers to the following questions namely “When do consumers experience post-
purchase regret?”, “Which behaviors do consumers who experience post-purchase 
regret exhibit to minimize or eliminate it?” and “How does it affect consumers 
psychologically?” were explored with this aim. 

The universe of the study was the central district of the city of Adiyaman. Study 
population consisted of the 290.382 inhabitants of the central district. The study sample 
was defined in accordance with a non-probability sampling technique namely 
convenience sampling method. As a result, all the returned 314 valid questionnaires had 
a confidence interval of 95% and a margin of error of 5.53%. 

In accordance with the study purposes, it has been decided that descriptive survey 
method would be used to gather required information from consumers. After reviewing 
previous studies on the subject, face-to-face interviews were carried out with consumers 
from different demographic profiles and interviewees were directed questions about the 
situations they regretted and their behaviors in these situations. Later on, in the light of 
this information, questionnaires were prepared. And using the resultant questionnaire, a 
pilot study was carried out on 30 people. As a result, Cronbach’s Alpha value, which is 
calculated in order to estimate reliability, was found to be 0.791. Since it was 
considered reliable enough, the main procedure was initiated. Main procedure involved 
314 valid questionnaires. 

All the gathered data were checked for reliability and validity. For reliability, 
internal consistency coefficient was defined. SPSS 20.0 software, where data were 
stored, was used to calculate Cronbach’s Alpha value and it was found to be 0.812. To 
evaluate validity, construct validity was checked and factor analysis was conducted for 
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this purpose. Before the factor analysis was conducted, data were assessed and found to 
be fit according to the KMO values which are checked to define the fitness of data for 
factor analysis. As a result of the factor analysis, it was seen that all the data were 
classified under two factors (types of regret and responses to regret).   

 
Findings 
If averages concerning the participants’ post-purchase regret and the resulting 

responses to this regret situation are analyzed, the most regretted situations are: finding 
out the same product is sold for a lower price or a similar product is sold for a lower 
price in another store. Among the most frequent post-regret responses are giving up 
shopping from that specific store or telling this experience with others.  

A t test was conducted in relation to the significant differences between the states 
of regret and responses to regret depending on gender differences among consumers. As 
a consequence, a significant difference was detected between the responses of men and 
women regarding the existence of a similar product of another brand with a lower price. 
According to the averages, women experience higher levels of regret in such situations. 
Post-regret responses also vary significantly according to gender. Men were found to 
show stronger responses than do women. 

In the t test on marital status differences, it was revealed that single individuals 
exhibit more regret in response to criticism from their social networks. As to the 
married individuals, it was seen that they experience higher levels of regret when they 
have not engaged in beneficial shopping or when they purchase as a result of pressure 
by sellers or their friends. As for the post-purchase responses, married individuals 
attempted to do such things as consulting a consumer court, posting about the situation 
on the Internet and telling it to family and friends more than do the single participants. 

ANOVA analysis of the differences in relation to the levels of education showed 
that primary school and high school graduates tend to experience higher regret when 
compared to graduates of higher education. Regarding the responses, however, 
graduates of higher education tend to accept undertaking such responses as 
complaining, posting on the internet or being insistent more frequently. Finally, as for 
the age differences, it was revealed that young people experience more post-purchase 
regret. 

Conclusions and Recommendations 
The current study, which investigated post-purchase consumer regret and the 

resulting consumer responses to this regret, concluded that possible low-price 
alternatives caused higher levels of regret. As to the post-regret responses, giving up 
shopping from that certain store and sharing this experience with family and friends 
were among the most common reactions. Responses were found to vary significantly 
depending on gender, marital status, age and level of education of the consumers. 
Besides, it was seen that a consumer who experiences regret consults to such solutions 
as changing or returning a product. However, if their requests of change or return are 
not accepted, they tend to conceal their sadness resulting from regret and continue using 
that product. 

Retailers are expected to utilize the results of the current study, because survival 
of enterprises is closely related to loyalty of their customers. Accordingly, retailers can 
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be recommended to reduce purchasing experiences that cause consumer regret and to 
offer efficient and easy return or change procedures. This will also help consumers take 
fewer risks and hence have a more positive shopping experience. For future researchers, 
it can also be recommended that they analyze post-purchase consumer regret in relation 
to only one product group.  
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Abstract 

The purpose of the study is to assess the consumers’ perceived service quality 
levels towards national and local retailers. To reach this aim, four main hypotheses were 
tested. A questionnaire was formed to collect the data needed to test the hypotheses. 
The questionnaire was carried out to the 211 consumers who have shopped both from 
local and national FMCG (Fast Moving Consumer Goods) selling retailers. 
Convenience sampling methods was used in the study, picking voluntary costumers 
from either kind of retailers. The results indicate that, perceived service quality levels 
for national and local retailers are significantly different for Physical Aspects and 
Problem Solving dimensions. The results for Customer Interest and Personal Interaction 
dimensions were insignificant. Thus, according to the results, two hypotheses of the 
study were supported while two of them rejected. 
Keywords: SERVQUAL, Retailing, FMCG 

1. Introduction
The retail environment is changing more rapidly than ever before. It is

characterized by intensifying competition from both domestic and foreign companies, a 
spate of mergers and acquisitions, and more sophisticated and demanding customers 
who have greater expectations related to their consumption experiences (Dabholkar et 
al. 1995, p. 3).  

Retailing is changing rapidly also in Turkey. Turkish retail sector has been one 
of the most appealing sectors for both investors and consumers. Per capita disposable 
income grew 9% over the past 5 years and reached US$8,895 in 2013; it is expected to 
exceed US$13,000 in 2018. The total size of the retail sector in Turkey is estimated to 
have reached US$303 billion in 2013 and is expected to grow 7% between 2014 and 
2018 (Deloitte Retail Sector Update, 2014, p. 3) 

Considering the rapid growth and changing environment in Turkish retailing 
sector we can say that competition between retailing firms have reached at the highest 
level so far. Retailing companies are constantly trying new strategies to survive in this 
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highly tough environment. Customer service has become one of the most important 
issues for the retailing companies to keep their customer satisfied. Service quality is 
increasingly being offered as a strategy by marketers to position themselves more 
effectively in the marketplace (Parasuman et al., 1988, p. 15) Thus, it can be said that, 
service quality has become one of the very important issues for the Turkish retailing 
sector. 

The most widely known and discussed scale for measuring service quality is 
SERVQUAL, a scale designed to measure five dimensions of service quality: tangibles, 
reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Although SERVQUAL has been 
empirically tested in a number of studies involving "pure" service settings (e.g., 
banking, long-distance telephone service, securities brokerage, and credit card service), 
it has not been successfully adapted to and validated in a retail store 
environment.(Dabholkar et al., 1995, p. 3) 

Consumer service has been neglected especially for the fast moving consumer 
goods (FMCG) retail sector in Turkey as almost all the other countries. But nowadays it 
is highly noticed by almost every company who operates at the FMCG sector. Still it 
can be said that, there is a lack of studies measuring service quality with respect to 
FMCG sector.   

2. Turkish FMCG Sector 
The retail sector for FMCGs in Turkey is in the process of a drastic 

transformation. New, “modern” retail formats, like chain stores and hyper/supermarkets, 
have rapidly diffused in almost all major urban areas, and increased their market share 
at the expense of traditional formats (grocery shops, green groceries, etc.) in the last 
couple of decades. This rapid transformation has raised concerns about competitive 
conditions in the sector (Çelen et al., 2005, p. 1). 

Turkey is ahead of all EU countries in Q2 2013 in terms of growth of the fast-
moving consumer goods market - revealed Nielsen. The country's FMCG industry 
clocked +11.6% year-on-year sales-growths in the second quarter. The aggregated sales 
growth of the FMCG sector in EU (including 21 countries) stood at a meagre +1.2% 
year-on-year, compared to +3.3% in Q1 2013. The low year-on-year growth in EU is 
owed to the negative sales growth rate in most of the countries (cmtevents.com). 

During the 1990s, large retailers like Metro & Carrefour entered Turkish market, 
stimulating extension of domestic chains as to defend local turf. Share of bakkal outlets 
dropped from 91,6 % in 1996 to 82,8 % in 2008. Yet, turnover market share of bakkals 
is 33%, with cumulative market share of supermarket formats at 45,7 % (BIM 
constituting 6,3 %). However the picture changes drastically when tobacco product 
turnover is taken out: total share of markets is 65,4 % , with BIM share 10,9 % ( 
Küçükosmanoğlu et al., 2011, p. 8). 

Discount-stores have shown the biggest growth after 2004 in Turkish FMCG 
sector having 23% of all Turkish retail trading volume. Bim, ŞOK and DiaSa are the 
biggest brands of discount stores in this channel. In 2008 A-101 has entered the market 
and has reached 580 stores in two years (Rekabet Kurumu, 2011: 14).   Besides, some 
local retailers have shown great success stories at the cities they operate. Supermarkets, 
chains stores and foreign firms are likely to increase their market shares in the future. 
Any single retailer may not seem to establish a dominant position in the national 
market. However, the relevant markets in the retail sector should be defined locally 
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rather than nationally. It is possible that some retailers may establish a dominant 
position in certain local markets, especially following a merger activity and/or exits 
(Çelen et al., 2005, p. 33).  

FMCG retailers sell almost identical products. Therefore, price-competition is 
likely to be very important. If they have local market power, they would be able to raise 
their prices. Price comparisons could be helpful in identifying if some retailers (mostly, 
chain stores) enjoy a certain degree of market power. However, it is notoriously difficult 
to make a price comparison across retailers and/or retail type because each retailer sells 
a different basket of products and the number of products sold is very large (Çelen et 
al., 2005, p. 1). Therefore it can be said that, raising service quality can make a 
difference between all other stores and be able to make consumer to choose your store. 

3. Perceived Service Quality 
Service quality is a measure of how well the service level delivered matches 

customer expectations. Delivering quality service means conforming to customers’ 
expectations on a consistent basis (Baron and Harris,2003, p. 137). Unlike goods 
quality, which can be measured objectively by such indicators as durability and number 
of defects, service quality is an abstract and elusive construct because of three features 
unique to services: intangibility, heterogeneity and inseparability of production and 
consumption (Parasuman et al., 1988, p. 13). Parasuman et al. (1985) suggested three 
underlying themes about service quality. By underlying these items they summed up 
studies carried out before their studies. 

• Service quality is more difficult for the consumer to evaluate than goods 
quality. 

• Service quality perceptions result from a comparison of consumer 
expectations with actual service performance. 

• Quality evaluations are not made solely on the outcome of a service; they 
also involve evaluations of the process of service delivery.  

Service quality is viewed as a multi-dimensional concept. Consumers assess and 
evaluate a number of factors or dimensions. SERVQUAL is a self-administered 
questionnaire purported to be a generic measure of service quality. In other words, it 
was designed to be applicable to a wide variety of services. The dimensions to be 
measured in the scale are (Mudie and Pirrie, 2006, pp. 92-93): 

Reliability – the ability to perform the promised service dependably and 
accurately. It is regarded as the most important determinant of perceptions of service 
quality. This dimension is particularly crucial for services such as railways, buses, 
banks, building societies, insurance companies, delivery services and trade services, e.g. 
plumbers, carpet fitters, car repair. 

Responsiveness – the willingness to help customers and to provide prompt 
service. This dimension is particularly prevalent where customers have requests, 
questions, complaints and problems. 

Assurance – the employees’ knowledge and courtesy, and the ability of the 
service to inspire trust and confidence. This dimension may be of particular concern for 
customers of health, financial and legal services. 

Empathy – the caring, individualized attention the service provides its 
customers. Small service companies are better placed (though not necessarily better at) 
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for treating customers as individuals than their larger, invariably standardized counter- 
parts. However, relationship marketing is designed to offer a more individualistic 
approach for customers of large organizations. 

Tangibles – the appearance of physical facilities, equipment, personnel and 
communication materials. All of these are used in varying degrees to project an image 
that will find favor with consumers. Tangibles will be of particular significance where 
the customer’s physical presence at a service facility is necessary for consumption to 
occur, e.g. hair salon, hotel, night-club. 

Although SERVQUAL has been empirically tested in a number of studies 
involving ‘’pure’’ service settings, its use in retail store environments has been limited. 
Further, improvements and measurements of quality in retailing cannot be approached 
in the same way as that of the services perspective. The uniqueness of the services 
offered by a retailer makes the uses of scales developed for other service categories 
somewhat questionable (Mehta ,  Lalwani , &  Han , 2000, p. 63). SERVQUAL 
dimensions do not fit all services. Every service may require a separate SERVQUAL 
measurement scale which relate to specific features of that sector. This can bring new 
dimensions to the SERVQUAL measurement (Parasuraman et.al., 1993, p. 145). 
Considering this aspect of the SERVQUAL literature, it can be said that, adapted 
version of SERVQUAL scale should be used in assessing retailers’ service quality. 

4. Research Methodology 
The purpose of this study is to compare the consumer attitudes towards the 

SERVQUAL levels of national and local retailers. In the light of the objectives of the 
study, the survey population was identified as people lives in Sakarya/Turkey and aged 
above 18 who have shopped at both national and local retailers at least for one time. 

Convenience sampling method was employed for the study. Data were collected 
by means of structured questionnaire. The questionnaire consists of two sections. First 
section required respondents to evaluate service components of both local and national 
markets separately. Second section contained questions pertaining to respondent 
demographic profile. 

The data used for the study were obtained from the city of Sakarya between 
March-April 2016 period. Trained students directly applied the surveys to the people 
who have shopped at both national and local retailers at least for one time. After the 
elimination of the surveys which has lack of information, there were 211 surveys left 
convenient for further analysis. 

Because SERVQUAL presents general quality dimensions for service industries, 
the original scale did not used for the study. The questionnaire developed based on the 
previous literature which was more convenient to measure retailers’ service quality 
level (Parasuraman et.al.1993, p. 145).  

Factor analyses were implemented to determine if the dimensions of retailer 
service quality scale has the same range for this study. Then independent sample t-test 
was implemented to examine the possible differences between national and local 
retailers with respect to service quality dimensions. SPSS 20 Statistical data analysis 
program was used to do necessary data analyses. 

Four main hypotheses were tested in the study to reach the purposes of the 
study; 
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H1: There is a significant difference between national and local retailers with 
respect to perceptions towards Physical Aspects dimension of SERVQUAL scale. 

H2: There is a significant difference between national and local retailers with 
respect to perceptions towards Problem Solving dimension of SERVQUAL scale. 

H3: There is a significant difference between national and local retailers with 
respect to perceptions towards Customer Interest dimension of SERVQUAL scale. 

H4: There is a significant difference between national and local retailers with 
respect to perceptions towards Personal Interaction dimension of SERVQUAL scale. 

5. Findings 
5.1. Demographics 
Table 1 shows demographic characteristic of the sample. According to the 

demographic findings of the study, there are more male than female in the sample (54% 
of the population was male while %44 was female). 53% of the population was married 
and most of them had children (44% of the total population). The majority of the 
population is in 21-30 age group and most of the people in the sample are living in a 4 
people family (32.7%). Around 80% of the sample has at least high school degree. 
Considering 40.4% of the sample has 1000tl or less monthly income, it can be said that, 
the people in the sample are mostly in lower income group. 

Table 1. Demographics 

  f %   f % 

Sex 
Men 97 46,0 Marital 

Status 
Married 111 52,6 

Woman 114 54,0 Single 100 47,4 
Do you have 

children? 
Yes 94 44,5 How 

many 
people 
do you 
living 
with? 

1 13 6,2 
No 117 55,5 2 31 14,7 

Age 

20 and less 20 9,5 3 39 18,5 
21-30 87 41,2 4 69 32,7 
31-40 40 19,0 5 and above 59 28,0 
41-50 45 21,3 

Monthly 
Income 
Level 

1000 TL and less 85 40,3 
51 and above 19 9,0 1001-2000 TL 56 26,5 

Level of 
Education 

Primaray&Secondary 41 19,4 2001-3000 TL 38 18,0 
Highschool 84 39,8 3001-4000 TL 19 9,0 
University 60 28,4 4001 TL and 

above 13 6,2 
After Graduate 26 12,3 

The results of the reliability test of service quality scale for both local and 
national retailers, selling FMCG products, can be seen at table 2. For this alpha values 
to be above 0,70 shows that the scale is reliable (Altunışık vd., 2012, s.124). According 
to the alpha results we can say that both scales are reliable (alpha value for Local 
Retailer SERVQUAL= 0,818, alpha value for National Retailer SERVQUAL=0,809) 
The result of KMO tests shows that the sufficiency of the sample is perfect for both 
scales (KMO for Local Retailer SERVQUAL  = 0,893 > 0,80 and KMO for National 
Retailer SERVQUAL = 0,884 > 0,80)  (Kalaycı, 2010, p. 322). The results for Bartlett’s 
test are also significant for both two kinds of retailers. These results indicate that, the 
statements in the scale are consistent with each other. Thus it can be said that data is 
convenient for executing factor analysis.    
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Table 2 . Reliability and KMO Analysis 
Test Value for Local Retailers  Test Value for National 

Retailers 
,818 Cronbach’s Alpha ,809 
,893 KMO ,884 
,000** 

Bartlett’s Test   ,000* 

* sig < 0,01 
We formed two different kinds of  questionnaires to be able to examine 

SERVQUAL statements for both national and local retailers. Thus, we conducted two 
factor analyses for each group. According to the results of the factor analysis, we obtain 
a 4-dimension factor range for both retailer types. Only some of the statements were 
different with respect to retailer type. The range is different from original SERVQUAL 
scale but consistent with the revised version of the SERVQUAL used for retailing. All 
factor loadings are higher than %50 and variance explained are equally spread between 
dimensions. 

Table 3. Factor Analysis 

 
Local Retailers 

Statements 
National Retailers 

Variance 
Explained 

Factor 
Loadings 

Variance 
Explained 

Factor 
Loadings 

Ph
ys

ic
al

 A
sp

ec
ts

 

20,734 

,597 This store provides plenty of convenient 
parking for customers. 

19,167 

,737 

,701 
Materials associated with this store's service 
(such as shopping bags, catalogs, or 
statements) are visually appealing. 

,727 

,704 This store offers high quality merchandise. ,722 

,665 This store has modern equipment (eg. Cash 
registers, scanners, etc.) ,643 

,685 The store layout at this store makes it easy for 
customers to find what they need. ,542 

,570 This store has clean, attractive, and convenient 
public areas (restrooms, fitting rooms).  X 

Pr
ob

le
m

 S
ol

vi
ng

 

18,496 

,826 When a customer has a problem, this store 
shows a sincere interest in solving it. 

18,976 

,833 

,800 Employees of this store are able to handle 
customer complaints directly and immediately. ,800 

,729 This store willingly handles returns and 
exchanges. ,754 

X When this store promises to do something by a 
certain time, it will do so. ,515 

,586 Employees in this store have the knowledge to 
answer customers' questions. X 

C
us

to
m

er
 

In
te

re
st

 

12,189 

,809 Employees in this store know what my needs 
are 

12,074 

,815 

,698 
This store gives customers individual attention. 

788 

Pe
rs

on
al

 
In

te
ra

ct
io

n 

12,954 

,705 Employees in this store are available to help 
me when needed. 

17,589 

,822 

,768 Employees in this store are always willing to 
help me ,752 

X Employees in this store are never too busy to 
respond to customers’ requests. ,717 

,682 This store has operating hours convenient to all 
their customers.  X 



 
 

Y. Arslan – E. Yıldırım 8/4 (2016) 132-139 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

138 

 

After the factor analyses, we conducted Paired Sample t- Test to examine 
differences between SERVQUAL dimensions with respect to national and local 
retailers. According to results, we found significant difference between Physical 
Aspects and Problem Solving dimensions and retailer type(p<0,001). In addition, 
although there is a difference between Customer Interest, Personal Interaction and 
retailer type, the difference was found insignificant. According to these results, H1 and 
H2 supported while H3 and H4 rejected. 

Table 4. Paired Sample t- Test 

Dimension Type of Retailer Mean t P 

Physical Aspects Local 3,0853 -6,746 ,000 National 3,5659 

Personal Interaction Local 3,4455 ,422 ,674 National 3,4139 

Customer Interest Local 2,7488 -1,715 ,088 National 2,8720 

Problem Solving Local 3,2607 -2,733 ,007 National 3,4585 

6. Conclusions and Suggestions 
The main objective of this study was to compare two different retail types with 

respect to SERVQUAL scale. According to the results of the study, a significant 
difference found with respect to perceived SERVQUAL dimensions for different kind 
of retailers, similar to what Klemz et. al., (2006) and Metha et. al., (2000) found in their 
studies. According to the results, it can be said that, local retailers should improve their 
image of bad physical facilities. It is a fatal problem for them in competing national 
retailers. Also national retailers should improve their image about being irrelevant to the 
customer. Their insincere and un-emphatic image is one of the biggest problems for 
them to become more successful in retailing sector.     

With this study, we empirically revealed the disadvantages of local retailers 
compare to big national retailers. But although having these disadvantages, some local 
retailers show great market performances in the cities they operate. Big retailers buy 
local retailers on a regular basis to prevent them become stronger opponents. In the 
future researches we strongly suggest examining the success stories of these local 
retailers in depth. 
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Özet 

Günümüz işletmeleri hem global hem de ulusal pazarda faaliyet gösterirlerken çok 
yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalmaktadırlar. Müşteri memnuniyetini sağlayabilen 
ve bunun sürekliliği için hedef pazardaki yeni gelişmeleri sürekli takip eden işletmeler 
varlıklarını pozitif ve güçlü bir şekilde sürdürebilmektedir. Otel misafirperverliği 
algısının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu 
çalışmanın amacı, Türkiye’de bulunan 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde konaklayan 
müşterilerin, otel misafirperverliğine yönelik memnuniyet algı düzeylerini tespit 
etmektir. Araştırmada kullanılan ölçme aracı Antalya’da bulunan 18 adet 5 yıldızlı 
konaklama işletmesinde konaklayan toplam 470 yabancı turiste uygulanmıştır. Analiz 
yöntemi olarak; betimsel istatistiklerin yanında,  İlişkisiz (Bağımsız) Örneklemler t-
Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), korelasyon ve regresyon yapılmıştır. 
Müşteri memnuniyetine etki eden faktörler arasındaki ilişki incelendiğinde; 
memnuniyete en çok etki eden faktörün misafire saygı ve yiyecek-içecek hizmetleri 
olduğu; konuğa saygıyı ve yiyecek-içecek hizmetlerine yönelik en güçlü ilişkinin 
“içtenlik” boyutu, en zayıf ilişkisinin “kişiselleştirme” boyutu olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimleler: Otel misafirperverliği, müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi. 

Abstract 
Today's businesses are faced with intense competition while operating in both 

global and national markets. Businesses that can provide customer satisfaction and 
continuously follow the new developments in the target market for their continuity can 
keep their assets positive and strong. The aim of this study to determine the impact of 
hotel hospitality perception on customer satisfaction; determine the level of satisfaction 
perception of hospitality of hotel guests staying in 5 star hotels in Turkey. The 
measurement tool used in the research was applied to a total of 470 foreign tourists 
staying in 18 numbers 5 star accommodation in Antalya. Independent T-test, one-way 

DOI: 10.20491/isarder.2016.211
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ANOVA, correlation and regression were used as analysis method as well as descriptive 
statistics. When the relationship between the factors affecting customer satisfaction is 
examined; the most influential factor of satisfaction the respect of the guests and food-
beverage services; respect for the guests and the satisfaction of food and beverage 
services to the strongest relationship are “straight from the heart” and the weakest 
relationship are the "personalization" dimension. 
Keywords: Hotel hospitality, customer satisfaction, service quality. 

1. Giriş 
Yeni pazarlama stratejilerinde işletmeler, sadece kâr elde etmeyi değil, aynı 

zamanda kaliteli sunum yaparak değer oluşturmayı, müşteri memnuniyeti ve sadakatini 
sağlamayı hedeflemektedirler. Zira yeterli kanıtla desteklenen genel geçer bir kural 
olarak müşteri sayısını artırmak, işletmelerin sahip olduğu müşteri sayısını korumaktan 
daha maliyetli ve zor bir süreçtir. Tüm bu nedenlerden dolayı işletmeler mevcut müşteri 
sayısını korumak için turizm sektöründe bulunan konaklama işletmeleri hem teknolojik 
hem de sosyal gelişmeleri ve değişiklikleri yakından izlemek zorundadırlar.  

Günümüzde işletmeler için müşteri memnuniyeti kavramı çok daha büyük önem 
taşımaktadır. Bunun birçok sebebi olmakla beraber en önemli nedeni, işletmeye 
bağlılığı sağlanmak istenen müşterilerin memnuniyetinin zor memnuniyetsizliklerinin 
çok kolay olmasıdır. Müşteri memnuniyetini sağlayıp sürekli hale getirme taktiği 
arayışına girmeyen ya da müşterilerine sadece günlük işlem olarak bakan işletmelerin 
modern pazar koşullarında hayatta kalabilmesi mümkün değildir (Gümüş, 2014: 7). 
Geçmişte piyasada ne bulursa satın alan ve sorgulamayan müşterinin yerine daha 
bilinçli, ilerleyen teknolojiyle birlikte rahatlıkla küresel piyasaya erişen, işletmelerden 
farklı mal ve hizmetler bekleyen, pazardaki seçenekleri daha kolay karşılaştırabilen 
müşteriler gelmiştir.  

Pazarlama literatürü rekabet için en etkili ve kazançlı yollardan birinin mevcut 
müşterilere satış hacmini ve sıklığını artırmak olduğunu vurgulamaktadır. Bunun 
mümkün olması ise müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlanmaya bağlıdır. 
Konaklama işletmeleri müşteri yönlü bir bakış açısıyla mevcut müşterilerin ürünü tekrar 
satın alması, başkalarına tavsiye etmesi hatta gönüllü satıcı rolü oynaması için ürün 
kullanım deneyimi ile müşterilere kalite, memnuniyet ve değer sunmalıdır. Bu araştırma 
ile “Otel Misafirperverliği Algısının Müşteri Memnuniyetine Etkisi” tespit edilerek 
müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve müşteri değer algısı ve doğal olarak da müşteri 
sadakati yaratmada etkin ve etkili bir yol olarak düşünülen misafirperverlik konusunda 
bilgi ve görüşlere verilecektir.  

2. Kavramsal Çerçeve 

İşletmenin kuruluş amaçları olan kâr ve varlığını sürdürmeye ulaştıracak çabaların 
müşteri temeline dayandırılması görüşü (Değermen, 2006: 32) ve hizmettin eş zamanlı 
üretim ve tüketiminin müşteriyi sürecin girdisi haline getirmesi (Öztürk, 2011: 11) 
hizmet pazarlaması açısından müşterilerin önemini bir kat daha artırmaktadır. Bu açıdan 
müşteri kavramının üzerinde ayrıca durmak faydalı olacaktır. 

İşletmelerin rekabetçi pazar koşullarında yaşamlarını devam ettirmelerin temel 
şartı olan müşteri, belirli bir işletme ya da firmadan düzenli alışveriş yapan, belli bir 
markayı tercih eden kişi veya kuruluştur (Odabaşı, 2004: 3; Demirel, 2006: 22; Samur, 
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2009: 5). Türk Dil Kurumu (2016) misafiri; hizmet gören ve karşılığında ücret ödeyen 
birey olarak açıklarken misafirperverliği; insana hizmet etmeyi sevmek ya da 
konukseverlik olarak açıklamaktadır. İnsan davranışlarını etkileyen ve yön veren 
kültürel temelli bir unsur olarak ortaya çıkan misafirperverlik kavramı ilk insanlardan 
beri tüm toplum ve kültürlerde devam etmektedir. İşletme yöneticileri işletmeyi evleri, 
kendilerini ev sahibi veya bir ferdi, konukları da maddi olgudan ziyade müşteri değil de 
misafir gibi görürse memnuniyet düzeyinin yüksek olması kaçınılmaz olacaktır. 

Lashley (2008: 72) misafirperverliğin, misafir ağırlama kültüründen hareketle 
geliştirilerek turizm işletmeciliğinde önem verilen bir unsur haline geldiğini 
belirtmektedir. Misafirperverlik, misafirin konaklama, yiyecek içecek ve eğlence 
gereksinimlerinin belli bir ücret karşılığında giderilmesinin farklı kültürel kaynaklara 
referans yapılmasını içerir. 

 
Şekil 1: Ticari Misafirperverliğinin Etkileşim Süreci (Lashley, 2008: 72) 

Lashley ve Morrison (2001: 61) misafirperverlik kavramının kişisel, toplumsal ve 
ticari olmak üzere üç boyutlu bir kavram olduğunu ifade etmektedirler. Özel boyutu 
itibariyle ev sahibi misafir etkileşimi, sosyal boyutu itibariyle misafirlerle ilgilenme, 
etkileşim ve prestij, ticari boyutu itibariyle ise üretimi artırma ile fayda sağlama, üretici 
ve pazar kavramalarından oluşmaktadır. Özel, sosyal ve ticari boyutlar, misafirperverlik 
deneyim ve aktivitelerini oluştururken bu boyutların birleşmesi misafirperverlik 
yönetimini ortaya koymaktadır. 

Türkiye’de misafirperverliğin temelini ve köklerini oluşturan Anadolu 
misafirperverliği, Anadolu’da yaşayan farklı topluluklardan etkilenerek birçok tutum ve 
davranıştan oluşan geniş bir kültürü ifade etmektedir. Bu kültüre yabancı olanlar bu 
kültürü farklı algılayabilmektedirler. Bu açıdan yabancı turistlerin Anadolu 
misafirperverliğini ve kültürünü ne şekilde algıladıkları son derece önemlidir. 

Türk Dil Kurumu (2016) memnuniyet kelimesini, “memnun olma, sevinç duyma, 
sevinme” şeklinde tanımlarken, literatürde sık sık birbirinin yerine kullanılan tatmin 
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kelimesini ise “haz alma ve doyum” şeklinde tanımlamaktadır. Her iki kelimede Arapça 
dilinden Türkçeye geçmiştir. Bu çalışmada memnuniyet toplam bir deneyimin 
sonucunu, tatmin ise ürün veya hizmetin temel ihtiyaçları karşılama durumunu 
belirtmek için kullanılmaktadır. 

“Müşteri memnuniyeti, algılar ve beklentiler arasındaki farklılıktan oluşan bir 
duygudur.” Gerçekleşen deneyim, beklentilerden yüksekse, memnuniyet de yüksek 
olmaktadır (Boonlertvanich, 2011: 42). Müşteri memnuniyeti sağlanan bireyleri ürün ya 
da hizmeti tekrar satın alması, başkalarına önermesi ve fiyat artışlarına daha az duyarlı 
olması muhtemeldir. İşletmelerin mevcut gelirlerini korumaları ve giderek artırmaları 
anlamına gelen bu durum “müşteri sadakati” olarak kabul edilmektedir (Özer ve 
Günaydın, 2010: 141). Müşteri memnuniyeti, hem teorik hem de pratikte önemli bir 
konuma sahiptir ve pazarlama uygulamalarının ana çıktısıdır (Malik, 2012: 69). 

Tüm bu tanımlamalardan yola çıkarak, daha genel bir tanım aradığımızda 
Vavra’nın (1999: 47) müşteri memnuniyeti tanımlaması karşımıza çıkmaktadır. Müşteri 
memnuniyeti; (Vavra, 1999: 18) “müşterilerin, katlandıkları fedakarlıkları sonucundaki 
düşünceleri; satın alınan mal ve hizmetin kendilerinde yarattığı etkiler, deneyimleri ve 
tepkileri; müşterilerin beklentilerine karşılık bulmak için katlandıkları maliyetleri 
kıyaslamasından doğan bir sonuç” olarak tanımlanmaktadır.  

Ulusal müşteri memnuniyeti indeksi (National Customer Satisfaction Index, 
NCSI), işletmelerin, sektörlerin ve ulusal ekonomilerin performanslarını değerlendiren 
ve geliştirilmesini sağlayan müşteri odaklı bir değerlendirme sistemidir. (Türkyılmaz ve 
Özkan, 2005: 74). 1989 yılında İsveç’te “Müşteri Memnuniyeti Barometresi” (Fornell, 
Johnson, Anderson, Cha ve Bryant, 1996: 13), 1990’lı yıllarda Amerika Birleşik 
Devletlerinde “Amerikan Müşteri Memnuniyeti İndeksi” (Anderson ve Fornell, 2000: 
880) çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Avrupa Müşteri Memnuniyet Endeksi, Avrupalı 
şirketlerin, 1994’ten beri Amerikan Müşteri Memnuniyeti Modelini kullanan Amerikan 
şirketleriyle rekabet etmektedir. Başlangıçta İsveç, Amerika ve Avrupa’da oluşturulup 
kullanılan müşteri memnuniyet indeksleri günümüzde birçok ülkede kullanılmaktadır. 
Kullanılan bu indekslerinin en büyük ortak özellikleri yapısal olarak birbirlerine 
benzemeleri, gelişime ve yenilenmeye uyum sağlayabilmeleridir  (Akbulut, 2011: 2). 

 

 +                                   _ 

                                  + 

            +                                                                + 

                                 +                                                                           + 

                                                    +                                 

 

Şekil 2: Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi Unsurları (Fornell vd., 1996) 

Müşteri 
Beklentileri 

Algılanan 
Kalite 

Algılanan 
Değer 

Bütünsel 
Müşteri 

Memnuniyeti 

Müşteri 
Sadakati 

Müşteri  
Şikayetleri 
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Müşteri memnuniyeti evrensel ve genel geçer bir değer olmadığından tüm 
müşterilerden aynı memnuniyet düzeyine beklemek mümkün değildir. Farklı deneyim 
ve ihtiyaca sahip olan müşterilerin gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olmak 
gerekmektedir (Pizam ve Ellis, 1999: 328). Müşteri memnuniyetinin devamlılığını 
sağlamak ve geliştirmek isteyen otel işletmelerinin bazı kurallara dikkat etmesi 
gerekmektedir. Bu kurallar şunlardır (Scott, 2001: 82-85): 

• Duyarlılığı devamlı kılmak,  
• Hizmet üretiminde ve işletmede davranış standartlarını belirlemek,  
• Sorunları belirleyerek çözümleri ortaya koymak,  
• Yetenekleri belirlemek ve geliştirmeye çalışmak, 
• Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını almak, 
• Gelişim konusunda destekleyici önlemler almak.  

Memnuniyet, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının ne ölçüde karşılandığı konusuyla 
ilgili iken; sadakat, müşterinin belli bir ürün ya da hizmeti yeniden satın alma ve 
tutumsal olarak ona bağlanma durumu ile ilgilidir. Dolayısıyla, memnuniyet sadakat 
için ön koşulu ancak yeterli olmayan bir durumdur. Diğer bir ifadeyle, sadakat olmadan 
memnuniyet oluşabilirken, memnuniyet olmadan sadakatin oluşması mümkün 
olmamaktadır (Değermen, 2006: 101). Bu açıdan bakıldığında her memnun müşteri 
sadık olarak adlandırılamaz. Yani memnuniyeti sağlanan müşteriler, işletmelerin ürün 
veya hizmetini tekrar satın alma yönünde garanti göstermeyebilir. Müşteri 
memnuniyeti, müşteri sadakatine ulaşmada ilk adımdır ama sadakatin kesin olarak 
oluşacağı anlamına gelmemektedir. 

Müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre faaliyetlerine yön veren müşteri odaklı 
yaklaşım anlayışı ile birlikte işletmeler, müşterileri için daha kaliteli, düşük fiyatlı ve 
yüksek değer taşıyan ürün ve hizmetler sunmayı amaçlamaktadırlar. Hizmet sektöründe 
müşterilerle kurulan uzun dönemli ilişkiler yoluyla oluşturulan müşteri bağlılığı ve 
sadakati, işletmelerin iş performansının artmasında ve varlıklarını sürdürmelerinde 
önemli bir araç haline gelmiştir (Selvi, 2007: 1). Türk Dil Kururmu (2016) sadakat 
kelimesini, “içten bağlılık” şeklinde tanımlarken, literatürde sık sık birbirinin yerine 
kullanılan bağlılık kelimesini ise “Birine karşı, sevgi, saygı ile sempati duyma ve 
gösterme” şeklinde tanımlamaktadır. Bu çalışmada İngilizce “loyalty” kelimesinin 
karşılığı olarak sadakat kelimesi kullanılmıştır. Bağlılık kelimesinin İngilizce karşılığı 
ise “commitment” olarak değerlendirilmektedir. Bu iki kelimelerin birbirinden ayrımı 
için kullanılan ölçüt; eğer kişi herhangi bir maddi zorunluluk duymadığı halde bir 
bağlılık gösteriyor ise bu sadakat/loyalty, eğer tercihinde maddi zorunluluk daha ağır 
basıyorsa bu bağlılık/commitment olarak değerlendirilmiştir. 



 
 

G. Özaltaş Serçek – S. Serçek 8/4 (2016) 140-161 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

145 

 
Şekil 3: Müşteri Sadakati Merdiveni (Taşkın, 2005: 41) 

Müşteri tatmini ve müşteri sadakati işletmeler için başarının anahtarlarından iki 
önemli unsurudur. Müşterileri tatminini sağlayan ve sadakatlerini kazanabilen işletmeler 
varlıklarını sürdürebilmekte, karlılıklarını düzenli hale getirebilmektedirler. Müşteri 
tatmini ve sadakat ilişkisinin önemi, müşteri tatmininin sadakati belirleyen unsurlardan 
biri olmasından ve tatminin, sadakat ölçümlerinden biri olarak sadakatin düzeylerinin 
belirlenmesinde bir unsur olmasından kaynaklanmaktadır (Bayuk ve Küçük, 2007: 288). 

İşletmelerin temel amaçlarından biri mevcut müşterilerini sadık birer müşteri 
haline gelmesini sağlamaktır. Müşterilerin sadık birer müşteri haline dönüşmeleri ise 
beklentilerinin üzerinde deneyimlerin gerçekleşmesi mümkün olmaktadır (Başanbaş, 
2013: 6). Müşteri bağlılığı da müşteri sadakatini oluşturmaktadır.  

Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve sürekliliği otel işletmeleri açısından çok 
önemli bir konudur. Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak ve bunları 
karşılamak, onların otel işletmesini tekrar ziyaret etmesini sağlamaktadır (Poon ve Low, 
2005: 227). . İnsan istek ve beklentilerin sürekli değiştiği günümüzde mal ve 
hizmetlerin olduğu kadar farklı bölgelerin, kentlerin ve destinasyonların da tanıtımının 
ve geliştirilmesinin sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduğunu ortaya 
koymaktadır. Destinasyonların çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar ile rekabet içinde 
olduğu görülmektedir (Serçek ve Özaltaş Serçek, 2016: 1628). 

Müşteriler, beklentilerinin karşılanmasını ve memnuniyetlerini, kendi 
kültürlerinin değerleri ile karşılaştırırlar. Müşteriler, otel işletmelerinin verdikleri 
hizmetlerini bireysel beklentileri ekseninde değerlendirmekte ve beklentileri 
karşılanmayan müşteriler şikâyetçi olmaktadırlar (Bulut, 2011: 394). Otel işletmeleri 
zaman zaman yapacakları müşteri beklenti ve memnuniyeti araştırmaları ile müşterilerin 
istek ve ihtiyaçlarını belirlemek, beklentilerinin karşılanma düzeylerine göre ürün ve 
hizmet sunmak, böylece müşteri memnuniyetini yükseltmek amacıyla gerekli 
çalışmaları yapmalıdırlar (Emir, 2007: 2). Otel işletmelerinin faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri ve karlılıklarının devamı açısından müşteri ihtiyaçlarının karşılanması 
ve memnuniyetin sağlanması kritik bir öneme sahiptir. 

Çubukçu (2016: 299) tarafından yapılan çalışmada, turistlerin Anadolu 
misafirperverliği algısının müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkilediği; müşteri 
memnuniyetinin müşteri sadakatini olumlu yönde etkilediği ve turistlerin Anadolu 
misafirperverliği algısının müşteri sadakati üzerindeki etkisinde müşteri 
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memnuniyetinin aracılık yaptığı; müşterilerin Anadolu misafirperverliği algısının 
müşteri sadakatini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Çubukçu ve Yaylı (2016: 1), müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatine etkisinin 
olduğu ve müşteri memnuniyetinin Anadolu misafirperverliği algısı ile müşteri sadakati 
ilişkisinde aracı rol üstlendiğini belirtmektedirler.  

Çatı ve Koçoğlu (2008: 2) tarafından, müşteri tatmininde etkili olan faktörlerin 
müşteri sadakatini etkileyip etkilemediğini ortaya koymak için, tutumsal sadakat ve 
davranışsal sadakat ile müşteri tatminini etkileyen faktörler arasında bir ilişki olup 
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda; müşteri tatminini 
etkileyen faktörlerin müşteri sadakatinde etkili olduğu tespit edilmiştir.  

Gümüş (2014: 3) tarafından yapılan araştırmada, müşteri memnuniyeti, müşteriyi 
elde tutma ve müşteri sadakati arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada müşteri 
memnuniyeti ve müşteri sadakati arasında çok güçlü pozitif doğrusal bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca, müşteriyi elde tutmanın müşteri sadakati ile arasında güçlü 
pozitif doğrusal bir ilişki olduğu; müşteri memnuniyeti ve müşteriyi elde tutma arasında 
da güçlü pozitif doğrusal bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, müşterileri 
ne kadar memnun edersek onları işletmede tutmanın da gerçekleşebileceği görüşünü 
doğrulamaktadır. 

Eroğlu (2005: 9) işletmelerin sunduğu ürün ve hizmet anlayışının müşterilerin 
memnuniyetini doğrudan etkilediği sonucuna varılmıştır. Günümüzde faaliyet gösteren 
işletmeler amaçlarını gerçekleştirebilmek için, müşterilerle yakın ilişkiler kurabilme, 
müşteri istek ve ihtiyaçlarını maksimum memnuniyet derecesinde karşılayabilme ve 
faaliyetlerini müşteri beklentilerine göre şekillendirebilme gibi yeteneklere sahip 
olmalıdır. 

Başanbaş (2013: 19) tarafından yapılan çalışmada, ürünlerinin fiziksel 
görüntüsünün, işlevlerini yerine getirmesinin, çeşitliliğinin, ürün üzerindeki bilgilerinin, 
müşterilerin kalite algılarını; ürünlerin müşterilerin beklentilerini karşılama düzeyinin 
ve müşterilerin ürünleri kendilerine yakın görmelerinin müşterilerin tatmin olmalarında 
etkili olduğu, ayrıca tatmin olan müşterilerin o markaya bağlılıkları da artabileceği 
düşünülmüştür. Araştırma sonucunda, ürünlerin belirtilen özelliklerinin filtre 
kullanıcıları olan tamirciler üzerinde tatmin etkisi oluşturduğunu ancak, direkt bağlılık 
etkisi yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır.   

3. Yöntem  
Bu çalışma, konaklama işletmelerinde otel misafirperverliği algısının müşteri 

memnuniyetine etkisini belirlemeye yönelik genel tarama türünde betimsel bir 
çalışmadır. Betimleme, olayları obje ve problemleri anlama ve anlatmada ilk aşamayı 
oluşturur. Bilimsel etkinlikler olayların betimlenmesiyle başlar. Bu sayede onları iyi 
anlayabilme, gruplayabilme olanağı sağlanır ve aralarındaki ilişkiler saptanmış olur 
(Kaptan, 1998: 59). Betimsel tarama modelinde bilimin gözleme, kaydetme, olaylar 
arasındaki ilişkileri tespit etme ve kontrol edilen değişmez ilkeler üzerinde 
genellemelere ulaşma söz konusudur (Yıldırım ve Şimşek 2000: 75). 

Araştırma modeli; ekonomik olarak araştırma amacını gerçekleştirmek üzere, 
verilerin toplanması ve çözümlenebilmesi için gerekli koşulların düzenlenmesidir. “Otel 
Misafirperverliği Algısının Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi” adlı çalışmanın 
modeli, “ilişkisel tarama” modelidir. Bu araştırma ile müşteri memnuniyetine etki eden 
unsurlar belirlenmeye çalışılarak bu ilişkinin derecesine ilişkin veriler elde edilmiştir. 
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Şekil 4: Araştırmanın Modeli 

3.1.  Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini, Türkiye’deki konaklama işletmelerinde konaklayan 
turistlerin oluşturması uygun olmakla birlikte bunun zaman, mekan ve ekonomik olarak 
ulaşılabilirliğinin zor olması nedeniyle araştırmanın evreni Antalya ilindeki 5 yıldızlı 
otellerde konaklayan müşteriler ile sınırlandırılmıştır. Evren olarak Antalya ilinin 
seçilmesinin diğer nedenleri ise bu ildeki turizm işletme belgeli konaklama tesis 
sayısının diğer illere göre daha fazla olması; en fazla turist sayısına sahip olması; 
turistlerin geliş amaçlarının başta tatil olmak üzere çeşitliliği; Antalya’da geceleme 
sayısı Türkiye’deki diğer illerden daha yüksek olması ve geceleme sayısının fazla 
olmasıdır.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; Türkiye’yi 2015 yılında ziyaret eden 
turist sayısı 43.359.970’tir (23.138.428 yabancı; 20.221.542 yerli). Antalya’yı 2015 
yılında ziyaret eden turist sayısı 14.513.510’dur (11.257.311 yabancı; 3.256.199 yerli). 
Antalya ilindeki turizm işletme belgeli beş yıldızlı konaklama işletmesi sayısı 324 
adettir. Antalya’daki beş yıldızlı otel işletmelerine geliş sayısı toplam 8.745.656’dır 
(6.621.520 yabancı; 2.124.136 yerli). Araştırma evrenin 5 yıldızlı otellerden 
oluşmasının nedeni, yeniliği açık ve sürdürülebilir rekabet avantajının daha çok büyük 
ölçekli işletmelerde görülebilme olasılığıdır. 

 Araştırmalarda örneklem sayısının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken 
temel unsur, esas alınan örneğin, belirlenen evrenin özelliklerini yansıtacak ve 
araştırmanın düşük maliyetle yapılabilmesini sağlayacak nitelikte olmasıdır (Cannon, 
1994: 137). Diğer taraftan, bilimsel araştırmalarda evreni temsil edecek örneklemin 
belirlenmesi, araştırma sonuçlarının evrene genellenebilmesini sağlayan temel 
unsurlardan biridir. Araştırmada örneklem büyüklüğü; kullanılacak örneklem belirleme 
yöntemi, evrenin büyüklüğü, araştırma evrenin homojen ya da heterojen olması, 
değişkenlerin türünün nitel ya da nicel olması, değişken/değişkenlere ilişkin grup sayısı 
vb. gibi birçok faktörden etkilendiğinden, araştırmacı örneklem büyüklüğünü 
belirlerken bunları dikkate alarak belirlemelidir (Ural ve Kılıç, 2006: 36-46). 
Araştırmalarda, evrenin büyüklüğü, değişkenlerin türü ve güven düzeyi gibi 
belirleyiciler dikkate alınarak, örneklemin hesaplanması ilgili birçok formül yer 
almaktadır. Örneğin; Özdamar (2001: 257), içerdiği denek sayısı 10.000’den az olan 
evrenleri sınırlı evren, içerdiği birim sayısı 10.000 den fazla olan evrenleri ise sınırsız 
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evren olarak nitelemiş ve araştırma konusu ile ilgili değişkenlerin türünü (nitel, nicel) de 
dikkate alarak, örneklem büyüklüğünün hesaplanmasına ilişkin bazı formüller 
vermektedir. 

 Otel misafirperverliğinin müşteri memnuniyetine etkisini belirlemek amacıyla 
2016 yılı Temmuz-Ağustos aylarında yapılan bu araştırmada, Antalya’daki 18 adet 5 
yıldızlı otel ile iletişime geçilerek gerekli izinler alındıktan sonra otellerde konaklayan 
turistlerin görüşleri alınmıştır. 485 turist araştırmaya katılarak veri toplama aracını 
doldurmaları sağlanmıştır. Geri dönüşü sağlanan anketlerden 15 eksik ve hatalı veriler 
içerdiğinden değerlendirmeye alınmayarak toplamda 470 anket değerlendirilmiştir. 
Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında 0.05 hata payı ile örneklemin evreni temsil 
edebilmesi için eşik (sınır) değeri olan 384 sayısının üzerine çıkılarak 470 turiste 
ulaşılmıştır.  

3.2.  Veri Toplama Aracı 
Bu araştırmada, ölçme aracının oluşturulmasında uluslarası literatürdeki 

çalışmalardan yararlanılmıştır. Otel misafirperverliğini ölçmek amacıyla Ahmad 
AzmiM.Ariffin ve AtefehMaghzi (2012: 194) tarafından yapılan çalışma; müşteri 
memnuniyetini ölçmek amacıyla da  Çubukçu (2016: 81) tarafından yapılan çalışmada  
kullanılan ölçme aracından faydalanılmıştır. Ölçeklerin Türkçe diline çevirisi yazar 
tarafından yapılmıştır. Ölçme aracı Türkçe’ye uyarlandıktan sonra, pilot araştırma 
(n=30) yapılarak anlaşılmayacak ifadeler tekrar gözden geçirilmiş ve gerekli 
düzeltmeler yapılmıştır. Ölçme aracında yer alan ifadelerin cevaplarında Likert tipi 5’li 
derecelendirme kullanılmıştır.  

 Otel Misafirperverliği Ölçeğinin Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi 

 Bu araştırmada, ölçme aracının yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi 
(AFA) ve doğrulayıcı faktör analizinden (DFA) yararlanılmıştır. AFA çok sayıda 
maddenin ortak ifade ettiği anlamlı yapılara ulaşmayı hedeflemektedir (Büyüköztürk, 
2012: 52). DFA ise, araştırmacının ulaştığı verilerin daha önce yapılmış araştırmalarda 
kullanılan yapıya uygunluğunu belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Yani; doğrulayıcı 
faktör analizinde önceden belirlenmiş bir yapının ulaşılan verilerle ne derece 
doğrulandığı incelenmektedir. 

 Verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett 
Sphericity Testi ile belirlenmiştir. Veri toplama aracınca yer alan değişkenlerin tümüne 
faktör analizi uygulanmış ve anlamlı bir faktör yapısına ulaşılmıştır. Ölçeklerin faktör 
yüklerinin alt kesme noktası olarak 0,50 alınmıştır. Buna göre, araştırmada kullanılan 
ölçeğin KMO değeri ,94 bulunmuştur. Bu durum verilerin faktör analizi için uygun 
olduğunu göstermektedir (Leech ve diğ., 2005: 72) 

 Otel misafirperverliği algısının müşteri memnuniyeti üzerine etkisini 
değerlendirmeye yönelik ölçme aracına Varimax Rotasyonu ile faktör analizi 
uygulanmıştır. Birinci boyut olan “Kişiselleştirme” toplam varyansın % 13.5, ikinci 
boyut olan “Sıcak karşılama” % 16.2, üçüncü boyut olan “Özel ilgi” % 12.7, dördüncü 
boyut olan “İçtenlik” % 24.0 ve son boyut olan “Konfor” % 11.0 açıklamaktadır.  
Turistlerin Otel Misafirperverliği Algılaması ölçme aracı ile ilgili değişkenlerin faktör 
analizinde güçlü bir faktör yapısı elde edilmiştir. Dolayısıyla faktör yüklerinin yüksek 
olması, soruların diğer sorularla ortak bir varyansı paylaştığını göstermektedir. 
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Tablo 1: Otel Misafirperverliği Ölçeğinin Faktör Yükleri 
Faktör/maddeler Faktör 

Yükleri 
Toplam 
Varyans 

Faktör 1: Kişiselleştirme (Cronbach’s alpha = 0.901, CR = 0.914)  13.5 % 
Otel personeli ismimi ve milliyetimi bilir .763  
Otel personeli bana saygı dolu davranır .761  
Otel personeli konuşmamız boyunca benimle göz teması kurar .757  
Otel personeli beni önemli biri olarak hissettirir .743  
Otel personeli bana her zaman içten gülümser .717  

Faktör 2: Sıcak karşılama (Cronbach’s alpha = 0.901, CR = 0.914)  16.2  % 
Kapıda sıcak bir hoş geldin ile karşılanma .795  
Beklenmedik bir hoş geldin hediyesi sunma .795  
Giriş kaydından sonra otel odasına kadar eşlik etme .790  
Otel personeli yanımda bagaj varsa taşımama yardımcı olur .773  

Faktör 3: Özel ilgi (Cronbach’s alpha = 0.901, CR = 0.914)  12.7 % 
Otel de konaklarken özel gereksinimlerimin anlaşılması .858  
Otel için önemli olan misafirin para kaynağı gibi görülmesi yerine 
iyi ilişkiler geliştirmektir 

.850  

Çıkış işlemleri sonrası sıcak bir hoşça kal ile uğurlama .847  
Otel tarafından sunulan hizmetler ile eğlendirilme .845  
Müşteriden ziyade bir arkadaş gibi davranma .816  

Faktör 4: İçtenlik (Cronbach’s alpha = 0.901, CR = 0.914)  24.0 % 
Misafirperverlik davranışı herhangi bir kontrol ve teşvik edici 
olmadan karakterden kaynaklanan doğal bir durum olarak sunulduğu 
gözlenmektedir 

,893  

Misafirperverlik davranışı misafiri bilerek etkileme amacı gütmeden, 
onları memnun etme ihtiyacından kaynaklandığı gözlenmektedir 

,712  

Faktör 4: Konfor  (Cronbach’s alpha = 0.901, CR = 0.914)  11.0 % 
Tüm yönleriyle odamın iyi koşulda olduğu güvenini verir .619  
Odamın benim için konforlu olması güvenini verir .590  
Otelde konaklarken evimde gibi hissederim .578  
  77.4 % 

*p<.05, **p<.00, CR: composite reliability (Bileşik Güvenirlik) 
 Turistlerin; müşteri memnuniyeti ölçme aracı ile ilgili değişkenlerin faktör 

analizinde güçlü bir faktör yapısı elde edilmiştir. Dolayısıyla faktör yüklerinin yüksek 
olması, soruların diğer sorularla ortak bir varyansı paylaştığını göstermektedir. 

Tablo 2: Müşteri Memnuniyeti Ölçeğinin Faktör Yükleri 
Faktör/maddeler Faktör 

Yükleri 
Toplam 
Varyans 

Bu otel ve sunduğu hizmetler güven vericidir. .893  
Bu otelin tüm hizmetleri kolay ulaşılabilirdir. .887  
Bu otel misafirlerinin bireysel ihtiyaçlarını karşılama konusunda çok esnektir. .882  
Bu otel çalışanları alanlarında gerekli niteliğe sahiptir. .865  
Bu otelin sunduğu tüm ürün ve hizmetler üst kalitedir. .862  
Bu otelin ekipman ve donanımları moderndir. .859  
Bu otelin fiziki imkânları/ürünleri görsel olarak çekici ve temizdir .851  
Tercih edebileceğim benzer otellere kıyasla bu otelden aldığım hizmet daha iyidir. .844  
Bu otel konfor standartlarına sahiptir. .841  
Bu otelde aldığım hizmetler beklenti ve ihtiyaçlarımı tam olarak karşılamıştır. .833  
  69.8 % 
*p<.05, **p<.00, CR: composite reliability (Bileşik Güvenirlik) 
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Veri toplama aracının iç güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa katsayısına 
bakılmıştır. Güvenirlik, ölçülmek istenen şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki tutarlılığı ve 
istikrarı, aynı aşamaların takip edilmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçlara 
ulaşılması (Karasar, 2009: 148; Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2010: 122); 
ölçme aracını oluşturan maddelerin birbirleriyle olan ilişkinin ölçülmesiyle tutarlılığı 
belirlenir. Güvenirlik katsayısı, 0 ile 1 arasında olup, değeri 1’e yaklaştıkça güvenirliğin 
arttığı anlamına gelmektedir (Ural ve Kılıç, 2006: 286). 

4. Bulgular 
Araştırmaya katılan turistlerin demografik özellikleri; cinsiyet, yaş, medeni durum, 

eğitim ve gelir durumlarına ilişkin sorular aracılığı ile öğrenilmiştir. Araştırmaya katılan 
turistlerin % 48’si kadın, % 52’si erkeklerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların % 
35’lik kısmını oluşturan 165 kişi 36-45 yaş aralığındadır. Dolayısı ile araştırmaya katılan 
turistlerin çoğunluğunun 36-45 yaş grubuna dahil bireylerden oluştuğu söylenebilir. 
Araştırmaya katılanların % 76’sı evli iken % 24’ü bekar olduğu görülmektedir. 
Araştırmanın demografik bulgularında 305 turist ile % 65 oranı ile lisans derecesine sahip 
olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, araştırmaya katılanların eğitim düzeylerinin 
yüksek olduğu söylenebilir. Turistlerin gelir dağılımlarına göre kişi sayıları incelendiğinde 
en fazla sayının 202 kişi ile 2.001 – 3.000 Avro aylık gelir aralığında yer aldığı 
görülmektedir.  

Tablo 3: Araştırmaya Katılan Turistlerin Demografik Özellikleri 
Değişken f % 
Cinsiyet   
Kadın 224 48 
Erkek 246 52 
Toplam 470 100 
Yaş   
18-25 67 14 
26-35  82 17 
36-45 165 35 
46-55 124 26 
56 ve üstü 32 8 
Toplam 470 100 
Medeni Durum   
Evli 360 76 
Bekar 110 24 
Toplam 470 100 
Eğitim   
Lise 42 9 
Ön lisans 76 16 
Lisans 305 65 
Lisansüstü 47 10 
Toplam 470 100 
Aylık Gelir (AVRO)   
1.300 ve altı 22 5 
1.301 – 2.000 174 37 
2.001 – 3.000 202 43 
3.001 – 4.000 53 11 
4.001 ve üstü 19 4 
Toplam 470 100 
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Araştırmaya katılanların % 68’lık kısmını oluşturan 318 kişi Avrupalı turistler 
oluştururken % 2’lik kısmını oluşturan 11 kişi ise Afrikalı turistler olduğu 
görülmektedir. Bu sonuca göre Antalya’nın Avrupalı turistler açısından yüksek bir 
çekim gücüne sahip olduğu söylenebilir. Araştırmaya katılanlardan 289 kişi ile % 61 
oranı ile Antalya’ya tarihi ve turistik yerleri görmek amacıyla geldikleri görülmektedir. 
Bu sonuca göre turistlerin tatmin düzeylerinin yüksek olmasında tarihi ve turistik 
olanakların çok önemli bir yerinin olduğu söylenebilir. 

Tablo 4: Araştırmaya Katılan Turistlerin Seyahatlerine İlişkin Bilgiler 
Değişken f % 
Milliyetleri   
Afrika 11 2 
Amerika 94 20 
Asya 32 7 
Avrupa 318 68 
Avustralya 15 3 
Toplam 470 100 
Geliş Amacı   
Tarihi ve Turistik Yerler 289 61 
Doğal ve Kültürel Çekicilikler 86 18 
İnanç 8 2 
İş 49 10 
Sağlık 38 9 
Toplam 470 100 

Araştırmaya katılan katılımcıların, otel misafirperverliğine ilişkin görüşlerinin 
cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan 
bağımsız örneklemler t-sınamasına göre, “içtenlik” boyutunda, kadın katılımcıların 
puan ortalaması (͞XA =3.58) ile erkek katılımcıların puan ortalaması (͞XB =3.43) arasında 
kadın katılımcı grubun lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır [t(468) = 2.13, p< .05]. 
Bu bulguya göre, “içtenlik”e ilişkin görüşler ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin 
olduğu söylenebilir. Kadın katılımcılar, erkek katılımcılara göre “içtenlik”i daha olumlu 
olduğunu düşünmekle beraber, her iki grubun “içtenlik”e ilişkin görüşlerinin “üst 
düzeyde” olduğu anlaşılmaktadır.  

Araştırmaya katılan katılımcıların, otel misafirperverliğine ilişkin görüşlerinin 
cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan 
bağımsız örneklemler t-sınamasına göre, “kişiselleştirme”, “sıcak karşılama”, “özel 
ilgi”ve “konfor” boyutlarında, erkek katılımcıların görüşleri ile kadın katılımcıların 
görüşleri arasında anlamlı farklılık görülmemiştir (p>.05). Otel misafirperverliği 
ölçeğindeki “kişiselleştirme”, “sıcak karşılama”, “özel ilgi” ve “konfor”  boyutlarına 
ilişkin görüşlerin ise “üst düzeyde” olduğu görülmektedir. 
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Tablo 5: Araştırmaya Katılan Turistlerin Cinsiyet Değişkeni ile Otel 
Misafirperverliğine İlişkin t-Testi Sonuçları 

Boyutlar Gruplar N ͞X S sd t P 

Kişiselleştirme 
A) Kadın  224 4,02 .82 

468 .30 .14 B) Erkek 246 3,94 .71 
Toplam  470   

Sıcak karşılama 
A) Kadın  224 3.61 .80 

468 -.15 .27 B) Erkek 246 3.72 .64 
Toplam  470   

Özel ilgi  
A) Kadın  224 3.41 .68    
B) Erkek 246 3.42 .64 468 15 .86 
Toplam  470      

İçtenlik 
A) Kadın  224 3.58 .85    
B) Erkek 246 3.43 .96 468 2.13 .01* 
Toplam  470      

Konfor 
A) Kadın  224 3.51 .81    
B) Erkek 246 3.59 .89 468 15 .88 
Toplam  470      

 *p<.05, **p<.00 

Araştırmaya katılan turistlerin, otel misafirperverliğine ilişkin görüşleri arasında 
fark olup olmadığını sınamak için, turistlerin milliyetlerine göre oluşturulan grupların 
görüşlerinin ortalamaları ilişkisiz örneklemler için tek yönlü varyans analizi ile 
karşılaştırılmış, analiz sonuçları, “kişiselleştirme”, “sıcak karşılama”, “özel ilgi”, 
“içtenlik” ve “konfor” boyutlarında turistlerin milliyetleri bakımından istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. Başka bir deyişle, turistlerin, otel 
misafirperverliğine ilişkin görüşleri, milliyetlerine bağlı olarak anlamlı bir şekilde 
farklılaşmamaktadır.  

Tablo 6: Araştırmaya Katılan Turistlerin Geldikleri Destinasyon Değişkeni ile Otel 
Misafirperverliğine İlişkin Anova Testi Sonuçları 

Boyutlar 

 
 
Gruplar N ͞X 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd 

Kareler 
Ortalaması F p 

Anlamlı 
fark 

Kişiselleştirme 

A) Afrika    11 3.41 Gruplar 
arası 4.626 4 1.541 

2.84 .25  

B) Amerika 94 3.25 
C) Asya 32 3.40 Gruplar 

içi 79.673 465 .542 
D) Avrupa 318 3.34 
E) Avustralya   15 3.53     

Toplam 470 3.35  84.296 469  

Sıcak 
karşılama 

A) Afrika    11 3.64 Gruplar 
arası 6.747 4 2.249 

4.93 .31  
B) Amerika 94 3.37 

C) Asya 32 3.45 Gruplar 
içi 67.014 465 .456 

D) Avrupa 318 3.44 
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E) Avustralya   15 3.42     

Toplam 470 3.44  73.763 469  

 A) Afrika    11 4.03 Gruplar 
arası 11.047 4 3.680 

4.83 .40  

 B) Amerika 94 4.11 
Özel ilgi C) Asya 32 4.21 Gruplar 

içi 111.821 465 .761 
 D) Avrupa 318 4.14 
 E) Avustralya   15 4.18     

 Toplam 470 4.13  122.863 469  

İçtenlik  

A) Afrika    11 3.36 Gruplar 
arası 6.690 4 2.230 

2.94 

  

B) Amerika 94 3.14   

C) Asya 32 3.21 Gruplar 
içi 111.262 465 .757 .23 

 

D) Avrupa 318 3.14  

E) Avustralya   15 3.40       

Toplam 470 3.20  117.951 469    

Konfor  

A) Afrika    11 4.23 Gruplar 
arası .918 4 .306 

  .61 

  

B) Amerika 94 4.43   

C) Asya 32 4.26 Gruplar 
içi 72.899 465 .496 .60 

 

D) Avrupa 318 4.37  

E) Avustralya   15 4.13       

Toplam 470 4.33  73.817 469    

    *p<.05, **p<.00 

Araştırmada bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenler arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Otel misafirperverliği algısının 
müşteri tatmini üzerine etkisini ölçülmeden önce değişkenler arasındaki ilişkinin boyutu 
önem taşımaktadır. Korelasyon analizine ilişkin ulaşılan istatistiki bulgular tablo 7’da 
yer almaktadır. 

Tablo 7: Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişken N Ort. SS 1 2 3 4 5 6 
Kişiselleştirme 470 3,95 ,67 1      
Sıcak karşılama 470 3,68 ,17 ,642** 1     
Özel ilgi 470 3,42 ,96 ,773** ,326** 1    
İçtenlik 470 3,46 ,84 ,803** ,203* ,101 1   
Konfor 470 3,53 ,71 ,701** ,687** ,635** ,217* 1  
Memnuniyet 470 3,69 ,18 ,324** ,473** ,794** ,213* ,248* 1 

**p<.01 *p<.05 (Pearson Korelasyon 2 yönlü) 

Korelasyon analizi sonuçları tüm bağımsız değişkenlerin “Müşteri Memnuniyeti” 
ile pozitif ve doğrusal yönlü, önemli düzeyde ve anlamlı bir ilişkisinin olduğunu ortaya 
koymaktadır. En güçlü ilişkinin içtenlik ile olduğu (r=,803 ve p<.01) görülen bağımlı 
değişkenin, en zayıf ilişkisinin kişiselleştirme ilgili olduğu anlaşılmaktadır (r=,514 ve 
p<.01). 

Otel misafirperverliği algısının müşteri tatmini üzerine bağımsız değişkenlerin 
etkisini belirlemek çalışmanın temel amaçlarından bir diğeridir. Faktör analizi ve 
korelasyon analizinden elde edilen sonuçların uygun olması nedeniyle, bu amaca 
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yönelik olarak verilere regresyon analizi uygulanmış olup ulaşılan istatistiki bulgular 
Tablo 8’de sunulmaktadır. 

Tablo 8: Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti  
         β  

 

 t   p   
SABİT   3,017   ,008   
Kişiselleştirme       ,452  3,124   ,001   
Sıcak karşılama       ,294  2,081   ,003   
Özel ilgi       ,421  3,913   ,000   
İçtenlik       ,325  3,982   ,001   
Konfor       ,435  3,467   ,001   

F=27.72; R=57; R²= .38; Düzeltilmiş R²=.33 

Müşteri memnuniyetinde otel misafirperverliği boyutlarından olan içtenliğin 
önemli bir etkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (t=3.982 ve p<.01). Müşteri 
memnuniyeti hesaba katıldığında, turistlerin otel misafirperverliği algısının müşteri 
memnuniyeti ve sadakati üzerinde doğrudan ve dolaylı etkisinin bulunduğu ortaya 
çıkmaktadır. 

5. Sonuç ve Tartışma 
İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve büyümeleri için müşteri 

memnuniyetinin sürdürülmesi gerekmektedir. Müşteri memnuniyetinin sağlanması için 
müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetlerin piyasaya sunulması kritik 
öneme sahiptir. Modern pazarlamada, müşterilerle karşılıklı menfaate dayalı uzun süreli 
ilişki rekabet üstünlüğü sağlayarak, işletmelerin kârını artırmakta ve varlıklarını 
sürdürmelerinde önemli bir unsur olmaktadır. Bu çalışmada konaklama işletmeleri için 
müşteri memnuniyetine etki eden otel misafirperverliğini oluşturan; kişiselleştirme, 
sıcak karşılama, özel ilgi, içtenlik ve konfor gibi beş ayrı boyut ele alınmıştır. Bu 
boyutların, konaklama işletmelerindeki misafirperverliğin müşteri memnuniyetine etkisi 
incelenmiştir. 

Müşteri memnuniyetine etki eden faktörler arasındaki ilişki incelendiğinde; 
memnuniyete en çok etki eden faktörün konuğa saygı ve yiyecek-içecek hizmetleri 
olduğu; konuğa saygıyı ve yiyecek-içecek hizmetlerine yönelik memnuniyetlerini 
etkileyen en önemli boyutun otel personelinin davranışları olduğu belirlenmiştir. Otel 
işletmelerinde müşteri memnuniyeti, müşterilerin algıladıkları ile beklentilerini 
karşılaştırmaları ile belirlenmektedir (Lau, Akbar ve Fie, 2005: 47). Otel işletmelerinde 
memnuniyetin belirlenmesi hizmetin eş zamanlı olmasından dolayı hizmetin 
sunumunda yapılmakta ve müşteri ile hizmeti sunan işgören arasındaki bir etkileşimden 
oluşmaktadır (Pizam ve Ellis, 1999: 330). Bu etkileşimde otel personelinin sunduğu 
hizmete yönelik müşteri algılamaları (Fakaryan vd., 2014: 5; Demir, 2013: 1044) ve 
personelin turistlere karşı davranış ve tutumları (Choi ve Chu, 2001: 283) üzerinden 
gerçekleşmesi çalışmanın önemini ortaya koyması açısından önemlidir. 

Korelasyon analizi sonuçları tüm bağımsız değişkenlerin “Müşteri Memnuniyeti” 
ile pozitif ve doğrusal yönlü, önemli düzeyde ve anlamlı bir ilişkisinin olduğunu ortaya 
koymaktadır. En güçlü ilişkinin içtenlik ile olduğu (r=,803 ve p<.01) görülen bağımlı 
değişkenin, en zayıf ilişkisinin kişiselleştirme ilgili olduğu anlaşılmaktadır (r=,514 ve 
p<.01). Konaklama işletmelerinin diğer tüm ticari işletmeler gibi nihai amacı kar 
sağlama ve işletmenin devamlılığını sağlama isteğinin temel kaynağı olan müşterilerin, 
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turizm faaliyetlerini gerçekleştirme esnasında işletmelerce istenilen düzeyde 
karşılanmasının ortaya çıkaracağı memnuniyet düzeyini belirlemek amaçlanmıştır. 
Çalışmamızın tamamlanmasıyla otel misafirperverliğinin müşteri memnuniyetine 
pozitif etki ettiği görülmüştür. Turizm sektöründen rekabetin her geçen artacağından 
konaklama işletmeleri tarafından müşteri istek ve ihtiyaçlarının daha net belirlenmesi ve 
bu çerçevede otel misafirperverliğinin tasarlanması algılanan memnuniyeti artıracaktır. 

Günümüzde işletmeler için önemli olan çok müşteri kazanmak değil, kazandıkları 
müşterilerin ne kadarı ile uzun dönemli ilişki kurabildikleridir. Bu sebeple kârlılığını 
maksimize etmek isteyen, firmasını yerel pazardan ulusal hatta uluslararası pazara 
açmayı düşünen ve bununla birlikte gelecek nesillere firmasının taşınmasını arzulayan 
her firmanın yapması gereken müşterileriyle uzun dönemli ilişkiler kurmaktır. 

Uygulamaya ve İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler 
Yapılan bu araştırmanın sonuçları incelendiğinde araştırmanın zaman, mekan ve 

maddi sınırlılıkları düşünülmek kaydıyla bazı öneriler sunulmuştur. Bunlar; 

• Bu çalışmada zaman ve kaynak kısıntından dolayı Antalya ilinde bulunan 5 
yıldızlı konaklama işletmelerinde uygulama yapılarak sonuçlar 
yorumlanmıştır. Farklı il ve farklı konaklama işletmelerinde de yapılıp 
sonuçların karşılaştırılması, daha sağlıklı veriler toplama açısından önemlidir.	   

• Otel misafirperverliğinin özü misafire samimi ve özel ilgi göstermek, müşteri 
istek ve ihtiyaçlarını samimi bir empati ile anlamak ve karşılamaktır. Otel 
yöneticileri böyle bir yaklaşımla sunacakları hizmetler ile müşteri 
memnuniyetini artıracaklardır. 

• Müşteri tercihlerinin altında yatan nedenlerini dikkate alan çalışmaların 
artması işletmeler açısından daha işlevsel sonuçlar doğurabilecektir.	  Çünkü 
işletmelerin müşteri memnuniyeti anlamında kendini geliştirebilmesi, daha 
kaliteli hizmetler verebilmesi ve bu kaliteyi sürekli hale getirebilmesi 
tecrübelerinin yanı sıra profesyonel anlamdaki çalışmalar ışığında 
gerçekleştirilebilir. 

• Müşteri algılamalarının yanında beklentilerini de barındıran araştırmaların 
yapılaması, ilgili sektöre ilişkin beklentileri ortaya koyan fonksiyonel ölçeğin 
oluşması açısından katkı sağlayabilir. 

•  İşletmeye özgü yerel kaynaklı ancak evrensel nitelikli bir hizmet anlayışının 
oluşturulması işletme için taklit edilemez bir rekabet avantajı sağlayabilir. 

• Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların artması misafirlerin istek ve 
ihtiyaçlarının dikkate alınmasını sağlamakla birlikte işletmelere de pazarda 
rekabet avantajı sağlamaktadır.  

• Müşteri memnuniyetinin ana amacı misafir ihtiyaçlarını tam olarak anlayıp 
karşılamaktadır. İşletme yöneticileri sunacakları hizmetleri belirlerken 
müşteri isteklerini dikkate alarak müşteri memnuniyetini artırarak, müşterileri 
sadık ve bağımlı hale getirebilirler. 

• Müşteri istek ve beklentileri sürekli değişmektedir. Yaşam koşullarının 
değişmesi, teknolojinin ilerlemesi, müşterilerin beklentilerinin de 
değişmesine neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı müşteri memnuniyetini 
belirlemeye yönelik olan bu çalışma ve buna benzer çalışmaların işletmeler 
tarafından dikkate alınarak, pazarlama stratejilerini belirlerken göz önünde 
bulundurulması işletmeler açısından önem arz etmektedir. 
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Extensive Summary 
Introduction 

In new marketing strategies, businesses aim not only to make profit but also to 
create value by giving quality presentation and to provide customer satisfaction and 
loyalty. As a general rule supported by sufficient evidence, increasing the number of 
customers is a more costly and difficult process than protecting the number of 
customers. For all these reasons, businesses in the tourism sector have to closely 
monitor both technological and social developments and changes to maintain the 
number of existing clients. 

Today, the concept of customer satisfaction is of even greater importance for 
businesses. The most important reason for this, along with many other reasons, is that 
the dissatisfaction of the customers is very easy to satisfy. It is not possible for 
businesses that do not develop customer retention and on-going tactics or that only treat 
customers as day-to-day transactions to survive in modern market conditions (Gümüş, 
2014). In the past, customers who bought what they saw on the market and replaced 
their unquestioning customers were replaced by more conscious customers who could 
easily access the global market with advancing technology, expect different goods and 
services from businesses, and easily compare market options. 

The marketing literature emphasizes that one of the most effective and profitable 
ways to compete is to increase the sales volume and frequency of existing customers. If 
this is possible, it depends on ensuring customer satisfaction at the highest level. 
Accommodation businesses should offer quality, satisfaction and value to their 
customers with product use experience so that existing customers can re-purchase the 
product, recommend it to others or even play the role of volunteer seller. This research 
will determine which is considered as an effective and effective way of creating 
customer loyalty, service quality and customer value perception and naturally customer 
loyalty by determining "The Impact of the Hotel Hospitality on the Customer 
Satisfaction". 

Analysis and Results 

This study is a descriptive study in the type of general screening to determine the 
effect of hotel hospitality perception on customer satisfaction in accommodation 
businesses. Describing is the first step in understanding and describing events, objects 
and problems. Scientific activities start with the description of events. At this point, it is 
possible to understand and group them well and the relations between them are 
determined (Kaptan, 1998: 59). In the descriptive scanning model, science observes, 
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records, identifies the relationships between events, and reaches the generalizations over 
invariant principles that are controlled (Yıldırım ve Şimşek 2000: 75). 

In order to determine the effect of hotel hospitality on customer satisfaction, this 
research conducted in July-August 2016, opinions were received from the tourists 
staying at the hotels after communication with the 18 number 5 star hotels in Antalya 
and obtaining the necessary permissions. 485 tourists participated in the survey to fill 
the data collection vehicle. There were 15 incomplete and incorrect data from the 
recycled questionnaires and 470 questionnaires were evaluated in total. For the 
calculation of the sample size, 470 tourists were reached with the error margin 
exceeding 384, which is the threshold value, so that the sample can represent the 
universe. 

The suitability of the data for factor analysis was determined by Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) and Bartlett Sphericity Test. Factor analysis has been applied to all of the 
variables included in the data collection tool and a meaningful factor structure has been 
reached. The factor load of the scales was taken as 0.50 as the lower cut-off point. 
Accordingly, the KMO value of the scale used in the research was 94. This indicates 
that data are appropriate for factor analysis (Leech ve diğ., 2005). 

 Factor analysis was applied by Varimax Rotation to the measurement tool to 
evaluate the effect of hotel hospitality on customer satisfaction. The first dimension, 
"Personalization" accounts for 13.5%, the second dimension, "Warm Welcoming", was 
16.2%, third dimension "Special Relationship" 12.7%, the fourth dimension, "Straight 
from the Heart”" 24.0% and the last dimension "Comfort" 11.0%. A strong factor 
structure in the factor analysis of the variables related to the Hotel Hospitality 
Perception measurement tool of tourists has been obtained. Therefore, the high factor 
loads indicate that the questions share a common variance with other questions. 

Conclusion and Discussion 

When the relationship between the factors affecting customer satisfaction is 
examined; the most influential factor is the respect for the guest and the food and 
beverage services; Respect for the guests and the satisfaction of food and beverage 
services are the most important dimensions of hotel staff behaviour. Customer 
satisfaction in hotels is determined by comparing customer expectations and 
expectations (Akbar ve Fie, 2005: 47). Determination of satisfaction in hotel business is 
made in the service presentation because of the simultaneous service and it consists of 
an interaction between the customer and the service providing the service (Pizam ve 
Ellis, 1999: 330). Customer perceptions of the service provided by the hotel staff in this 
interaction (Fakaryan vd., 2014; Demir, 2013) and It is important to demonstrate the 
importance of studying how personnel perform through behaviours and attitudes (Choi 
ve Chu, 2001) towards tourists. 

Correlation analysis results were positive for all independent variables with 
"Customer Satisfaction" and linear, significant, and meaningful relationship. The 
strongest relationship is with Straight from the Heart (r=,803 ve p<.01) dependent 
variable observed, the weakest link is related to personalization (r=,514 ve p<.01). It is 
aimed to determine the level of satisfaction that will be incurred by the satisfaction of 
the desired level of operation of the customers during the realization of the tourism 
activities, which is the main source of the desire of the hospitality enterprises to provide 
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the final aim profit and the continuity of the business like all other commercial 
enterprises. It has been seen that hotel hospitality has a positive effect on customer 
satisfaction with the completion of our work. As the competition in the tourism sector 
will increase every day, it will increase the perceived satisfaction by designing the hotel 
hospitality in this frame more clearly by the accommodation enterprises to determine 
the needs and demands of the customers more clearly. 

What is important for businesses nowadays is not to win many customers but to 
what extent they have long-term relationships with their customers. For this reason, it is 
to establish long-term relationships with customers who want to maximize their 
profitability, who are considering opening their company from local market to national 
or international markets and who should carry forward the company of future 
generations. 
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Özet 
İşletmelerde örgütsel güven ve örgüt iklimi çalışanlarda farklı algılara neden 

olmaktadır. Çalıştığı işletmede olumlu bir örgüt iklimi algılayan ve güven duyan 
işgörenlerde yüksek düzeyde örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini meydana gelirve işten 
ayrılmayı düşünmeyebilirler. Bu çalışmada İstanbul ilinde bulunan dört ve beş yıldızlı 
otel işletmelerindeki işgörenlere ilişkin örgütsel güven ve örgüt iklimi algılarının, 
örgütsel özdeşleşme, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti algıları üzerinde herhangi bir 
etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla otel işletmelerinde çalışan 300 kişiye 
ulaşılmış, veriler kolayda örnekleme metoduyla online anket yöntemiyle toplanmıştır. 
Hipotezlerin testleri için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırma 
sonucunda örgüt ikliminin iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi gözlemlenememiştir. 
Diğer değişkenler arasında ise anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Otel İşletmeleri, Örgütsel Güven, Örgüt İklimi, Örgütsel 
Özdeşleşme, İş Tatmini, İşten Ayrılma Niyeti. 

Abstract 
In enterprises, organizational trust and organizational climate cause different 

perceptions in employees. Employees who perceive positive organizational climate and 
who has a feeling of trust in the working place has the highest possibility to enhance 
high level of organizational identification and job satisfaction. For this reason, 
employees may not consider leaving the job. In this study, the effects of the 

1 Teşekkür : Bu çalışmada yardımlarını ve eleştirilerini esirgemeyen mesai arkadaşımız Sayın Yrd. Doç. Dr. Erkan 
YILDIZ’a teşekkür ederiz. 
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organizational trust and organizational climate, organizational identification, job 
satisfaction, intention of turnover of employment and the formation of these perceptions 
were investigated at four and five stars hotels in İstanbul. For this purpose, a study was 
performed with the participation of 300 hotel employees. In this research, the data was 
collected via online surveys using convenience sampling method. Structural equation 
modeling was used to test the hypothesis. As a result of the research, no significant 
effect of organizational climate on job satisfaction was observed. On the otherhand, 
significant relations between the other variables was detected. 
Keywords: Hotels, Organizational Trust, Organizational Climate, Organizational 
Identification, Job Satisfaction, Turnover Intention. 

1. Giriş 

İşletmelerde motivasyon, işgörenlerin performanslarını etkileyerek işletmeye karşı 
olumlu algılar edinmelerini sağlar. İşgören motivasyonu öncelikle örgüte güven 
duyulduğunda artan bir unsurdur (Akgündüz ve Güzel, 2014:1). İşgörende, çalıştığı 
işletmenin çalışanlarına adil ve etik davranacağına, beklentilerinin gerçekleşeceğine dair 
oluşan algı örgütsel güven olarak adlandırılır. Örgütsel güven oluşumunda işletme 
yönetiminin aldığı karar ve uygulamaların etkisi oldukça önemlidir (Altaş ve Kuzu, 
2013: 31) ve bu karar ve uygulamalar, örgüt ikliminin temelini oluşturarak işgörenin 
çalışma yaşamındaki davranışlarını yönlendirir. Örneğin, işgörenler olumsuz davranış 
gösterdiklerinde çoğu zaman yönetim ceza uygular, ortam koşullarının değiştirilmesi 
gerektiği düşünülmez, bu durumda da işgörenin örgüt iklimi algısı olumsuz olur ve 
performansı düşer (Brondino&Pasini, 2012:1854). Performansın düşmesi, olumsuz 
örgüt iklimi koşulları ve örgüte güvenmemek nedeniyle, işgörenlerin örgütsel 
özdeşleşme, iş tatmini ve işten ayrılma niyetleri üzerinde de olumsuz etkileri olur. 
Örgütsel özdeşleşme, işletmenin başarı ya da başarısızlığı ile yakından ilişkilidir ve 
işgörenin kendisini örgüte ait hissedip hissetmemesini sağlar (Tüzün ve Çağlar,2008: 
1015), örgüt ikliminden etkilenir. Bir diğer etki ise iş tatmini açısındandır. Trevor’ın 
(2001) iş tatmini tanımı; “çalışanın örgüt içerisindeki mevcut görevinden ayrı olarak, 
işyerinin fiziki ve sosyal durumuna yönelik olan duygusal tepkisidir” (akt. Güres ve 
Sökmen, 2015: 62). Dolayısıyla, iş tatmini, bir bireyin işinin özelliklerinin, kendisi için 
önemli olan nitelikleri taşıması ve doldurması halinde ortaya çıkan bir doyum, çalışanın 
işi veya deneyimini değerlendirmesinden kaynaklanan, hoşa giden veya olumlu 
duygusal durumdur. Bu algılar çoğu zaman işgörenin işten ayrılma niyetini 
belirleyebilecek etkinliktedir. “İşten ayrılma bir bireyin kendi inisiyatifi ile sosyal bir 
sistemden çıkma eğilimidir” (Gaertner 1999), bu eğilim de diğer algılar gibi örgüt 
ikliminden etkilenir hatta “niyet” olmaktan çıkıp eyleme dönüşebilir. 

Bu çalışmanın temel amacı; otel işletmesi çalışanlarının işyerindeki örgütsel 
iklimi ve örgütsel desteği nasıl algıladıkları ve örgütsel güven duygusunun var olup 
olmadığını, bu algı sonucunda örgütsel özdeşleşme, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti 
üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu araştırmaktır. Bu amaçla önce çalışmada yer alan 
değişkenlerle ilgili kuramsal bilgilere yer verilmiş; daha sonra ise kuramsal bilgilerin 
sonucunda hipotezler oluşturularak, yapılan araştırma sonucunda toplanan veriler 
ışığında bu hipotezler test edilmiştir. 
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2. Kavramsal Çerçeve 

2.1.Örgütsel Güven 
 Güven duygusu psikolojik özelliği olan insana özgü temel bir duygudur ve örgüt 
içinde bireylerin birlikte oluşturdukları güven algısı örgütsel güveni oluşturur (Polat ve 
Celep 2008: 310, Yılmaz ve Sünbül 2009:173). Verimlilik, sağlıklı bir iletişim, bilgi 
paylaşımı, etkililik ve etkinlik örgütsel güvenvarlığına işaret eder (Baş ve Şentürk 
2011). Aynı zamanda üretkenlik, örgüte bağlılık, grup çalışması da artar (Bökeoğlu ve 
Yılmaz 2008:213). 

Örgütsel güvenin oluşmasında farklı bakış açıları bulunmaktadır. Yönetimin 
objektif olup olmaması, dürüst ve sözüne güvenilen yönetici profili, örgüt içi 
iletişim,örgüt faaliyetlerinin gerçekleşmesinde gerek yönetici gerekse örgüt 
çalışanlarının yenilikçi düşünce ve davranışları örgütsel güven oluşumunda etkilidir 
(Cemaloğlu ve Kılınç, 2012:141). Örgütsel güvenin varlığı çalışanlar arasında 
yardımlaşmayı sağlayabilir, işgörenin bir ekibe ait olma ihtiyacını giderir, verimlilikteki 
artışlar nedeniyle de örgüte yapılan yatırımların maliyetini azaltıcı etkide bulunur, 
performans artışı sağlanır, sorumluluk alma isteği çoğalır (Çubukçu ve Tarakçıoğlu, 
2010:59), çatışmalar azalır, daha da önemlisi kurallara uyumda sorun yaşanmaz (Çağlar 
2011:1828). Örgütsel güven uzun vadede gerek örgüt gerekse işgören için karşılıklı bir 
yarar sağlar, örgüt karlı olur, işgören ise refah ve huzurlu bir çalışma ortamında 
olmaktan mutlu olur (Tüzün, 2007:104) ve işgörenin performansı artar (Durukan vd. 
2008: 415), böylece rekabet gücünde artış olur (Asunakutlu, 2002:11). Yaptıkları ya da 
yapmadıkları sonucunda, yöneticiler uygulamalarıyla, verdikleri sözlerle örgütte güveni 
oluşturabilir veya yok edebilirler (İşcan ve Sayın, 2010:197). 

2.2.Örgüt İklimi  

Örgüt iklimi işgörenlerin psikolojik algıları sonucunda oluşan ortamdır (Colley 
vd. 2013:69) ve bu algılar farklı bakış açılarıyla; insan odaklı, iş odaklı veya ilişki 
odaklı oluşabilir (Karataş, 2015:49). Sağlıklı bir ortamda çalışmak isteğinde olan 
işgörenlerin ayrıca nezaket, içtenlik, ödüllendirme, yönlendirme olarak adlandırılan 
psikolojik algıları örgüt iklimini oluşturur (Tutar ve Altınöz, 2010:197), (Güzeler ve 
Dedeoğlu, 2016:118). Bu algılar işgörenin çalışma yaşamındaki davranışlarını 
yönlendirmektedir (Türen vd. 2014:173). Sektörel bazda incelenecek olursa, turizm 
sektöründe işgörenin müşterilerle olan iletişimi diğer sektörlere göre daha fazla olduğu 
için olumlu bir örgüt iklimi algısı daha da önem kazanmaktadır (Eröz, 2014:219). 
“Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)1950’li yıllarda, her çalışanın sağlık hizmeti 
almasıgerektiğini, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasınınbir insanlık hakkı 
olduğunu ve bu hakkın yaşama hakkısınırları içerisinde bulunduğunu ve her ülkenin 
buna uyması gerektiğini belirtmiştir” (akt. Özkan ve Emiroğlu, 2006:45). 

2.3.Örgütsel Özdeşleşme 

Örgütsel özdeşleşme kavramının ortaya çıkışı örgütlerde sosyal özdeşleşmenin 
ortaya atılması ile başlamıştır. Bu yüzden öncelikle sosyal özdeşleşme kavramının 
bilinmesi gerekmektedir. İşgören kendini grubun esas ya da sembolik bir üyesi olarak 
algıladığında, sosyal özdeşleşme kavramı ortaya çıkar ve kısmen de olsa "ben kimim" 
sorusuna cevap verir (Polat ve Meydan, 2011:156), eğer işgörenin amaçları örgütün 
amaçları ile örtüşüyorsa kendisini örgüte ait hisseder (Sökmen vd., 2015:128). Bu 
konuda öncü olarak sayılan, Ashforth ve Mael (1989:20), sosyal özdeşleşme kavramını 
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kısaca bir gruba ait olma algısı diye tanımlamışlar ve bu tanımdan yola çıkarak, örgütsel 
özdeşleşme kavramını ise "bir örgütte birlik olma veya bir örgüte ait olma algısı" olarak 
tanımlamışlardır. Pratt’in tanımı ise(1998) “Örgütsel Özdeşleşme kişinin kimliğini 
örgütle bütünleşmeyi başardığında gelişir” şeklindedir (akt. Ateş, 2015: 648). 

Tokgöz ve Seymen (2013: 64), örgütsel özdeşleşmenin iki boyutundan söz etmiş; 
birincisinin grup içi özdeşleşme, ikincisinin örgütle özdeşleşme olduğunu ve işgörenin 
kendini ait hissettiği grubun başarı ya da başarısızlığını kişisel düzeyde yaşadığını 
belirtmişlerdir. 

Örgütsel özdeşleşme, bireyin kendisini tanımlarken kullandığı kavramlarla, bir 
örgütü tanımlarken kullandığı kavramlar arasındaki benzerlik derecesine göre 
ölçülebilir. Başka bir deyişle, bireyin örgüt üyeliğine ne kadar bağlı olduğu, bireyin 
örgütsel özdeşleşme düzeyini gösterir. Bir işgörenin işletmede, örgüt üyesi kimliği diğer 
karakteristik özelliklerinden daha baskın bir şekilde görünüyorsa, bu kişi o örgütle 
özdeşleşir ve örgütü sosyal grup olarak görür (Dutton, vd., 1994:239). 

Alanyazında örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme genellikle birbirleriyle 
karıştırılan iki kavramdır. Örgütsel bağlılık çalışanların örgüte olan sadakati, örgütün bir 
parçası olma isteği ve davranış odaklı bir tutum iken, örgütsel özdeşleşme bilişsel ve 
psikolojik bir süreçtir (Ketchand ve Strawser, 2001). Bunun yanında, Mael ve Ashforth 
(1995:26), örgütsel özdeşleşmeyi örgüte özel bir kavram olarak ifade ederken, bağlılığın 
birey kurum arasındaki sosyal takas ile alakalı olduğunu vurgulamaktadırlar. Örgütüne 
bağlı çalışanların amaç ve hedefleri örgütü kapsamaktan çok bireysel özellik 
taşımaktadır. Bu yüzden çalışanlar kendilerini kurumları ile kader birliği içinde 
hissetmezler. Böyle bir bireyin o örgütte çalışma sebebi kariyerinde önemli aşama 
kaydetmesine yardımcı olduğu düşüncesidir. Örgütü ile özdeşleşmiş bir birey ise; orayı 
kendi özel iş yeri gibi hissettiği ve gerçekten orada olmak istedikleri için oradadırlar. 
Örgütten ayrıldığı zaman ise bir parçasını kaybetmiş gibi hissederler. 

2.4. İş Tatmini  
Fisher (2001:40) iş tatminini “İş tatmini bir çalışanın işini ya da yaşamını 

değerlendirmesi sonucunda duyduğu haz ya da ulaştığı olumlu duygu” şeklinde de 
tanımlamaktadır. Moorhead ve Griffin’e (2012) göre iş tatmini kişinin mesleki 
değerlerinin karşılığını veren ve mesleki takdirden kaynaklanan pozitif duygusal bir 
tutumdur. Genel olarak iş tatmini, iş şartlarının ya da işten elde edilen sonuçların kişisel 
bir değerlendirmesidir. Beşiktaş’ın (2009:99) çalışmasında elde ettiği bulgular iş tatmini 
sağlayan işgörenlerin çalıştığı işletmeye ilave katkılar sağlamaya gönüllü olduklarını 
saptamıştır. Birey işinden gerekli tatmini elde ediyorsa işine ve iş ortamına karşı olumlu 
bir tutuma sahip olacaktır. İş tatmini görülmeyen, yalnızca ifade edilebilen iş durumuna 
karşı verilen duygusal yanıttır, işgören beklentilerinin ne ölçüde karşılandığını da ifade 
eder. İşgören beklentileri, ücret, terfi imkanları, yönetim tarzı, çalışma arkadaşları ile 
ilişkiler ve benzerleridir. 

2.5. İşten Ayrılma Niyeti 

İşten ayrılma niyeti işgörenlerin çalıştığı örgütten ayrılmayı düşünmesi veya 
planlamasını ifade eder. Bir örgütü fiilen terk etme davranışından önce ayrılma fikri 
veya düşüncesi olgunlaşır. Yaş ve kıdemden etkilenen iş tatmini alternatif ve uygun iş 
fırsatlarının varolması ile birleştiğinde, çalışanın örgütten ayrılma yada bir başka 
pozisyon için arayışa girme niyetini önemli ölçüde etkiler. Merkezileşme, kurallar ve 
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düzenlemeler ve kararalma süreçlerigibi örgütsel faktörlerle ilgili olarak bireysel 
algılamalar ile bireylerindüşünme ve davranış şekilleri de etkilenmektedir. Bireyler 
mevcut örgütlerini terk etmek yoluyla, bir başka organizasyonda kariyerlerine devam 
etmek, yeni bir kariyer çizgisi yakalamak veya emekli olmak ya da iş dünyasından 
çekilmek gibi yolları seçerler. Her ne kadar çalışanların işten ayrılması sorunu, çalışan 
davranışları ve bu davranışların bağlı olduğu faktörler halen araştırılmaya devam edilse 
de, örgütler için önemli bir sorun olma niteliğini taşımaktadır. Çalışanların yetiştirilmesi 
şirketler için çok zor olmakta ve şirketler çalışanları yetiştirmek için para ve zaman 
harcamaktadır. Bu yüzden işten ayrılma, şirketler için önemli bir maliyet unsuru 
oluşturmaktadır (Akbolat vd. 2014:4). Bu konuda alanyazında yapılan çeşitli 
tanımlamalar şöyledir:  

• “İşten ayrılma niyeti işten ayrılma davranışının en önemli habercisidir” (Tett ve 
Meyer 1993),  

• “İşten ayrılma niyeti iş tatmini gibi motivasyonel bir kavramdır” (Krausz vd. 
1998), 

•  “İşten ayrılma bir bireyin kendi inisiyatifi ile sosyal bir sistemden çıkma 
eğilimidir” (Gaertner 1999), 

•  “İşten ayrılma niyeti çalışanların istihdam koşullarından tatminsiz olmaları 
durumunda gösterdikleri yıkıcı ve aktif bir eylem olarak tanımlanmaktadır" 
(Rusbult vd. 1988) (akt.Kitapci, H., Kaynak, R., Okten, S. S. 2013:53). 

• “İşten ayrılma niyeti, çalışanların mevcut iş koşullarından memnun olmamaları 
durumunda göstermiş oldukları bir eylem olarak tanımlanmaktadır” (Rusbult 
vd.,1988) (akt. Güres ve Sökmen, 2015: 62). 

2.6. Örgütsel Güven, Örgüt İklimi, Örgütsel Özdeşleşme, İş Tatmini ve İşten 
Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler 
 Alanyazın incelendiğinde değişkenler arasındaki ilişkiler farklı açılardan ele 
alınmıştır. Büte’nin (2011:188) yaptığı araştırmanın sonucunda bireysel performans 
üzerinde örgütsel güvenin, olumlu yönde güçlü bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 
İşcan ve Sayın’ın (2010:213) araştırmasında örgütsel güven ve iş tatmini arasında güçlü 
bir ilişki olduğu ve işgörenlerin örgütsel güven algılarındaki artış ya da azalışın, iş 
tatminlerini de artırıp/azalttığı görülmüştür. Yazıcıoğlu (2009:246-247) konaklama 
işletmelerinde gerçekleştirdiği araştırmasında örgütsel güven düzeyi, iştatmin düzeyi ve 
işten ayrılma niyetinin oluşmasında etkili olan faktörlerin eğitim, yaş ve kıdem yılı 
olduğu bulunmuştur. Asunakutlu (2006: 30) turizm sektöründe yaptığı araştırma 
sonucunda örgüt ortamının, çalışanların yöneticilerine duydukları güven üzerinde etkili 
olduğunu, aslında iş yoğunluğunun olumsuz etkisinin olması beklenirken iş 
yoğunluğunun güven üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkisinin olmadığı sonucunu 
elde etmiş ve bu çelişkinin nedeninin işgörenlerin turizm sektöründe çalışmalarından 
kaynaklandığını belirtmiştir. 

Gao ve arkadaşlarının bir ticari havayolu şirketinin örgüt iklimine ilişkin 
yaptıkları araştırmada (2015:168), üst yönetimin güvenlik olaylarını bildirmek için 
güvenlik şirketi raporu hazırladıklarını belirtmişlerdir. Cigularov ve arkadaşları 
(2013:66) yaptıkları çalışmada örgüt iklimine ilişkin alanyazında herhangi bir çalışma 
olmadığını, boşluğu doldurmak için bu çalışmanın yapıldığını, ayrıca işverenlerin 
güvenlik iklimi ölçmek için teşvik edilmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Ergeneli 
(1995:196) yaptığı çalışmasında elde ettiği bulgulara göre; görev karmaşıklığı açısından 
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farklı örgütlerde farklı örgütsel iklim olduğundan bahsetmiştir. Doğan ve Üngüren’in 
(2012: 41) örgüt iklimi ve iş tatmini ilişkisini araştırdığı, hemşirelere yönelik çalışmada, 
örgüt iklimi ile iş tatmini arasında doğrusal bir ilişki olduğunu, daha yüksek bir iş 
tatmini için olumlu bir örgüt ikliminin oluşturulması ve geliştirilmesi gerektiğini 
belirterek, olumlu bir örgüt ikliminin iş tatminini arttırdığını, karşılaştırmanın yapıldığı 
iki hastanede çalışan hemşirelerin iş tatmin düzeyinin farklı olduğu, bunun nedeninin de 
farklı örgüt ikliminden kaynaklandığı belirtilmiştir. Ural (2014:162) Gazi Üniversitesi 
çalışanları arasında ortak bir iklim algısı olup olmadığının belirlenmesi ve çalışanlar 
arasında örgüt iklimine ilişkin farklı algıların olması halinde, farklılıkların nerelerden 
kaynaklandığına ilişkin yaptığı araştırmada, elde edilen bulgulara göre Gazi 
Üniversitesinde “çalışanların yeterince güdülenmediği, atama/yükseltilmelerde hak 
etme ilkesinin gözetilmeyerek adayların politik eğilimlerine ve sağlanan politik desteğe 
önem verildiği bir örgüt özelliği” gösterdiğini belirtmiştir. Uysal ve Aydemir’in 
çalışmasında (2014: 1568) “çalışma psikolojisine pozitif yönde en çok etki eden 
örgütsel iklim faktörünün, karşılıklı güven duygusu olduğu” belirlenmiştir. Eroğluer ve 
Yılmaz’ın (2015: 299) bir tekstil firmasında yaptıkları çalışmada, çalışanların örgüt 
iklimi konusunda olumlu yönde görüş bildirdiklerini belirtmişlerdir. Çekmecelioğlu 
(2005:37) araştırmasında “yaratıcılığı destekleyen bir örgüt ikliminin iş tatmini ve işten 
ayrılma niyeti üzerinde bazı etkileri olduğunu, yaratıcılığın pozitif olarak 
desteklendiğinin algılandığı bir iklimde iş tatmininin arttığı ve işten ayrılma niyetinin 
azaldığı görülmektedir” sonucuna ulaşmıştır. Maderavd.nin (2013:32) araştırmasında 
örgüt iklimi ile ilgili sonuçların olumlu olduğu ve buna bağlı olarak iş doyumunun da 
yüksek olduğu bulunmuştur. 

Bitmiş vd. (2013:36) araştırmalarında psikolojik dayanıklılık ve tükenmişlik 
ilişkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü tespit edemediklerini, örgütsel 
özdeşlemenin grup özdeşleşmesi, mesleki özdeşleşme ve çoklu özdeşleşme gibi bir çok 
farklı türü bulunduğunu ve bu değişkenlerle araştırmaları gerektiğini belirtmişlerdir. 
Çakınberk vd. (2011: 111) araştırmalarında alanyazında örgütsel bağlılık ve örgütsel 
özdeşleşme kavramlarının genellikle birbirleriyle karıştırıldığını belirterek, bu iki 
kavramın kültürden soyutlanamayacağını ve kişilik özelliklerinden de etkileneceğini bu 
nedenle alanyazın araştırmalarında kültür çalışmaları ve kişilik özelliklerine ilişkin 
araştırmalarla desteklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kök vd. (2015:1011) yaptıkları 
çalışmada işgörenlerde örgütsel özdeşleşme düzeyinin yüksek olduğu bulgusunu elde 
etmişlerdir. Eroğlu vd. (2015:1020) örgütsel özdeşleşme kavramının ortaya çıkışında, 
klasik yönetim döneminden bu yana var olan örgütsel davranış problemlerinin 
düzeltilmesi için, çağdaş yöneticilerin “daha sofistike ve inceltilmiş örgütsel davranış 
kavramları” yolunu tercih ettikleri görüşündedirler. Alanyazında örgütsel özdeşleşme ile 
işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin negatif olduğunu gösteren çalışmalar olmasına 
rağmen, Wan-Huggins ve diğerleri (1998: 724-749)’nin yaptıkları çalışmada 
“örgütleriyle daha yüksek düzeyde özdeşleşen bireylerin işten ayrılma niyetlerinin de 
yüksek düzeyde olduğu”bulgusunu elde etmişlerdir (akt. Akyüz ve Yılmaz 2015:141). 

Tekingündüz ve Tengilimoğlu (2013:91) hastane sektöründe yaptığı çalışmasında, 
iş tatmin boyutunun ortalamanın üzerinde çıktığını, en yüksek iş tatmini boyutlarının 
işin kendisi, iş arkadaşları, yöneticiler ve iletişim, en düşük iş tatmin boyutlarının ise 
yükselme, ek imkânlar ve ücret olduğunu belirtmişlerdir. Yazıcıoğlu ve Sökmen’in 
(2007: 19-20) Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek bölümlerinde çalışan işgörenlerin iş 
tatmin düzeyine ilişkin yaptıkları araştırmada, cinsiyet ve yaş gruplarına göre 
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işgörenlerin iş tatmin düzeylerinin önemli derecede farklılaşmadığı sonucuna 
ulaşıldığını, yalnızca ücret, terfi, başarı ve zaman alması açısından kadınların iş tatmin 
düzeylerinin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Giritlioğlu ve Özlü (2016:1859) 
Gaziantep bölgesinde 17 otelde yiyecek icecek bölümünde çalışan işgörenler üzerinde 
gerçekleştirdikleri araştırmada, otel işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde calışan 
işgörenlerin iş tatmininin; “Kariyer ve İş Ortamı" “Motivasyon” ve “Objektiflik” 
boyutları nedeniyle gerçekleştiğini ve iş tatmin düzeyinin yüksek olduğunu 
belirtmişlerdir. İşgörenlerin iş tatmininin yanı sıra işten ayrılma niyeti boyutlarını da 
inceleyerek, işgörenlerin genellikle çalışma şartları ve koşullarının fazla ağır olması 
nedeniyle işinden ayrılmakta oldukları önermesinin öne çıktığı bulgusuna erişmişlerdir. 
Tepper’in yaptığı çalışma (2000:185); iş tatmini ile devamsızlık ve işgücü devri 
arasında negatif bir ilişki göstermiştir. İşten ayrılma davranışı çalışanların örgüte 
bağlılıklarını ya artıracakya da azaltacak olan iş tatmini seviyesi ile yakından ilişkilidir. 

Rol belirsizliğinin işten ayrılma niyetinde etkisinin olup olmadığını araştıran Kim 
vd. (2015:81) çalışmalarında rol belirsizliğinin işten ayrılma niyeti ile ilişkili olma 
olasılığının az olduğu sonucuna varmışlardır. Çalışanların işten ayrılması üzerine 
yapılan çoğu araştırma işten ayrılma davranışının önemli ölçüde kişilerin örgüte olan 
bağlılıkları ve iş tatmini kavramları ile ilgili bulunmuştur ve iş tatmini ile örgütsel 
bağlılığın, işten ayrılma niyeti için öncelikli kavramlar olduğu ve birbirlerini etkilediği 
ileri sürülmektedir (Horn ve Griffeth 1995; Özer ve Günlük (a) 2010:1503; akt. Özer ve 
Günlük (b) 2010:465). 

Rusbult vd. ne (1988:618) göre işten ayrılma davranışı, çalışanların işlerinden 
yeterince memnuniyet duymamaları durumunda başvurabilecekleri yıkıcı ve aktif bir 
eylemdir. İşten ayrılma niyetlerinin belirleyicilerinin gerçek işten ayrılmaların 
belirleyicileri ile benzer olduğu bulunmuştur. Bir başka çalışmada ilave ödemeden 
duyulan tatminin performans ile pozitif ilişkili olduğu veişten ayrılma niyeti ile negatif 
ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Currall vd.,2005:633). Benzer şekilde, Kennedy de 
(2005:382) iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasında önemli ve negatif bir ilişki 
bulmuştur. Robinson vd. (2014:101) tarafından yürütülen bir başka çalışmada da genel 
iş tatmini ile işten ayrılma niyeti güçlü ve negatif bir ilişkiye sahip olarak bulunmuştur. 

Irak (2014: 42) çalışmasında elde ettiği bulguların diğer çalışmaları desteklediğini 
belirterek; “birey-örgüt uyumu işten ayrılma niyeti ile ilişkilidir. Bu bulgu Lee ve 
Mowday’in (1987) sonuçlarıyla örtüşmektedir”. Çetin vd. (2015:29) çalışmalarında, etik 
iklim ve etik iklimin yardımseverlik boyutunun, çalışanların tükenmişliklerini azaltarak, 
işten ayrılma niyeti yaşamalarını engellemekte olduğu görüşündedirler. Özel (2014:275) 
çalışmasında; “çalışanların işlerinde kalmayı sürdürmelerinin çok büyük ölçüde iş 
güvenceleri, işlerinden duydukları tatmin ve çalıştıkları iş örgütü ile özdeşlik algılarının 
etkisinde olduğunu” belirtmiştir. Elçi ve Karabay’ın çalışmasında (2016:144) 
demografik değişkenler yönünden analizler incelendiğinde, yaşın artması ile işten 
ayrılma niyetinin azaldığı bulgusu elde edilmiştir. 

Karacaoğlu (2015:19) Alanya Bölgesindeki beş yıldızlı otellerde yaptığı 
araştırmada, “çalışanların algıladıkları iş güvencesizliği arttıkça çalışanların işten 
ayrılma niyetlerinin de arttığını” ve turizm sektörü dışında yapılmış çalışmalarla bu 
sonucun paralellik gösterdiğini belirtmiştir. Akgündüz ve Akdağ’ın (2014:313) 
Antalya’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde yaptıkları araştırmadan elde ettikleri sonuca 
göre, otel yöneticilerine “işgörenlerin işten ayrılma niyetlerini azaltmak istemeleri 
halinde sorumluluk ve dışa dönüklük özellikleri düşük düzeyde olan işgörenleri tercih 
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etmelerinin işletmenin insan kaynaklarında uzun süreli istihdam için önemli katkıları 
olabileceği” önerisinde bulunmuşlardır.  

Aslan ve Etyemez’in (2015:499) Hatay ilinde bulunan üç, dört, beş yıldızlı ve 
butik otel işletmelerinde yaptıkları bir araştırmanın sonucunda elde ettikleri bulgular, 
işgörenlerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeylerinin düşük, kişisel başarı 
düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Bu durum genel tükenmişlik düzeylerinin 
ve aynı zamanda işten ayrılma niyetlerinin de düşük olduğunu göstermektedir. Güzel ve 
Ayazlar (2014:138) Didim bölgesindeki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde 
yaptıkları çalışmada, işlemsel adaletin açıklayıcı olmasının çalışanların işten ayrılma 
niyeti göstermelerinde önemli olduğu bulgusunu elde etmişlerdir. Genç’in çalışmasında 
(2014:121) elde ettiği bulgular, işten ayrılma niyetinin psikolojik dayanıklılık ve 
örgütsel bağlılık ile olumsuz ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Akyüz ve Yılmaz 
(2015:141) konaklama işletmelerinde örgütsel özdeşleşme ve örgütsel iletişim 
değişkenlerinin işten ayrılma niyetini nasıl etkilediğini araştırmışlardır. Bulgular, 
örgütsel özdeşleşmenin işten ayrılma niyetini negatif ve anlamlı bir şekilde etkilediğini 
göstermiştir. Örgütsel İletişimin dikey iletişim boyutunun işten ayrılma niyetini negatif 
yönlü ve anlamsız bir şekilde etkilediğini, yatay iletişim boyutunun ise pozitif yönlü ve 
anlamlı bir şekilde etkilediğini göstermiştir. 

3. Yöntem 
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 
Araştırmanın modeli, yapılan alanyazın taraması sonucunda, araştırmalarda 

kullanılan değişkenler temel alınarak oluşturulmuştur. Alanyazın taraması sonucunda 
araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan model ve hipotezler aşağıda 
gösterilmiştir. 

 

 

 
 

 
 

Şekil 1. Araştırma Modeli 
Hipotez 1: Örgütsel güvenle örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez 2: Örgüt iklimiyle örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Hipotez 3: Örgütsel güvenle iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez 4: Örgüt iklimiyle iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Hipotez 5: Örgütsel özdeşleşmeyle iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez 6: Örgütsel özdeşleşmeyle işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 

Hipotez 7: İş tatminiyle işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
 

Örgütsel	  Güven	  (OG)	  

Örgüt	  İklimi	  (OI)	  

Örgütsel	  Özdeşleşme	  (OO)	  

İş	  Tatmini	  (IT)	  

İşten	  Ayrılma	  Niyeti	  
(IA)	  
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3.2. Araştırmanın Değişkenleri 

Örgütsel güven değişkenini ölçmek için Bromiley ve Cummings (1996) tarafından 
geliştirilen ve Tüzün’ün (2006:111) çalışmasında kullandığı 12 ifadeden oluşan kısa 
şekli kullanılmıştır. Örgüt iklimi değişkenini ölçmek için Türen vd.nin (2014:186) 
geliştirdiği 14 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Örgütsel özdeşleşme değişkenini 
ölçmek için Mael ve Ashforth (1992:122-123) tarafından geliştirilen altı ifadeden 
oluşan ölçek kullanılmıştır. İş tatmini değişkenini ölçmek için Arnet (1999), Chenvd.nin 
(2009) ve Judge vd.ni (2009) referans göstererek hazırladıkları ve Türkçe’ye uyarlaması 
Turunç ve Çelik (2012:61) tarafından yapılan beş ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. 
İşten ayrılma niyeti değişkenini ölçmek için Scottvd.nin (1999:414) çalışmalarında 
kullanılan ölçekten yararlanılmıştır, ölçek dört ifadeden oluşmaktadır. 

3.3. Örnekleme Süreci 
Altunışık vd. tarafından aktarıldığına göre (2012: 137), Sekaran’ın “Belirli 

Evrenler İçin Kabul Edilebilir Örnek Büyüklükleri” isimli tablosunda, en büyük evren 
büyüklüğü 10 Milyon, bu evren için gerekli örnek büyüklüğü ise 384 olarak ifade 
edilmiştir.  Bu çalışmada da örnek büyüklüğü 384 olarak belirlenmiştir.  

Evrende bulunan kişilerin örnekte yer alma şansının eşit olmadığı araştırmalarda 
olasılığa dayalı olmayan örnekleme teknikleri kullanılması daha doğrudur (Altunışık 
vd., 2012: 141). Buradan hareketle, bu çalışma için olasılığa dayalı olmayan örnekleme 
tekniklerinden kolayda örneklemenin uygun bir örnekleme tekniği olduğu 
değerlendirilmiştir. Anket uygulaması İstanbul’da bulunan dört ve beş yıldızlı otel 
çalışanları üzerine yapılmıştır. Otellerin İnsan Kaynakları departmanları sayesinde 
çalışanların e-mail adreslerine anket online ortamda gönderilmiştir. 1 Ekim – 30 Kasım 
2015 tarihlerinde gerçekleştirilen anket sürecinde 500 anket dağıtılmıştır. Anketlerin 
330’u geri dönmüş bilgileri tam olan 300 anket analize dahil edilmiştir (Altunışık vd. 
2012:141). 

3.4. Veri Toplama Yöntemi 
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak, kapalı uçlu soruların yer aldığı ve 

soruların önceden hazırlandığı anket yöntemi kullanılmıştır.  
Anket iki bölümden ve 48 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik 

bilgilere yönelik olarak; cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim seviyesi, gelir durumu, iş 
yerindeki çalışma süresi ve sektördeki toplam çalışma süresi olmak üzere yedi soru yer 
almaktadır. İkinci bölümde de, örgütsel güveni ölçen 12 soru, örgüt iklimini ölçen 14 
soru, örgütsel özdeşleşmeyi ölçen altı soru, iş tatminini ölçen beş soru ve işten ayrılma 
niyetini ölçen dört soru olmak üzere toplam 41 soru mevcuttur. Katılımcılardan 
yargılara 5’li Likert Ölçeği kullanarak (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 
3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) cevap verilmesi istenmiştir. 

3.5. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Testi 

Kullanılan ölçeklerin geçerliliğini test etmek amacıyla AMOS 22 programıyla; 
tüm değişkenler için tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeklerin 
geçerliliklerinin testi için oluşturulan ölçüm modellerinin ürettikleri uyum değerleri 
kabul edilebilir sınırlar içinde olmadığından programın önerdiği modifikasyonlar 
yapılmıştır. Modifikasyonlar sonucunda; örgütsel güven ölçeğinden dört, örgüt iklimi 
ölçeğinden üç, örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini ölçeklerinden birer ifade olmak üzere 
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toplam dokuz ifade ölçeklerden çıkarılmıştır.Ölçüm modellerinin ürettiği uyum 
değerleri de Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Ölçeklerin Uyum Değerleri 

 X2 df X2/df GFI CFI RMSEA 
Örgütsel Güven 
Ölçeği 83,657 19 4,403 0,91 0,95 0,080 

Örgüt İklimi Ölçeği 185,95
9 43 4,325 0,91 0,96 0,079 

Örgütsel Özdeşleşme 
Ölçeği 7,915 5 1,595 0,99 0,99 0,045 

İş Tatmini Ölçeği 6,033 2 3,017 0,99 0,99 0,079 
İşten Ayrılma Niyeti 
Ölçeği 4,922 2 2,461 0,99 0,99 0,070 

İyi Uyum Değerleri*   ≤3 ≥0,90 ≥0,97 ≤0,05 
Kabul Edilebilir 
Uyum Değerleri*   ≤4-5 0,89-

0,85 ≥0,95 0,06-0,08 

p>.05, X2 = Ki-Kare; df= Serbestlik Derecesi; GFI= İyilik Uyum İndeksi; CFI= 
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi; RMSEA= Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü 
( Meydan ve Şeşen 2011:37). 

Tablo 2’deki değerler kabul edilebilir sınırlar içinde olduğundan tüm 
değişkenlerin tek faktörlü yapıları doğrulanmıştır. 

Ölçeklerin faktör yükleri ile güvenirlilik tespiti için SPSS 22 programı ile 
hesaplanan cronbach alfa katsayıları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Ölçeklerin Faktör Yükleri ve Cronbach Alfa Katsayıları 

Ölçek Sorular Faktör 
Yükü 

Cronbach 
Alfa 

Ö
rg

üt
se

l G
üv

en
 

Çalıştığım işyerindeki kişiler görüş alışverişinde 
doğruyu söyler 0,81 

0,78 

Çalıştığım işyerindeki kişiler müzakere yapılan 
konularda yükümlülüklerine uyarlar 0,75 

Çalıştığım işyeri itimat edilir bir kurumdur  0,65 
Çalıştığım işyerindeki insanlar diğerlerini ezerek 
başarıya ulaşırlar -0,45 

Çalıştığım bankanın vaatlerini yerine getireceğini 
düşünüyorum 0,83 

Çalıştığım banka çalışanlarını yanlış yönlendirmez 0,76 
Çalıştığım bankanın taahhütlerinden kaçmaya 
çalıştığını düşünüyorum -0,40 

Çalıştığım bankanın çalışanıyla ortak beklentilerini 
adilce müzakere ettiklerini düşünüyorum 0,79 

Ö
r

gü t İk
l

im i Şirket yönetimi samimi olarak iş görenlerin sağlık ve 
güvenliği hususlarını önemsemektedir. 0,90 0,96 
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Ölçek Sorular Faktör 
Yükü 

Cronbach 
Alfa 

Yönetim, güvenlik kontrolleri ve kaza tahkikatlarının 
sonuçlarını iş görenlerle paylaşmaktadır 0,81 

Bu işyerinde iş görenler, çalışırlarken daima sağlık ve 
güvenlik ile ilgili kural ve talimatlarda belirtilmiş olan 
ekipmanı kullanırlar 

0,83 

Bu işyerinde güvenlik teftişleri iş görenlerin sağlık ve 
güvenlik seviyesini yükseltmede faydalıdır 0,87 

İş yapılırken sağlık ve güvenlikle ilgili kural ve 
talimatlara uygun biçimde yeterli miktarda personel 
bulundurulmaktadır 

0,86 

Şirket yönetimi iş sağlığı ve güvenliği seviyesini 
geliştirmek adına öneride bulunulmasını teşvik 
etmektedir 

0,91 

Yönetim iş sağlığı ve güvenliği konusunu verimlilik ve 
karlılıktan daha fazla önemsemektedir 0,89 

İş yerindeki takım arkadaşlarım tarafından saygı 
görmem için çalışırken emniyet tedbirlerini 
önemsemem gerekir 

0,74 

İşime yönelik aldığım iş güvenliği eğitimlerinin çoğu 
faydalı olmuştur 0,75 

Aynı takımda bulunduğum iş arkadaşlarımın tamamı iş 
sağlığı ve güvenliğinin önemini benimsemiş 
kimselerdir 

0,84 

Aynı takımda bulunduğum iş arkadaşlarımın iş sağlığı 
ve güvenliği hususundaki eğitimlerinin yeterli 
seviyede olduğunu düşünüyorum 

0,73 

Ö
rg

üt
se

l Ö
zd

eş
le
şm

e 

Her hangi birisi çalıştığım işyerini eleştirdiğinde, bunu 
şahsıma yönelik bir eleştiri olarak algılarım. 0,82 

0,79 

Başkalarının işyerim hakkında ne düşündüklerini çok 
fazla önemserim. 0,60 

İşyerim hakkında konuşurken her zaman “onlar” 
yerine “biz” ifadesini kullanırım. 0,65 

Her hangi birisi işyerimi övdüğünde, bunu şahsıma 
yönelik bir iltifat olarak algılarım. 0,63 

İşyerimle ilgili medyada bir eleştiri yapılmışsa, bu 
durum beni utandırır. 0,57 

İş
 T

at
m

in
i İşimden tatmin olduğumu hissediyorum 0,83 

0,70 
İşimden heyecan duyuyorum 0,88 

İşimi yaparken, gün hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor -0,43 

İşimde kendimi mutlu hissediyorum 0,83 

İş
t

en
 

A
y rı
l

m
a 

N
i

ye
t i Şu an çalıştığım işten daha ideal bir işte çalışmayı 
tercih ederim. 0,73 0,82 
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Ölçek Sorular Faktör 
Yükü 

Cronbach 
Alfa 

Buraya başladığımdan beri iş değiştirme hakkında 
ciddi düşüncelerim oldu. 0,93 

Emekli oluncaya kadar bu işte çalışmayı 
düşünüyorum. -0,47 

Gelecek yıl içerisinde başka iş aramayı ciddi bir 
şekilde düşünüyorum. 0,70 

Ölçeklerin cronbach alfa katsayıları 0,70 ile 0,96 arasında gerçekleşmiştir. Bu 
bulgulara istinaden ölçeklerin güvenilir oldukları ifade edilebilir. 

3.6. Bulgular 
 

3.6.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 3’te gösterilmiştir. 
Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Sıklık Yüzde Demografik Özellikler Sıklık Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 144 48,0 

Gelir 
Durumu 

1000 TL ve altı 26 8,7 
Erkek 156 52,0 1001-2000 TL 210 70,0 
Toplam 300 100 2001-3000 TL 22 7,3 

Medeni 
Durum 

Evli 183 61,0 3001-4000 TL 15 5,0 
Bekâr 117 39,0 4001 TL ve üstü 27 9,0 

Toplam 300 100 Toplam 300 100 

İş
 Y

er
in

de
ki

 
Ç

al
ış

m
a 

Sü
re

si
 

0-3 yıl 127 42,3 

Yaş 

17-20 24 8,0 4-7 yıl 59 19,7 
21-24 42 14,0 8-10 yıl 47 15,7 
25-30 53 17,7 11 yıl ve üzeri 67 22,3 
31-35 71 23,7 Toplam 300 100 36-40 58 19,3 
41 ve üzeri 52 17,3 

Se
kt

ör
de

ki
  

T
op

la
m

 Ç
al

ış
m

a 
Sü

re
si

 

0-3 yıl 75 25,0 
Toplam 300 100 4-7 yıl 66 22,0 

Eğitim 
Seviyesi 

İlköğretim 53 17,7 8-10 yıl 54 18,0 
Lise 145 48,3 11 yıl ve üzeri 105 35,0 
Üniversite 93 31,0 

Toplam 300 100 Lisansüstü 9 3,0 
Toplam 300 100 

Katılımcıların; %48’i kadın (N=144); %52’si erkektir (N=156). %61’i evli 
(N=183); %39’u bekârdır (N=117). %23,7’si 31-35 yaş aralığında (N=71); %48,3’ü lise 
mezunu (N=145), %70’i 1001-2000 TL gelir aralığındadır (N=210). %42,3’ü 0-3 yıldır 
bu işyerinde (N=127), %35’i de 11 yıl ve üzeri sektör çalışandır (N=105). 

3.6.2. Tanımlayıcı İstatistikler 

Araştırmanın değişkenlerine ait tanımlayıcı istatistiklere Tablo 4’de yer 
verilmiştir. 
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Tablo 4. Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler Ortalama Standart 
Sapma 

Örgütsel Güven 3,17 ,82 

Örgüt İklimi 3,64 1,07 

Örgütsel Özdeşleşme 3,71 ,99 

İş Tatmini 3,31 ,88 

İşten Ayrılma Niyeti 3,07 ,92 

Tablo incelendiğinde en yüksek ortalamanın 3,71 ile örgütsel özdeşleşme 
değişkeninde en düşük ortalamanın da 3,07 ile işten ayrılma niyeti değişkeninde 
gerçekleştiği gözlemlenmiştir. 

3.6.3. Yapısal Eşitlik Modeli 
Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla oluşturulan yapısal eşitlik modeli 

Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli 
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Şekil 2’de görülen yapısal modelin uyum değerleri Tablo 5’de gösterilmiştir ve 
değerler incelendiğinde uyum değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 5. Yapısal Eşitlik Modeli Uyum Değerleri 

 X2 df X2/df GFI CFI RMSEA 

Uyum Değerleri 1882,79 455 4,138 0,85 0,95 0,080 

İyi Uyum Değerleri*   ≤3 ≥0,90 ≥0,97 ≤0,05 
Kabul Edilebilir 
Uyum Değerleri*   ≤4-5 0,89-

0,85 ≥0,95 0,06-0,08 

p>.05, X2 =Ki-Kare; df=Serbestlik Derecesi; GFI= İyilik Uyum İndeksi; 
CFI=Karşılaştırmalı Uyum İndeksi; RMSEA=Yaklaşık Hataların Ortalama 
Karekökü (Meydan ve Şeşen 2011:37). 

Oluşturulan modele göre değişkenler arasındaki standardize edilmiş β katsayıları, 
standart hata, p ve R2 değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Yapısal Eşitlik Modeli Katsayıları 

Değişkenler Standardize 
β 

Standart 
Hata p R2 

Örgütsel Güven – Örgütsel Özdeşleşme ,38 ,060 *** 
0,19 

Örgüt İklimi – Örgütsel Özdeşleşme ,22 ,052 *** 

Örgütsel Güven – İş Tatmini ,61 ,052 *** 

0,83 Örgüt İklimi – İş Tatmini ,07 ,034 ,085 

Örgütsel Özdeşleşme – İş Tatmini ,47 ,061 *** 

Örgütsel Özdeşleşme – İşten Ayrılma Niyeti ,36 ,133 ,001 
0,22 

İş Tatmini – İşten Ayrılma Niyeti -,65 ,127 *** 

Elde edilen değerler incelendiğinde örgüt iklimiyle iş tatmini arasındaki ilişkide 
p>0,05 olduğundan değişkenler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit 
edilememiştir. Bu bulguya istinaden araştırmanın 4 numaralı hipotezi 
desteklenmemiştir. 

Örgütsel güven örgütsel özdeşlemeyi (β=0,38; p<0,05); örgüt iklimi örgütsel 
özdeşlemeyi (β=0,22; p<0,05); örgütsel güven iş tatminini (β=0,61; p<0,05); örgütsel 
özdeşleşme iş tatmininin (β=0,47; p<0,05); örgütsel özdeşleşme işten ayrılma niyetini 
(β=0,36; p<0,05) ve iştatmini işten ayrılma niyetini (β=-0,65; p<0,05) etkilemektedir. 
Bu sonuçlar çerçevesinde araştırmanın 1, 2, 3, 5, 6 ve 7 numaralı hipotezleri 
desteklenmiştir. 

Modele ait elde edilen Squared Multiple Correlations(R2) değerleri incelendiğinde 
de, örgütsel özdeşleşmenin %19’unun, iş tatmininin %83’ünün, işten ayrılma niyetinin 
%22’sinin açıklandığı tespit edilmiştir. 
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4. Sonuç 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) de belirttiği gibi sağlıklı ve güvenli bir 
ortamda çalışmak insanlık hakkıdır. Bu çalışmanın çıkış noktası; emek yoğun otel 
işletmelerinde örgütsel iklimin ve dolayısıyla örgütsel güvenin örgütsel özdeşleşme, iş 
tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerini öğrenmektir. Dört ve beş yıldızlı otel 
işletmelerinde uygulanan anket sonucunda elde edilen verilerin, oluşturulan hipotezleri 
destekleyip desteklemediğine bakılmış ve elde edilen sonuçların oluşturulan altı 
hipotezi desteklediği, yalnızca örgüt ikliminin iş tatminini olumlu yönde etkilemediği 
sonucu elde edilmiştir. Bu sonucun araştırmanın yapıldığı otel işletmelerindeki örgüt 
iklimi ile yakından ilişkili olduğu düşünülebilir. İşgörenlerin psikolojik ve kültürel 
yapılarına bağlı olarak örgüt iklimi algıları oluşur. Bu sonuçlar karşılaştırmanın 
yapıldığı otellerde işten ayrılma niyeti açısından olumlu bir örgüt iklimi oluşmadığını 
göstermektedir, bu nedenle de otel yöneticilerinin olumlu bir örgüt iklimi oluşması için 
çaba göstermeleri gerekmektedir. 

Çalıştığı işyeri ile özdeşleşmenin yüksek olduğu durumlarda işten ayrılma 
niyetinin ters yönlü olması beklenirken, bu çalışmada aksine bir durumun ortaya 
çıkmasının otel işletmelerinde çok sık gözlenen “daha iyi koşullarda, daha yüksek 
ücretle çalışma isteği nedeniyle işten ayrılmanın her koşulda düşünülmesi” olarak 
açıklanabilir. Örneğin turizm sektörünün doğası gereği, ulusal dört ve beş yıldızlı bir 
otelde çalışmak yerine uluslararası bir zincir oteli tercih etmek amacıyla otelden ayrılma 
niyeti ortaya çıkabilir. Bu çalışma İstanbul’da bulunan dört ve beş yıldızlı otellerde 
yapıldığı için işgörenlerin şehir otelinde çalışmak yerine, turistik otellerin yoğun olduğu 
Akdeniz ve Ege’de çalışmak istemeleri gibi nedenlerle de işten ayrılma niyeti yüksek 
olabilir. Bu çalışmada elde edilen sonuçların altı hipotezi desteklemesi sonucunda örgüt 
iklimi ve örgütsel özdeşleşme, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasında oldukça yakın 
bir ilişki olduğu görülmektedir. 

5. Değerlendirme 
Araştırma İstanbul’da bulunan dört ve beş yıldızlı otellerde yapıldığı 

içinçalışmanın sadece İstanbul’a yönelik 4 ve 5 yıldızlı otellerin dışındaki yıldızlara 
sahip otellere genellenmesi kısıtından söz edilebilir, bu durumda diğer turizm 
potansiyeli yüksek illerde bulunan otellerde ve bir, iki, üç yıldızlı otellerde de benzer 
araştırmanın yapılması önerilir. Bir diğer kısıt ise; çalışma turizm sektörü kapsamında 
olmakla birlikte, sadece otel işletmelerini kapsamaktadır. Benzeri bir çalışmanın, diğer 
konaklama işletmelerinde, seyahat ve yiyecek içecek işletmeleri üzerinde de 
uygulanarak turizm sektörünü kapsayan bir çalışma olması önerilmektedir. Alanyazında 
yapılan çalışmaların da işaret ettiği gibi örgüt iklimi işletmelere göre farklılık 
göstermektedir.Bu konuda yapılacak araştırmaların çoğalması ve farklı değişkenlerle 
yeni çalışmaların yapılması işletme yöneticilerinin “örgüt iklimi” kavramına dikkat 
etmelerini ve bu konuda verimliliği arttıracak önlemleri almalarını sağlayacaktır. 
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ExtensiveSummary 

 
Introduction 

In recent years, workplace safety climate is important issue in business. The 
studies which are made in this area show that there is a link between workplace safety 
climate and employees’ productivity. It is getting important to research employees' 
perceptions of workplace safety climate and to start from this perception for 
productivity especially in labor-intensive businesses. Organizational climate is a 
perception such as organizational unity and sincerity formed by the psychological 
structures of employees and it is about how employees perceive the business 
environment, whether they are working in a secure environment and are supported by 
management, whether they are rewarding when necessary. 

Similarly, the other perception that guides the behavior of the employee in 
working life is organizational trust. The perception of trust in the individual and 
organizational level forms organizational trust. When an employee thinks that his 
expectations from the company will come true and the organizational structure will not 
hurt him, a perception occurs and it is called organizational trust.  These perceptions 
create organizational climate and direct the behavior of the employees at working life. 

The main objective of this study is to search how the employees who are working 
at hotel business perceive organizational support and organizational identification. As a 
result of this perception, the intention is to investigate the impact on job satisfaction and 
turnover intention.  

Methodology 

Research Model and Hypotheses 
As a result of the review of literature, the models and hypotheses created as 

suitable for the purpose are shown below.  
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Figure 1. The model of the study 

Hypothesis 1: There is a meaningful relationship between organizational trust and 
organizational identification. 

Hypothesis 2: There is a meaningful relationship between organizational climate and 
organizational identification. 

Hypothesis 3: There is a meaningful relationship between organizational trust and job 
satisfaction. 

Hypothesis 4: There is a meaningful relationship between organizational climate and 
job satisfaction. 

Hypothesis 5: There is a meaningful relationship between organizational identification 
and job satisfaction.  

Hypothesis 6: There is a meaningful relationship between organizational identification 
and turnover intention.  

Hypothesis 7: There is a meaningful relationship between job satisfaction and turnover 
intention.  

The Variables of the Study 
A narrative report developed by Bromiley and Cummings (1996) and used in 

Tüzün’s study (2006:111) consists of 12 statements and it was used to test the variable 
of organizational trust. The scale developed by Türen et.al (2014:186) and which 
includes 14 statements was used to test the variable of organizational climate. The scale 
developed by Mael and Ashforth(1992:122-123)  and including 6 statements was used 
to test the variable of organizational identification. The scale including 5 statements and 
which was formed by Arnet (1999), Chen et.al (2009) and Judge et.al (2009) giving 
references and translated in Turkish by Turunç and Çelik (2012:61) was used to test the 
variable of job satisfaction. The scale used in the study of Scott et.al (1999:414) was 
used to test the variable of turnover intention. This scale consists of 4 statements.  

Sampling Process and Data Gathering Method  
The population of this study consists of the employees working at 4 and 5-star 

hotels in Istanbul. The data was gathered via the survey method and the participants 
were reached by using the convenience sampling method. The survey was sent to 500 
employees and 330 of them took part in the survey. 300 surveys having exact 
information were included in the analysis. The participants were asked to answer 
according to 5 point likert scale (1=strongly disagree, 2=Disagree, 3=Undetermined, 
4=Agree, 5=strongly agree)  

Organizational identification 
(OO) 

Organizational trust 
(OG) 

Turnover intention (IA) 

Organizationalclimate
(OI) 

Job satisfaction (IT) 
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Testing the Scales Used in Research  
Single factoral-confirmatory factor analysis was applied with AMOS 22 program 

for all variances to test the validity of the scales used. Because the adaptive values 
produced by metering models which are created to test the validity of scales aren’t in 
acceptable bounds, the modifications the program suggests are made. As a result of 
these modifications, single factoral structures of all scales were confirmed. 

Cronbach Alpha coefficients were calculated by SPSS 22 program to test the 
reliability of scales. The coefficient is 0, 78 in the scale of organizational climate; it is 0, 
96 in the scale of organizational climate; it is 0, 79 in the scale of organizational 
identification; 0, 70 in the scale of job satisfaction and 0.82 in the scale of turnover 
intention. Based on these indications, it can be indicated that scales are reliable. 

Indictions 

Demographic Characteristics of Participants 
52% coverage of participants are women (N=144); 52% of them are men(N=156).  

61% coverage of them are married (N=183); 39% of them are single (N=117). 23,7% 
coverage of them are between the ages 31-35 (N=71); 48,3% of them are high school 
graduates (N=145), 70% of them are in the income range between 1001-2000 TL 
(N=210). 42, 3% of them have been working for 3 years at most in his/her workplace 
(N=127), 35% of them have been working in this sector for 11 years and more (N=105). 

Structural Equation Modeling 

The structural equation model was created to test the hypotheses of survey.β 
coefficient standardized as to created model between the variables, standard error, p and 
R2 values are shown in Table 6.  

 
Table 6: Structural Equation Modeling Coefficients 

 

Variances Standardize 
β 

Standard 
error p R2 

Organizationaltrust– 
Organizationalidentification ,38 ,060 *** 

0,19 Organizationalclimate – 
Organizationalidentification ,22 ,052 *** 

Organizationaltrust– Jobsatisfaction ,61 ,052 *** 

0,83 
Organizationalclimate – 
Jobsatisfaction ,07 ,034 ,085 

Organizationalidentification-
Jobsatisfaction ,47 ,061 *** 

Organizationalidentification– 
Turnoverintention ,36 ,133 ,001 0,22 
Jobsatisfaction– Turnoverintention -,65 ,127 *** 
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As the p value is higher than 0,05 in the relationship between organizational 
climate and job satisfaction, a statistically significant relationship hasn’t been found 
between variables.  The hypothesis 4 of the research is not supported based on these 
findings. 

It is observed that organizational trust affects the organizational identification at 
the rate of (β = 0.38; p <0.05); organizational climate affects the organizational 
identification at the rate of (β = 0.22; p <0.05); organizational trust affects the job 
satisfaction at the rate of (β=0,61; p<0,05); organizational identification affects the job 
satisfaction at the rate of (β=0,47; p<0,05); organizational identification affects the 
turnover intension at the rate of (β=0,36; p<0,05) and job satisfaction affects the 
turnover intension at the rate of (β=-0,65; p<0,05). Therefore, hypothesis 1, 2, 3, 4, 5, 6 
and 7 are supported in the research. 

When Squared Multiple Correlations (R2) values of the models are examined, it is 
determined that 19% of organizational identification, 83% of job satisfaction, 22% of 
turnover intension have been explained. 

Conclusions and Recommendations 
As the International Labor Organization (ILO) is also stated, working in a healthy 

and safe environment is a human right. The starting point of this study is to learn the 
effects of organizational climate and accordingly organizational trust on organizational 
identification, job satisfaction and turnover intention in the labor-intensive hotel 
business. The data obtained from the survey applied in four and five-star hotel 
businesses has been examined to see whether it supports the generated hypotheses and it 
has been obtained that the results support six hypotheses and only organizational 
climate doesn’t affect the job satisfaction in a positive way. This result can be 
considered to be closely related to the organizational climate in hotel business in which 
the survey was applied. The perceptions about organization climate arise depending on 
the psychological and cultural structure of employees. These results show that a positive 
organizational climate has not occurred in terms of the turnover intention in the hotels 
where the comparisons are made; therefore, the hotel managers must strive to create a 
positive organizational climate. 

It can be mentioned that the research has been generalised to all hotels except 4 
and 5-star ones in Istanbul although it was applied to four and five star hotels; so it is 
recommended that a similar research can be carried out in 1,2,3-star hotels in other 
provinces of us having high tourism potential. Another limitation is that the research 
covers only hotel businesses although it is within the scope of tourism sector. A similar 
study is recommended to cover the tourism sector and to be applied to other 
hospitalities, travel agencies and catering firms. 

 

 
 



Politik Risk ve Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesinde Kapsamlı Bir Yaklaşım 

A Comprehensive Approach to Investigate the Relation between Political 
Risk and Economic Development 

Hasan TÜRE1 
Gazi Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Ankara, Türkiye 
hasanture@gazi.edu.tr 

Soner GÖKTEN 
Başkent Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Ankara, Türkiye 
sgokten@baskent.edu.tr 

Furkan BAŞER 
Ankara Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler 

Fakültesi 
Ankara, Türkiye 

furkan.baser@ankara.edu.tr 
Özet 

Politik risk ve ekonomik gelişmişlik arasındaki ilişki literatürde sıklıkla incelenen 
konuların başında gelmektedir.  Bu hususun incelenmesi özellikle gelişmekte olan 
ülkelere yönelik yabancı doğrudan yatırım olgusu çerçevesinde çokuluslu işletmelerin 
davranışlarını açıklamada kritik bir rol oynamaktadır. Genellikle bu konudaki 
çalışmaların çoğu, oluşturdukları modellerde çeşitli göstergeleri doğrudan temsili 
değişken olarak kullanma yoluna gitmişlerdir. Bu makale politik risk ve ekonomik 
gelişmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesinde alternatif ve daha kapsayıcı bir yol 
olarak yapısal eşitlik modelinin ne şekilde uygulanabileceğini göstermeye 
çalışmaktadır. Bu bağlamda, politik risk ve ekonomik gelişmişlik modelde gizil 
değişkenler olarak tanımlanmıştır ve bu gizil değişkenler göstergelerden oluşan 
fonksiyonları temsil etmektedir. Hipotez temelli yapısal eşitlik modeli uygulanmıştır. 
Modelin veri seti 178 ülke için 2013-2014 dönemine ait 13 adet göstergeden 
oluşmaktadır. Sonuçlar (1) politik risk ve ekonomik gelişmişlik arasındaki anlamlı ve 
yüksek düzeyde pozitif ilişki olduğunu ve (2) standart katsayılar çerçevesinde politik 
risk için yolsuzluk kontrolünün, ekonomik gelişmişlik içinse insani gelişmişlik 
endeksinin en yüksek etkileşime sahip göstergeler olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 
bulgular, sosyal ve insan sermayesi faktörlerinin salt makroekonomik göstergelere 
nazaran risk ve ekonomik gelişmişlik arasındaki ilişkinin açıklanmasında daha etkili 
olduğunu ortaya koymaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Ekonomik gelişmişlik, yapısal eşitlik modeli, politik risk. 

Abstract 

The relation between political risk and economic development is a highly-debated 
issue in the literature. Investigation of this phenomenon plays a critical role to explain 
the behavior of multinational companies in the frame of foreign direct investments 
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especially or emerging countries. Generally the studies that focus on that subject have 
applied macro models via directly using of indicators. This paper tries to show an 
alternative method for investigation the relation between political risk and economic 
development in more comprehensive way by applying structural equation modeling. 
Accordingly, political risk and economic development are identified as latent variables 
in the model and these latent variables represent the functions of indicators. The 
hypothesized structural equation model was applied. The data set includes 13 indicators 
of 178 countries for 2013-2014 terms.  The results show that (1) there is significant and 
high size positive relationship between political risk and economic development and (2) 
control of corruption and human development index has high-level of interaction with 
political risk and economic development respectively according to their standardized 
coefficients. These finding suggest that factors of social capital and human capital seem 
more efficient than pure macroeconomic indicators in order to explain the relationship 
between political risk and economic development. 
Keywords: Economic development, political risk, structural equation modeling  

Giriş 
Ekonomik gelişme, geniş çerçevede bir ülkenin yatırımcılara sunduğu göreceli 

olarak yüksek fayda sağlayabilecekleri bir ortamın varlığına bağlıdır. Negatif veya 
yetersiz tasarruf nedeniyle özellikle gelişmekte olan ülkeler yabancı sermaye 
çekebilmek adına, yatırım ortamlarını iyileştirme gayesindedirler (Busse ve Hefeker, 
2007). Burada önemle üzerinde durulması gereken nokta, bu tür ülkelerin sürdürülebilir 
bir ekonomik gelişme için kısa vadeli sermaye girişlerine nazaran kapasite artırıcı ve 
katma değer yaratıcı doğrudan yabancı yatırımları (DYY) kendilerine çekmeleri 
gerekliliğidir. (Prasad ve diğerleri, 2003). Bu bağlamda, DYY artışının gayri safi yurtiçi 
hasıla (GSYH) temel alınmak suretiyle ekonomiyi pozitif yönde etkileyeceğini 
beklemek, hiç şüphesiz ki genel kabul görmüş bir husustur.  

Diğer taraftan, ülkelerin sermayedarlara yönelik olarak oluşturduğu ve göreli 
olarak üstün olduğunu iddia ettiği yatırım ortamının ekonomik gelişmeyle ilişkisini, tek 
başına DYY ve GSYH arasındaki ilişkiyi temel almak suretiyle analiz etmek günümüz 
dünyası açısından yeterli değildir. Nitekim literatürdeki teorik ve uygulamalı çalışmalar, 
DYY akışının temel belirleyicisinin uluslararası sermayedar davranışı olduğunu ortaya 
koymaktadır (Chakrabarti 2001; Asiedu, 2002). Çünkü uluslararası sermayelerin 
ülkelere gelişleri sadece finansal sermaye kavramı çerçevesinde açıklanamaz. Ülkelerin 
sahip oldukları sosyal sermaye ve insan sermayesi düzeyleri ekonomik gelişmenin 
değerlendirilmesinde gün yüzüne çıkan ana faktörler konumuna gelmiştir (Mincer, 
1958;  Schultz, 1961; Becker, 1962; Coleman, 1988; Becker and Tomes, 1994). Bu 
bağlamda uluslararası sermayedarların kararları politik, ekonomik, sosyal vb. başlıkları 
altında değerlendirilebilecek çok sayıda faktörden etkilenmektedir. Dolayısıyla, 
ekonomik gelişmişlik için sadece GSYH üzerinden değerlendirme yapmak, sosyal ve 
insan sermayelerinin göz ardı edilmesine neden olacaktır. Bu çalışma, literatüre uyumlu 
olarak ve kavramsal bazda ülkelerin sahip olduğu yatırım ortamını politik risk başlığı 
altında ve sunduğu ortam karşılığında temin ettiği kalkınmayı da ekonomik gelişmişlik 
başlığı altında irdelemektedir.  

 Politik risk kavramının literatüre girişi Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesine 
dayanır. Uluslararası çoğu firma, yaklaşan savaş ortamının getirdiği gerginlikleri bu tür 
bir nitelendirmeyle izah etmişlerdir (Doremus ve diğerleri, 1998). 1979 İran Şah 
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rejiminin yıkılmasıyla beraber, politik risk araştırmaları daha karmaşık bir hale gelmeye 
başlamıştır (Fry Earl, 1983). Kamulaştırma, mülkiyet hakkı, milliyetçilik, özgürlük, 
adalet gibi unsurların politik risk kavramı içerisinde değerlendirilmeye başlanması, 
çalışmaların perspektifinde genişlemeye neden olmuştur. Beraberinde politik risk 
kavramı, yabancı yatırımcılar için elverişli ortamların varlığını izah etmede kullanılan 
sistematik bir araç haline gelmiştir. Bu açıdan politik risk, yabancı yatırımcılar 
açısından temel hatlarıyla şu bakış açılarını kapsar (Wafo, 1998): Yerel ekonominin 
istikrarı, yüksek enflasyonun durumu, devletlerin adil ve eşit muamelesi, özgürlük ve 
makul düzenlemeler, serbest sermaye akımı, piyasa temelli ekonomi ve yapısal reform 
kapasitesi. Bu geniş çerçevenin ölçümlenebilmesi ise diğer önemli bir konudur. 
Özellikle uluslararası düzenleyici ve araştırmacı kuruluşlar tarafından geliştirilen ve 
yayınlanan endeksler; ülkelerin politik risk ortamları hakkında fikir vermek üzere 
hizmet görürler. Butler ve Joaquin (1998) politik risk kavramını, yatırımcılar için 
belirlenmiş ‘oyun kurallarının’ ev sahibi ülke tarafından beklenmedik şekilde aniden 
değiştirilebilme olasılığı olarak tanımlanmışlardır. Bu olasılıktaki artış, uluslararası 
sermayedarların ev sahibi ülke için algıladıkları risk priminin artmasına ve çıkış yönlü 
bir davranışa yönelmelerine neden olur. Bu durumun ise, ekonomik gelişmişlik üzerinde 
negatif bir etki göstermesi beklenir. Literatürde, GSYH’nın bağımlı değişken olarak 
kullanıldığı ve buna etki eden politik risk faktörlerinin ne olduğunu ortaya koymayı 
amaçlayan çok sayıda çalışma mevcuttur (Bakınız: Tablo 1).  
Tablo 1. Politik Risk Göstergelerinin GSYH’ya Etkisine İlişkin Çeşitli Çalışmalar 

Araştırma Ekonomik 
Gelişme  Politik Risk Göstergeleri Yöntem 

Pere, E. 
(2015) 

GSYH 
Büyümesi 

Konuşma Yetkisi ve Hesap Verebilirlik, 
Hükümet Etkinliği, Düzenleyicilik 
Kabiliyeti, Hukukun Üstünlüğü İlkesi vb. 

Panel Veri 

Yu, J. & 
Wang, C. 
(2013) 

Kişi 
Başına 
GSYH 

Sabit Yatırımların GSYİH’ya Oranı, 
Sanayi Üretimin GSYİH’ya Oranı, 
Tarım-Ormancılık ve Hayvancılık-
Balıkçılık Üretiminin GSYH’ya Oranı, 
İşgünün Toplam Nüfusa Oranı vb. 

Sentetik 
Kontrol 
Yöntemi 

Aisen. A. & 
Veiga, F. J. 
(2011) 

Kişi 
Başına 
GSYH 

Kabine Değişikliği, Ticaret Serbestliği, 
Nüfus Artışı, İlkokul Kayıt Oranı, 
Yatırım, Ekonomik Özgürlük vb. 

Dinamik Panel 
Veri 

Jong-A-Pin, 
R. (2009) 

Kişi 
Başına 
GSYH 
Büyümesi 

Siyaseten Motive Şiddet, Kitle Sivil 
Protesto, Siyasal Rejim Kapsamında 
İstikrarsızlık vb. 

Genelleştirilmiş 
Moment 
Modeli 

Roll, R. & 
Talbott, J. 
(2003) 

Kişi 
başına 
GSMG 

Mülkiyet Hakları, Siyasi Haklar, 
Hükümet Harcamaları, Konuşma 
Özgürlüğü vb. 

Regresyon 
Analizi 

Söz konusu çalışmaların kapsayıcı bir değerlendirme yapılabilirlik çerçevesinde 
taşıdıkları eksiklikler (1) ekonomik gelişmeyi sadece GSYH ile ifade etmeleri ve (2) 
politik risk faktörlerini safi kendi başlarına ayrı birer bağımsız değişken olarak kabul 
etmeleridir. Dolayısıyla, bu tür analizler hem kavramsal hem de istatistiksel çerçevede 
politik risk ile ekonomik gelişme arasındaki ilişkiyi bütüncül bir bakış açısıyla 
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değerlendirebilme noktasında yetersiz kalmaktadır. Nitekim Pere (2015) çalışmasında, 
Batı Balkan Ülkeleri için kurumsal yönetim ile ekonomik gelişme arasındaki ilişkiyi, 
panel veri analizi çerçevesinde incelemiş; ancak beklenenin aksine istatistiksel olarak 
anlamlı bir bağımlılık tespit edememiştir. Bunun nedeni olarak, uygulanan istatistiksel 
yöntemin bütüncül bir bakış sunamaması gösterilebilir. Yapısal eşitlik modellemesi 
(YEM), bu sorunun çözümü olarak söz konusu araştırmalar çerçevesinde fayda 
yaratabilecektir. Diğer bir ifadeyle, YEM çerçevesinde politik risk ile ekonomik gelişme 
gizil değişken olarak tanımlanır. Bunun anlamı, gizil değişkenlerin, onlara etki eden 
belirleyicilerin bir fonksiyonu olarak kabul edilmesidir.  

Bu çalışma, politik risk ve ekonomik gelişmenin gizil değişken olarak kabul 
edilmesi neticesinde; aralarındaki etkileşimin istatistiksel çerçevede bütüncül bir bakış 
açısıyla ne şekilde ortaya konabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca ve dahası, 
YEM sayesinde, politik riskin ekonomik gelişme üzerindeki etkisi 178 ülkenin 2013-
2014 dönemine ait verileri kullanılarak test edilmiştir. Çalışma bu yönleriyle, literatüre 
katkı sunmayı hedeflemektedir. 

Metodoloji 
Veri ve Göstergeler 

Çalışmanın veri seti 178 ülkenin 2013-2014 dönemine ait verilerinden 
derlenmiştir.  Bu doğrultuda ekonomik gelişmişlik başlığı altında 7 ve politik risk 
başlığı altında 6 olmak üzere toplamda 13 değişken kullanılmıştır.  

Çalışmanın örneklemine dünya genelindeki tüm ülkelerin dahil edilmesi 
amaçlanmış, ancak az gelişmiş ülkelerin bazı makro ekonomik değişkenlerine ilişkin 
verilere ilgili dönemde ulaşılamamıştır. Bu sorun ilgili göstergelerin ya da ilgili 
ülkelerin modelden çıkarılması ile çözülebilecektir. Dolayısıyla bazı ülkelerin modelden 
çıkarılması tercih edilmiştir. Çalışmanın değişken seti temel olarak iki gruptan 
oluşmaktadır. İlk grupta yer alan ekonomik veriler, İnsani Gelişmişlik Raporu’ndan 
derlenmiştir. Bu grupta, kişi başına düşen GSYİH, Sağlık Sektörü Kamu Harcamaları 
ve Eğitim Sektörü Kamu Harcamaları gibi ekonomik göstergelerin yanı sıra İnsani 
Gelişmişlik Endeksi, Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi, Bebek Ölüm Oranı ve Hekim 
sayısı gibi gelişmişlik göstergeleri kullanılmıştır.  

Tablo 2’de, ekonomik gelişmişlik göstergeleri ve ilgili tanımlamalar toplu halde 
sunulmaktadır.  
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Tablo 2. Ekonomik Gelişmişlik Göstergeleri 

Gösterge Tanım 

İnsani Gelişmişlik Endeksi 
(İGE) 

İGE, insanların ve imkanlarının ekonomik yönden 
değerlendirilmesinin yanı sıra, uzun ve sağlıklı bir 
yaşam, bilgiye erişim ve iyi bir yaşam standardı gibi 
boyutlarla ülkelerin gelişmişliğinin 
değerlendirebildiği nihai bir kriterdir. Bu üç boyutun 
ortalaması 0 ile 1 arasındaki bir ölçekte 
tanımlanmıştır. 

Doğuşta Beklenen Yaşam 
Süresi (DBYS) Nüfusun genel ölüm oranı 

Bebek Ölüm Oranı (BÖO) Bir yaşın altındaki bebek ölüm oranı   
Kişi başına (GSYİH) Kişi başına düşen toplam nihai mal ve hizmet üretimi 

Hekimler (H) 
Herhangi bir uzmanlık alanında çalışan, tıp fakültesi 
mezunu, hekimler ve tüm profesyoneller (1,000 kişi 
başına düşen). 

Sağlık Sektörü Kamu 
Harcamaları (SSKH) 

Devlet bütçesinden (merkezi ve yerel), dış 
borçlanmalardan, hibe ve sosyal sağlık sigorta 
fonlarından karşılanan cari ve sermaye harcamaları  
(% GSYİH). 

Eğitim Sektörü Kamu 
Harcamaları (ESKH) 

Kamu eğitim kurumlarına ilişkin kamu 
harcamalarının ve birincil, ikincil ve üçüncül 
seviyedeki özel eğitim kurumlarına yapılan 
sübvansiyonların yanı sıra personel maaşları, sosyal 
yardımlar, sözleşmeli hizmetler, kitaplar ve öğretim 
materyalleri, mobilya, teçhizat, tamirat ve 
telekomünikasyon harcamaları (% GSYİH). 

Kaynak: Birleşmiş Milletler Gelişim Programı, İnsani Gelişme Endeksi ve Bileşenleri. 
İnsani Gelişim Raporu, 2013.  

İkinci grupta yer alan politik risk verileri ise Dünya Geneli Yönetişim 
Göstergeleri (The Worldwide Governance Indicators, WGI Project) Projesi’nden 
derlenmiştir. WGI araştırma projesinin veri seti, Daniel Kaufmann (Natural Resource 
Governance Institute and Brookings Institution) and Aart Kraay (World Bank 
Development Research Group) tarafından oluşturulmuştur. WGI, ülkeler için altı büyük 
yönetişim boyutu üzerine raporlanmıştır. Bu göstergeler, ülkelerdeki kurumsal, vatandaş 
ve uzman araştırmalarına (anketleri) kullanılarak oluşturulmaktadır. WGI, hane halkı ve 
firma anketleri, ticari işletme bilgi sağlayıcıları, sivil toplum kuruluşları ve kamu 
sektörü kuruluşları gibi dört veri kaynağından yararlanılarak derlenmiştir. Dolayısıyla 
politik risk göstergeleri olarak Konuşma Yetkisi ve Hesap Verebilirlik, Politik İstikrar, 
Hükümet Etkililiği, Düzenleyicilik Kalitesi, Hukukun Üstünlüğü ve Yolsuzluğun 
Kontrolü kullanılmıştır. Tablo 3’de politik risk göstergeleri ve ilgili tanımlamalar toplu 
halde sunulmaktadır. 
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Tablo 3. Politik Risk Göstergeleri 

Gösterge Tanım 

Konuşma Yetkisi ve Hesap 
Verebilirlik (KYHV) 

Vatandaşların hükümet seçimlerine katılım oranları 
ve ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve özgür 
medya gibi konularına ilişkin algılarını yansıtır. 

Politik İstikrar (Pİ) 
Siyasi İstikrarsızlık ve Şiddet/Terörizm olmaması, 
siyasi istikrarsızlık ve/veya terörizm de dahil olmak 
üzere siyasal amaçlı şiddet olasılığını ölçmektedir. 

 Hükümet Etkinliği (HE) 

Kamu hizmetlerinin niteliğine ve politik baskılardan 
bağımsızlığının derecesine, politika oluşturulması ve 
uygulanmasının kalitesine ve hükümetin bu tür 
politikalara olan bağlılığının güvenilirliğine ilişkin 
algıları yansıtır. 

Düzenleyicilik Kalitesi (DK) 

Hükümetin özel sektörün gelişimine izin veren ve 
destekleyen sağlam politikalar ve düzenlemeler 
hazırlama ve uygulama kabiliyetine ilişkin algıları 
yansıtır. 

 Hukukun Üstünlüğü (HÜ) 

Aracıların (temsilcilerin), toplumun kurallarına ve 
özellikle sözleşme uygulama, mülkiyet hakları, polis 
ve mahkemelerin kalitesi ile suç ve şiddet olasılığına 
ne ölçüde güvenip uyduğuna dair algıları yansıtır. 

Yolsuzluğun Kontrolü (YK) 
Küçük ve büyük yolsuzluk biçimlerini de içeren özel 
kazanç için kamu gücünün ne ölçüde uygulandığına 
ilişkin algılamaları yansıtır.  

Kaynak: Dünya Yönetişim Göstergeleri (WGI) projesi, Dünya Bankası Grubu, 2014. 
Yapısal Eşitlik Modellemesi 
Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM), mevcut olgular temelinde önerilen sağlam 

teorilerin doğrulanması ve test edilmesi için gerekli yöntemleri (parametre tahmini, 
hipotez testi vd.) sağlayan istatistiksel bir metodolojidir (Byrne, 2010: 3; Raykov & 
Marcoulides, 2006: 12). YEM sadece bir istatistiksel teknik olarak değil de bunun 
yerine nedensel modelleme ve kovaryans yapısının çözümlenmesine ilişkin yöntemlerin 
bir ailesi olarak değerlendirilir (Kline, 2011: 7-8). YEM, birçok disiplinde (sosyal, 
davranışsal, eğitim, ekonomi vd.) gerçekleştirilen araştırmalarda ortaya çıkan ölçüm 
hatasını da değerlendirir ve karakteristik olarak gizil ve gözlenen değişkenler arasındaki 
nedensel ilişkileri açıklar (Raykov & Marcoulides, 2006).  

Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı oluşturan; politik risk ile ekonomik 
gelişme faktörleri arasındaki nedensel ilişkinin ortaya konulması çerçevesinde, ele 
alınan ana hipotez aşağıdaki şekilde belirlenmiştir ve Şekil 1’de YEM gösterimi 
sunulmuştur. 

H1: Politik risk, ekonomik gelişmeyi direkt olarak etkilemektedir.  
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Şekil 1. Model Yapısı  

 

YEM’de model uyumunun değerlendirilmesi oldukça karmaşık bir konudur. 
Parametrelerin yorumlanmasından önce hipotez ile ortaya konulmuş modelin gözlenen 
veriye uyumunun geniş kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir (Jöreskog ve 
diğ., 1999). Önerilen teorik modelden elde edilen kovaryans matrisinin, örneklemden 
elde edilen kovaryans matrisinden farklı olup olmadığını belirlemek üzere uyum 
ölçütleri kullanılır (Shook ve diğ., 2004). İstatistiksel olarak önemsiz olan farklılık, 
hatanın önemsiz olduğunu ve modelin kabul edilebilir olduğunu gösterir. Önerilen 
modelin temel modeller ve diğer rakip modeller ile karşılaştırmak üzere çeşitli uyum 
ölçütleri geliştirilmiştir.  

YEM, yapısal modelin testi ve ölçüm modelinin doğrulanması biçiminde iki 
aşamadan oluşmaktadır. Bu çalışmada, önerilen modelin yapısal kısmı  

            (1) 

biçiminde ele alınmıştır. Burada,  dışsal gizil değişken (ekonomik gelişme),  dışsal 
(açıklayıcı) gizil değişken (politik risk),  politik risk ile ekonomik gelişme arasında 
hipotez ile ortaya konulmuş ilişkiyi göstermektedir.  ise hata terimidir.  

Modelde mevcut gizil değişkenler ise gözlenen değişkenler ile ölçüm 
denklemleri aracılığıyla ilişkilendirilir. Dolayısıyla önerilen modelin ölçüm kısmı hem 
dışsal gizil değişken için hem de içsel gizil değişken için yazılır. Böylece  ve  
faktör yüklerini,  and   hata terimlerini göstermek üzere; içsel gizil değişken için 
ölçüm denklemleri,  

            (2) 

            (3) 

Konuşma 
Yetkisi ve Hesap 

Verebilirlik 

Hükümet 
Etkinliği 

Politik İstikrar 

Düzeleyicilik 
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            (4) 

            (5) 

            (6) 

            (7) 

ve dışsal gizil değişken için ölçüm denklemleri ise 

            (8) 

            (9) 

         (10) 

          (11)  

          (12) 

          (13) 

          (14) 

biçiminde ifade edilir.  

Bu çalışmada, mevcut veri seti belirlenen amaçlar doğrultusunda betimleyici 
istatistikler ve çeşitli istatistiksel analizler kullanılarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. 
YEM için gerekli uyum endeksleri, parametre tahmini ve test istatistikleri IBM AMOS 
(Analysis of Moment Structures) paket programı kullanılarak elde edilmiştir. Önem 
düzeyi p<0.05 olarak seçilmiştir. 

Bulgular ve Yorum  

Politik riskin ekonomik gelişmeye etkisini ortaya koymak üzere önerilen yapısal 
eşitlik modelinde; politik risk, dışsal gizil değişken ve ekonomik gelişme ise içsel gizil 
değişken olarak yer almaktadır. Her bir faktör için ölçek, faktör yükünün bir gösterge 
değişkenine sabitlenmesi ile oluşturulmuş ve model parametrelerinin tahmininde 
maksimum olabilirlik yöntemi kullanılmıştır. En uygun modele karar verilirken faktör 
yüklerinin uygunluğuna, parametrelerin anlamlılığına ve modelin genel anlamlılığına 
(uyum iyiliği değerlerine) dikkat edilmiştir. Bu doğrultuda politik risk göstergelerinden; 
konuşma yetkisi ve hesap verebilirlik, hükümet etkinliği ile ekonomik gelişmişlik 
göstergelerinden; sağlık sektörü kamu harcamaları ve eğitim sektörü kamu harcamaları 
göstergelerinin faktör yüklerinin düşük değerler (<0.40) alması ve model uyum iyiliği 
değerlerinin düşmesine sebep olmaları yüzünden modelde çıkarılmalarına karar 
verilmiştir. Çözümleme sonucunda, uyum iyiliği ölçütlerini ve teorik beklentileri 
karşılayan model uygun model olarak seçilmiştir.  

Tablo 4 ile verilen bazı önemli uyum istatistikleri incelendiğinde; χ2 / sd = 2.462, 
CFI 0.982, GFI 0.938, RMR of 0.045 ve NFI of 0.971 olarak elde edildiği 
görülmektedir. Buna göre; χ2 / sd istatistiğinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu 
belirlenmiştir (Schumacker ve Lomax, 2004).  
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Tablo 4. Uyum İyiliği Ölçütleri 

Uyum Ölçütü Model Değeri Kabul Edilebilir Uyum 
χ2 /sd 2,462 χ2 / df ≤2a,χ2 / df ≤ 5b 

CFI 0,982 CFI 0.93c 

RMR 0,045 RMR≤0.05d, RMR≤0.08e 

NFI 0,971 NFI 0.90c NFI 0.95b 

GFI 0,938 GFI 0.90c 

a = Ullman (2001); b = Schumacker & Lomax (2004); c = Byrne (2010);  
d = Stieger (1990); e = Browne & Cudeck (1993) 
GFI, CFI ve NFI değerlerinin 0.90’dan büyük olması yapısal modelin veriye 

uyumun oldukça iyi olduğunu göstermektedir (Jöreskog vd., 1999; Byrne, 2010). RMR 
değeri de iyi uyumu belirleyen sınırlar içerisinde gerçekleşmiştir (Brwone ve Cudeck, 
1993). Sonuç olarak, politik riskin, ekonomik gelişmeye etkisini ortaya koyan model 
YEM tarafından doğrulanmış; modelin veriye uyumunun iyi olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Şekil 2 ile önerilen model için parametre tahminlerine ilişkin bulgular 
sunulmuştur. 

 
Şekil 2. Standartlaştırılmış Yol Katsayıları ile Yapısal Model 

Standartlaştırılmış katsayı tahminleri ve karşılık gelen test istatistiği sonuçları da 
Tablo 5’de verilmiştir. YEM sonucunda elde edilen parametre tahminlerine ilişkin önem 
düzeyleri incelendiğinde; politik riskin ekonomik gelişmeye etkisini ortaya koyan 
hipotez kabul edilmiştir.  
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Tablo 5. Model Tahmini 

Parametreler Standartlaştırılmamış 
Tahmin 

Standart 
Hata C.R. Standartlaştırılmış 

Tahmin 

 p  
Değeri 

 1 - - 0,822  - 

 1,156 0,083 14,010 0,954  0.00 

 1,170 0,069 17,035 0,962  0.00 

 1,177 0,069 17,104 0,967  0.00 

 1,331 0,092 14,520 1  0.00 

 1,197 0,092 13,043 0,899  0.00 

 0,971 0,095 10,203 0,731  0.00 

 1,174 0,012 12,741 0,882  0.00 

 1 - - 0,752  - 

 0,696 0,076 9,147 0,760  0.00 

Sonuç  

Yapısal eşitlik modellemesi, politik risk ile ekonomik gelişmişlik arasındaki 
ilişkinin incelenmesinde kapsamlı bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Çalışmada, ‘Politik 
risk, ekonomik gelişmeyi direkt olarak etkilemektedir’ hipotezi, 178 ülkenin 2013-2014 
dönemine ait verileri kullanılmak suretiyle, yapısal eşitlik modellemesi vasıtasıyla test 
edilmiştir.  

Her ikisi de gizil olarak tanımlanmış politik risk göstergesi ve ekonomik 
gelişmişlik göstergesi arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve yüksek 
düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Politik risk değişkenini temsil etmesi amacıyla seçilen 
değişkenler incelendiğinde, bu değişkenlerin politik risk değişkeniyle etkileşimlerinin 
birbirlerine yakın ve oldukça yüksek bir düzeyde oldukları görülmektedir. Gizil 
değişken politik risk ile en yüksek derecede etkileşime sahip değişkenin “yolsuzluğun 
kontrolü” olduğu görülürken, görece düşük ilişkiye sahip değişkenin ise “politik 
istikrar” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer bir değerlendirme ekonomik gelişmişlik 
göstergelerini temsil eden değişkenler arasında yapıldığında, “insani gelişmişlik 
endeksinin” bu göstergeler içerisinde ekonomik gelişmişlik ile en yüksek düzeyde 
etkileşimi olduğu söylenebilir.   

Çalışmanın sonuçları itibariyle, hem politik riske hem de ekonomik gelişmişliğe 
en fazla etki eden değişkenlerin salt ekonomik içerikli değişkenler olmadığı 
anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, makroekonomik göstergelerden ziyade sosyal ve 
insan sermayesi içerikli göstergelerin, çokuluslu işletmelerin ev sahibi ülkeye yatırım 
yönündeki kararları çerçevesinde son derece önemli bir yere sahip olduğu 
değerlendirmesi yapılabilmektedir.   
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Extensive Summary 

1. Introduction 
The relation between political risk and economic development is a highly-debated 

issue in the literature. Investigation of this phenomenon plays a critical role to explain 
the behavior of multinational companies in the frame of foreign direct investments 
(FDI) especially for emerging countries (Busse ve Hefeker, 2007). Because, to maintain 
sustainable economic development, countries with negative or insufficient savings seek 
for available funds that can be used for increasing capacity or creating value added 
rather than short term foreign investments (Prasad ve diğerleri, 2003).  In this sense the 
main determinant of FDI is expressed as the behavior of multinational firms in the 
literature (Chakrabarti 2001; Asiedu, 2002). 

Generally the studies that focus on that subject have applied macro models via 
directly using of indicators. That means, for example just only using GDP as economic 
development cannot be adequate to investigate the relationship. There are lots of main 
or sub indicators that affect both political risk and economic development, where factors 
of social and human capital become prominent in the literature (Mincer, 1958;  Schultz, 
1961; Becker, 1962; Coleman, 1988; Becker and Tomes, 1994). However the main 
question is about how these indicators could be used to provide statistical information. 
Therefore, this paper tries to show an alternative method for investigation the relation 
between political risk and economic development in more comprehensive way by 
applying structural equation modelling. Accordingly, political risk and economic 
development are identified as latent variables in the model and these latent variables 
represent the functions of indicators.  

2. Methodology 
2.1. Data  

The data on economic development and political risk variables for 2013-2014 
were gathered for 178 countries. Missing for several variables reduce the number of 
countries. The source of Economic data was Human Development Report. Political risk 
data were obtained from The Worldwide Governance Indicators (WGI) project. The 
WGI are a research data set initiated by Daniel Kaufmann (Natural Resource 
Governance Institute and Brookings Institution) and Aart Kraay (World Bank 
Development Research Group) in 1999. The Worldwide Governance Indicators report 
on six broad dimensions of governance for countries. These indicators combine from 
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enterprise, citizen and expert surveys in countries. The WGI draw on four types of data 
sources such as surveys of households and firms, commercial business information 
providers, non-governmental organizations and public sector organizations. WGI 
aggregation methodology is achieved by following three steps. In the first step, 
obtaining data from individual sources to the six aggregate indicators. Secondly, 
rescaling of the individual source data from 0 to 1. And lastly, Unobserved Components 
Model (UCM) used to construct a weighted average of the individual indicators for each 
source.  

Economic indicators such as, GDP per capita, public expenditure on health, public 
expenditure on education have been considered with other development indicators such 
as human development index, life expectancy at birth, infant mortality rate, physicians 
in research model. Political risk variables have been consist of voice and accountability, 
political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law and control 
of corruption. 

2.2. Structural Equation Modeling 

Structural equation modeling (SEM) is a statistical methodology (confirmatory 
i.e., hypothesis-testing) that provides with a comprehensive method for the 
quantification and testing of substantive theories bearing on some phenomenon (Byrne, 
2010: 3; Raykov & Marcoulides, 2006: 12). SEM does not designate a single statistical 
technique but instead refers to a family of related procedures such as covariance 
structure analysis, covariance structure modeling, causal modeling (Kline, 2011: 7-8). 
Also SEM explicitly take into account measurement error that is omnipresent in most 
disciplines (social, behavioral, educational, economic and etc.), and typically contain 
latent variables (Raykov & Marcoulides, 2006). 

The aim of this study is to determine empirically the impact of political risk on 
economic growth. Based on the relationship illustrated in research model in Fig. 1, 
hypothesis is formed as follow: 

H1: Political risk has a direct effect on economic development.  

The causal relationship between observed variables and latent variables introduce 
visually in Figure 1. In this study a model which contains two latent variables is 
considered. A latent variable are political risk and economic development, respectively. 
While the economic development is regarded endogenous variable, political risk is an 
exogenous variable.  
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Fig. 1. Model development 

3. Results 
This paper tries to show an alternative method for investigation the relation 

between political risk and economic development in more comprehensive way by 
applying structural equation modeling. Accordingly, political risk and economic 
development are identified as latent variables in the model and these latent variables 
represent the functions of indicators. The hypothesized structural equation model was 
applied. The data set includes 13 indicators of 178 countries for 2013-2014 terms.  

The results show that (1) there is significant and high size positive relationship 
between political risk and economic development and (2) control of corruption and 
human development index has high-level of interaction with political risk and economic 
development respectively according to their standardized coefficients. These finding 
suggest that factors of social capital and human capital seem more efficient than pure 
macroeconomic indicators in order to explain the relationship between political risk and 
economic development. 
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Özet 

Duygusal emek işletmelerin arzuladığı daha iyi performans, müşteri tatmini ve iyi 
imaj gibi olumlu sonuçlara imkân sağlaması nedeniyle başta hizmet sektörü olmak üzere 
birçok sektörde uygulanan önemli bir stratejidir. Yapılan çalışmalar duygusal emeğin 
sonuçlarının her sektöre göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Daha önce hastane, 
havayolları gibi işletmelerde duygusal emek çalışmaları yapılmış olup, bu çalışmalar söz 
konusu sektörler için duygusal emek stratejilerine yol gösterici niteliğe sahiptir. Diğer 
taraftan duygusal emeğin diğer sektörlerden daha yoğun olduğu oteller konusunda ise 
yapılmış çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle çalışmada otel çalışanlarının duygusal 
emeği ölçülmüş ve duygusal emek ile otel çalışanlarının iş tatmini ve duygusal tükenmesi 
arasındaki ilişkisinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu amaçla Antalya destinasyonunda 
otel çalışanlarına soru formu uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; duygusal emek alt 
boyutlarından yüzeysel roller ve derinlemesine roller ile otel çalışanlarının iş tatmini ve 
duygusal tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Duygusal emek, iş tatmini, duygusal tükenme, otel çalışanları 

Abstract 
Emotional labor is an important strategy applied in many sectors, especially in the 

service sector. Because emotional labor provide opportunities for positive outcomes such as 
better performance, customer satisfaction and good image. However, studies have been 
shown that outcomes of emotional labor may be different based on sectors. While studies 
conducted on this issue focused on hospital and airline firms and suggested way to 
emotional labor strategies for this sector, the number of studies performed on the hotels is 
limited extent whereas hotels are emotional labor-intensive firms. Therefore, this study 
measured the emotional labor of the hotel personnel. It is aimed to reveal the relationship 
between emotional exhaustion / job satisfaction of the hotel personnel and emotional labor. 
To this end questionnaire were employed the hotel personnel in Antalya destination. 
According to results, there is a significant relationship between emotional exhaustion / job 
satisfaction of the hotel personnel and emotional labor. 
Keywords: Emotional labor, emotional exhaustion, job satisfaction, hotel personnel. 
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1. Giriş  
Duygular insanların anlatmak istedikleri ve yönettikleri hislerdir (Thoits, 1989). 

Martin’e (1999) göre duygular sosyal etkileşimler aracılığıyla ortaya çıkmaktadır ve 
sosyal, bireylerarası ve kültürel şartlardan etkilenmektedir. ‘Duygusal Emek’ kavramını 
ilk kullanan araştırmacı Hochschild (1983) olmasına rağmen, konuya farklı 
araştırmacılar (Morris ve Feldman, 1996; Grandey, 2000) farklı yaklaşımlarla katkıda 
bulunmuştur. Hochschild (1983) duygusal emeği alınan maaş karşılığı açıkça 
gözlemlenebilen yüz ve beden eylemleri oluşturabilmek için duyguların yönetimi olarak 
tanımlamaktayken, Ashforth ve Humphrey (1993) uygun duyguları gösterme çabası 
olarak tanımlamaktadır. Diğer yandan Morris ve Feldman (1996) duygusal emeği 
bireyler arası etkileşim esnasında örgütlerin arzuladığı duyguları göstermek için gerekli 
olan çaba, plan ve kontrol olarak ifade etmiştir. Dördüncü tanım ise Grandey (2000) 
tarafından yapılmıştır. Grandey (2000) diğer üç tanımı birleştirerek yeni bir duygusal 
emek tanımı yapma yoluna gitmiştir. Duygusal emek tanımlarında genel olarak 
kullanılan iki konu vardır. Bunlardan ilki bireylerin iş yerinde duygularını yönetebilme 
yeteneğine sahip olmasıyken, ikincisi herkes tarafından kabul edilen yüzeysel ve 
derinlemesine eylemin duygusal emek için bir metot olmasıdır (Grandey, 2000). 
Hochschild’a (1983) göre duygusal emek gerektiren mesleklerin üç özelliği 
bulunmaktadır: halk ile etkileşimde çalışanların yüz yüze veya sesli olarak etkileşim 
içinde bulunduğu meslekler, müşterilere duygusal durum oluşturması gereken meslekler 
ve çalışanın duygusal davranışlarını kontrol etmesine imkân veren meslekler.  

Benzer şekilde Hochschild’ın (1983) önermiş olduğu duygusal emek sonuçları 
araştırmacılar arasında halen günümüzde de devam eden bir tartışmayı da başlatmıştır. 
Bazı araştırmacılar (Ashforth ve Humphrey, 1993) duygusal emeğin hem olumlu hem 
de olumsuz sonuçlara sahip olduğunu savunurken, bazı araştırmacılar (Hochschild, 
1983) ise sadece olumsuz sonuçlara sahip olduğunu savunmaktadır. Genel olarak iş 
verimliliğine olan etkisinin yanı sıra duygusal emeğin çalışanlar üzerinde olumsuz 
olarak stres (Mann ve Cowburn, 2005), duygusal tükenme (Pugliesi, 1999) ve kendine 
güvensizlik (Sakiyama ve Graver, 2009) gibi etkileri de vardır. Ghalandari ve Diğ. 
(2012) tarafından hemşireler üzerinde yapılan çalışmaya göre işletmeler duygusal emeği 
kontrol ederek işlem etkinliklerini arttırabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar her 
meslek çalışanında farklılık göstermektedir. Wang’a (2011) göre yöneticiler hangi tür 
duygusal emek stratejisini uygulayacakları konusunda dikkatli olmalıdır.  

Literatürde kasiyerler (Rafaeli, 1989); polisler (Martin, 1999); garsonlar 
(Adelman, 1989) ve hemşireler (Ghalandari ve Diğ., 2012) üzerine duygusal emek 
çalışmaları mevcuttur. Turizm sektörü ile ilgili olarak Pala (2008) turizm işletmelerinde 
yüksek duygusal emeğin iş tatmini ile pozitif ilişkili olduğunu belirtmiştir. Avcı ve 
Boylu (2010) duygusal emek ölçeğinin geçerlemesini sağlamak için turizm çalışanı 
öğrencilere ölçek uygulayıp çalışma gerçekleştirmiştir. Sonuçlarına göre duygusal emek 
ölçeği Kruml ve Geddes (2000) tarafından geliştirilen duygusal emek ölçeği gibi iki 
boyutlu duygusal çaba (derilmemesine rol) ve duygusal çelişki (yüzeysel rol) olarak 
bulunmuştur. Kaya ve Özhan (2012) ise duygusal emek ile tükenmişlik ilişkisini turist 
rehberleri üzerinde araştırmıştır ve derinlemesine duygusal emek davranışları 
boyutunun tükenmişlik kapsamındaki duyarsızlaşma boyutuyla negatif, kişisel başarı 
hissiyle pozitif ilişkili olduğunu belirlemiştir. Güzel vd. (2013) duygusal emek ile işten 
ayrılma niyeti ilişkisini turist rehberleri üzerinde araştırmıştır ve derinden rol yapma ve 
bastırma boyutlarının işten ayrılma niyeti ile anlamlı bir ilişkisinin olduğu sonucuna 
varmıştır.  Eröz (2014) ise duygusal emek ile otel işletmelerinin örgüt iklimi arasında 
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ilişkiyi ortaya koymayı amaçlayan çalışmasında Trakya bölgedeki otellerde çalışan 
işgörenlerin misafirlerle iletişimde duygusal emek boyutlarının her ikisini de yansıttığı 
sonucuna ulaşmıştır. Pala ve Tepeci (2014) otel işletmelerinde çalışanların duygusal 
emek düzeylerini ve duygusal emek boyutlarını belirlemek ve duygusal emeğin 
çalışanların tutumları üzerinde etkilerini araştırmışlar derin davranış sergileyen 
çalışanların iş tatmini ve işte kalma niyetleri artarken, yüzeysel davranış sergileyen 
çalışanların iş tatminin azaldığını ortaya koymuşlardır. Keleş ve Tuna (2016) örgütsel 
adaletin duygusal emek üzerindeki etkisini otel işletmelerinde incelemiştir ve örgütsel 
adaletin alt boyutları ile yüzeysel ve derin davranış arasında pozitif yönlü orta kuvvette 
ilişki olduğunu belirlemiştir. Kaplan ve Ulutaş (2016) Nevşehir ilinde bulunan otel 
işletmelerinde çalışan işgörenlerin duygusal emek davranışlarının tükenmişlik 
üzerindeki etkisini araştırmış ve duygusal emeğin derin davranış boyutunun 
tükenmişliğin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutları üzerinde negatif yönlü, 
kişisel başarı hissi boyutu üzerinde ise pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğunu 
belirtmişlerdir. Bu çalışmada otel çalışanlarının duygusal emek düzeylerinin ölçülmesi; 
otel çalışanlarında duygusal emeğin iş tatmini ve duygusal tükenmeyle olan ilişkinin 
ortaya çıkarılması ve elde edilen sonuçlarla otel çalışanları için duygusal emek 
stratejilerine yönelik önerilerinde bulunulması amaçlanmıştır. 

2. Literatür Taraması 
2.1. Duygusal Emek Yaklaşımları 
Duygusal emek konusunu inceleyen çalışmalarda genel kabul görmüş dört 

yaklaşımdan bahsedilmektedir. Bunlar Hoschschild (1983) yaklaşımı, Morris ve 
Feldman (1996) yaklaşımı, Ashforth ve Humphrey (1993) yaklaşımı ve Grandey (2000) 
yaklaşımıdır. 

Hochschild’a (1983) göre duygular iki şekilde kullanılır: ya yüzeysel eylem ya da 
derinlemesine eylem.  Derinlemesine eylem bireyin kendisinden beklenen duygu ve 
hisleri gösterirken bunları gerçekten hissetme çabasıdır (Grandey, 2000; Brotheridge ve 
Grandey, 2002). Yüzeysel eylem ise işletmenin beklediği duygusal yüz ve beden 
ifadelerini gösterirken bunları gerçekten hissetmeme durumudur  (Hochschild, 1983). 
Başka bir değişle yüzeysel eylem işletme tarafından arzulanan ve birey tarafından 
gerçekten hissedilmeyen fakat müşteriye birey tarafından sahte olarak gösterilen 
duygulardır (Brotheridge ve Lee, 2003). 

Birçok araştırmacı (Pugliesi, 1999; Kruml ve Geddes, 2000) duygusal emeğin çok 
boyutlu yapıya sahip olduğunu ve yüzeysel ve derinlemesine eylemden daha çok eylemi 
içerdiğini söylemektedir. Kruml ve Geddes (2000a) geliştirmiş oldukları duygusal emek 
ölçeğinde duygusal emeği üç boyutlu (yüzeysel rol, derinlemesine rol ve gerçek rol) 
olarak ölçmesine rağmen, yapmış oldukları analiz sonucunda duygusal emeği iki 
boyutlu (yüzeysel ve derinlemesine rol) olarak bulmuştur. Benzer şekilde Ashforth ve 
Humphrey (1993) duygusal emeğin sadece iki boyutlu olduğunu eleştirmektedir. 
Ashforth ve Humphrey’ın (1993) yaklaşımı duygusal emeğin sonuçları bağlamında da 
Hochschild’ın (1983) yaklaşımından farklıdır. Ashforth ve Humphrey (1993) ise 
duyguların yönetilmesi çalışanlar için her zaman zararlı olmadığını ileri sürmektedir.  

Morris ve Feldman (1996) ise duygusal emeğin birbiriyle etkileşim içinde bulunan 
dört boyutunun olduğunu savunmaktadır. Bu boyutlar; duygusal emek sıklığı, gerekli 
olan duyguya verilen dikkat, gösterilmesi gereken duyguların çeşitleri ve gerçekten 
hissedilmeyen duyguların gösterilmesi sonucu duygusal uyumsuzluk. Morris ve 
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Feldman (1996) duygusal emeğin sonucu olarak duygusal tükenmenin arttığını ve iş 
tatminin azaldığını iddia etmektedir.  

Grandey (2000) duygusal emeğin üç nedenden dolayı yüzeysel ve derinlemesine 
eylem olarak incelenmesinin daha faydalı olacağından bahsetmektedir. İlk olarak, 
yüzeysel ve derinlemesine eylem olumlu veya olumsuz olmadığından duygusal emeğin 
hem olumlu hem de olumsuz sonuçlara sahip olmasına imkân vermektedir.  İkincisi, 
eğer yüzeysel ve derinlemesine eylem arasında farklılıklar mevcut ise daha etkili 
duygusal emek için eğitimler uygulanabilmektedir. Son olarak ise yüzeysel ve 
derinlemesine eylem Gross’un (1998) duyguları düzenleme modeliyle bağlantılı hale 
getirilebilir. 

2.2. Duygusal Emeğin Sonuçları 
Duygusal emeğin sonuçları en çok tükenmişlik (Morris ve Feldman, 1996) ve iş 

tatminsizliği (Wharton, 1993; Grandey, 1999) üzerine odaklanılmıştır. Rutter ve 
Fielding (1988) gardiyanlar üzerine yapmış oldukları çalışmada iş yerinde duyguların 
bastırılmasının stresle olumlu ve iş tatminiyle olumsuz ilişkili olduğu sonucuna 
varmıştır. Duygusal emeğin bireylerin üzerinde depresyon, öz güven eksikliği ve 
yabancılaşma gibi sonuçları yapılan çalışmalarda araştırmacılar (Ashforth ve 
Humphrey, 1993; Wharton, 1993; Tolich, 1993) tarafından desteklenmiştir.  

Ashforth ve Lee’ye (1990) göre duygusal emek iş verimliliğini arttırmakta, 
kontrolü ve bireyler arası sorunları azaltmaktadır. Duygusal emeğin olumsuz sonuçlara 
neden olmasının en temel nedeni işletmelerin uygulamış olduğu duygusal emek 
stratejileri ile çalışanların içten geldiği gibi hareket etmesinin engellenmiş olmasıdır 
(Wharton ve Erickson, 1993). Ashforth ve Mael’in (1989) çalışmasının sonuçlarına göre 
işi ile kendini özdeşleştirmeye çalışan bir bireyin maruz kaldığı duygusal emeğin 
olumsuz sonuçları artmaktadır. Ayrıca yüzeysel davranış ve derinlemesine davranış 
yaratmış oldukları sonuçlar bağlamında farklara sahiptir (Brotheridge ve Grandey, 
2002).  

Yüzeysel davranış sıklığının hem duygusal tükenme (Maslach, Schaufeli ve 
Leiter, 2001) hem de kişilik kaybı (Totterdel ve Holman, 2003) ile ilişkili olduğu 
yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılmıştır. Benzer şekilde Morris ve Feldman (1997) 
gerçekleştirdikleri araştırmada yüzeysel davranışın duygusal tükenmeyi arttırdığı ve iş 
tatminini azalttığını bulmuştur. Diğer yandan Zerbe ve Falkenberg (1989) tarafından 
yapılan çalışmada tükenmişlik ve yüzeysel davranış arasında ilişki bulunmuştur.  
Derinlemesine davranış duygusal tükenme ve kişilik kaybına neden olmamaktadır, 
yüzeysel davranışın aksine bireyin işine katkı sağlamasına olanak sağlamaktadır 
(Hochschild, 1983). Değirmenci (2010) hemşireler ile ilgili çalışmasında yüzeysel rol 
yapan hemşirelerin derinlemesine rol yapan hemşirelere göre daha fazla tükenmişliğe 
sahip olduğu sonucuna varmıştır. Ashforth ve Humphrey’e (1993) göre işletmelerin iş 
verimliliğini ve hizmet kalitesini arttırmak için çalışanların duygularını düzenlemeye 
ihtiyacı vardır. Bunun yanı sıra işletmeler satışları arttırmak ve sadık müşteri kitlesi 
oluşturmak için de çalışanlarının duygularını kontrol etmek istemektedir (Rafaeli ve 
Sutton, 1987). Duygusal emek sadece işletmelere değil çalışan bireylere de olumlu 
etkiler sağlamaktadır. Çalışanlar için duygusal emeğin olumlu sonuçları arasında mali 
ödüller (Rafaeli ve Sutton, 1987); psikolojik olarak rahatlama (Strickland, 1992); stres 
azalması (Conrad ve Witte, 1994) ve iş tatmininin artması (Tolich, 1993) gösterilebilir. 
Savaş (2012) tarafından öğretmenler üzerine yapılan araştırmanın sonucuna göre okul 
müdürlerinin duygusal emeklerinin öğretmenlerin iş tatmini pozitif etkilemektedir.  
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Araştırmacılar (Hochschild, 1983; Morris ve Feldman, 1996) duygusal emeğin iş 
tatminini azalttığını savunmasına rağmen, uygulanan ölçüm ve analizler bu iddiayı 
destekleyememiştir (Wharton, 1993). Hochschild (1983) bireylerin duygularının ticari 
amaçla yönetilmesinin doğal olarak iş tatminini azalttığını önermektedir. Bu yüzden 
Grandey (1999) çalışmasında yüzeysel ve derinlemesine rol ile iş tatminini arasında 
negatif ilişki vardır hipotezini kurmuş ve sonuçlarıyla hipotezini desteklemiştir. Ancak, 
Ashforth ve Humphrey (1993) ise çalışmalarında sadece iş tatmini ve yüzeysel rol 
arasında negatif ilişki bulmuştur.  

Duygusal tükenme duygusal emeğin sahip olduğu diğer önemli bir sonuçtur 
(Wharton, 1993; Jones, 1998; Kruml ve Geddes; 2000a). Hochschild (1983) yüzeysel 
rolün bireyleri duygusal olarak tükenmeye karşı koruduğunu iddia ederken, 
araştırmacılar (Morris ve Feldman, 1997; Grandey, 1999) yapmış oldukları çalışmada 
duygusal tükenme ve yüzeysel rol arasında pozitif ilişki bulmuştur.  Araştırmacılar 
(Morris ve Feldman, 1996) farklı sonuçların nedenini bulmak için rol çatışması teorisini 
kullanmıştır. Rol çatışması teorisine göre duygusal tükenme ve yüzeysel rol arasında 
pozitif ilişki varken, duygusal tükenme ve derinlemesine rol arasında negatif ilişki 
olması gerekmektedir (Abraham, 1998).  

3. Yöntem 
Çalışmada otel çalışanlarının duygusal emek düzeylerinin ölçülüp otel 

çalışanlarında duygusal emeğin iş tatmini ve duygusal tükenmeyle olan ilişkinin ortaya 
çıkarılması ve otel çalışanları için duygusal emek stratejileri önerilerinde bulunulması 
hedeflenmiştir. Çalışmanın hedeflerine ulaşmak için şu hipotezler kurulmuş ve toplanan 
veriler ile test edilmiştir. 
H1: Otel çalışanlarının iş tatminleri ve yüzeysel rolleri arasında negatif ilişki vardır. 
H2: Otel çalışanlarının iş tatminleri ve derinlemesine rolleri arasında pozitif ilişki vardır. 
H3: Otel çalışanlarının duygusal tükenme ve yüzeysel rolleri arasında pozitif ilişki 
vardır. 
H4: Otel çalışanlarının duygusal tükenme ve derinlemesine rolleri arasında negatif ilişki 
vardır. 

Araştırma modeli olarak da aşağıdaki gibi simgesel bir model kullanılmıştır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1: Duygusal Emek ile İş Tatmini ve Duygusal Tükenmişlik Arasındaki İlişkiler 

Verilerin toplanması ve hipotezlerin test edilmesi amacıyla iki bölümden oluşan 
soru formu kullanılmıştır. Birinci bölümde Kruml ve Geddes (2000) tarafından 
geliştirilen yüzeysel ve derinlemesine rol alt boyutları ile duygusal emek ölçeğinde 
toplam 22 ifade, Hackman ve Oldham (1975) tarafından hazırlanan iş tatmini 
ölçeğinden toplam 5 ifade, Maslach ve Jakson (1981) tarafından hazırlanan duygusal 
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tükenme ölçeğinden 7 ifade bulunmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçekler 5'li Likert 
türünde hazırlanmıştır. İkinci bölümde ise katılımcıların demografik özelliklerine 
yönelik sorular yer almaktadır. 

Araştırmanın gerçekleştirildiği ana kütleyi Antalya destinasyonunda faaliyet 
gösteren 5 yıldızlı otel çalışanları oluşturmaktadır. Büyük örneklemler için örneklem 
büyüklükleri tablosu kullanılmıştır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004). Buna göre 0.05 
örneklem hatası ile ana kütleyi temsil gücüne sahip örneklem grubunun (n) 383 otel 
çalışanı olduğu belirlenmiştir. 

Hazırlanan soru formu Antalya ilinde çalışan ve basit tesadüfi örnekleme ile 
ulaşılan toplam 461 otel çalışanına uygulanmıştır. Ölçeklerin güvenirliliğini test etmek 
amacıyla Cronbach’s alpha değerleri hesaplanmıştır. Duygusal emek ölçeği için % 81, 
iş tatmini ölçeği için % 76 ve duygusal tükenme için % 88 olarak Cronbach’s alpha 
değeri bulunmuştur. Cronbach’s alpha değerleri % 70’in üzerinde olduğu için ölçeklerin 
güvenilir olduğu öne sürülebilir (Hair ve Diğ., 2009). 

Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla frekans analizi 
yapılmıştır. Daha sonra duygusal emek, iş tatmini ve duygusal tükenme ölçeklerini 
boyutlandırmak için varimax döndürme yöntemiyle faktör analizinden yararlanılmıştır. 
Elde edilen boyutlar için güvenirlilik analizi yapılmıştır. Duygusal emek alt boyutları ile 
iş tatmini ve duygusal tükenme arasında korelasyon analizi yapılmış ve hipotezler test 
edilmiştir. Korelasyon analizi öncesi değişkenlerin doğrusallığının test edilmesi için 
serpilme diyagramından yararlanılmıştır. 

4. Bulgular  
Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için gerçekleştirilen frekans 

analizlerinin sonuçları Tablo 1’de özetlenmiştir. Tablo 1’de özetlendiği gibi cinsiyet 
bağlamında 292 katılımcı ile en ok katılımcı bayandır (%63,3). Katılımcıların yaş 
grupları incelendiğinde ise en fazla katılımcı 132 katılımcı ile 32 ve üzeri yaş 
grubundadır (%28,6). Bu grubu takip eden ikinci yaş grubu ise 25-28 yaş grubunda 
toplanmıştır (%21,3). Eğitim düzeyi bağlamında ise lise mezunu katılımcı sayısı 270 
(%58,6) ile ilk sıradadır. Lise mezunu katılımcıları ön lisans/lisans mezunları 155 
(%33,6) katılımcı ile takip etmektedir.  

Tablo 1. Demografik Bulgular 
Bireysel değişkenler f % Bireysel değişkenler f % 

Cinsiyet Bayan 292 63,3 Medeni Durum Bekâr 284 61,6 
Bay 169 36,7 Evli 177 38,4 

Yaş 

20 ve altı 86 18,7 

Çalışma Süresi 

3 yıl ve altı 189 41,0 
21-24 85 18,4 4-8 154 33,4 
25-28 98 21,3 9-12 62 13,4 
29-32 60 13,0 13-16 28 6,1 
32 + 132 28,6 17 + 28 6,1 

Ek İş Evet 54 11,7 

Eğitim Durumu 

Lise 270 58,6 
Hayır 407 88,3 Önlisans/Lisans 155 33,6 

Çalışma Şekli Sezonluk 251 54,4 Lisansüstü 36 7,8 
12 ay 210 45,6    

Katılımcıların 284’ü bekâr (%61,6) iken ve 177’si (%38,4) evlidir. Çalışmaya 
katılanların ek iş yapıp yapmama durumları incelendiğinde ise 407 (%88,3) katılımcının 
ek iş yapmadığı tespit edilmiştir. Katılımcılarına yöneltilen mevcut çalıştıkları otelde 
toplam çalışma süresi sonuçlarına göre de katılımcılardan 189’unun (%41,0) 3 yıl ve altı 
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süredir mevcut çalıştıkları otelde çalıştığı, ikinci sırada ise katılımcılardan 154’unun 
(%33,4) 4-8 yıldır mevcut çalıştıkları otelde çalıştığı tespit edilmiştir. Katılımcıların 
yaşları ve mevcut otelde çalışma süreleri göz önünde bulundurulduğunda otellerdeki 
yüksek personel devir hızı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca turizm sektörü çoğu zaman 
mevsimsellikten etkilendiği için çalışma kapsamında katılımcılara çalışma şekli de 
sorulmuştur. Tablo 1 incelendiğinde 251 katılımcının (%54,4) sezonluk, 210 
katılımcının (45,6) ise 12 ay otelde çalıştığı bulunmuştur.  

Tavşancıl’a (2010) göre KMO değerinin 1’e yaklaştıkça mükemmel ve ,50’nin 
altına düşünce is kabul edilmez varsayılmaktadır. Tablo 2 incelendiğinde KMO 
değerinin ,825 olduğu görülmektedir. KMO değerinin 1’e yakın olması örneklem 
büyüklüğünün faktör analizi için uygun olduğunu desteklemektedir. Barlett’s değeri ise 
anlamlı bulunmuştur. Barlett’s değerinin ise anlamlı bulunması verilerin çok değişkenli 
normal dağılımdan geldiğini göstermektedir.  

Tablo 2. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Bartlett’s Test of Sphericity 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ,825  
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6155,434 
 df  561 
 p ,000* 
*p‹0,01   

Kruml ve Geddes (2000) tarafından geliştirilmiş olan iki boyutlu (yüzeysel ve 
derinlemesine rol) ve 22 ifadeli duygusal emek ölçeği korelasyon ve regresyon 
analizlerinde kullanmak için orijinalindeki gibi iki boyutlu olarak faktörleştirilmiş ve 
faktör yükleri Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Duygusal Emek Boyutlar 
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İşimi yapmak için göstermeye ihtiyaç duyduğum duyguları gerçekten 
hissediyorum 

,453  

İşimle ilgili doğru duyguları göstermek için rol yapıyorum ,640  
Müşterilere gösterdiğim duygular gerçekten hissettiklerimle aynıdır ,438  
Müşterilerle ilgilenirken gerçek hislerimi gizlemek zorundayım  ,433  
Gerçekten hissetmediğim duyguları gösteririm  ,545  
Müşterilerle ilgilenirken sahte duygular gösteririm  ,706  
İçimde ne hissediyorsam müşterilere aynısını gösteririm ,409  
Müşterilerle iletişimim (etkileşimim) robot gibidir  ,544  
Müşterilerle doğru şekilde ilgilenmek için rol yaparım  ,668  
Gerçekten hissettiklerimden farklı şekilde davranırım  ,733  
Müşterilerle iletişim kurarken keyfim yerindeymiş gibi davranırım  ,711  
Gülüşüm samimidir (içtendir) ,544  
Müşterilerle iletişim kurma şansı yakalamayı dört gözle beklerim ,429  
Müşterilerle iletişim kurarken samimi bir misafirperverlik sergilerim ,450  
Müşterilere göstermem gereken hisleri hatırlamak için çaba harcarım  ,655 
İş için hazır olduğumda, kendi kendime o günün güzel bir gün olacağını 
söylerim 

 ,726 

Müşterilerle iletişim kurarken göstermek zorunda olduğum duyguları gerçekten  ,694 
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hissetmeye çalışırım 
Gerçekten hissetmediğim duyguları gösterirken daha çok davranışlarıma 
odaklanırım 

 ,637 

Müşterilere yardım ederken gerçekten hissettiğim duygulardan vazgeçmeye 
çalışırım 

 ,396 

İş için hazırlanırken güzel şeyleri düşünürüm  ,667 
Müşterilere göstermek zorunda olduğum hislerle uyumlaştırmak için gerçek 
hislerimi değiştirmeye çalışırım 

 ,518 

Müşterilerle ilgilenirken otelin arzu ettiği imajı sergilemek için belirli duyguları 
kendimde yaratmaya çalışırım 

 ,425 

Duygusal Emek KMO: ,817 sig: ,000 Varyans Açıklama: %53 Yüzeysel Rol CA: ,83    
Derinlemesine Rol CA: ,73 

Tablo 3’de görüldüğü gibi duygusal emek ölçeğinin varyans açıklama oranı kabul 
edilebilir eşiğin üzerindedir (%53,268). İki boyutun iç tutarlılığı için ise Cronbach 
Alpha değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlara göre yüzeysel rol boyutunun Cronbach Alpha 
değeri 0,83 iken derinlemesine rol boyutunun Cronbach Alpha değeri 0,73 olarak 
bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeğin ve boyutların güvenilir olduğunu desteklemektedir 
(Hair ve Diğ., 2009). 

Maslach ve Jackson (1981) tarafından 7 ifadeli olarak geliştirilen duygusal 
tükenme ölçeği ve iş tatmini de duygusal emek gibi faktör analizine tabi tutulmuş ve 
sonuçlar Tablo 4’de sunulmuştur. Duygusal tükenme ölçeği tek boyutlu ve varyans 
açıklama oranı %59,883 olarak kabul edilebilir eşiğin üzerinde bulunmuştur. Duygusal 
tükenme ölçeğinin boyutun iç tutarlılığı için Cronbach Alpha değeri hesaplanmış ve 
0,88 olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde iş tatmini ölçeği de tek boyutlu ve varyans 
açıklama oranı %51,645 olarak kabul edilebilir eşiğin üzerinde bulunmuştur. İş tatmini 
ölçeğinin boyutun iç tutarlılığı için Cronbach Alpha değeri hesaplanmış ve 0,76 olduğu 
tespit edilmiştir. Cronbach Alpha değerleri hem duygusal tükenme hem de iş tatmin 
ölçeğinin güvenilir olduğunu desteklemektedir (Hair ve Diğ., 2009). 

Tablo 4. Duygusal Tükenme ve İş Tatmini Ölçek Boyutları 
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DUYGUSAL TÜKENME   
İşimden duygusal olarak tükendiğimi hissediyorum ,835  
İşimden bıktığımı hissediyorum ,850  
Tüm gün insanlarla çalışmak benim için gerçekten bir yüktür ,780  
İşimden tükendiğimi hissediyorum ,897  
Sabah uyandığımda ve işte yeni bir güne başladığımda kendimi yorgun hissediyorum ,740  
İşimde çok çalıştığımı hissediyorum ,501  
İnsanlarla direk çalışmak bende çok stres yaratıyor ,749  
İŞ TATMİNİ   
Bu işteki insanlar sık sık istifa etmeyi düşünürler   ,659 
Bu işte yaptığım görevlerden memnunum  ,693 
Bu işten sık sık ayrılmayı düşünüyorum   ,758 
Genel olarak bu işten memnunun  ,800 
Diğer çalışan rehber arkadaşlarımın çoğu işlerinden memnundur  ,675 
Duygusal Tükenme: KMO: ,874 sig: ,000 Varyans Açıklama: %59,883  Cronbach Alpha: ,88 
İş Tatmini:                 KMO: ,754 sig: ,000 Varyans Açıklama: %51,645  Cronbach Alpha: ,76 
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Çalışmanın hipotezlerini test etmek amacıyla yüzeysel rol-iş tatmini, 
derinlemesine rol-iş tatmini, yüzeysel rol-duygusal tükenme ve derinlemesine rol-
duygusal tükenme arasında korelasyon analizleri yapılmıştır ve sonuçlar Tablo 5’de 
özetlenmiştir. Cohen’e (1988) göre korelasyon katsayısının 0,10–0,29 arasında olması 
düşük, 0,30–0,49 arasında olması orta derecede ve 0,50–1,00 arasında olması ise yüksek 
ilişki olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda sonuçlara göre iş tatmini ve yüzeysel rol 
arasında pozitif yönlü orta derecede anlamlı ilişki (r= 0,326; p<0,01), iş tatmini ve 
derinlemesine rol arasında pozitif yönlü anlamlı ve düşük ilişki (r= 0,27; p<0,01) 
bulunmuştur. Duygusal tükenme ve yüzeysel rol arasında negatif yönlü anlamlı ve 
düşük ilişki (r= -0,165; p<0,01), duygusal tükenme ile derinlemesine rol arasında 
negatif yönlü anlamlı ve düşük ilişki (r= -0,103; p<0,01) olduğu belirlenmiştir.  

Sonuçlar H2 ve H4’ü desteklerken, H1 ve H3 desteklenmemektedir. Sonuçlara göre 
otel işletmelerinde çalışan personellerin sahip olduğu yüzeysel rol ve derinlemesine 
rolün iş tatminini arttırırken duygusal tükenmeyi azalttığı söylenebilir. 

Tablo 5. Korelasyon Analizleri 
Hipote
z 

Değişkenler Pearson 
Korelasyon 

Sig. Sonuç 

H1 Yüzeysel Rol – İş Tatmini ,326 ,000 Pozitif yönlü orta 
derecede ilişki 

H2 Derinlemesine Rol – İş Tatmini ,270 ,000 Pozitif yönlü 
düşük ilişki 

H3 Yüzeysel Rol – Duygusal Tükenme -,165 ,000 Negatif yönlü 
düşük ilişki 

H4 Derinlemesine Rol – Duygusal 
Tükenme 

-,103 ,000 Negatif yönlü 
düşük ilişki 

Çalışma kapsamında ayrıca basit doğrusal regresyon analizleri gerçekleştirilmiş 
ve sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Regresyon Analizleri 
Hipotez Değişkenler β Std. H. t R Square Sig. 
H1 Yüzeysel Rol – İş Tatmini ,326 ,046 -3,584 0,34 ,000 
H2 Derinlemesine Rol – İş Tatmini ,270 ,046 -2,209 0,24 ,000 
H3 Yüzeysel Rol – Duygusal Tükenme -,165 ,044 7,396 0,24 ,000 
H4 Derinlemesine Rol – Duygusal Tükenme -,103 ,045 6,017 0,17 ,000 

Tablo 6’da görüldüğü yüzeysel ve derinlemesine rolün yani duygusal emeğin otel 
çalışanlarının iş tatminlerine pozitif bir etkisi (sig=,000) varken otel çalışanlarının 
duygusal tükenmelerine negatif bir etkisi (sig=,000) vardır. İş tatminindeki değişimin 
%34’ü yüzeysel rol ile, %24’ü derinlemesine rol ile, duygusal tükenmedeki değişimin 
%24’ü yüzeysel rol ile, %17’si derinlemesine rol ile açıklanmaktadır. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Gerçekleştirilmiş olan çalışmada duygusal emeğin otel çalışanlarının iş tatmini ve 
duygusal tükenme davranışları ile ilgili ilişkilerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu 
bağlamda öncelikle duygusal emek, iş tatmini ve duygusal tükenme literatürleri 
incelenmiştir. Daha sonra Antalya destinasyonunda faaliyet gösteren ve basit tesadüfi 
örnekleme ile seçilen 5 yıldızlı otel çalışanlarına soru formu uygulanmıştır.  

Hochschild (1983) ve Tolich (1993) duygusal emeğin iş tatminini azalttığını ileri 
sürmüştür. Hochschild (1983) duyguların ticari amaçla kullanılmasının iş tatminini 
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doğal olarak azaltacağını iddia etmiştir. Hochschild (1983) bayan kabin memurları 
üzerine yaptığı çalışmada bayanların olumlu duygusal emeğe sahip olduğunu 
belirlemiştir. Öte yandan Grandey (1999) ise çalışmasında iş tatmini ve derinlemesine 
rol arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varmıştır. Fakat Wharton (1993) 
gerçekleştirmiş olduğu çalışmasında iş tatmini ve derinlemesine rol arasında pozitif 
yönlü bir ilişki bulmuştur. Literatürde bu farklılıkların nedeninin ise çalışmanın 
gerçekleştirilmiş olduğu sektör olduğu belirtilmiştir.  

Regresyon analizi sonuçlarına göre yüzeysel ve derinlemesine rolün yani 
duygusal emeğin otel çalışanlarının iş tatminlerine pozitif bir etkisi (sig=,000) varken 
otel çalışanlarının duygusal tükenmelerine negatif bir etkisi (sig=,000) vardır. Duygusal 
emek boyutları olan yüzeysel rol ve derinlemesine rol ile iş tatmini arasında pozitif 
yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ancak duygusal emek boyutları ve duygusal 
tükenme arasında belirlenen ilişki düşük düzeydedir. Bundan dolayı otellerin insan 
kaynakları bölümü çalışan duygusal emeklerini olumlu yönde kullanmaları için 
çalışanlara yönelik duygusal emek stratejileri belirlemelidir.  

Duygusal emek sonucu duygusal tükenmişlik ve iş tatminsizliğini önlemek için 
otel işletmelerinin alması gereken örgütsel önlemler; doğru personel seçimi, iş 
zenginleştirme, yeni işe başlayan çalışanlar için oryantasyon programları, performans 
değerlendirme sistemi, kariyer planlamasına yönelik çalışmalar, eğitim programları, adil 
ücret sistemi, ödüllendirme, sosyal destekler şeklinde belirtilebilir. Duygusal emeğin 
örgütsel değerler ve normlarla yönetilebilmesi mümkün olduğu için özellikle işe yeni 
başlayan çalışanlara örgütsel değerlerin aktarılabileceği işe alıştırma eğitimlerinin etkili 
bir şekilde planlaması sağlanabilir. Özellikle otel işletmelerinde yoğun müşteri ilişkileri 
nedeni ile istenmeyen davranışların yansıtılması misafir ile iletişim ve etkileşim sürecini 
olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle yöneticiler çalışanların iş tatminini artırarak 
istenilen duygusal emek davranışlarının ortaya çıkarılmasını sağlayabilir. Böylelikle 
yöneticiler çalışanların duygularını hem işletme amaçları hem de çalışanların amaçları 
doğrultusunda yönetebilir. Ayrıca çalışanlara duygularını gösterebilme ve duygusal 
emek davranışları konusunda eğitimler verilebilir. Bu eğitimlerin hazırlanmasında ve 
sunumunda üniversitelerin konuyla ilgili araştırmalarda bulunan akademisyenlerine 
başvurmak, verilen eğitimin kalitesini ve amacına ulaşma düzeyini arttıracaktır. Otel 
yöneticileri çalışanlara duygusal emek konusunda örnek teşkil edecek davranışlar 
sergileyebilirler. Otel yöneticilerinin iyi ve etkili duygu yönetimi süreci ile 
çalışanlarının iş tatmini en üst düzeye çıkarabilecekleri düşünülmektedir. Geliştirilen 
duygusal emek stratejileri ile çalışanlar izlemeli ve değerlendirmeli, böylelikle de 
çalışanları duygusal tükenmelerinin önüne geçilip iş tatminleri arttırılmalıdır. 

Çalışma sadece Antalya destinasyonunda faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel 
çalışanlarına uygulanan anket ile gerçekleştirilmiştir. Diğer otel sınıfları ve turizm 
sektörünün diğer iş kollarında, tur operatörleri, seyahat acentaları, yiyecek içecek 
işletmeleri ile de anket yapılarak ve farklı birkaç sektör ile karşılaştırma yapılarak 
konunun daha geniş kapsamlı incelenmesi duygusal emek literatürüne önemli katkılarda 
bulunabilir.  
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Extensive Summary 
Introduction 

According to Martin (1999) emotions are affected by interpersonal, situational 
and social circumstances. While Hoschschild (1983) described the emotional labor as a 
regulating someone’s emotions to comply with social norms, Ashforth and Humphrey 
(1993) described emotional labor as a sense of demonstrating behavior. Morris and 
Feldman (1996) describe emotional labor as the control, plan and effort essential for 
displaying right emotions during interactions. Another description of emotional labor is 
given by Grandey (2000). Grandey claim that meaning of emotional labor can be 
wholly understand by synthesis of three descriptions given by Hoschschild (1983), 
Ashforth and Humphrey (1993) and Morris and Feldman (1996).  

Morris and Feldman said that emotional labor has four dimensions (frequency of 
emotional labor, kind of emotional labor, attention of emotional labor and emotional 
dissonance). However Kruml and Geddes claimed that emotional labor has only two 
dimensions: surface acting and deep acting. Surface acting is identified by Hochschild 
(1983) as “the difference between fake emotions and truly felt emotions”. According to 
Grandey (2000) surface acting is emotions which do not actually exist. Other dimension 
is deep acting. Deep acting is the level to which expressed emotions of personnel align 
with their truly felt emotions (Kruml and Geddes, 2000). 

There are two important consequences of emotional labor in the literature. These 
are emotional exhaustion and job satisfaction. Although, some researchers (Hochschild, 
1983; Morris and Feldman, 1996; Tolich, 1993) found that emotional labor can decrease 
the job satisfaction, researches have not demonstrated this conclusion yet (Wharton, 
1993). Hochschild (1983) claimed that using emotions for commercial aims will be 
unsatisfying for personnel. According to Grandey (1999) emotive dissonance and 
emotive effort are negatively related with job satisfaction. Similarly research of Morris 
and Feldman (1997) supported Grandey (1999) because they found that a decrease in 
emotive dissonance is related with job satisfaction negatively. 

Emotional exhaustion is one of the important components of the burnout 
(Wharton, 1993). Some researchers (Rafaeli, 1989; Morris and Feldman, 1996; 
Abraham, 1998; Grandey; 2003; Brotheridge and Grandey, 2002) said that emotional 
exhaustion is one of the consequences of emotional labor. According to Frijda (1994) 
emotional exhaustion means emotions of being emotionally exhausted by work because 
emotions are exhaustible resource. 
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There are some researchers (Brotheridge and Grandey, 2002; Glomb and Tews, 
2004; Ghalandari et al., 2012; Kruml and Geddes, 2000) conducted researches about the 
emotional labor related to the service sectors and manufacturing. However, number of 
researches on emotional labor in the tourism field is lower than other areas (Çelik et al., 
2010). According to many studies (Ghalandari et al., 2012; Kruml and Geddes, 2000; 
Glomb and Tews, 2004) there is a relationship between emotional exhaustion and job 
satisfaction with emotional labor. The aim of this paper is to reveal the relationship 
between the emotional labor of hotel personnel with emotional exhaustion and job 
satisfaction. According to results some strategically suggestions are given. 

Methodology 
To reveal the relationship between emotional labor of hotel personnel with job 

satisfaction and emotional exhaustion and give recommendations below hypotheses are 
suggested: 

H1: There is a negative relationship between surface acting of hotel personnel and 
job satisfaction.  

H2: There is a positive relationship between deep acting of hotel personnel and job 
satisfaction. 

H3: There is a negative relationship between surface acting of hotel personnel and 
emotional exhaustion.  

H4: There is a positive relationship between deep acting of hotel personnel and 
emotional exhaustion. 

The aim of this paper is to reveal the relationship between the emotional labor of 
hotel personnel with job satisfaction and emotional exhaustion. According to results 
some strategically suggestions are given. 

To collect data a questionnaire has been developed. The questionnaire consists of 
two parts. In the first part there are three scales. In the second part there are 
demographic questions. All variables were measured with scales adapted from existing 
scales. These three scales are scale of emotional labor (Kruml and Geddes, 2000), scale 
of emotional exhaustion (Maslach and Jackson, 1981) and scale of job satisfaction 
(Hackman and Oldham, 1975).  

The questionnaire was conducted to 461 personnel of five star hotels operating in 
Antalya destination, between the months of May-July 2016. Face to face method was 
used in order to conduct questionnaires. 

Results 

According to results of profiles of participants 28.6 % of participants are age 
group of 32 and over age. This group is followed by the 25-28 age groups of 
participants (21.3 %). In terms of educational level of hotel personnel participating to 
research 58.6 % of participants (270) are high school graduated while personnel having 
graduated degree are 33.6 % (155). In research 63.3 % of participants are female (292). 
Also 38.4 % of participants (177) are married and 61.6 % of participants are single 
(284). The 41.3 % of participants (189) are working in the current hotel for 3 and under 
years. Only 33.4 % of the participants (33.4) are working in the current hotel for 4-8 
years. According to results one can say personnel turnover rate is high in hotels 
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operating in Antalya. Results have been shown that 54.4 %of participants (251) work as 
seasonal personnel and 45.6 % of participants (210) work as 12-months personnel. The 
88.3 % of participants (407) do not have any extra jobs. 

Correlation analyses were performed to test four hypotheses. According to 
correlation analyses results there is a positive correlation between job satisfaction and 
surface acting, positive correlation between job satisfaction and deep acting, negative 
correlation between emotional exhaustion and surface acting, and negative correlation 
between emotional exhaustion and deep acting. Results have supported the H2 and H4, 
while H1 and H3 rejected. According to results deep acting and surface acting of hotel 
personnel increase the job satisfaction and decrease the emotional exhaustion. 
Regression analyses were also performed. According to regression analyses emotional 
labor has positive effect on job satisfaction (sig=.000) and has negative effect on 
emotional exhaustion (sig=.000). 

Discussion 
According to correlation analyses results there is a positive correlation between 

job satisfaction and surface acting, positive correlation between job satisfaction and 
deep acting, negative correlation between emotional exhaustion and surface acting, and 
negative correlation between emotional exhaustion and deep acting. According to 
regression analyses emotional labor has positive effect on job satisfaction (sig=.000) 
and has negative effect on emotional exhaustion (sig=.000). For that reason hotels 
should have an emotional labor strategy. Hotel managers should monitor and evaluate 
their personnel according to their emotional labor strategy. Thus emotional exhaustion 
of personnel can be decreased and job satisfaction of personnel can be increased by 
hotel.  
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Abstract 
The main goal of this study is to research the relationship between employees’ 

empowerment perceptions and their organizational commitments in accommodation 
operations. The second goal of the study is to examine the differentiation of 
empowerment perception and organizational commitment in term of some demographic 
variables. In this scope, a case study was applied to 410 workers selected randomly 
from 4216 workers in 16 hotels in Ankara-Turkey. A questionnaire was used to collect 
data from respondents.  All data were analyzed by using regression, correlation, t, and 
Anova statistical tests. According to the statistical tests, a significant relationship was 
found between empowerment of employees and organizational commitment. Also, the 
level of the relationship was calculated as 49.8 %.   
Keywords: Employee empowerment and organizational commitment 

Introduction 
Today, rapid change and transformation in information systems and technology 

has been experienced. This change and transformation make the markets global, which 
aggravated the competition. To adopt new management approaches and practices have 
been made mandatory for business by global competitiveness. These approaches and 
practices are also called modern or contemporary management approaches. One of them 
is employee empowerment approache. The employee empowerment approach aims to 
create self-reliant, skilled and expertise employees who can respond the customers’ 
requests quickly. It should be taken into account to tackle the problems that are faced by 
organizationand to different than competitors to achieve competitive advantages. 
(Koçel, 2010:409-410). 

In the late 1970s and early 1980s, the concept of employee empowerment began 
to gain importance with quality circles, quality of work life and total quality of 
management studies. The concept was stated in literature by Harrison and Kanter 
(1983), Bennis and Naus (1985), Burke and Neilsen (1986), Block (1987 and House 
(1988), but concept did not stated accurately what it means in the first studies (Doğan, 
2003: 6). In historical development stages of employee empowerment concept, it is 
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defined in different ways in accordance with researchers’ aims. As a concept, employee 
empowerment can be defined as helping each other, sharing, nurturing, improve the 
ability of employees to make decision by the way team working (Koçel, 2010: 408-
409). In other words, it states conditions and implementations in that employee feel 
motivated, increased trust in their experience and knowledge, yearn to act by taking 
initiative, they can perform tasks that they accept meaningful. Empowerment is a 
motivational process for Conger and Kanungo (1988).      

Thomas and Velthouse describe empowerment with parameters that construct the 
employee motivation (1990). They state empowerment as a cognitive process and based 
their empowerment model on four elements which are meaning, competence, choice, 
and impact. The concept of the empowerment should be defined clearly to not be 
confused with the concept of motivation, authorization and job enrichment. Although 
authority was given for certain period, empowerment is permanently. In other words, 
empowerment is permanent authority to make decision without asking to anybody.      

Before the 1990s, the concept of the involvement was used frequently   instead of 
the concept of the empowerment. But, empowerment has a larger meaning than 
involvement. The concept of empowerment contains concept of the involvement 
(Şimşek ve Kıngır, 2006: 99). The other concept which is confused with empowerment 
is job enrichment. Job enrichment especially focuses on the job and its characteristic, 
not on employee, but empowerment focus on employees and their cognition (Spreitzer, 
1996: 484). 

Thomas and Velthouse (1990) defined empowerment as instrinsic motivation that 
is comprised of four cognitions that reflect an individual’s orientation to his or her work 
role. These four cognition are meaning, competence, self-determination and impact. 

Meaning involves a fit between the requirements of a work role and employee 
beliefs, values and behaviors. 

Competence refers to self –efficacy specific to work and a belief in one’s 
capability to perform work activities with skill. 

Self – determination refers to autonomy over the initiation and continuation of 
work behavior and process: making decisions work methods and pace and afford are 
examples. 

Impact is the degree to which a person can influence strategic and administrative 
or operating outcomes at work. The lack of the one of them can cause a decrease in the 
impact of the empowerment. Empowerment is a process and focuses on human; 
therefore, its results can be seen in the long term (Yıldırım, 2004: 27). Some variables 
are important to be successful in the empowerment process, which are organizational 
variables, managerial styles, awarding system and job design (Barutçugil, 2004: 402-
403).    

The one of the most important variables to be successful in empowerment process 
is the organizational commitment. The commitment was defined by Harold Guetzkov 
(1955) as a behavior that makes people ready against to a groub, people and idea. Many 
commitment studies were carried out. The most accepted of them are following; Becker 
(1960), Etzioni (1961), Kanter (1968), Mowday, Steers and Porter (1979), O’Reilly and 
Chatman (1986) and Allen and Meyer (1990). Their classifications were used in the 
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most studies related to the commitment. Allen and Meyer (1990, s.3) defined 
organizational commitment as a behavior that supports employees' decision to be 
permanent member of the organization. That behavior is shaped by the relationship of 
employees with organization. Organizational commitment is evaluated in three 
dimensions, which are emotional commitment, continual commitment and normative 
commitment. But Mowday, Steers and Porter (1979, s.225) evaluated organizational 
commitment in two dimensios as behavioral commitment and attitude commitment. 
There are many studies in literature such as K McDermott, HK Laschinger, J Shamian, 
(1996), HK Laschinger, J Finegan (2001), L Kuokkanen, H Leino-Kilpi, J Katajisto 
(2003), Sang-Sook Han, at all (2009), Sut I Wong Humborstad, Chad Perry (2011), 
Beom Cheol (Peter) Kim et al. (2012),Steffen Raub and Christopher Robert (2013). 
Those studies examine the different aspects and different relations between 
empowerment and organizational commitment. But there are not sufficient studies that 
examine the relationship between empowerment and commitment in hotel industry. 
Hotel establehments sre stated as manpowered business. Manpower plays a key role in 
providing competitive advantages and in creating customer satisfaction. Therefore, 
positive emotions and commitment in manpower agains their hotel must be developed. 
In this point, the relationship between empowerment and commitment should be 
examined.      

The Methotology of Study 
Model and Hyphothesis of the Study 

Present study is an exploratory study. This study was carried out to examine the 
relationship between empowerment and organizational commitment and differentation 
of the relationship in terms of the some demographic variables. In this scope, the 
research model constructed as follow;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gender 

Age 

Income 
Level 

Position 

Department 

Length of 
service 

Education 

 
Empowerment 

Organizational 
Commitment 

H2a 

H2b 

H1 

H2c 

H2d 

H2e 

H3a 

H2g 
H2f 

H3b 
H3c 

H3d 

H3e 

H3g 

H3f 



 
 

İ. Yazıcıoğlu – E. Erol 8/4 (2016) 219-229 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

222 

In the scope the model of the study the hypotheses were determined as following; 
H1: There is a significant relationship between employees’ empowerment 

perceptions and their organizational commitments.  
H2: Employees’ empowerment perceptions differ significantly in terms of 

demographic variables. 
H2a: In terms of the gender variable employees’ empowerment perceptions differ 

significantly.  
H2b: In terms of the age variable employees’ empowerment perceptions differ 

significantly  
H2c: In terms of the aducation level variable employees’ empowerment 

perceptions differ significantly  
H2d: In terms of the length of the service employees’ empowerment perceptions 

differ significantly  
H2e: In terms of the department variable employees’ empowerment perceptions 

differ significantly  
H2f: In terms of the position variable employees’ empowerment perceptions differ 

significantly  
H2g: In terms of the income level variable employees’ empowerment perceptions 

differ significantly  
H3: Employees’ organizational commitments differ significantly in terms of 

some demographic variables. 
H3a: In terms of the gender variable employees’ organizational commitments 

differ significantly.  
H3b: In terms of the age variable employees’ organizational commitments differ 

significantly  
H3c: In terms of the aducation level variable employees’ organizational 

commitments differ significantly  
H3d: In terms of the length of the service employees’ organizational commitments 

differ significantly  
H3e: In terms of the department variable employees’ organizational commitments 

differ significantly  
H3f: In terms of the position variable employees’ organizational commitments 

differ significantly  
H3g: In terms of the income level variable employees’ organizational 

commitments differ significantly  
The Population and Sample of the Study 
The population of the study comprises 4216 employees of the 16 stars hotels in 

Ankara – Turkey. The sample groub was determined because of the difficulty to reach 
to all population. The sample size was determined by using Yamane’s formula.  
According to the result of the calculation, the sample size was determined as 386 
respondents. 464 questionnaires were prepared and equally (29) distributed to 16 hotels. 
410 questionnaires were found appropriate for analyzing.    
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Data Collection and Analyzing 

A questionaire was used to collect data from respondends. The questionnaire was 
prepared in three sections. The first section includes questions which are related to 
demographic features of employees, the second section includes statements to determine 
empowerment perception of employees and the third section includes statements to 
measure commitment of employees. The questionnaires were filled by pollsters by face 
to face by interview technique. Questions were prepared in the form of the 5-point 
Likert scale. Empowerment and commitment scale were developed from Özbeks 
dissertation.The collected data was analyzed by using Pearson Correlation, t test and 
ANOVA and regression analysis.  

Finding 
1. Findings About Demographic Variables of Participants  

Descriptive statistics about employees were given table 1.  

Table 1: The Descriptive statistics of participators employees 

	  

Demographic Variables  Frequency Percentage 

Gender Female 138 33.7 
Male 272 66.3 

Age 

18-24 54 13.2 
25-31 178 43.4 
32-38 97 23.7 
39-45 52 12.7 
45 and over 29 7.1 
Total 410 100 

Education Level 

Primary School 4 1.0 
Secondary School 34 8.3 
High School 110 26.8 
College  86 21.0 
Undergraduate 146 35.6 
Graduate 30 7.3 
Total 410 100 

Length of Service 

1-5  202 49.3 
6-10  98 23.9 
11-15  70 17.1 
16-20  20 4.9 
21 and over 20 4.9 
Total 410 100 

Departmant 

Front Office 144 35.1 
Housekeeping 50 12.2 
Food and Beverage 140 34.1 
Other 76 18.5 
Total 410 100 

Postion 

Worker 281 68.5 
Lower Level Manager 72 17.6 
Middle level Manager 48 11.7 
Top Level  Manager 9 2.2 
Total 410 100 

Income Level 

1000 and below 100 24.4 
1001-2000 269 65.6 
2001-3000 35 8.5 
3001-4000 6 1.5 
Total 410 100 
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2. The Findings About the Relationship between Emploee Empowerment and 
Organizational Commitment 

The Pearson correlation was used to determine the relationship between employee 
empowerment and organizational commitment. The Pearson correlation coefficient was 
given in Table 2. According to the Table 2, there is a significant relationship between 
employee empowerment and organizational commitment at significant level of 0.05 
(P<0.01). In accordance with this result hypothesis of H1 was accepted 

The regression analysis was used to measure the effect of the employee 
empowerment over organizational commitment. The result of the regression analysis 
was given in Table 3.  According to the table 3, r2 was calculated as r2 =, 248. In other 
words, the effect of the empowerment over organizational commitment is 24.8%. Also, 
the other variables have 75.2 % effect over organizational commitment.   

Table 2: the Relationship between Employees’ Empowerment and Their 
Organizational Commitments 

 
 

The Means of 
the Employee 
Empowerment 

The Means of 
Organizational 
Commitment 

The Means of The 
Employee Empowerment 

Pearson Correlation 1 .498 
Sig. (2-tailed) .000  
N 410  

*p<0.01   Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Table 3: the regression analysis of the Employee’s Empowerment Perceptions and 
their Organizational Commitments 

Model R  R2  Adjusted  R2   S.S. 
1 ,498a 248 ,246 ,42349 

aPredictors: (Constant),  

3. The Differentiation of the Employees’ Empowerment Perceptions and 
Their Organizational Commitments in terms of Some Demographic 
Variables 

The differentiation of the employees’ empowerment perceptions and 
organizational commitments in terms of the gender variable was given in Table 4.  At 
0.05 significance level, Employees’ empowerment perceptions and their organizational 
commitments do not differ signicantly (p<0.05) in terms of the gender variables. 
Therefore, the hypothesis of H2a and H3a were not accepted. 

Table 4: the Differentiation of the Employees’ Empowerment Perceptions and 
Their Organizational Commitments In terms of Gender Variable 

 
         Gender        

N   X    s.d.         t   p 

Employees 
Empowerment 

Female 
Male 

138 
272 

 3.8903 
 3.9713 

.74140 

.68524 -1.100 .272 

Organizational 
Commitment 

Female 
Male 

138 
272 

3.2986 
3.3076 

.46147 

.50142 -0.177 .859 

*p< 0.05 
The differentiation of the employees’ empowerment perceptions and their 

organizational commitments in terms of the age variable was given in Table 5.  At 0.05 
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significance level, Employees’ empowerment perception and organizational 
commitments differ signicantly (p<0.05) in terms of the age variables. Therefore, the 
hypothesis of H2b and H3b were accepted. In other words, workers’ perceptions about 
empowerment and organizational commitment differ in accorndance with their 
education levels.  

Table 5: the Differentiation of the Employees’ Empowerment Perceptions and 
their Organizational Commitments in terms of the Age Variable 

 Age   N  X  s.d. F        p 
 18-24 54 3.649 .71898   

Employee 
Empowerment 

25-31 178 4.0281 .73252   
32-38 97 3.8021 .71514 5.569 .000 

 39-45 52 4.1346 .62406   
 45 and over 29 4.1103 .20952   
 18-24 54 3.2444 .46765   
 25-31 178 3.3727 .45622   

Organizational 
Commitment 

32-38 97 3.1952 .53188 4.265 .002 
39-45 52 3.4346 .53600   

 45 and over 29 3.1310 .39379   
*p< 0.05 

The differentiation of the employees’ empowerment perceptions and their 
organizational commitments in terms of the educational level variable was given table 
6.  At 0.05 significance level, Employee empowerment do not differ signicantly 
(p>0.05) in terms of the age variables.Therefore the hyphotesis of H2c was not accepted. 
However, organizational commitment differs significantly (p<0.05) at 0.05 significance 
level in terms of the educational level variables. According to this result, the hyphotesis 
of H3c was accepted. The perceptions about empowerment and organizational 
commitment of workers who graduated from primary school were higher than the other 
workers. 

Table 6: the Differentiation of the Employees’ Empowerment Perceptions and 
their Organizational Commitments in terms of the Education Level Variable 

 Education Level N X  s.d. F p 
 Primary School 4 4.6000 .46188   

Employee Empowerment Secondary School 34 3.9765 .68340   
High School 110 3.8848 .75359 1.970 .082 

 College 86 3.9690 .72934   
 Under garduate 146 3.8922 .65625   
 Graduate 30 4.2178 .66181   
 Primary School 4 3.7333 .61584   
 Secondary School 34 3.2585 .43601   

Organizational 
Commitment 

High School 110 3.3079 .44625 3.913 .002 
College 86 3.3752 .43973   

 Under garduate 146 3.2078 .52979   
 Graduate 30 3.5556 .47604   

*p< 0.05 

The differentiation of the employees’ empowerment perceptions and their 
organizational commitments in terms of the length of service variable was given in 
Table 7. At 0.05 significance level Employee empowerment are do not differ 
significantly (p<0.05) in terms of the length of service variable.Therefore the hyphotesis 
of H2d was not accepted. However, organizational commitment differ significantly 
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(p<0.05) at 0.05 significance level in terms of the working year variable. According to 
this result, the hyphotesis of H3d was accepted. The perceptions of empowerment and 
organizational commitment of the workers who worked 21 years and over were higher 
than the other workers.  

Table 7: the Differentiation of the Employees’ Empowerment Perceptions and 
their Organizational Commitments in terms of Length of Service Variable 

 Lenght of service N    X   s.d. F p 
 1-5  202 3.8739 .78614   

Employee Empowerment 
 

6-10  98 4.0265 .71775   
11-15  70 3.9419 .48340 2.100 .080 
16-20  20 3.9067 .59644   

 21 and over 20 4.2933 .32038   
 1-5  202 3.3419 .44809   
 6-10  98 3.3252 .60855   

Organizational 
Commitment 

11-15  70 3.1219 .44843 3.718 .006 
16-20  20 3.2700 .34163   

 21 and over 20 3.5000 .28077   
*p< 0.05 

The differentiation of the employees’ empowerment perceptions and their 
organizational commitments in terms of the deparment variable was given in Table 8. 
At 0,05 significance level Employee empowerment are do not differ significantly 
(p<0.05) in terms of the department variable.Therefore, the hyphotesis of H2e  was not 
accepted. However, organizational commitment differ significantly (p<0.05) at 0.05 
significance level in terms of the department variable. According to this result, the 
hyphotesis of H3e was accepted. The front office employee’s empowerment perception 
is higher than tother departments’s employees. In same way, house keeping employee’s 
organizational commitment perceptions is higher than others. 

Table 8: the Differentiation of the Employees’ Empowerment Perceptions and 
their Organizational Commitments In terms of Department Variable 

 Department N X  s.d  F p 

Employee Empowerment 
 

Front Office 144 4.0056 .61165   
House Keeping 50 3.9267 .92044 2.163 .092 
Food and Beverage 140 3.9838 .61549   

 Other 76 3.7658 .83498   

Organizational Commitment 

Front Office 144 3.3903 .50032   
House Keeping 50 3.4720 .31582 10.684 .000 
Food and Beverage 140 3.1267 .46569   
Other 76 3.3596 .50819   

*p< 0.05 

The differentiation of the employees’ empowerment perceptions and their 
organizational commitments in terms of the position variable was given in Table 9.  At 
0.05 significance level, Employee empowerment and organizational commitment differ 
significantly (p<0.05) in terms of the postion variables. Therefore, the hypothesis of H2f 
and H3f were accepted. In other words, employees’ perceptions about empowerment and 
organizational commitments differ according to their position. The workers’ 
empowerment perceptions are higher than managers’. In the same way, lower level 
managers’ organizational commitment perceptions are higher than others. 
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Table 9: the Differentiation of the Employees’ Empowerment Perceptions and 
their Organizational Commitments in terms of Position Variable 

 Position  N  s.d. X     F  p 
 Worker 281 .75571 3.8633   

Employee Empowerment Lower Level M. 72 .38743 4.1417 7.932 .000 
Middle level M. 48 .67003 3.9597   

 Top Level  M. 9 .17321 4.8000   
 Worker 281 .47532 3.2574   
 Lower Level M. 72 .50814 3.3583 4.747 .003 

Organizational Commitment Middle level M. 48 .49945 3.4139   
Top Level  M. 9 .29648 3.7630   

*p< 0.05 

The differentiation of the employees’ empowerment perceptions and their 
organizational commitments in terms of the income level variable was given in Table 
10.  At 0.05 significance level, the employees’ empowerment and their organizational 
commitments differ signicantly (p<0.05) in terms of the income level variable. 
Therefore, the hypothesis of H2g and H8g were accepted. In other words employees’ 
perceptions about empowerment and organizational commitments differ according to 
their income level. The workers with 2001-3000 TL income level, empowerment 
perception is higher than other income level. In terms of organizational commitment, 
the workers with 3001-4000 TL income level, organizational commitment perception is 
higher than the others. 

Table 10: the Differentiation of the Employees’ Empowerment Perceptions and 
their Organizational Commitments in terms of in come Variable 

 
Income Level   N X

 
S.s.d. F p 

 1000 and less 100 3.7747 .79718   
Employee 
Empowerment 

1001-2000 269 3.9722 .68955   
2001-3000 35 4.1848 .46162 3.595 0.014 

 3001-4000 6 4.1000 .24855   
 1000 and less 100 3.2073 .51325   
 1001-2000 269 3.3152 .46205   

Organizational 
Commitment 

2001-3000 35 3.4362 .44761 3.448 0.017 
3001-4000 6 3.6778 .97927   

*p< 0.05 

Conclusion and Remarks 
According to the results of the statistical analy, there is a significant relationship 

(r=498) between employees’ empowerment perceptions and organizational 
commitment. Therefore, hyhothesis H1 was accepted. Also, the effect of the employee 
empowerment over organizational commitment was analyzed by regreation test. It was 
found that empowerment has 0,248 % effect over organizational commitment.  

  Mean while the differentiation of the empowerment perception and 
organizational commitment of employees by some demographic variables were 
examined. At this stage, It is find out that empowerment perceptions of the employees 
are differ significantly in terms of the education level, postion in organization, income 
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level variables. But it did not differ in terms of the gender, age, lenght of service and 
department variables.  

On the subject of organizational commitment of employees, there is no significant 
differentiation in terms of the gender variable. However, there are significant 
differentiation in terms of the the education level, postion in organization, income level, 
age, lenght of service and department variables 

As a result, there is a significant relation between empowerment and 
organizational commitment. Also, empowerment affects organizational commitment 
level of the employees. Its effect level was calculated as 24.8 %, which is important. 
Who wants to improve organizational commitment level of their employees should take 
empowerment concept into consideration to be successful. Also, differentiation of the 
empowerment perception and organizational commitments of the employees in terms of 
the demographic variables should be taken into consideration by the managers to 
determine the alternatives to build high performanced organization atmosphere.   
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Özet 
Bu araştırmada, ülkemizde perakende 100 listesinde yer alan 99 perakendecinin 

web sitesi, pazarlama iletişimi açısından incelenmiştir. Araştırmada içerik analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Web sitelerinde bulunması muhtemel pazarlama iletişim 
unsurları 8 kategoride ve 84 parçada değerlendirilmiştir. Araştırmada ayrıca pazarlama 
iletişimi unsurlarının web sitesinde bulunmasının perakendeci türüne göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı da araştırılmıştır. Sonuç olarak, perakendecilerin web sitelerinde 
pazarlama iletişim araçlarına yeterli düzeyde yer verdiği tespit edilmiştir. 
Perakendecilerin özellikle doğrudan pazarlama, çift yönlü iletişim/müşteri hizmetleri, 
reklam amaçlı ürün bilgileri ve satış tutundurma kategorilerinde yer alan pazarlama 
iletişimi araçlarına web sitelerinde yer verdikleri ve bazı kategorilerde pazarlama 
iletişimi unsurlarının web sitesinde bulunmasının perakendeci türüne göre farklılaştığı 
tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, web sitelerinin pazarlama iletişim 
açısından uygun bir ortam olduğu, perakendecilerin de bu ortamdan daha fazla 
yararlanmaları gerektiği söylenebilir. Ayrıca perakendecilerin online satışları artırmak 
için, web sitelerinde doğrudan pazarlama uygulamalarına daha fazla yer vermeleri, 
sosyal medyada pazarlama iletişimini çok iyi yönetmeleri ve bu konuyla doğrudan 
ilgilenecek uzmanlar çalıştırmaları ve çift yönlü iletişim araçlarının kullanımını cazip 
hale getirecek çalışmalar yapmaları önerilir.  
Anahtar Kelimeler: Perakendecilik, İnternet, Pazarlama İletişimi, İçerik Analizi 

Abstract 
 In this study, the website of 99 retailers in the retail 100 list in our country was 

examined in terms of marketing communication.. Content analysis is used as a research 
method. Possible marketing communications elements on web sites are evaluated in 8 
categories and 84 components. In addition, it is also examined if the marketing 
communication elements on the websites differentiate according to the kind of the 
retailer. As a result, it is determined that retailers give an enough place to marketing 
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communication tools. It is also found in the study that retailers give a place to two-way 
communication / customer service, product information for promotion and 
communication tools in the sales promotion categories and marketing communication 
elements on the websites differentiate according to the kind of the retailer. According to 
the results of the research, it can be argued that web sites are a suitable environment 
for marketing communications, and that retailers should also benefit more from this 
environment. It is also suggested that retailers should place more direct marketing 
practices on their web sites, manage marketing communications well in social media 
and employ specialists who deal directly with this topic and make the use of two-way 
communication tools attractive to increase online sales. 
Keywords: Retailing, internet, marketing communication, content analysis 

1. Giriş  
Perakendecilik, mal ve hizmetlerin kişisel ve ailevi kullanımı için nihai 

tüketicilere satışını kapsayan faaliyetlerdir (Hasty ve Reardon, 1997, s.10). Tarihi çok 
eskilere dayanan perakendecilik, organize bir şekilde, özellikle 20. yüzyılda, başta 
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) olmak üzere tüm dünyada çok hızlı bir 
şekilde gelişme göstermiştir. Ülkemizde de 1980’li yıllardan itibaren hızla gelişmeye 
başlayan organize perakendecilik sektöründeki gelişme 1990’lı yıllardan itibaren 
ivmelenerek devam etmiştir (Varinli, 2001, s.61).  

Pazarlama iletişimi, tutundurma ya da satış tutundurma kavramlarına göre daha 
geniş bir alanı tanımlayan bir kavram olup, ürün kavramının yanında kuruluş kişiliğinin 
de tüketicilere sunuluşunu içeren bir süreçtir. Bu kavram ile ürünün tüketiciler 
tarafından fark edilmesi ve tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebilecek tüm 
faaliyetler anlatılmaya çalışılmaktadır. (Odabaşı ve Oyman, 2005, ss. 35-36). Pazarlama 
iletişimi ürün tasarımının yanı sıra fiyat, dağıtım, reklam ve mağaza içi çalışmaları da 
kapsayan bir kavramdır (Odabaşı ve Oyman, 2005, ss. 35-36).  

İnternet tüm dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Digital’in 
2016 raporuna göre dünyada 3.419 milyar insan internete bağlanmaktadır. Aynı rapora 
göre ülkemizde internete bağlanan kullanıcı sayısı 46.3 milyondur ve internet 
kullanıcılarının   %77’si her gün online olmaktadır (Türkay, 2016). TUİK verilerine 
göre, ülkemizde 2016 yılı Nisan ayı itibarıyla internete sahip hanelerin oranı %76,3 
olarak tespit edilmiştir. İnternete sahip olmayan hanelerin %29,4’ü ise interneti iş, okul, 
internet kafe gibi başka yerlerden kullandıklarını belirtmişlerdir. Hanelerin %65,5’i 
interneti mal ve hizmetler hakkında bilgi arama amacıyla kullandıklarını beyan 
etmişlerdir. Ayrıca internet kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım 
amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı da %34.1 olarak 
gerçekleşmiştir (TUİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016). 
Geçmişte internetin zaman içinde geleneksel mağazalı perakendeciliğin yerini alarak 
temel perakendecilik formatı haline geleceği yönünde iddialarda bulunulmuştur. (Hart, 
Doherty ve Ellis-Chadwick, 2000, s. 954). İnternet kullanımının bu kadar yaygınlaşması 
karşısında perakendeciler de bu duruma kayıtsız kalmamış ve en azından birer web 
sitesi açarak sanal dünyada yer almışlardır.  

Yeni teknolojilerle birlikte web site tasarımlarının da gelişmesi karşısında 
perakendeciler, yeni pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için, internet üzerinden pazarlama 
iletişim stratejilerini hızlı bir şekilde bu duruma adapte etmişler (Bodkin ve Perry, 2004, 
s. 19) ve pazarlama iletişimi için diğer araçların yanında interneti de kullanmaya 
başlamışlardır. Günümüzde internet, perakendecilerin pazarlama iletişim mesajlarını 
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tüketicilere en hızlı ve en kolay yoldan iletebilecekleri bir mecradır. İnternet, 
perakendecilikte üç şekilde kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi, perakendeci firmanın 
ürün ve hizmetleri hakkında bilgi veren iletişim amaçlı kullanımdır. İkinci olarak, 
tüketicilerin web sitesine girerek, etkileşimli bir şekilde satın alma kararı vermelerinde 
yardımcı olacak, daha fazla ürün bilgisi edinmelerini sağlayacak şekilde proaktif 
pazarlama aracı olarak kullanımıdır. Son olarak, ürünün online olarak satışı amacıyla 
kullanımıdır (Hart, Doherty ve Ellis-Chadwick, 2000, s. 955).   

Web üzerinden pazarlama iletişimi geleneksel pazarlama iletişimine göre maliyet 
açısından oldukça avantajlıdır. (Usta, 2007, s. 244). Ortalama bir web sitesinin maliyeti 
(web site tasarımı, hizmet sağlayıcıya ödenecek ücret vb.) sadece bir ürün tanıtımı için 
bastırılan broşür maliyetinden bile daha düşük olabilir. Bunun yanında, pazarlama 
iletişim aracı olarak düşünüldüğünde web sitesi, geleneksel pazarlama iletişim 
araçlarına göre özellikleri açısından da bazı üstünlüklere sahiptir. Geleneksel pazarlama 
iletişim araçları zaman içinde işlevini yitirirken web sitesi sürekli güncellenebilir ve 
zenginleştirilebilir. Ayrıca geleneksel iletişim araçlarında verilen mesajlara ilgi 
göstermeyen tüketiciler, bilgi elde etmek amacıyla web üzerinden verilen mesajlara ilgi 
gösterebilirler (Usta, 2007, s. 244). Geleneksel mağazalı perakendecilikte tüketicilerle 
karşılıklı etkileşim ya hiç yoktur ya da yavaş ve bireysel olmayan bir biçimdedir. 
İnternet, tüketicilerle bireysel olarak, etkileşimli iletişim araçları sunar.  

Bu anlatılanlardan hareketle, perakendecilerin web sitelerinin pazarlama iletişimi 
açısından incelenmesinin önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu inceleme sonucunda, 
perakendecilerin web sitelerinde pazarlama iletişim araçlarını hangi düzeyde ve nasıl 
kullandıkları tespit edilerek gerekli önerilerde bulunulabilir. 

2. İlgili Literatür 
Literatürde işletmelerin web sitelerinin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi 

konusunda çok sayıda çalışmaya rastlamak mümkündür (Karamustafa, Biçkes ve 
Ulama, 2002; Maynard ve Tian, 2004; Singh ve Matsuo, 2004; Hançer ve Ataman, 
2006; Weber, Story ve Harnack, 2006; Choi, Lehto ve Morrison (2007); Gill, Dickinson 
ve Scharl, 2008;  Bayram ve Yaylı, 2009; Çiçek, Demirel ve Onat, 2010; Keskin  ve 
Çilingir, 2010; Kim ve Kuljis, 2010; Uydacı, Alpaslan ve Değerli, 2010; Marangoz, 
Yeşildağ ve Arıkan Saltık, 2012; Güreş, Arslan ve Yalçın, 2013; Dalgın ve Karadağ, 
2013).   

İşletmelerin (özellikle perakendecilerin) web siteleri ve web üzerinde pazarlama 
iletişim uygulamaları konusunda yapılan çalışmalar ise daha sınırlı sayıdadır (Griffith 
ve Krampf, 1998a; Griffith ve Krampf (1998b;  Perry ve Bodkin, 2000; Hart, Doherty 
ve Ellis-Chadwick, 2000; Wang ve Head 2002; Bodkin ve Perry, 2004; Elliott ve Speck, 
2005, Usta, 2007; Öztürk ve Ayman, 2007).  

Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar, pazarlama iletişimi unsurlarının kullanımı 
açısından incelendiğinde, perakendecilerin web sitelerini daha çok doğrudan pazarlama 
amacıyla değil, müşterilerle iletişim kurma ve halkla ilişkiler, (Griffith ve Krampf, 
1998a, Griffith ve Krampf, 1998b) müşteri hizmetleri (Griffith ve Krampf, 1998a, 
Griffith ve Krampf, 1998b; Bodkin ve Perry, 2004), kurumsal reklam, (Hart, Doherty ve 
Ellis-Chadwick, 2000; Bodkin ve Perry, 2004), ürün bilgisi verme (Hart, Doherty ve 
Ellis-Chadwick, 2000), reklam, paydaş bilgisi verme (Bodkin ve Perry, 2004) gibi 
amaçlarla kullandıkları ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık, zaman içerisinde ulaşım ve 
ödeme yöntemleri alanlarında yaşanan gelişmelerle birlikte online perakendecilik te 
giderek gelişmeye başlamış ve bugün özellikle gelişmiş ülkelerde toplam perakende 
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pazarı içerindeki payı %10’unun üzerine çıkmıştır (www.retailresearch.org). Bu duruma 
paralel olarak, perakendeciler web sitelerini doğrudan pazarlama amacıyla da yaygın bir 
şekilde kullanmaya başlamışlardır. Geçmişte yapılan çalışmalar, farklı düzeylerde de 
olsa perakendecilerin web sitelerinden pazarlama iletişimi amacıyla yararlandıklarını 
ortaya koymaktadır. Buna göre web sitelerinin pazarlama iletişimi açısından uygun bir 
ortam olduğunu ve ortaya çıktığı ilk yıllardan itibaren perakendeciler tarafından 
kullanıldığını söylemek mümkündür.  

Ülkemizde içerik analizi yöntemi ile perakendecilerin web sitelerinin pazarlama 
iletişim açısından incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Usta (2007) çalışmasında, 
içerik analizi yöntemi ile Türkiye’deki en büyük 100 sanayi işletmesinin web sitelerini 
pazarlama iletişimi yönünden incelemiş ve gelecekte yapılacak araştırmalarla internette 
pazarlama iletişiminin çok önemli olduğu perakendecilik ve hizmet sektöründeki 
durumun da incelenmesi yönünde öneride bulunmuştur. Perakendecilik ülkemizde hızla 
büyüyen sektörlerden biridir. Ülkemizde sektörün, önümüzdeki yıllarda büyümesine 
devam ederek 2018 yılında yaklaşık 880 milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir 
(www.pwc.com.tr). Bu nedenlerle, ülkemizde faaliyet gösteren perakendecilerin web 
sitelerinin pazarlama iletişimi açısından incelenmesinin, hem bu alandaki literatüre katkı 
sağlaması hem de sektörde yer alan uygulayıcılara bir fikir vermesi açısından önemli 
olduğu düşünülmektedir. 

3. Yöntem 
3.1.  Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın temel amacı “içerik analizi kullanılarak, Türkiye’de faaliyet 

gösteren 100 büyük perakendecinin web sitelerinin, pazarlama iletişimi açısından 
incelenmesi” olarak belirlenmiştir.  

3.2. Araştırma Yöntemi 
Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, kalıpları, temaları, 

önyargıları ve anlamları tespit etmek amacıyla belirli bir materyalin dikkatlice, ayrıntılı 
ve sistematik olarak incelenmesi ve yorumlanmasıdır. Çok çeşitli alanlarda uygulanan 
içerik analizi, esas olarak bir kodlama ve veri yorumlama işlemidir (Berg ve Lune, 
2015, ss. 380-381). İçerik analizinde amaç, mesajlarda gözlenen ve betimlenen 
öğelerden hareketle bir yorum getirmedir. Bu nedenle içerik analizinde objektif-
subjektif değerlendirmeler bulunabilir. İçerik analizi araştırmacıların öznel 
yaratıcılıklarına da izin veren bir yapıdadır (Bilgin, 2006, ss. 1-2). İçerik analizinde 
incelenecek dokümanlar, bilgisayar ya da internet kullanılarak elektronik bir formatta da 
elde edilebilir. Elektronik veri, yazılı ve görsel dokümanların yanı sıra e-postalar, e-
gruplar, web sayfaları ve bloglar gibi çok çeşitli türde veri içermektedir. Bu kaynaklar 
hem yazılı hem de görsel veri içermelerinin yanı sıra bu verilere ilişkin başka 
kaynaklara da erişim sağlayamaya imkân tanımaktadırlar. Bu tür kaynakların bir diğer 
avantajı da araştırmacının araştırma problemine ilişkin olarak geniş bir coğrafyadan 
örnekleme yapabilme imkânı sunmasıdır (Baş ve Akturan, 2008, s. 119). Bu 
araştırmada, Türkiye’de perakende 100 listesinde yer alan 99 büyük perakendecinin 
web siteleri, pazarlama iletişimi açısından incelenmiştir.  

İçerik analizi süreci, 1- Araştırma sorularının ve yapılarının belirlenmesi, 2- 
Örneklemin belirlenmesi, 3- Analiz birimlerinin belirlenmesi, 4- Kullanılacak 
kategorilerin belirlenmesi, 5-Kod listesinin belirlenmesi, 6- Geçerlilik ve güvenilirliğin 
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tespit edilmesi olmak üzere 6 aşamadan oluşur (Baş ve Akturan, 2008, ss. 122-123). Bu 
araştırmada bu aşamalar aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

3.2.1. Araştırma Soruları ve Yapılarının Belirlenmesi 
Araştırmada temel olarak aşağıdaki iki sorunun cevabı araştırılmıştır: 
1. Türkiye’de perakende 100 listesinde yer alan 99 büyük perakendeci, web 

sitelerinde hangi pazarlama iletişim tekniklerini hangi düzeyde ve nasıl 
kullanmaktadır? 

2. Pazarlama iletişim tekniklerinin kullanım düzeyi perakendeci türüne göre 
farklılık göstermekte midir? 

3.2.2. Örneklemin Belirlenmesi 
Araştırmada örneklem olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 100 

perakendeciyi gösteren “Perakende 100” listesi seçilmiştir. “Perakende 100” listesi, 
Capital dergisinin ek dergisi olan Perapost dergisinin Ocak 2016 sayısından alınmıştır. 
Liste perakendecilerin net satışları esas alınarak oluşturulmuştur. Listede yer alan 
perakendecilerden Kiler, liste yayınladıktan sonra CarrefourSA tarafından satın alınmış 
ve tüm Kiler marketleri CarrefourSA olarak faaliyet göstermeye başlamış ve web sitesi 
de yayından kaldırılmıştır. Bu nedenle geri kalan 99 adet perakendecinin web sitesi 
araştırma konusu kapsamında incelenmiştir.   

3.2.3. Analiz Birimlerinin Belirlenmesi 
Analiz birimleri, sınıflandırılacak olan dokümanda yer alan ana birimleri ifade 

eder. Genel olarak yedi tür analiz biriminden bulunur: Kelime, kelime grubu ya da 
ifade, cümle, paragraf, kişi, tema ve içerik (Baş ve Akturan, 2008, s. 122).   Araştırmada 
analiz birimi olarak “kelime”, “kelime grubu ya da ifade”, “tema” ve “içerik” 
kullanılmıştır. 

3.2.4. Kategorilerin Belirlenmesi 
Araştırmada 8 kategori belirlenmiştir. Kategoriler belirlenirken, Perry ve Bodkin 

(2000), Bodkin ve Perry (2004) ve Usta (2007) çalışmalardan yararlanılmıştır. Bu 
kategoriler, “doğrudan pazarlama”, “çift yönlü iletişim/müşteri hizmetleri”, “reklam 
amaçlı ürün bilgileri”, “satış tutundurma”, “işletme bilgileri/kurumsal reklam”, “web 
sitesinin diğer özellikleri”, “web sitesinde görsel kullanımı”, “halkla ilişkiler”dir (Tablo 
1). 

Perakendecilerin internet üzerinden satış işlemleri ve katalog sunumuyla ilgili 
unsurlar “doğrudan pazarlama” kategorisi içerisinde değerlendirilmiştir. 

“Çift yönlü iletişim/müşteri hizmetleri” kategorisi işletmelerin müşterileri ile çift 
yönlü iletişim kurmalarını sağlayan araçlar (sosyal medya linkleri, e-posta bilgileri vb.) 
ve müşteri hizmetleri ile ilgili parçalardan oluşmaktadır. 

Perakendecilerin web sitelerinde ürünlerle ilgili olarak sundukları, görseller,  ürün 
listeleri, yeni ürün bilgileri, ürün fiyatları ve fiyatlardaki indirim ve taksit seçenekleri 
gibi bilgiler, “reklam amaçlı ürün bilgileri” kategorisi kapsamında değerlendirilmiştir. 

“Satış tutundurma” kategorisi ise, perakendecilerin satış tutundurma amaçlı 
kullandıkları araçlardan (kampanya, promosyon, hediye, çekiliş vb.) oluşmaktadır. 

“İşletme bilgileri/kurumsal reklam” kategorisi, perakendecilerin kurumsal 
yapısıyla ilgili verdikleri bilgilerin yer aldığı parçalardan (işletme logosu, adres bilgisi, 
kurumsal yapı, yönetim yapısı, vizyon. misyon vb.) oluşmaktadır. 
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Site içi arama, gizlilik ve güvenlikle ilgili bilgiler, sitenin yabancı dillerdeki 
versiyonu, yardım menüsü ve site haritası gibi bilgiler, “web sitesinin diğer özellikleri”; 
web sitesine kullanılabilecek sabit veya hareketli çeşitli görsellerle ilgili unsurlar,  “web 
sitesinde görsel kullanımı” kategorisi altında toplanmıştır. 

Son olarak,  perakendecilerin halkla ilişkiler kapsamında yaptıkları faaliyetlerle 
(ödüller, sponsorluk, medya ve basında işletme ile ilgili haberler vb.) ilgili bilgiler de 
“halkla ilişkiler” kategorisi kapsamında değerlendirilmiştir. 

3.2.5. Kodlama Listesinin Belirlenmesi 
Kodlama listesi oluşturulurken Perry ve Bodkin (2000), Bodkin ve Perry (2004) 

ve Usta (2007) çalışmalardan yararlanılmıştır. Yazarlar tarafından oluşturulan kodlama 
listesi araştırma amacına göre uyarlanarak kullanılmıştır. Kodlama listesi, yukarıda 
belirtilen 8 kategori ve 84 parçadan oluşmaktadır.  

3.2.6. Güvenilirlik ve Geçerliliğin Tespit Edilmesi 
İçerik analizinin güvenirliği, kodlama işleminde yer alan kodlayıcılar ve kod 

kategorilerinin güvenirliği ile ilgilidir. Kodlayıcıların güvenirliği, kodlama işlemlerinin 
yüksek derecede benzer olmasına bağlıdır. Kod kategorilerinin güvenirliği ise, 
kategorilerin net bir şekilde belirlenmesine bağlıdır (Bilgin, 2006, s. 16). Veri toplama 
ve kodlama formunun doldurulmasında kodlayıcılar arasında farklılıklar olabilir. Bu 
durum kodlama işleminin güvenilirliğini bozabilir. (Çiçek vd., 2010, s. 197).  Kodlama 
işleminin kodlayıcı güvenilirliğini sağlamak için bütün kodlama işlemleri araştırmacı 
tarafından bizzat yapılmıştır. Kod kategorilerinin güvenirliğini sağlamak için, 
kategoriler ve parçalar farklı akademisyenler tarafından incelenmiş ve öneriler 
doğrultusunda kategorilere ve parçalara son şekli verilmiştir.  

İçerik analizinin geçerliliğini sağlamak amacıyla, kodlama listesi yukarıda 
belirtilen farklı yazarlar tarafından geliştirilmiş kodlama listelerinden yararlanılarak 
geliştirilmiştir. Kodlama işlemi 07 Nisan 2016-07 Haziran 2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Kodlama işlemi yapılırken önce işletmenin web adresi ana 
sayfasına girilmiş, daha sonra varsa diğer web sayfaları, alt sayfalar ve alt menülere 
girilerek ayrıntılı bir şekilde tarama yapılmıştır. 

3.3. Kısıtlar 
Araştırmanın en önemli kısıtı, web sitelerinden elde edilen verilerin belirli bir 

zaman aralığında (7 Nisan-7 Haziran 2016) elde edilmiş olmasıdır. Web siteleri dinamik 
bir yapıya sahiptir ve sürekli olarak güncellenebilirler. Diğer önemli bir kısıt ise 
araştırmanın belirli bir örneklem (100 büyük perakendeci) üzerinden yürütülmüş 
olmasıdır.  

4. Bulgular  
4.1. Web Sitelerinin Kategoriler Açısından Genel Olarak Değerlendirilmesi  
Oluşturulan kodlama listesindeki parça sayısı (84) ve örnekleme dahil edilen 

perakendeci sayısı (99) dikkate alındığında araştırılması gereken potansiyel parça sayısı 
84x99=8316’dir. Tablo 1’deki sonuçlara bakıldığında, örneklemde yer alan 99 
perakendecinin web sitesinde, potansiyel parçalardan 4284’ünün yer aldığı geri kalan 
4032’sinin ise yer almadığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre potansiyel parçaların 
%51,5’inin perakendecilerin web sitelerinde kullanıldığı görülmektedir.  
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Tablo 1. Kategorilere Göre Parça Sayıları ve Oranlar 

Kategoriler Evet Hayır Toplam 
Frekans % Frekans % Frekans % 

Doğrudan Pazarlama 295 74,1 103 25,9 398 100 
Çift Yönlü İletişim/Müşteri 
Hizmetleri 

344 69,5 151 30,5 495 100 

Reklam Amaçlı Ürün Bilgileri 583 65,4 308 34,6 891 100 

Satış Tutundurma 507 56,9 384 43,1 891 100 
İşletme Bilgileri/Kurumsal 
Reklam 1080 51,9 999 48,1 2079 100 

Web Sitesinin Diğer Özellikleri 387 48,9 405 51,1 792 100 

Web Sitesinde Görsel Kullanımı 658 51,1 629 48,9 1287 100 

Halka İlişkiler 432 29,1 1053 70,9 1485 100 
Toplam 4284 51,5 4032 48,5 8318 100 

Tablo 1, kodlama listesinde yer alan parçaların kategoriler bazında dağılımını 
göstermektedir. Tabloda kategoriler parçaların kullanım oranının en yüksek olduğu 
kategoriden en düşük olduğu kategoriye doğru sıralanmıştır. Buna göre, parçaların 
kullanım oranının en yüksek olduğu kategorinin “Doğrudan Pazarlama” kategorisi, en 
düşük olduğu kategorinin ise “Halkla İlişkiler” kategorisi olduğu görülmektedir. Bu 
sonuç, yukarıda da bahsedilen geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda elde edilen 
sonuçların aksine, günümüzde perakendecilerin web sitelerinde “doğrudan pazarlama” 
unsurlarına daha fazla yer verdiklerini ortaya koymaktadır. Tabloda yer alan sonuçlara 
göre, perakendecilerin web sitelerinde pazarlama iletişim araçlarını daha çok doğrudan 
satış yapma, müşterileri ile çift yönlü iletişim kurma, müşterilere sundukları ürünlerle 
ilgili reklam amaçlı bilgiler verme ve müşterilere satış tutundurma amaçlı faaliyetleri 
hakkında bilgi verme amacıyla kullandıkları anlaşılmaktadır. 

4.2. Web Sitelerinin Kategoriler ve Parçalar Açısından Ayrıntılı Olarak 
Değerlendirilmesi 
Bilişim ve ulaşım alanındaki hızlı gelişmeler ve internet kullanımın da giderek 

daha yaygın hale gelmesi nedeniyle, internet üzerinden perakendecilik sektörü de çok 
hızlı bir şekilde büyümüştür.  Gelecekte bu sektörün daha etkileşimli bir hale geleceği, 
sanal gerçeklik uygulamaları sayesinde dijital ürün testinin hatta ürünü koklamanın bile 
mümkün hale gelebileceği öngörülmektedir (www.ortakalan.com.tr). 

Tablo 2. Doğrudan Pazarlama Kategorisi Parçalarının Dağılımı (n=99)  
 

Parça Evet Hayır 
Frekans % Frekans % 

1 Kataloglar/Broşür/Insort 88 88,9 11 11,1 
2 Online satış 69 69,7 30 30,3 
3 Online satış genel şartları 69 69,7 30 30,3 
4 Online hesap açma/giriş 69 69,7 30 30,3 
 Toplam 295 74,5 101 25,5 

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde, araştırma kapsamında yer alan 
perakendecilerin çoğunluğunun internet üzerinden satış yaptıkları görülmektedir. 
Perakendecilerin %88,9’unun web sitesinde katalog/broşür/insört bulunmaktadır. 
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Ayrıca perakendecilerin %69,8’i online satış yapmakta, online satışla ilgili şartları 
açıklamakta ve online hesap açmaya imkan tanımaktadır.  

Bu sonuçlar ülkemizde faaliyet gösteren en büyük 99 perakendeciden çoğunun, 
online satış konusunda web sitelerini etkin bir şekilde kullandıklarını ve internet 
perakendeciliğinden faydalandıklarını göstermektedir. Bu sonuçlar online 
perakendeciliğin dünyada ve ülkemizde gelişimiyle doğru orantılıdır. Perakende ve 
online perakendecilik, dünyada olduğu gibi ülkemizde de en gözde sektörler arasında 
yer almaktadır. Dünya genelinde online perakendeciliğin perakende sektörü içerisinde 
payı ortalama %7 civarındadır. Bu oran, Batı Avrupa ülkelerinde daha yüksektir. (%11 
civarında). Ülkemizde de bu oranın 2016 sonunda %2 civarında olması beklenmektedir 
(www.dunya.com). TUİK verilerine göre de ülkemizde internet üzerinden satışın artış 
gösterdiği görülmektedir ((TUİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım 
Araştırması, 2016). UPS tarafından, 3 ay içerisinde, en az 2 kez online alışveriş yapmış, 
5330 tüketici üzerinde, 2016 yılında yapılan bir araştırmada online alışverişte hızlı bir 
gelişme yaşandığı ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, hem ürün 
araştırması hem de satın alma işlemini internet üzerinden yapan tüketicilerin oranı %42,  
ürün araştırmasını internet üzerinden ve mağazadan, satın alma işlemini ise mağazadan 
yapan tüketicilerin oranı %22, hem ürün araştırması hem de satın alma işlemini 
mağazadan yapan tüketicilerin oranı %20 ve ürün araştırmasını internet üzerinden ve 
mağazadan, satın alma işlemini ise internet üzerinden yapan tüketicilerin oranı ise %16 
olarak tespit edilmiştir (Stevens, 2016, www.wsj.com).  

Perakendecilerin müşterilerle çift yönlü iletişim ve müşteri hizmetleri kapsamında 
hangi iletişim araçlarını hangi düzeyde kullandıklarını tespit etmek amacıyla kod 
listesinde yer alan üçüncü kategorideki 8 parça araştırılmış ve sonuçlar Tablo 3’te 
gösterilmiştir. 

Müşterilerle çift yönlü iletişim ve müşteri hizmetleri ile ilgili birtakım 
seçeneklerin web sitesinde yer alması, perakendecilerin hem müşterilerle doğrudan 
iletişim kurabilmeleri hem de müşterilerden geri bildirim alabilmeleri için çok 
önemlidir. İşletmeler tüketicilerle karşılıklı etkileşimi daha da geliştirmek için onlarla 
kişisel çift yönlü ilişkiler geliştirmeye yoğunlaşmak gerektiğinin farkındadırlar. Sosyal 
medya, hem işletmeler hem de müşteriler için birbirleriyle etkileşime girmenin yeni 
yollarını sunmaktadır. Sonuç olarak, işletmeler tarafından oluşturulan sosyal medya 
iletişiminin işletmenin tutundurma karmasının önemli bir parçası olduğu 
düşünülmektedir. Pazarlama yöneticileri, sosyal medya iletişiminin sadık tüketicilerle 
etkileşimi, tüketicilerin ürünler hakkındaki algılamalarını olumlu yönde etkileyeceğini 
beklemektedirler (Schivinski ve Dabrowski, 216, s. 191). 
Tablo 3. Çift Yönlü İletişim/Müşteri Hizmetleri Kategorisi Parçalarının Dağılımı 

(n=99) 
 

Parça Evet Hayır 
Frekans % Frekans % 

1 Sosyal medya linkleri (Facebook, Twitter, Linkedin vb.) 93 93,9 6 6,1 
2 Müşteri e-posta bilgisi isteme 89 89,9 10 10,1 
3 Müşteri Hizmetleri (Bize Ulaşın-Telefon, E-posta)  84 84,8 15 15,2 
4 Üyelik/üye girişi 73 73,7 26 26,3 
5 Kamuoyu araştırması (Anket) 5 5,1 94 94,9 
 Toplam 463 58,5 329 41,5 
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Uygulama ve tüketici kitleleri açısından bakıldığında sosyal medyayı iyi kullanan 
markaların çok çeşitli alanlarda sosyal medyadan faydalandıkları görülmektedir. Bu 
alanlar, tüketici şikayetlerine çözüm aramak, ürün tanıtımı, kampanya duyuruları, özel 
uygulamalar, ilgili tanıtıcı link yayınlama, ürün kullanım bilgileridir. (Köksal ve 
Özdemir, 2013, s. 335). Tablo 3’teki sonuçlara göre de araştırma kapsamındaki 
perakendecilerin çok büyük çoğunluğunun (%93,9) günümüzün en etkili iletişim 
araçları olan sosyal medyayı kullandıkları görülmektedir. Bunun yanında yine 
perakendecilerin çoğunluğunun müşteri e-posta bilgisi isteme (%89,9), müşteri 
hizmetleri (bize ulaşın-telefon, e-posta)  (%84,8) ve üyelik/üye girişi (%73,7) gibi 
araçları da kullandıkları görülmektedir. Kamuoyu araştırması (anket) ise çok az 
perakendeci (%5,1) tarafından kullanılmaktadır. 

Web siteleri, ürün bilgilerinin reklam amaçlı olarak kullanılabileceği çok uygun 
ortamlardır. Ürünlerin değişik görselleri, listeleri, yeni ürünlerle ilgili mesajlar, ürün 
fiyatları ve fiyatlardaki indirim ve taksit seçenekleri gibi bilgiler, perakendecilerin 
müşterilerini siteye çekmek ve alışveriş yapmalarını teşvik etmek için kullanılabilir. 
Araştırma kapsamında yer alan perakendecilerin, reklam amaçlı ürün bilgileri 
kullanımını gösteren Tablo 4’teki sonuçlar incelendiğinde, “ürün güvenliği bilgisi” ve 
“ürün karşılaştırma” bilgisi hariç diğer parçaların perakendecilerin çoğu tarafından 
kullanıldığı görülmektedir. Perakendecilerin tamamı web sitelerinde sattıkları ürünlerin 
görsellerine yer vermekte, %97’si sattıkları ürünlerin listesini sunmakta, %90,9’u yeni 
ürünlerle ilgili mesajlar vermekte, %84,8’i ürün fiyatlarını göstermekte, %75,8’i ise 
sitelerinde satılan ürün markalarının listesini yayınlamaktadır. Ayrıca perakendecilerin 
%55,6’sının diğer markaların yanında veya sadece kendi özel markalı ürünlerini 
sattıkları görülmektedir.  Usta (2007) tarafından, içerik analizi yöntemi ile Türkiye’deki 
en büyük 100 sanayi işletmesinin web sitelerini pazarlama iletişimi yönünden 
incelendiği çalışmada, benzer bir kategori olan “ürün reklamı” kategorisinde yer alan 
parçaların işletmeler tarafından web sitelerinde kullanılma oranı oldukça düşük 
seviyede olduğu (%14) tespit edilmiştir. Buna göre hem perakendecilerin web 
sitelerinde ürün bilgilerinin reklam amaçlı kullanımının sanayi işletmelerine göre daha 
yüksek olduğu hem de zaman geçtikçe bu kullanım oranının arttığı söylenebilir. 

Tablo 4. Reklam Amaçlı Ürün Bilgileri Kategorisi Parçalarının Dağılımı (n=99) 

 Parça 
Evet Hayır 

Frekans % Frekans % 

1 Ürün görseli 99 100,0 0 0,0 

2 Ürün listesi 96 97,0 3 3,0 
3 Yeni ürünler 90 90,9 9 9,1 
4 Fiyatlar 84 84,8 15 15,2 
5 Markalar 75 75,8 24 24,2 
6 Satış sonrası hizmetler 64 64,6 35 35,4 
7 Özel markalı (market markalı) ürünler 55 55,6 44 44,4 
8 Ürün güvenliği bilgisi 16 16,2 83 83,8 
9 Ürün karşılaştırma 4 4,0 95 96,0 
 Toplam 583 65,4 308 34,6 
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 Satış tutundurma günümüzde müşteri çekmek için kullanılan etkili tutundurma 
araçlarından biridir. Perakendecilerin pazarlama programlarında da satış tutundurma 
önemlidir. Satış tutundurma, pazarlama departmanları veya marka geliştiricileri 
tarafından kendi ürünlerini satın almaları için tüketicilere bir neden sunmak veya rakip 
markayı terkedip kendi markalarına geçiş yapmalarını sağlamak amacıyla yapılan 
uygulamalardır. Satış tutundurma satışlarda ve kârda gerçek bir artışa neden olur 
(Huynh, 2016, s. 123).  

Tablo 5. Satış Tutundurma Kategorisi Parçalarının Dağılımı (n=99) 
 

Parça Evet Hayır 
Frekans % Frekans % 

1 Kampanyalar 89 89,9 10 10,1 
2 Genel promosyonlar (Sıcak fırsatlar/teklifler) 86 86,9 13 13,1 
3 Kredi kartı kampanyaları 76 76,8 23 23,2 
4 Yarışma/Eğlence 67 67,7 32 32,3 
5 Hediyeler/Hediye çekleri/Kuponlar 60 60,6 39 39,4 
6 Çekilişler/Katıl-kazan 53 53,5 46 46,5 
7 Mağaza/Sadakat/İndirim kartı 42 42,4 57 57,6 
8 Fuar ve sergi 23 23,2 76 76,8 
9 Bayiye özel 11 11,1 88 88,9 
 Toplam 507 56,9 384 43,1 

Tablo 5’teki veriler incelendiğinde, perakendecilerin yarıdan fazlasının satış 
tutundurma araçlarından kampanyalar, genel promosyonlar (sıcak fırsatlar/teklifler), 
kredi kartı kampanyaları (taksitlendirme, kredi kartı puanları vb.), yarışma/eğlence, 
hediyeler/hediye çekleri/kuponlar ve çekilişler/katıl-kazan kampanyalarını web 
sitelerinde kullandıkları görülmektedir. Bu sonuçlar perakendecilerin müşteri çekmek 
ve satışlarını artırmak amacıyla satış tutundurma araçlarını yoğun bir şekilde 
kullandıklarını göstermektedir.  

Kurumsal iletişim (işletme bilgilerinin web sitesinde sunulması) genelde 
farkındalık yaratmayı ve perakendecinin imajını geliştirmeyi, böylece tüketicilerin 
perakendeciye olan iyi niyetini arttırmayı amaçlar (Griffith ve Krampf, 1998a, s. 83). 
Kurumsal iletişim ayrıca, tüketicilerin alışveriş yapacakları işletmeyi tanımlarına ve 
online alışverişteki en büyük sorunlardan biri olan güvenlik konusunda kafalarındaki 
soru işaretlerinin giderilmesine yardımcı olabilir. Tablo 6’da işletme/bilgileri/kurumsal 
reklam kategorisinde yer alan 21 parçanın araştırma kapsamında yer alan perakendeciler 
tarafından kullanım oranları verilmiştir. Perakendecilerin çoğunluğunun web sitelerinde 
işletme ile ilgili temel bilgilere yer verdikleri görülmektedir. Bunun yanında 
işletmelerin kurumsallaşmasının önemli göstergeleri arasında yer alan, misyon, vizyon, 
etik ilkeler/değerler,  kalite politikası gibi unsurların perakendecilerin yarıdan fazlası 
tarafından web sitesinde kullanılmadığı görülmektedir.  
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Tablo 6. İşletme Bilgileri/Kurumsal Reklam Kategorisi Parçalarının Dağılımı 
(n=99) 

  
Parça Evet Hayır 

Frekans % Frekans % 
1 Logo 99 100,0 0 0,0 
2 Adres bilgileri 99 100,0 0 0,0 
3 İşletme hakkında 98 99,0 1 1,0 
4 Hizmet ağı/Mağazalar/Şubeler 98 99,0 1 1,0 
5 İnsan Kaynakları/Kariyer 76 76,8 23 23,2 
6 İşletme reklam filmleri 66 66,7 33 33,3 
7 Tarihçe 65 65,7 34 34,3 
8 Yönetim yapısı 59 59,6 40 40,4 

9 
Kurumsal yapı butonları 
(İşletmenin departmanları) 55 55,6 44 44,4 

10 Finansal bilgiler 55 55,6 44 44,4 
11 Misyon 47 47,5 52 52,5 
12 Vizyon 45 45,5 54 54,5 
13 Etik ilkeler/Değerler 36 36,4 63 63,6 
14 Kalite politikası 34 34,3 65 65,7 
15 Paydaş bilgisi/Paydaşlara yönelik bilgi 31 31,3 68 68,7 
16 Slogan 29 29,3 70 70,7 
17 İşletme tanıtım filmi 27 27,3 72 72,7 
18 Yabancı ülkelerde yatırım/şubeler 21 21,2 78 78,8 
19 Grup şirketleri 20 20,2 79 79,8 
20 İşletme yatırımları 11 11,1 88 88,9 
21 İş sağlığı ve iş güvenliği politikası 9 9,1 90 90,9 
  Toplam 1080 51,9 999 48,1 

Çalışmada “Web Sitesinin Diğer Özellikleri” olarak adlandırılan kategoride yer 
alan parçalar, siteyi ziyaret eden müşteriye yardımcı olmayı amaçlayan site özellikleri 
olduğu görülmektedir. Bayram ve Yaylı (2009) çalışmalarında yaptıkları literatür 
taraması sonucunda, farklı yazarlar tarafından, site içi arama, site haritası, sık sorulan 
sorular (SSS), gizlilik ve güvenlik gibi parçaların bir web sitesinde bulunmasının önemi 
ve bu parçaların hangi özellikleri taşıması gerektiği konusunda bilgiler aktarmışlardır. 
Pazarlama iletişimi açısından düşünüldüğünde bu parçaların web sitesinde bulunması, 
siteye müşteri çekme ve müşteride web sitesi sadakati oluşturma açısından önemlidir. 
Web sitesinin diğer özellikleri kategorisinde yer alan 8 parçanın araştırma kapsamında 
yer alan perakendeciler tarafından kullanım oranları Tablo 7’de verilmiştir. Buna göre; 
perakendecilerin yarıdan fazlasının site içi arama, gizlilik ve güvenlik, sık sorulan 
sorular ve yabancı dil seçimi ile ilgili özelliklere web sitelerinde yer verdikleri 
görülmektedir. 
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Tablo 7. Web Sitesinin Diğer Özellikleri Kategorisi Parçalarının Dağılımı (n=99) 
 

Parça Evet Hayır 
Frekans % Frekans % 

1 Site içi arama 84 84,8 15 15,2 
2 Gizlilik ve Güvenlik 67 67,7 32 32,3 
3 Sık sorulan sorular (SSS) 58 58,6 41 41,4 
4 Yabancı dil seçimi (Ülke seçimi) 57 57,6 42 42,4 
5 Diğer sitelere linkler 36 36,4 63 63,6 
6 En yakın bayi/mağaza 31 31,3 68 68,7 
7 Yardım 30 30,3 69 69,7 
8 Site haritası 24 24,2 75 75,8 
 Toplam 387 48,9 405 51,1 

Bir web sitesinin gerçek özelliği yazıların, grafiklerin ve animasyonların 
kullanımıyla birlikte tüketicilerle iletişim kurmaya imkân vermesidir (Bayram ve Yaylı, 
2009, s. 353). Bir web sitesini çekici kılan faktörlerden başında, web sitesinin görsel 
açıdan ilgi çekici bir atmosfere sahip olması gelir. Web siteleri geleneksel mağazaların 
bilgisayar ortamındaki şekli olarak düşünülebilir. Atmosfer kavramı online 
perakendecilikte de önem kazanmaktadır. Webmosfer ise web sitesinde yaratılan 
atmosfer olarak tanımlanabilir. Sadece görsel ve işitsel duyulara hitap eden webmosfer 
web sitesi kullanıcıları üzerinde etki yaratmaktadır (Arslan, 2016, s. 120). Nasıl ki 
mağazalı perakendecilikte mağaza atmosferi unsurları pazarlama iletişimi açısından çok 
önemli ise, perakendecilerin web site atmosferini oluşturan görsel öğeler de o derece 
önemlidir. Araştırma kapsamında yer alan perakendecilerin web sitelerinde görsel 
kullanımıyla ilgili bilgiler Tablo 8’de sunulmuştur. Buna göre; perakendecilerin yarıdan 
fazlasının web sitelerinde en sık kullandıkları görseller sırasıyla, durağan görseller, 
ürünlerle ilgili görseller, kayan görseller, kadın ve erkek görselleri, diğer görseller ve 
hareketli görsellerdir.  
Tablo 8. Web Sitesinde Görsel Kullanımı Kategorisi Parçalarının Dağılımı (n=99) 

 
Parça Evet Hayır 

Frekans % Frekans % 
1 Durağan görseller 98 99,0 1 1,01 
2 Görseller-ürünler 98 99,0 1 1,01 
3 Kayan görseller 87 87,9 12 12,12 
4 Görseller-kadın 85 85,9 14 14,14 
5 Görseller-erkek 74 74,7 25 25,25 
6 Görseller-diğer 58 58,6 41 41,41 
7 Hareketli görseller 52 52,5 47 47,47 
8 Görseller-çocuk 42 42,4 57 57,58 
9 Otomatik açılır pencere 32 32,3 67 67,68 
10 Hareketli yazılar 21 21,2 78 78,79 
11 Hoşgeldiniz yazısı/butonu 7 7,1 92 92,93 
12 Fotoğraf galerisi 3 3,0 96 96,97 
13 Görseller-yanıp sönen sözcükler 1 1,0 98 98,99 
 Toplam 658 51,1 629 48,87 
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Halkla ilişkiler faaliyetleri, hedef kitleleri etkilemek ve müşteri sadakati 

oluşturmak için yararlanılan önemli pazarlama iletişim karması unsurlarından biridir. 
İşletmelerin halkla ilişkiler faaliyetlerinin kullanımı açısından belirli bir potansiyele 
sahip olan web sitelerini, bu amaçla kullanmaları beklenir. Bu durumu tespit edebilmek 
için işletmelerin web sitelerinin halkla ilişkiler açısından sunduğu potansiyeli ne derece 
kullandıklarını tespit etmek gerekir (Öztürk ve Ayman, 2007, ss. 57-58). Web siteleri, 
birçok organizasyon tarafından halkla ilişkiler için arzu edilen bir araç olarak 
görülmektedir Web sitesi halkla ilişkilerin kitlesel olarak yapılabildiği ilk medya olarak 
kabul edilebilir. Çünkü web sitesi diğer kitle iletişim araçlarında bulunan, bilgi akışını 
denetleme fonksiyonu olmadan kuruluşlar ve kitleler arasında doğrudan bilgi akışına 
izin verir. İçerik gazeteciler ve editörler tarafından filtrelenmez. Web sitesi ideal bir 
halkla ilişkiler aracıdır. Web sitesi kuruluşların paydaşlara ulaşması ve bu paydaşlarla 
etkileşime girmesi için yeni fırsatlar sağlayan eşsiz bir araçtır. (White ve Raman, 2000, 
s. 405). Perakendeciler de web siteleri aracılığıyla yaptıkları halkla ilişkiler faaliyetleri 
hakkında tüketicilere bilgi verebilmektedir. Araştırma kapsamında yer alan 
perakendecilerin web sitelerinde kullandıkları halkla ilişkiler araçları 15 parça halinde 
Tablo 9’da gösterilmiştir. Buna göre, perakendecilerin web sitelerinde en fazla 
kullandıkları halkla ilişkiler aracının, perakendeci hakkında medyada yer alan haberlerle 
ilgili bilgilerin sunulması, işletmenin aldığı ödüller, web sitesinde bilgi edinme 
sayfasının bulunması, sponsorluk faaliyetleri ve sosyal sorumluluk kapsamında yerine 
getirilen faaliyetler ilgili bilgiler olduğu görülmektedir. 

Tablo 9. Halkla İlişkiler Kategorisi Parçalarının Dağılımı (n=99) 
 

Parça Evet Hayır 
Frekans % Frekans % 

1 Medyada işletme 56 56,6 43 43,4 
2 İşletmenin aldığı ödüller 54 54,5 45 45,5 
3 Bilgi edinme sayfası (Bilgi toplumu hizmetleri) 51 51,5 48 48,5 
4 Sponsorluk(sağlık, eğitim, spor, kültür gibi) 43 43,4 56 56,6 
5 Sosyal sorumluluk 42 42,4 57 57,6 

6 Basın odası (medya merkezi, medya ile 
ilişkiler) 38 38,4 61 61,6 

7 Basın bültenleri, Kamuoyu açıklamaları  32 32,3 67 67,7 
8 Magazin 30 30,3 69 69,7 
9 Kurum dergisi/gazetesi 29 29,3 70 70,7 
10 Yatırımcı ilişkileri 27 27,3 72 72,7 
11 İşletme ile ilgili duyurular 16 16,2 83 83,8 
12 Personelden haberler 4 4,0 95 96,0 
13 Tüketici köşesi 4 4,0 95 96,0 
14 Referanslar 4 4,0 95 96,0 
15 Etkinlik takvimi 2 2,0 97 98,0 
 Toplam 432 29,1 1053 70,9 
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4.3. Perakendeci Türüne Göre Pazarlama İletişim Tekniklerinin Kullanım 
Düzeyi 
 Örneklemde yer alan 99 perakendeci gıda, giyim ve diğer (elektronik ürünler, 
mobilya/ev tekstili, yapı/inşaat, mücevher/takı/aksesuar, mutfak eşyaları vb.) olmak 
üzere 3 gruba ayrılmıştır. Araştırmada, tüketicilerin tüketim harcamaları içinde en 
yüksek paya sahip harcama kalemlerinin gıda ve giyim olması (www.tuik.gov.tr) 
nedeniyle bu iki perakendeci grubu ayrı ayrı diğer perakendeciler ise birleştirilerek tek 
bir grupta ele alınmıştır. Diğer grupta yer alan perakendeciler alt gruplara 
bölündüğünde, varyans analizi için gerekli olan gruplardaki örneklem sayıları (Kalaycı,  
2006, s. 133) sağlanamamaktadır. Bu nedenle gıda ve giyim perakendecileri dışındaki 
perakendeciler birleştirilerek tek bir grupta değerlendirilmiştir. Buna göre örneklemde 
yer alan 99 perakendeciden 46’sı giyim, 20’si gıda ve geri kalan 33’ü de diğer grupta 
yer alan perakendecidir. Her kategoride yer alan parça, o perakendecinin web sitesinde 
varsa “1”, yoksa “0” olarak kodlanmış daha sonra her bir perakendeci için var olan 
parçaların sayısı toplanmıştır.  

 Kategorilerde yer alan unsurların web sitesinde bulunmasının perakendeci 
türüne göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla, “perakendeci türü” 
bağımsız değişken  (gıda, giyim ve diğer), “kategoriler” ise bağımlı değişken (8 
kategori) olarak alınmış ve Tek Yönlü MANOVA analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları 
Tablo 10’da verilmiştir. Buna göre; 0.000 anlamlılık düzeyinde “Halkla İlişkiler”, 0.005 
anlamlılık düzeyinde “Doğrudan Pazarlama” ve 0.007 anlamlılık düzeyinde “İşletme 
Bilgileri/Kurumsal Reklam” kategorilerinde perakendeci türüne göre farklılık tespit 
edilmiştir.  

Ortalamalara bakıldığında “Halkla İlişkiler” kategorisindeki unsurlara web 
sitelerinde en fazla gıda, en az giyim perakendecilerinin; “Doğrudan Pazarlama” 
kategorisindeki unsurlara web sitelerinde en fazla giyim, en az gıda perakendecilerinin 
ve “İşletme Bilgileri/Kurumsal Reklam” kategorisindeki unsurlara ise en fazla gıda, en 
az giyim perakendecilerinin yer verdikleri görülmektedir.  

Bu sonuçlara göre, gıda perakendecilerinin sattıkları ürünlerin yapıları gereği 
(bozulma riski, geri iade imkânının kısıtlı olması, tüketicilerin bazı gıda ürünlerini 
bizzat görerek satın almak istemesi vb.) internet üzerinden satışa çok uygun olmaması 
nedeniyle bu perakendecilerin doğrudan pazarlama unsurlarına web sitelerinde daha az 
yer verdikleri, bunun tam aksine giyim ve diğer grupta yer alan perakendecilerin 
sattıkları ürünlerin ise internet üzerinden satışa daha uygun olması nedeniyle doğrudan 
pazarlama unsurlarına web sitelerinde daha fazla yer verdikleri söylenebilir. Gıda 
perakendecilerinin bu eksikliği gidermek, müşterileri mağazalarına çekebilmek ve 
mağaza sadakati yaratabilmek amacıyla ortalamalara bakılarak, halkla ilişkiler ve 
işletme bilgileri/kurumsal reklam kategorilerindeki unsurları web sitelerinde daha 
yoğun bir şekilde kullandıkları ifade edilebilir.   
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Tablo 10. Tek Yönlü MANOVA Analizi Sonuçları 

Kategoriler 
Kategoride 

Bulunan 
Parça Sayısı 

Perakendeci Türüne Göre 
Ortalamalar F Anlamlılık 

Gıda Giyim Diğer 

İşletme 
Bilgileri/Kurumsal 
Reklam 

21 12,89 9,47 11,76 5,313 0,007 

Reklam Amaçlı Ürün 
Bilgileri 9 5,95 5,82 6,03 0,300 0,742 

Doğrudan Pazarlama 4 2,16 3,40 2,91 5,589 0,005 

Satış Tutundurma 9 5,21 4,82 5,55 1,132 0,327 

Halka İlişkiler 15 6,37 3,04 5,18 9,021 0,000 
Çift Yönlü 
İletişim/Müşteri 
Hizmetleri 

8 4,63 4,87 4,64 0,289 0,750 

Web Sitesinde Görsel 
Kullanımı 13 7,32 6,56 6,61 1,444 0,241 

Web Sitesinin Diğer 
Özellikleri 5 2,21 2,91 2,88 2,019 0,139 

Hotelling’s T= 3.632, p=0.000 

 Ortaya çıkan anlamlı farklılıkların kaynağını tespit etmek amacıyla yapılan 
çoklu karşılaştırmalar (Scheffe) testi sonuçlarına göre; “Halkla İlişkiler” kategorisindeki 
farklılığın 0.001 anlamlılık düzeyinde gıda ve giyim, 0.014 anlamlılık düzeyinde ise 
giyim ve diğer sınıfında yer alan perakendeciler; “Doğrudan Pazarlama” kategorisindeki 
farklılığın 0.005 anlamlılık düzeyinde gıda ve giyim perakendecileri ve “İşletme 
Bilgileri/Kurumsal Reklam”  kategorisindeki farklılığın ise, 0.016 anlamlılık düzeyinde 
yine gıda ve giyim perakendecileri arasındaki farklılıktan kaynakladığı tespit edilmiştir. 
Bu sonuçlar, web sitesi üzerinde pazarlama iletişim unsurlarının kullanımı açısından, 
özellikle gıda ve giyim perakendecilerinin birbirlerinden farklılaştığını ortaya 
koymaktadır.  

5. Sonuç ve Tartışma 

Türkiye’nin en büyük 99 perakendecisinin web sitelerinin pazarlama iletişimi 
açısından incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada ulaşılan en önemli sonuç, halkla 
ilişkiler ve web sitesinin diğer özellikleri hariç diğer kategorilerde yer alan pazarlama 
iletişimi ile ilgili parçaların yarıdan fazlasının perakendeciler tarafından web sitelerinde 
kullanıldığının tespit edilmesidir. Bu sonuç, diğer ortamlarla kıyaslandığında daha ucuz, 
işletmeye daha fazla kontrol imkânı sunan ve güncellenmesi daha kolay olan web 
sitelerinin pazarlama iletişimi için de uygun bir ortam olduğunu göstermektedir. 
Tüketicilerin gün içinde zamanlarının çoğunu internette geçirdikleri (Keskin, Baş, 2015, 
s. 51) göz önüne alındığında bu ortamın pazarlama iletişimi açısından çok önemli 
olduğu ve perakendecilerin de bu ortamdan daha fazla yararlanmaları gerektiği 
söylenebilir.  

Araştırmada ulaşılan diğer sonuçlar ve uygulayıcılara getirilen öneriler aşağıdaki 
gibi sıralanabilir:     
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Perakendecilerin çoğunluğunun, online satış konusunda web sitelerini etkin bir 
şekilde kullandıkları ve internet perakendeciliğinden faydalandıkları tespit edilmiştir. 
Bu sonuç, Hart, Doherty ve Ellis-Chadwick (2000) tarafından öne sürülen, gelecekte 
internetin geleneksel mağazacılığın yerini alacağı yönündeki tahmini destekler 
niteliktedir. Nitekim ülkemizde faaliyet gösteren Boyner, Bimeks, Lcwaikiki ve Flo gibi 
perakendecilerin yöneticileri, online perakendecilik alanın ciddi yatırımlar yaptıklarını 
ve bu kanalda satışlarını ve gelirlerini ciddi anlamda artırdıklarını ifade etmektedir 
(www.ekonomist.com.tr). Diğer perakendecilerin de gelecekte yaşanacak rekabette geri 
kalmamaları için, bu alanda yatırım yapmaları önerilir.   

Sosyal medya günümüzde tüketiciler tarafından çok yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Digital’in 2016 raporuna göre, dünyada 2.3 milyar, ülkemizde ise 42 
milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır (Türkay, 2016). Bu rakam ülkemiz 
nüfusuna oranla düşünüldüğünde tüketicilerin çok büyük kesiminin sosyal medya 
kullanıcısı olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırma kapsamında yer alan 
perakendecilerin büyük çoğunluğunun (%93.9)  da sosyal medyayı kullandıkları tespit 
edilmiştir. Bu sonuç perakendecilerin iletişim ve internet alanında yaşanan gelişmeleri 
iyi takip ettiklerini ve çok çabuk bir şekilde kendilerini buna adapte ettiklerini 
göstermektedir. Tüketicilerle iletişimde çok etkili ve uygun bir ortam olan sosyal 
medya, perakendecilerin hiçbir zaman ihmal edemeyecekleri alanlardan biridir. Bu 
anlamda, web sitelerinde sadece sosyal medya ile ilgili linkler vermeleri ve sadece var 
olmak için birer sosyal medya hesabı açmalarının ötesinde perakendecilere, sosyal 
medyada pazarlama iletişimini çok iyi yönetmeleri ve bu konuyla doğrudan ilgilenecek 
uzmanlar çalıştırmaları önerilir.  

İnternet, perakendecilerle tüketiciler arasında iletişim kurduğu ölçüde faydalıdır. 
Tüketicilerle çift yönlü doğrudan iletişim, yönetsel görevleri daha otomatik hale 
getirilmiş bir şekilde yerine getirmeye ve çok sayıda tüketiciye aynı anda ve etkin bir 
biçimde ulaşmada üstünlük sağlamaktadır (Enginkaya, 2006, ss. 13-14). Araştırma 
kapsamında yer alan perakendecilerin de büyük çoğunluğunun tüketicilerle çift yönlü 
iletişime önem verdikleri söylenebilir. Nitekim perakendecilerin büyük çoğunluğunun, 
bu tür iletişime yönelik müşteri e-posta bilgisi ve müşteri hizmetleri (bize ulaşın-
telefon, e-posta) gibi araçlara web sitelerinde yer verdikleri görülmektedir. Tüketicilerle 
çift yönlü iletişim konusu da perakendecilerin ihmal edemeyeceği bir konudur. Fakat 
müşteriler genelde bilgi formalarını doldurmaya sıcak bakmazlar (Enginkaya, 2006, s. 
13). Bu nedenle perakendeciler, çift yönlü iletişim araçlarının kullanımını cazip hale 
getirecek çalışmalar yapmalıdırlar. 

Online alışverişte tüketicilerin ürünleri, fiziksel olarak görme ve inceleme 
imkânları olmadığı için, web sitesinde ürünle ilgili ayrıntılı bilgilerin verilmesi gerekir. 
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, perakendecilerin web sitelerinde reklam amaçlı 
ürün bilgilerine büyük oranda yer verdikleri görülmektedir. Bu noktada perakendecilere, 
tüketicilerin ürün hakkında merak ettikleri her türlü konuya yanıt verecek şekilde ürün 
görselleri kullanmaları ve ürün hakkındaki bilgileri ayrıntılı bir şekilde sunmaları 
önerilir. 

Araştırma kapsamındaki perakendecilerin satış tutundurma faaliyetlerine web 
sitelerinde değişen oranlarda yer verdikleri,  görülmektedir. Tüketicilerin günlük 
yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başlayan satış tutundurma faaliyetleri 
(Oyman, 2004, s. 56) konusunda perakendecilerin web sitelerini daha etkin bir şekilde 
kullanmaları, yeni müşterileri çekmek ve müşteri sadakati oluşturmak açısından 
önemlidir. Benzer şekilde, farkındalık yaratmak, perakendecinin imajını geliştirmek ve 
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tüketicilerin perakendeciye daha olumlu bakmasını sağlamaya yardımcı olacak (Griffith 
ve Krampf, 1998a, s. 83) kurumsal iletişim bilgilerinin, web sitesinde yeterli düzeyde ve 
etkin bir şekilde sunulması gerekir.   

Bir web sitesinde, sitenin kullanımını kolaylaştıran site içi arama, site haritası, sık 
sorulan sorular (SSS), gizlilik ve güvenlik gibi özelliklerin bulunması (Bayram ve 
Yaylı, 2009, ss. 353-355) ve görsel açıdan cazip olması (Arslan, 2016, s. 120) 
tüketicileri web sitesine çekmek ve web sitesi sadakati oluşturmak açısından önemlidir. 
Perakendecilerin web sitelerinde bu unsurlara da yeterli düzeyde yer vermeleri gerektiği 
söylenebilir.  

Araştırma sonuçlarına göre, perakendecilerin web sitelerinde, diğer kategorilerde 
yer alan unsurlara nazaran, halkla ilişkilerle ilgili unsurlara daha düşük düzeyde yer 
verdikleri anlaşılmaktadır. Hâlbuki halkla ilişkiler faaliyetleri, günümüzde hedef 
kitleleri etkilemek ve müşteri güven ve sadakatini geliştirmek amacıyla yararlanılan 
önemli pazarlama iletişim karması unsurlarından biridir. Bu açıdan perakendecilerin 
web sitelerinde halkla ilişkilerle ilgili unsurlara daha fazla yer vermeleri önerilir. 

Araştırmada elde edilen bir başka sonuç ise, kategorilerde yer alan bazı unsurların 
web sitesinde bulunmasının perakendeci türüne göre farklılık gösterdiğidir. Özellikle 
“doğrudan pazarlama” kategorisi açısından giyim perakendecileri diğer gruplarda yer 
alan perakendecilerden farklılaşmaktadır. Bu sonuç, diğer gruplarda yer alan 
perakendecilerin, online satış konusunda kendilerini geliştirmeleri ve bu alanda pazarda 
yer alan fırsatlardan daha fazla yararlanmaları gerektiğini göstermesi açısından 
önemlidir. 

Gelecek çalışmalarda, perakendecilerin web siteleri pazarlama iletişimi dışında 
başka açılardan analiz edilebilir. Ayrıca, perakendeciler arasındaki farklılıklar, 
perakendecilerin büyüklüğü, karlılığı, ortaklık yapısı gibi başka faktörler açısından da 
araştırılabilir.  

Kaynakça 
Arslan, B., (2016). “ Sanal Mağaza Atmosferi Unsurlarının Anlık Satın Almaya Etkisi”,  

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, 117-136. 
Baş, T. ve Akturan, U., (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri: NVivo 7.0 İle Nitel Veri 

Analizi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.  
Bayram M. ve Yaylı A., (2009). “Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle 

Değerlendirilmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8 Sayı:27,  347-379. 
Berg, B. B. ve Lune, H., (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Çev. 

Ed: Hasan Aydın, Eğitim Yayınevi, Konya.  
Bilgin, N., (2006).  Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Siyasal Kitabevi, Ankara. 

Bodkin, C. D. and Perry, M., (2004). “Goods Retailers and Service Providers: 
Comparative Analysis of Web Site Marketing Communications”, Journal of 
Retailing and Consumer Services, Vol.11, 19-29.  

Capital-Perapost Dergisi, Ocak 2016. 



 
 

R. Kurtoğlu 8/4 (2016) 230-252 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

247 

Choi S., Lehto X. Y. and Morrison A.M., (2007). “Destination Image Representation on 
The Web: Content Analysis of Macau Travel Related Websites”, Tourism 
Management Vol. 28, 118–129.  

Çiçek, H., Demirel M., ve Onat O.K., (2010). “İşletmelerin Web Sitelerinin 
Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma: Burdur İli Örneği”, Süleyman Demirel 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, 187-206.  

Dalgın, T., ve Karadağ L., (2013). “Restoran İşletmeleri Web Sitelerinin İçerik Analizi: 
Marmaris-Bodrum Örneği”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:13, 
Sayı:2, 133-150.  

Elliott, M. T., and Speck P.S., (2005). “Factors That Affect Attitude Toward A Retail 
Web Site”, Journal of Marketing Theory and Practice, Vol.13, No.1, 40-51. 

Enginkaya E. (2006). “Elektronik Perakendecilik ve Elektronik Alışveriş”, Ege 
Akademik Bakış Dergisi, Cilt:6, (Sayı:1, 10-16. 

Gill D.L., Dickinson S.J. and Scharl A., (2008). “Communicating Sustainability A Web 
Content Analysis of North American, Asian And European Firms”, Journal of 
Communication Management Vol. 12 No. 3, 243-262. 

Griffith, D. A., and Krampf R.F., (1998a). “A Content Analysis of Retail Web-Sites”, 
Journal of Marketing Channels, Vol.6, No.3/4, 73-86. 

Griffith, D. A., and Krampf R.F., (1998b). “An Examination of The Web-Based 
Strategıes of The Top 100 U.S. Retailers”, Journal of Marketing Theory and 
Practice, Vol.6, No.3, 12-23. 

Güreş N., Arslan S. ve Yalçın R., (2013). “Türk Havayolu İşletmelerinin Web 
Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, Niğde Üniversitesi İİBF 
Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, 173-185. 

Hançer, M., ve Ataman C., (2006). “Seyahat Acentalarında İletişim Teknolojisinin 
Kullanımı ve Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Ege Bölgesi Örneği”, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:8, Sayı:3, 193-207. 

Hart, C., Doherty N., and Ellis-Chadwick F., (2000). “Retailer Adoption of The 
Internet:Implications for Retail Marketing”, European Journal of Marketing, 
Vol.34, No.8, 954-974. 

Hasty, R., and Reardon J., (1997). Retail Management, The McGraw-Hill Companies, 
New York.  

Huynh K. T., (2016). “Sales Promotion Effectiveness: The Impact of Culture on 
Demographic Level”, International Business Research; Vol. 9, No. 4, 123-130. 

Kalaycı, Ş. (Editör), (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri:Asil 
Yayın Dağıtım, Ankara. 

Karamustafa K., Biçkes D.M. ve Ulama Ş., (2002). “Türkiye’deki Konaklama 
İşletmelerinin İnternet Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma”,  
Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, 51-92. 

Keskin H.D. ve Çilingir Z., (2010). “Web Sitelerinin Globalizasyonu Üzerine Büyük 
Global Amerikan Markalarına Yönelik Bir İçerik Analizi Uygulaması”, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, 51-‐66. 



 
 

R. Kurtoğlu 8/4 (2016) 230-252 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

248 

Keskin, S., ve Baş, M., (2015). "Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerine 
Etkisinin Belirlenmesi", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi Cilt:17, Sayı:3, 51-69. 

Kim, I., and Kuljis J., (2010). “Applying Content Analysis to Web-Based Content”, 
Journal of Computing and Information Technology, Vol.18, No.4, 369-375. 

Köksal Y. ve Özdemir Ş., (2013). “Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medyanın 
Tutundurma Karması İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme”, Süleyman Demirel 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:18, Sayı:1, 323-337. 

Marangoz, M., Yeşildağ B., ve Arıkan Saltık I., (2012). “E-Ticaret İşletmelerinin Web 
ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”, İnternet 
Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, 53-78. 

Maynard M. and Tian Y., (2004). “Between Global and Glocal: Content Analysis of 
The Chinese Web Sites of The 100 Top Global Brands”, Public Relations Review, 
Vol. 30, 285–291. 

Odabaşı, Y., ve Oyman M., (2005). Pazarlama İletişimi Yönetimi, 9. Baskı, MediaCat 
Yayınları, İstanbul. 

Öztürk M.C. ve Ayman M., (2007). “Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı 
Kullanımı”, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt:4, Sayı:4, 57-66. 

Perry, M. and, Charles D. B., (2000). “Content Analysis of Fortune 100 Company Web 
Sites”, Corporate Communications: An International Journal, Vol.5, No.2, 87-96. 

Schivinski, B. and Dabrowski D., (2016). “The Effect of Social Media Communication 
on Consumer Perceptions of Brands”, Journal of Marketing Communications, 
Vol. 22, No.2, 189-214. 

Singh N. And Matsuo H., (2004). “Measuring Cultural Adaptation on The Web: A 
Content Analytic Study of U.S. and Japanese Web Sites”, Journal of Business 
Research, Vol. 57, 864– 872. 

TUİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, TUİK Haber Bülteni, 
Sayı:21779, 18 Ağustos 2016.  

Usta R., (2007). “Türkiye’deki En Büyük 100 Sanayi İşletmesinin Web Sitelerinin 
Pazarlama İletişimi Yönünden İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 
Cilt:21, Sayı:2, 243-260. 

Uydacı, M., Alpaslan H.İ., ve Değerli B., (2010). “Web Content Analysis of 
Agricultural Cooperatives Located in Turkey”, China-USA Business 
Review,Vol.9,No.6,38-42. 

Varinli İ., (2001). “Perakendecilikte Kategori Yönetimi”, Pazarlama Dünyası, Yıl:15, 
Sayı: 2001-1, Ocak-Şubat, s.61-64. 

Wang, F., and Head M., (2002). “E-Tailing: An Analysis of Web Impacts on The Retail 
Market”, Journal of Business Strategies, Vol.19, No.1, 73-93.  

Weber K., Story M. and Harnack L., (2006). “Internet Food Marketing Strategies 
Aimed at Children and Adolescents: A Content Analysis of Food and Beverage 
Brand Web Sites”, Journal of the American Dietetic Association, Vol.106 No.9, 
1463-1466.  



 
 

R. Kurtoğlu 8/4 (2016) 230-252 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

249 

White C. and Raman N., (2000). “The World Wide Web as a Public Relations Medium: 
The Use of Research, Planning, and Evaluation in Web Site Development”, Public 
Relations Review, Vol.25, No.4, 405–419. 

Web Kaynakları 
http://www.ortakalan.com.tr, Erişim Tarihi:21.10.2016  

http://www.dunya.com/ekonomi/e-ticaret-artti-bir-yilda-50-bin-magaza-kapandi-haberi-
318549 , Erişim Tarihi: 05.12.2016. 

http://www.ekonomist.com.tr/kapak-konusu/dijitalde-kazanmanin-yollari.html/6, Erişim 
tarihi:09.12.2016. 

http://www.ortakalan.com.tr/haberler/yarinin-dunyasinda-perakende-19093#1, Erişim 
Tarihi:18.01.2016. 

http://www.retailresearch.org/onlineretailing.php Erişim Tarihi: 07.12.2016. 
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1012, Erişim Tarihi:05.12.2016. 
https://www.pwc.com.tr/tr/publications/industrial/retail-consumer/pdf/donusurken-

buyuyen-turkiye-perakende-sektoru-raporu.pdf, Erişim Tarihi:14.12.2016. 
Stevens, L., (2016). “Survey Shows Rapid Growth in Online Shopping”, 

http://www.wsj.com/articles/survey-shows-rapid-growth-in-online-shopping-
1465358582, Erişim Tarihi: 05.12.2016. 

Türkay, İ., (2016). “2016’da Dünyada ve Türkiye’de İnternet/Sosyal Medya 
Kullanımı”, http://www.vergialgi.net/ekonomi-maliye/2016-da-dunyada-ve-
turkiye-de-internet-sosyal-medya-kullanimi/ Erişim Tarihi: 21.10.2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R. Kurtoğlu 8/4 (2016) 230-252 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

250 

Examination of Retailers’ Web Sites in terms of Marketing 
Communications: A Study on Retailer 100 in Turkey 

 
Ramazan KURTOĞLU 

Bozok University 
Faculty of Economics and Administrative Sciences  

Department of Buniness Management 
Yozgat, Turkey 

kurtoglu38@gmail.com  
 

Extensive Summary 

1. Introduction 
There are some claims that internet will be the main retailer format by taking 

traditional retailing’s place (Hart, Doherty and Ellis-Chadwick, 2000, p. 954). Retailers 
have not been unconcerned against the widespread use of internet and took part in the 
virtual world by opening a website at least.  

Faced with the development of new technologies and web site designs, retailers 
quickly adapted marketing communications strategies on the Internet to meet the needs 
of the new market (Bodkin and Perry, 2004, p. 19) and began to use internet, besides 
other marketing communication tools. Today, internet is a medium where retailers can 
transmit marketing communication messages to the consumers in the fastest and easiest 
way. 

Marketing communications on the web is more cost-effective than traditional 
marketing communications. Cost of an average web site (web design, fee payable to 
service provider etc.) can even be lower than the cost of a booklet for promotion. 
Besides this, when a web site is regarded as a marketing communication tool, it has 
some advantages compared to traditional marketing communication tools. A web site 
can be updated and enriched continuously while traditional marketing communication 
tools lose their function as time passed. In addition, consumers who don’t give attention 
to the traditional marketing messages can be interested in the messages on web sites in 
order to get information (Usta, 2007, p. 244). In traditional retailing, interactions with 
consumers are either absent or slow non-individually. Internet presents interactive 
communication tools with customers individually.  

From this point of view, it is clear that examining retailers’ web sites is important 
in terms of marketing communications. As a result of this review, it is possible to 
determine the level and usage of marketing communication tools in retailers' web sites 
and make necessary suggestions. 

2. Methodology 
Aim of this study is to examine web sites of top 100 retailers in terms of 

marketing communications by using content analysis. 
In the study basically the following two questions have been researched: 

1. Which marketing communication tools do the top 100 retailers operating in 
Turkey use on their websites, at what level and how? 
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2. Does the level of marketing communication tools usage differ according to the 
type of retailers?  

Top 100 retailers operating in Turkey were selected as the sample for the study. 
List of the top 100 retailers has been taken from January 2016 issue of Capital’s 
supplementary magazine Perapost (Capital-Perapost Magazine, January 2016). 

While creating the coding sheet, we referred to Perry and Bodkin (2000), Bodkin 
and Perry (2004) and Usta (2007). Coding sheet created by these scholars has been used 
by adapting for the purpose of this research. Coding sheet consists of 8 categories and 
84 components mentioned above.  

In order to ensure the reliability of the coding process, all the coding is done by 
the researcher himself. Categories and components are examined by various scholars 
and revised by their suggestions in order to ensure the reliability of code categories.  In 
order to ensure the validity of the content analysis, coding sheet is developed by using 
the coding sheet developed by the authors mentioned above.  

3. Findings 

When the number of the component (84) in the coding sheet and the number of 
retailers (99) which are included to the sample are considered, number of potential 
components is 84x99=8316. As a result of the study, it is seen that 51, 5 % of the 
components are used in retailers’ web sites. 

It is observed that most of the retailers in the study are selling products through 
internet. Results show that, most of the top 99 retailers operating in our country use web 
sites effectively in online selling and benefit from internet retailing. In addition it is 
determined that most of the retailers (93,9%) use social media as today’s most efficient 
communication tool, all of them include the images of products they sell on their web 
sites, 67 % of them present the list of their products and 90,9 % of them give messages 
about new products, 84,8 % of them show the product prices and 75,8 %  of them 
publish a list of brands they sell on their web site.   

It is observed that, more than half of the retailers use sales promotion tools like 
campaigns, general promotions (hot deals/offers) credit card campaigns (installment, 
credit card points), competition/entertainment, gifts/ gift cards/ coupons and draws                        
on their web sites. These results show that retailers use sales promotion tools intensely 
in order to attract customers and increase sales.  

It is seen that most of the retailers provide basic information about their business 
on their websites. Besides that, more than half of the retailers don’t have mission, 
vision, ethical principles and values on their websites which are among the important 
indicators of institutionalization.  

It is observed that more than half of the retailers provide options on search in 
website, privacy and security, frequently asked questions and foreign language on their 
web sites. 

It is found that the most commonly used images on more than half of the retailers’ 
are in return static images, images about products, sliding images, men and women 
images, moving images and other images.  
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It is seen that the most commonly used public relations tools by retailers on their 
web sites are submitting of information about the news of the retailer in the media, 
awards received by retailer, information page on website, information about 
sponsorship activities and activities carried out within the scope of social responsibility. 

Furthermore, according to one way MANOVA analysis which is done in order to 
determine whether the presence of the elements contained in the categories of the 
website differs according to the retailer type, “Public Relations”, “Direct Marketing” 
and Company Information / Corporate Advertisement categories differ according to 
retailer type. 

4. Discussion 
The most important result of this study, which was conducted in order to examine 

the web sites of Turkey's major 99 retailers in terms of marketing communications, is to 
determine that more than half of the parts related to marketing communications in the 
categories other than public relations and other web site characteristics are used by 
retailers on their web sites. This result shows that websites that are cheaper compared to 
other environments, provide more control over the business, and are easier to update, 
are also a suitable environment for marketing communications. Considering that the 
consumers spend most of their time on the internet during the day (Keskin, Baş, 2015, 
p.51), it can be said that this environment is very important for marketing 
communications and retailers should benefit more from this environment. 

According to the results of the research, it can be said that the web sites are a 
suitable environment for marketing communications and retailers should take advantage 
of this environment more. It is also recommended for retailers to give more place for 
direct marketing practices on their websites, to manage marketing communications in 
the social media very well and to employ experts who will deal directly with this job 
and to make the use of two-way communication tools attractive, use product images to 
respond and provide detailed information about the product, suggesting that corporate 
contact information should be presented on the website adequately and effectively, give 
importance to visual items, and give more place to elements of public relations to 
increase online sales. 

Another result of the survey is that the presence of some of the elements in the 
web site differs according to the retailer type. Especially, in terms of "direct marketing" 
category, apparel retailers differ from retailers in other groups. This result is important 
for the fact that retailers in other groups demonstrate that they need to improve 
themselves on online sales and take more advantage of the opportunities available on 
the market. 

In future research, retailers' websites can be analyzed from other aspects other 
than marketing communications. In addition, differences between retailers can be 
explored in terms of other factors such as size of retailers, profitability, partnership 
structure. 
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Abstract 
This paper studies the presence of earnings management in initial public offerings 

(IPOs) of Turkish firms. The sample consists of 30 Turkish firms that went public in the 
years 2011 to 2015 on the Borsa Istanbul. Since there is no market-determined price for 
IPO share before they are sold to market participants by issuers and underwriters, 
increasing the attractiveness of an IPO share will be related the degree of earnings 
management before going public. Therefore this paper aims to find whether IPO issuers 
make discretionary accruals in their financial statements in order to affect the IPO share 
price before, during and after going public. According to the results, discretionary 
accruals level is the highest in the IPO year which is expected as in the other studies and 
there is statistically significant difference between different periods.    
Keywords: Earnings Management, Initial Public Offerings, Discretionary Acrruals, 
Borsa Istanbul 

1. Introduction

The initial public offerings which is one of the strategies to increase funds through
selling the stocks in an organized capital market are heavily studied in accounting and 
finance literature, particularly the subjects of underpricing and price performance. Yet, 
earnings management in IPOs or any increasing or decreasing discretionary accrual 
behaviors for newly public firms is still unanswered question for the Turkish markets. 
Earnings management is a well analyzed phenomenon in accounting literature. First 
pioneering empirical research in this field conducted in the middle of the 80’s. Healy 
(1985) investigated the effects of bonus schemes on accounting choices and found 
strong evidence that managers change the accounting choices to get more bonus. Jones 
(1991) examined firms whether they exercise earnings management during International 
Trade Committee (ITC) investigation. Jones found that firms use discretionary accruals 
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to get import guarantee. The key element of the earnings management is to alter 
provided information in the financial statements. 

Earnings management is a well-studied concept discussed and developed by 
many researchers since 1980. The most cited and reached a consensus definition of 
earnings management expressed by Wahlen is as follows;  

“Earnings management occurs when managers use judgement in financial 
reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either 
mislead some stakeholder about the underlying economic performance of the 
company, or to influence contractual outcomes that depend on reported 
accounting numbers.” (Healy & Wahlen, 1999) 
It is clear from the definition that earnings management is related to the 

judgement of altering financial information to achieve desired results. Studies in this 
context have generally investigated the underlying reasons, results and incentives of 
earnings management. The potentials of earnings management incentives are 
categorized in two main groups. The first group of earnings management motivating 
factors is managers’ own personal purposes. For instance, managers may want to 
maximize their compensation, maintain job security and get promotion. The second 
group is related to company interests. According to this view, earnings management 
activities might be done to maximize share price and firm value and to minimize the 
probability of bankruptcy and to avoid violation restrictive debt covenant. 

Earnings management before, during and after IPO period is also well 
documented in prior research, especially with the long performance of IPO. Initial 
Public Offering is a very specific span that a firm experiences huge amount of sales of 
shares to the investors. Going public is a milestone for a company to access capital and 
decrease the cost of funding for new investments and growth opportunities (Lin & Tian, 
2012).Yet, prior studies display when companies decide to go public, share prices 
fluctuates upward on the first day due to the fact of IPO underpricing. Theories 
explaining IPO underpricing state that information asymmetry plays an essential role to 
equalize the asymmetric informed parties in this process. Accounting conservatism is 
necessary to increase the quality of financial information and diminish the managers’ 
interventions to effect profitability when greater information asymmetry exists (Lin & 
Tian, 2012).  

During the initial public offering, issuers and underwriters have specific and 
private information about the company’s potential future benefits and threats. Managers 
know the investment decision, risk profiles or future cash flows. On the other hand, 
investors only have prospectus containing general information about the company and 
last 3 years audited financial statements. In order to decrease the information 
asymmetry between managers and investors, prospectuses may aid the potential 
investors what price should be for the IPO share.  

Since the association between audited financial information and IPO offering 
price, issuers and underwriters are willing to exercise increasing earnings management 
to receive much proceeds from the offerings. There are generally high uncertainties 
about the newly public firm. Huge information asymmetries between the issuer and the 
investors and lack of reliable independent sources of information about the firm make 
the issues difficult for investors to judge the appropriateness of that IPO firm. 
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If firms want to receive more proceeds before selling the shares in the market, 
latest financial statements of newly public firm will contain high and positive accruals. 
In addition to that Lockup agreements is another issue which is a voluntary contract 
between the pre-IPO shareholders and underwriter to prevent to sell the shares in the 
market generally for 180 days after IPO (Ertimur, Sletten, Sunder, & Weber, 2015). In 
order to capture selling incentives after the Lockup expiration date by pre-IPO 
shareholders, strategic earnings management might be a good way to decorate the 
financial statements.  

The fact that about firms going public borrow potential income from the future 
and use it in their latest financial statement before going public. Therefore, in the short 
run, there might be a difference between accruals and cash flows. Since the sum of a 
firm’s income over all years must equal the sum of its cash flows in the long run, there 
will be no difference between accruals and cash flows. 

Prior studies have identified an association between opportunistic earnings 
management and poor long run performance of initial public offerings in the post 
issuance period. The implications of earnings management for 3 years IPO stock 
performance handled by (Teoh, Welch, & Wong, 1998). They demonstrated that firms 
with substantially high accruals in the IPO year ends up with relatively poor stock 
performance subsequent three years. After all either for the managerial incentives or the 
need more proceeds from going public are main motivations for opportunistic earnings 
management. This situation leads to fluctuations in the prices of IPO shares and 
investors experience less profit from the shares for the post IPO period especially in 
three years. 

2. Initial Public Offerings in Turkey 

There are numerous motivations to issue new shares and become a public 
company. Undoubtedly, issuing new shares is one of the vital financial strategy to meet 
the any financial needs. In order to raise enough capital to beat the targets and make 
investments, companies are eager to take place in an organized capital market and 
receive more proceeds. In addition, owing to become a public company, firms will have 
the chance more credibility, global reputation, institutionalization and issue seasoned 
equity offerings. All of the reasons mentioned above lead the Turkish firms open to the 
market and get benefits of becoming part of it. Financial liberalization have played an 
important role for promoting the banking and financial system during 1980 in Turkey 
(Aktas, Karan, & Aydogan, 2003). Establishment of Borsa Istanbul in 1986 and Capital 
Markets Board in 1982 are significant steps to implement organized and regulated 
market. While there were only 287 listed companies at the end of 2000 with the $ 70 
billion market capitalization, it has climbed up to 535 listed companies with $ 622 
billion market capitalization in 2015. Even though there are certain disclosure and profit 
requirements before and after going public, number of IPOs and proceeds from selling 
the stocks increase except for the local or global crisis years.  Number of IPOs and 
proceeds from IPOs and capital increase information are given in table 1 and table 2 
respectively. 
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Figure 1: Number of IPOs 

 

 

 
Figure 2 IPOs and capital increase through right issues volume (in million $) 

Source: Borsa Istanbul website 

3. Literature Review 
Aharony, Lin and Loeb (1993) investigated whether issuers and underwriters 

manipulate earnings during the periods that firms going public through relying on Healy 
and DeAngelo approach. They studied on 229 USA industrial firms between the years 
1985 – 1987. Their results suggested that small firms and firms with high financial 
leverage exercise more manipulating activities. In addition, earnings management is 
also related with the reputation of underwriters and auditors when going public.  
          Friedlan (1994) is one of the best studies that enlightened the association between 
income increasing activities of IPO firms and their performances with the 277 IPO 
firms. They used DeAngelo model modifying to estimate accruals to verify their 
hypotheses that issuers exercise earnings management to increase their welfare. Their 
studies especially highlights when IPO firms publish their first interim financial 
statements after going public, income increasing discretionary accruals are the highest 
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compared to annual financial statement. If firms do not publish interim financial 
statements, annual statement which is most current display accounting discretion. 
          Neill, Pourciau, and Schaefer (1995) studied the association between accounting 
method choice and pricing of IPO firms with 505 companies. They supported their 
hypothesis and come up that greater underpricing arises from high income increasing 
accounting methods choices.  
          Teoh, Welch, et al. (1998) examined the long run performance of IPOs with the 
1526 firms between 1975 and 1984. According to their results, three – year aftermarket 
stock return is %20 less than aggressive periods of IPOs. They compared the IPO firms 
and nonissuers and concluded that discretionary current accruals which is a significant 
signal for earnings management is relatively higher. Teoh, Wong, and Rao (1998) also 
found positive accruals around IPO and negative abnormal accruals in the long run with 
the 8.199 IPO firms between the years 1980 – 1990 in the United States. When firms 
going public, their returns on shares are not only higher than industry peers but also 
higher than subsequent three years. They examined accounting method choices of the 
IPO firms additionally and displayed that depreciation methods and uncollectible 
accounts receivables are main items for opportunistic earnings management. 

          Roosenboom, van der Goot and Mertens (2003) analyzed 64 Dutch IPOs and they 
showed that the first year as a public company is the highest discretionary current 
accruals year comparing to the following years or previous years. They also supported 
the poor long run performance of IPOs such as many prior researches. 

          DuCharme, Malatesta, and Sefcik (2001) study indicates that firms’ abnormal 
accruals before going public are positively related to initial proceeds. Therefore they 
receive a significant negative relationship between the level of abnormal accruals and 
post-performance of IPO firms. They analyzed 171 manufacturing IPO firms during the 
years 1982 to 1987 using different versions of the modified Jones model to estimate 
total and working capital accruals. 
           Gioielli and De Carvalho (2008) studied the role of venture capitalists for the 
four different periods of IPO. During the pre-IPO, IPO, lock-up period and post lock-up 
period, they divide their samples as venture-backed and non-venture-backed to indicate 
that income increasing activities only occur in the IPO period. They added that venture-
backed IPOs exercises less earnings inflation activities compared to the non-venture-
backed IPO firms for the four different phases. 
Brau and Johnson (2009) gives another perspective to IPO studies through analyzing 
third-party certifiers. For 20 years period with 3900 IPO firms display negative and 
significant correlation between increasing earnings patters and prestigious of auditors, 
underwriters, attorneys and venture capitalists. According to their results, existence of 
prestigious third-party certifiers he mitigate the accruals management in IPO firms. 

           Iqbal, Espenlaub and Strong (2009) examined the long run operating and stock 
performance of 181 UK IPO firms. Operating performance are measured through the 
ratio of net earnings and beginning period total assets, return on sales and the ratio of 
cash flow from operations beginning period total assets. According to the operating 
performance of IPO firms, they outperform their industry peers for the pre-IPO period 
and top performance occur in the IPO year. 
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          Lee and Masulis (2011) also search for an answer of the relation between 
investment banks’ and venture capitalist’ reputation. They concluded that prestigious 
investment banks and prestigious venture capitalists are complementary substitutes to 
mitigate the effects of earnings management activities.  
          Lin and Tian (2012) presents the negative association between accounting 
conservatism and underpricing of initial public offerings especially when information 
asymmetry is high in the Chinese stock market between the years 2001 and 2009.    

Chiraz and Anis (2013) find no evidence to verify the relation initial proceeds and 
discretionary current accruals in 139 French IPO firms 1999 to 2007. However, they 
also concluded that first year for the firms as a public company is the highest period for 
earnings inflation.   

          Shen, Coakley and Instefjord (2014) empirically examined 506 Chinese IPO 
firms during the years 1998 – 2003 through developing a parsimonious pricing model. 
They demonstrate the association between earnings management and aftermarket price 
and offer price and they receive the same results about the poor long run performance of 
IPOs. 
          Miloud (2014) surveyed French firms that went public between the years 1995 
and 2008 to find the incentives of managers and underwriters to deal with earnings 
management activities. They sum up that French IPOs manage their sales to reach a 
targeted objectives. 
          Shamszadeh and Bakhtiari (2015) investigated 47 IPO companies at Tehran Stock 
Exchange between the years 2000 and 2009. Even though they could not find any 
evidence for income increasing activities in the IPO year, they supported the hypothesis 
that pre-IPO period is the period IPO firms make earnings inflation. 

          Ertimur et al. (2015) divide the periods into IPO period and lockup expiration. 
They studied quarterly rather than annually to determine the effects of abnormal 
accruals. They stress on selling incentives of managers specifically on lockup period. 

Papers empirically studying on initial public offerings in Turkey mainly 
concentrates on short or long term performance of shares and underpricing anomalies on 
Borsa Istanbul. Kiymaz (2000) analyzed 163 IPO firms between the years 1990 – 1996 
and concluded that Turkish IPOs are underpriced %13, 1 on average. Size or reputation 
of issuer, ownership structure and macroeconomic conditions of markets are essential 
determinants of underpricing. Aktas et al. (2003) is another study to display short term 
performance of 95 IPOs between the years 1997 – 2000. They determine 9 features that 
are related with IPO performance and used different models to forecast the short term 
performance.  

To the best knowledge, Yükseltürk (2006) is the only study that gives insights 
about earnings management for Turkish IPOs through calculating discretionary accruals 
to examine whether managers of IPOs alter their accounting policies before, during or 
after going public. In the study, 95 IPOs selected between the years 1994 – 2001 and 
concluded that companies increase their discretionary accruals before going public. In 
the IPO year, discretionary accruals reaches the maximum level and for the following 
year it falls to the levels before the IPO periods. This study shows that Turkish IPOs 
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deal with income increasing activities to make the shares more popular and attractive 
especially in the IPO year. 

4. Common Accrual Methods in Empirical Research 

In order to understand the earnings management activities, accrual concept should 
be well understood. Sloan (1996) defines accruals as the change in non – cash working 
capital less depreciation expense. In essence, any occurred accounting event can be 
defined as accrual. However, in general term, in order to call any event as an accrual, 
cash flow related to this transaction should not be realized such ass ales on credit, stocks 
bought on credit or depreciation expenses. Accrual basis accounting method differs 
from cash basis accounting for accepting income and expenses in different times (King, 
Lembke, & Smith, 1997). 

Measurement of accruals mainly includes two methods called balance sheet and 
cash flow statement methods which suggest different calculations. According to the 
balance sheet method and cash flow statement method for calculating accruals  given 
below respectively; 

Total Accruals = [∆ Current Assets - ∆ Cash] – [∆ Short Term Liabilities – ∆Short Term 
Portion of Long Term Liabilities - ∆ Income Tax Provision] – Depreciation Expenses 
(Jones, 1991). 
Total Accruals = Income before Tax – Cash from Operations (Dechow, Kothari, & 
Watts, 1998) 

Many studies in earnings management literature claims that cash flow statement 
is superior to balance sheet method particularly when examining firms have acquisition, 
merger and unsustainable operations (Hribar & Collins, 2002). Thus, in order to predict 
the accruals accurately, many accrual prediction models developed or modified from 
many academicians and some of those models that is commonly used is presented 
below chronologically.  

  4.1. Healy Model (1985) 
Healy (1985) concentrates on the relationship between executive’s bonus plans 

and manipulation of earnings to maximize their welfare and so as to analyze, estimation 
and event periods are determined. On the purpose of calculating discretionary accruals 
depending upon executives’ behavior, Healy uses average total accruals for each firm in 
estimation period.  

NAt = 1/n ∑ e (TAe / Ae-1)    

NAt = Nondiscretionary Accruals Deflated with Total Assets in Period t 

n = Number of Years in Estimation Period 

e = Number of Years Belong to Estimation Period (t-n, t-n+1,…t) 

Ae-1 = Total Assets Belong to Previous Year from Each Year in Estimation Period 

  4.2. De Angelo Model (1986) 

 DeAngelo (1986) investigates the firms’ deliberate actions to decrease share 
prices through using accruals when the management buyout occurs. In other words, 
firms decrease their share prices with the help of accruals to buy them back with a low 
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price and negative discretionary accruals are the indication of this operation. There is no 
estimation period in Deangelo method and to calculate the accruals, total assets value in 
previous year is used as deflator. She assumes that nondiscretionary accruals in period t 
will be equal to total accruals in period t-1 and states that change in total accruals arises 
from discretionary accruals. 

NAt = TAt-1 / At-2  

NAt = Nondiscretionary Accruals in Period t 

TAt-1 = Total Accruals in Period t-1  

At-2 = Total Assets in Period t-2  

  4.3. Jones Model (1991) 
 Jones (1991) investigates whether firms manipulates their earnings to benefit 
from U.S. International Trade Commission’s actions. Import relief operations which are 
tariff increases and quota reductions requires profitability that lead firms to explicit use 
of accounting numbers. Accruals are again such a good tool to manage income 
increasing activities therefore this study focus on the detection of earnings management 
for profitability. She expresses that accruals are the function of depreciations which is 
the component of changes in income and gross property, plant and equipment. Jones 
model also deflate the variables such as in the other studies with the total assets values 
in previous year. 

NAi,t = α0i(1/Ai,t-1) + α1i (∆REVi,t/Ai,t-1) + α2i (PPEi,t/Ai,t-1) 

NAi,t = Nondiscretionary Accruals in Period t for Firm i 

∆REVi,t = Revenue Change in Period t for Firm i ( REVt – REVt-1 ) 

PPEi,t  =Gross Property, Plant and Equipment in Period t for Firm i 

Ai,t-1 = Total Assets Value in Period t-1 for Firm i 

α0i, α1i, α2i = Parameters for firms 

 Jones (1991) states that nondiscretionary accruals are related with the growth of 
revenues and gross property, plant and equipment and supposes that sales and plant, 
property and equipment can’t be changed through management activities. Residual 
values of regression model given below is used with intent to determine discretionary 
accruals in Jones model. 
TAi,t/Ait-1 = β0i(1/Ai,t-1) + β1i(∆REVi,t/Ai,t-1) + β2i(PPEi,t/Ai,t-1) + έi,t  

TAi,t = Total Accruals in Period t for Firm i 

β0i, β1i, β2i = α0i, α1i, α2i values predicted using ordinary least square method 

έi,t  = Discretionary Accruals in Period t for Firm I 

4.4. Modified Jones Model (1995) 

While Jones (1991) model offers that firms don’t do earnings management 
through using accruals, Dechow, Sloan, and Sweeney (1995)  on the other hand argues 
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that earnings management is possible with usage of sales and adds calculating 
discretionary accruals in Jones model has missing points. They customize the model 
through subtracting the change in trade receivable from the change in revenue. 
According to Dechow et al. (1995), with the help of this correction, accruals arise from 
sales on credit is separated from the increase on sales will improve the power of test. 
 TAi,t/Ait-1 = β0i(1/Ai,t-1) + β1i[(∆REVi,t - ∆RECi,t)/Ai,t-1] + β2i(PPEi,t/Ai,t-1) + έi,t  

∆RECi,t = Change in Trade Receivables in Period t for Firm i (RECt – RECt-1) 

5. Research Design 
5.1. Sample Selection 

The main purpose of this study is to examine whether propensity of earnings 
management activities of Turkish IPOs are associated with the period in which they 
publish their financial statements. Thus, we analyzed the years between 2010 and 2015 
in Borsa Istanbul in order to detect increasing or decreasing discretionary accruals 
behavior. Firstly we determined all IPO companies that went public during these years 
and the reason we chose 2010 as the starting point is related to number of IPOs which 
are relatively few before 2010. After subtracting the financial companies and the firms 
whose data are out of reach from the sample, we finally obtain 30 IPOs between these 
years. The IPO companies and the other companies in 5 sectors are given in table 1. 

Table 1 IPO Sample Selection 

  Basic Materials Industrial Energy Technology Total 

Companies in the sectors 69 48 8 15 140 

Ipos in the sectors 5 19 3 3 30 

5.2. Hypothesis 

Since the main purpose of firms is to increase the shareholders welfare, share 
prices and profitability of firms become more significant and apparent particularly in 
initial public offerings. In order to get more proceeds from the IPO process, firms may 
exercise increasing discretionary accruals activities. In many IPO studies this causal link 
is studied with the long run share return performance of IPOs. Time periods are 
significant to establish a relationship between the process of IPO and earnings 
management activities. 
 

         T-1                     T0                                 T1  

(Before going public)      (During going public)       (After going public) 

Investors and creditors stress on the last audited financial statements for the 
accurate assessment in which the firms before going public. T-1 period displays the last 
audited financial statements’ discretionary accruals measured through modified Jones 
model. Thus, our first hypothesis is; 

H1: Firms exercise increasing (positive) discretionary accruals before going public in 
T-1 period. 
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T0 period shows the time when firms become a public company and the 
discretionary accruals are calculated from the first financial statements of open to the 
public. These financial statements are attributed particular emphasis due to the lock up 
period for the managers. Because the managers are supposed to wait at least 6 months to 
sell their shares, share prices should be in a high level that they attain more gains when 
they want to sell. Therefore our second hypothesis is; 
H2: Firms exercise more increasing (positive) discretionary accruals when they become 
a public company in T0 period. 

T1 period demonstrates the time when company completes the full year as a 
public company and the discretionary accruals are measured from the financial 
statements after the lock up period. Therefore managers generally do not deal with the 
increasing discretionary accruals exercises. In the long term, positive accruals are 
supposed to be negative in order to reach zero point. Since the sum of a firm’s income 
over all years must equal the sum of its cash flows in the long run, there will be no 
difference between accruals and cash flows. Thus our third hypothesis is; 

H3: Firms exercise decreasing (negative) discretionary accruals after the lock – up 
period in T1 period. 

In other IPO studies such as Friedlan (1994) or Yükseltürk (2006), discretionary 
accrual values are compared with T test to prove that there is statistically significant 
difference between the different periods. In this study, we also compared the values 
with the T test and we expected significant differences. Our fourth hypothesis is; 

H4: There is statistically significant difference between the discretionary values of IPO 
firms in different periods. 

5.3. Research Findings 

When we examine the results of discretionary accruals, as expected, T0 period is 
the time in which the IPO firms exercises the highest accruals activities in order to 
effect the share prices and profitability of firms positively. As mentioned in Friedlan 
(1994) T0 period is an essential time to influence the investors through publishing solid 
financial statement with better financial results. Increasing discretionary accrual 
activities will drive up the profitability of the company and in the end managers are able 
to sell their shares after the lock-up period easily. Therefore, it may be commented that 
receiving the highest accruals in T0 period leads us to evaluate the company particularly 
in managerial concerns. Managers’ stock options, bonus plans or any perquisites directs 
them to manipulate the financial results for their own purposes. 

Since issuing new shares as opening to public is the significant portion of capital 
structure decisions and options, getting more capital from the sales of shares during the 
IPO process is vital for the firms (Teoh, Welch, & Wong, 1998). T-1 period results 
proves that managers put emphasis on increasing accruals to gain more proceeds for 
IPO process. As mentioned above for T0 period, still managers’ personal aims may 
motivate them to impress the financial statements. Being a profitable company is a 
prerequisite for becoming an IPO, for this reason, increasing discretionary accrual 
activities may be applied in T-1 period. Thereby, two hypothesis are accepted according 
to the results.  



 
 

Ö. F. Güleç - H. Temiz – S. Karacaer 8/4 (2016) 253-265 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

263 

On the other hand, hypothesis 3 related to the T1 period is not accepted due to the 
positive accrual result. Even though discretionary accruals are lessening and there is a 
significant difference between the other periods and T1 period, it needs to be negative to 
prove that after becoming a public company, motivations for increasing discretionary 
accrual exercises will slow down. However, the graph below shows the general pattern 
and it conforms to the literature. In the long run, increasing discretionary accrual 
activities should be compensated decreasing discretionary accrual activities to equalize 
the cash flow and income differences. 

Table 2 IPOs Discretionary Accruals Results 

  T-1 T0 T1 
Average DA 0,0318 0,1183 0,0133 
Median DA 0,0314 0,0870 0,0297 

T Statistics 
T-1   -  T0 0,0990* * 0,10 
T0    -  T1 0,016** **0,05 
T-1   -  T1 0,6590 ***0,01 

 

T0 period is crucial comparing the previous and later periods for the T test. There 
is a statistically significant difference between the T0 – T1 and T0 – T-1 periods as 
expected but there is no significant difference between T-1 – T1 periods due to the fact 
that T1 period does not produce negative result as expected. 

 
Figure 3: IPOs Discretionary Accruals 

5.4. Conclusion  

Earnings management is widely studied in accounting literature. Earnings 
management activities in IPO firms especially in emerging countries like Turkey is the 
main question that needs to be searched. Thus, we address the issue of increasing or 
decreasing accruals behavior in different periods of IPO firms elaborately.  

Going public and becoming an open public company is a milestone decision for a 
company and investing in these companies is also another issue for any player in the 
market. Thus, this study will give insights to the third parties who consider investing or 
crediting to the companies that goes public. Many of studies generally concentrates on 
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the long run share performance of IPO companies with different return calculations. 
However, analyzing the accrual behavior of initial public offerings will help to investors 
to assess the options and make accurate decisions. 

Since the number of companies that went public is limited, the results may not be 
generalized but it is the only study that examines IPO firms recently in Turkey to the 
best knowledge. Future studies may concentrate on future share performance of IPO 
firms in the long run with different return measurements. In addition, nonissuers can be 
used as benchmark in order to prove IPO firms’ increasing discretionary accruals 
behaviors. Besides, through examining interim periods and other emerging countries 
financial statements may have the chance to get comparative results. 

 

References 

Aharony, J., LIN, C. J., & Loeb, M. P. (1993). Initial public offerings, accounting 
choices, and earnings management. Contemporary accounting research, 10(1), 
61-81.  

Aktas, R., Karan, M. B., & Aydogan, K. (2003). Forecasting short run performance of 
initial public offerings in the Istanbul Stock Exchange. The Journal of 
Entrepreneurial Finance, 8(1), 1.  

Brau, J. C., & Johnson, P. M. (2009). Earnings management in IPOs: Post-engagement 
third-party mitigation or issuer signaling? Advances in Accounting, 25(2), 125-
135.  

Chiraz, D., & Anis, J. (2013). Earnings management and performance of French IPO 
companies. Journal of Accounting and Taxation, 5(1), 1.  

DeAngelo, L. E. (1986). Accounting numbers as market valuation substitutes: A study 
of management buyouts of public stockholders. Accounting review, 400-420.  

Dechow, P. M., Kothari, S. P., & Watts, R. L. (1998). The relation between earnings 
and cash flows. Journal of accounting and Economics, 25(2), 133-168.  

Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings 
management. Accounting review, 193-225.  

DuCharme, L. L., Malatesta, P. H., & Sefcik, S. E. (2001). Earnings management: IPO 
valuation and subsequent performance. Journal of Accounting, Auditing & 
Finance, 16(4), 369-396.  

Ertimur, Y., Sletten, E., Sunder, J., & Weber, J. (2015). When and Why do IPO Firms 
Manage Earnings? Available at SSRN.  

Friedlan, J. M. (1994). Accounting choices of issuers of initial public offerings. 
Contemporary accounting research, 11(1), 1-31.  

Gioielli, S. P. O., & De Carvalho, A. G. (2008). The dynamics of earnings management 
in IPOs and the role of venture capital. Paper presented at the XXX Meeting of 
the Brazilian Econometric Society. 

Healy, P. M. (1985). The effect of bonus schemes on accounting decisions. Journal of 
accounting and Economics, 7(1), 85-107.  

Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature 
and its implications for standard setting. Accounting horizons, 13(4), 365-383.  



 
 

Ö. F. Güleç - H. Temiz – S. Karacaer 8/4 (2016) 253-265 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

265 

Hribar, P., & Collins, D. W. (2002). Errors in estimating accruals: Implications for 
empirical research. Journal of accounting research, 40(1), 105-134.  

Iqbal, A., Espenlaub, S., & Strong, N. (2009). Earnings management around UK open 
offers. The European Journal of Finance, 15(1), 29-51.  

Jones, J. J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of 
accounting research, 193-228.  

King, T. E., Lembke, V. C., & Smith, J. H. (1997). Financial accounting: a decision-
making approach: J. Wiley. 

Kiymaz, H. (2000). The initial and aftermarket performance of IPOs in an emerging 
market: evidence from Istanbul stock exchange. Journal of Multinational 
Financial Management, 10(2), 213-227.  

Lee, G., & Masulis, R. W. (2011). Do more reputable financial institutions reduce 
earnings management by IPO issuers? Journal of Corporate Finance, 17(4), 
982-1000.  

Lin, Z. J., & Tian, Z. (2012). Accounting conservatism and IPO underpricing: China 
evidence. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 21(2), 
127-144.  

Miloud, T. (2014). Earnings Management And Initial Public Offerings: An Empirical 
Analysis. Journal of Applied Business Research, 30(1), 117.  

Neill, J. D., Pourciau, S. G., & Schaefer, T. F. (1995). Accounting method choice and 
IPO valuation. Accounting horizons, 9(3), 68.  

Roosenboom, P., van der Goot, T., & Mertens, G. (2003). Earnings management and 
initial public offerings: Evidence from the Netherlands. The International 
Journal of Accounting, 38(3), 243-266.  

Shamszadeh, B., & Bakhtiari, A. (2015). Earnings Management and Initial Public 
Offerings (IPOs) at Tehran Stock Exchange (TSE). Mediterranean Journal of 
Social Sciences, 6(6 S6), 92.  

Shen, Z., Coakley, J., & Instefjord, N. (2014). Earnings management and IPO anomalies 
in China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 42(1), 69-93.  

Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows 
about future earnings?(Digest summary). Accounting review, 71(3), 289-315.  

Teoh, S. H., Welch, I., & Wong, T. J. (1998). Earnings management and the long�run 
market performance of initial public offerings. The Journal of Finance, 53(6), 
1935-1974.  

Teoh, S. H., Wong, T. J., & Rao, G. R. (1998). Are accruals during initial public 
offerings opportunistic? Review of accounting studies, 3(1-2), 175-208.  

Yükseltürk, O. (2006). İşletmelerde Kârı Yüksek Gösterme Yöntemleri ve Türkiye'de 
Hisse 

Senetlerinin Halka Arzı Öncesi Kârı Yüksek Gösterme Eğilimleri. İstanbul University 
Unpublished Ph.D.. dissertation.  

 

 

 



Credit Card Literacy Levels And Credit Card Usage Behaviors Of 
College Students 

Cengiz TORAMAN 
Gaziantep University 

Department of Business 
Administration 

Gaziantep, Turkey 
ctoraman@gantep.edu.tr 

Yunus KILIÇ 
Gaziantep University 

Department of Business 
Administration 

Gaziantep, Turkey 
yunuskilic@gaziantep.edu.tr 

Mehmet Fatih BUĞAN 
Gaziantep University 

Department of Business 
Administration 

Gaziantep, Turkey 
mf.bugan@gmail.com 

Abstract 
This study aims to determine behaviors of college students regarding use of credit 

card and their level of credit card literacy. For this end, a survey is conducted with 720 
respondents studying in Gaziantep University. According to findings of the study, credit 
card literacy level of the students is determined as 43%. One of the findings is that 
credit card literacy level of students differs according to gender and the faculty that they 
are studying. Also it is observed that students who get a credit card after a conscious 
reading of credit card agreement and students who regularly pay the debt have a higher 
level of credit card literacy compared to other students.  
Keywords: Credit card literacy, credit card behavior, financial literacy 

1. Introduction
While preparing individual budget one can face with situations where expenditure

is greater than income. The solution to this situation, which creates financial difficulty, 
is to borrow from others or to use a credit. Today, payment instrument, which is used 
widely and solves this problem easily, is credit cards. Increasing use of credit cards in 
financial transactions also increased the importance of credit cards in the financial 
system. Regardless of income level, almost all households have credit cards (Warwick 
and Mansfield, 2000: 617). Hayhoe et al. (2005), stated that nearly half of the university 
students have more than one credit card. In recent year’s use of credit cards is preferred 
in daily shopping compared to use of cash (Borzekowski et al., 2006: 10). Özkan (2014) 
stated that as of 2012, 35.13% of private final goods consumption was done through 
debit and credit cards (Özkan, 2014: 10). The only reason for increase in the usage of 
credit cards is not imbalance between income and expenditures. At the same time, 
pushing up consumer spending appetite through installment payment facility and 
payment easiness are among the reasons for the increase in the usage of credit cards. 
Also bank promotions to sell more credit cards to individuals have an effect on this 
increase.  

Credit card usage has advantages and disadvantages depending on the consumer’s 
pattern of use. Prudent and right use of credit card decrease liquidity risk of individuals 
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and provide additional resources. However, credit card expenditures, which are 
unconscious and over budgetary limits, may cause individuals to have excessive debt 
creating financial difficulties or leading to bankruptcy. Therefore, to decrease credit 
card indebtedness and to have a conscious usage of credit card, it is necessary for 
individuals to have information about financial issues and credit card.  

Most of the studies in the literature on financial awareness is related to financial 
literacy (Berlin and Mester, 2004; Wickramasinghe and Gurugamage, 2012: 81). There 
are several definitions of financial literacy made by different organizations and 
researchers. For the Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD), financial literacy is a combination of awareness, knowledge, skill, attitude and 
behavior necessary to make sound financial decisions and ultimately achieve individual 
financial well-being. Lusardi (2008), who has examined many aspects of financial 
literacy and has important studies on the issue in the literature, categorizes financial 
literacy as basic and advanced financial literacy. While basic financial literacy is 
defined as the ability to understand interest rates, the effects of inflation and the risk 
diversification; advanced financial literacy is the ability to take investment and saving 
decisions, understand the relationship between risk and return, to have knowledge about 
basic valuation of securities and to understand functioning of bonds, stocks and mutual 
funds (Lusardi, 2008: 4-7). 

Different than other researchers Mak and Braspenning (2012) illustrate financial 
literacy under the heading of ‘the picture of financial literacy’ as in Figure 1. 

Figure 1. The picture of financial literacy (Mak and Braspenning, 2012: 317) 

There are more than one definitions of financial literacy. These definitions have 
different aspects as well as common points. Remund (2010) summarizing different 
definitions of financial literacy, classified financial literacy into five categories: 
(1) knowledge of financial concepts, 
(2) ability to communicate about financial concepts, 
(3) aptitude in managing personal finances,  
(4) skill in making appropriate financial decisions and 
(5) confidence in effective planning for future financial needs (Remund, 2010: 279-281). 

The low level of financial literacy is perceived as one of the potential reason for 
crisis in many developed and developing countries. For this reason, in many countries, 
especially to increase the financial literacy level of young people, innovation is made in 
financial education and a number of institutions and associations are being established. 

A person’s level of financial literacy; 

A mix of knowledge, capabilities and confidence about: 

1. Budgeting 2. Saving 3. Investing 4. Borrowing 
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Jump$tart Coalition in the USA, Financial Services Authority in England, Russian Trust 
Fund in Financial Education and Literacy in Russia and Association for Financial 
Literacy and Accession in Turkey are examples of such establishments. Many countries, 
to integrate individuals into financial system and to make them conscious of financial 
issues provide financial literacy trainings to households or employees. Also elective and 
compulsory courses of financial literacy are added to curriculums in high schools and 
colleges (Hanna et al., 2010: 29; Jang et al., 2014: 25; Blue et al., 2014: 51). These steps 
on financial education are early warning and prevention measures for possible crises.  

Improving the literacy of individuals in credit card and financial issues will ensure 
a more efficient use of their credit cards. Especially raising awareness of the youth on 
these issues, will lead to financially more prosperous life for the individuals who will 
shape the future of society. Therefore, this study focuses on credit card literacy, which 
can be considered within the context of financial literacy, of college students. In this 
context, students are asked about credit card usage behaviors and their credit card 
literacy is analyzed. Conscious credit card it is important to work for the adoption and 
use. The study is expected to contribute to the improvement of conscious use of credit 
cards.   

2. Literature Review 
Most of the studies on credit card in the literature are about credit card usage 

behaviors. When we look at the studies on credit card usage behaviors of individuals it 
can be seen that there are different studies investigating factors affecting credit card 
numbers (Hayhoe et al., 2005) or analyzing the reasons for credit card debts (Norvilitis 
et al., 2006). In these and similar studies, it is stated that increasing credit card debts 
with widespread use of credit cards causes psychological problems in college students 
(Adams and Moore, 2010: 107; Berg et al., 2009). Also it is stated that credit card debts 
negatively affect academic performances of students (Pinto et al., 2001). However, in 
these studies there is not any assessment on credit card literacy.  

Credit card literacy is defined as having knowledge about basic terms and features 
of credit card (Kumbaracı, 2010: 5). Although there are very limited numbers of studies 
on credit card literacy, generally the literature on this issue is considered as part of the 
financial literacy. Studies conducted to determine financial literacy levels of college 
students in Turkey generally concluded that students have a low level of financial 
literacy (Kılıç et al., 2015; Temizel and Bayram, 2011; Alkaya and Yağlı, 2015). In 
their study on relation between financial literacy and credit card usage, Robb and 
Sharpe (2009), faced with an unexpected situation after the analysis results. Findings 
showed student with high level of financial information have higher credit card 
balances.   

Analyzing the relation between level of financial knowledge of college students 
and their credit card usage behaviors, Robb (2011), conducted a survey with 2.723 
students. Study results show significant relations between financial literacy level and 
credit card usage behaviors. According to findings, students with low level of 
knowledge would like to use credit card with a higher limit. Students with low level of 
knowledge rarely pay their credit card debts in full when compared with students who 
have high level of knowledge. Student with high level of financial knowledge use less 
cash advances and they pay more than minimum balance when compared with students 
with low level knowledge.   
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Having used a sample of 381 college students Warwick and Mansfield (2000) 
observed in their study that a majority of the student do not know the interest rate of 
credit card which they use. At the same time half of the students stated that they don’t 
know the limit and current balance of their credit cards. Mansfield and Pinto (2008) in 
their study measuring the credit card knowledge of consumers, concluded that 
respondents have very limited information in understanding credit cards. Although all 
respondents have information on what a credit card is, no respondent could give a 
totally correct definition of credit card. It is observed that respondents answered general 
questions as “I have information” with a very high rate but when asked questions to 
measure the accuracy of their information the correct answer rate was very low. This 
shows that individuals participating the survey do not have sufficient knowledge of 
credit cards.  

Moore (2004), in his study with 2.113 college students stated that factors which 
effect credit card information level are variables such as parents’ income, financial 
support from job/scholarships, and being a business major. The study concluded that 
students have a high level credit card knowledge, it is thought that this result was due to 
the fact that most of the interviewed students were from business administration or 
relevant departments. Wickramasinghe and Gurugamage (2012) investigated 
demographic and socio-economic factors which affect credit card knowledge. Analysis 
results show that users with a higher debt ceiling are more literate on personal finance. 
Also it is observed that married people and individuals with high level of education 
have more information on credit card system.  

3. Methodology  
This research aimed to measure the credit card literacy level and credit card usage 

behaviors of undergraduate student. To this end a survey is conducted Gaziantep 
University. With quota sampling method, which is a non-random sampling method, a 
total of 720 students from 12 different faculties (around 60 students from each faculty) 
are included. Students were explained about the aim of survey and they were asked to 
give the most accurate answer. The survey was conducted in the fall semester of 2015-
2016 academic year on the campus of Gaziantep University.  

The questionnaire used in the study consists of three parts. The first part includes 
demographic information, the second part credit card usage behavior, and the third part 
contains the credit card literacy test. In credit card literacy test answers contains three 
options as "True", "False" and "I have no idea".  

The scale for credit card literacy is developed by using the survey from the study 
of Kumbaracı (2010). Some of the questions from the survey were taken directly while 
some questions were modified. Also new questions by making use of expert opinions 
were added to existing questions by the researchers.  

4.Findings 
4.1. Descriptive Statistics 
Of participated students 348 (48,3%) were female and 372 (51.7%) were male. 

172 (23,8%) of these students were at prep class or 1st grade, 210 (29.2%) at 2nd grade, 
174 (24.2%) at 3rd grade and 164 (22.7%) were at 4th or upper grades. The average age 
of the students was 21.38. As the quota sampling method was used faculties are used as 
groups. These faculties are Communication, Engineering, Fine Arts, Theology, Law, 
Medicine, Education, Economics and Administrative Sciences, Health Sciences, Art and 
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Sciences, Architecture and Dentistry faculties. Among 720 students who interviewed 
the number of students who use a credit card is 355, the remaining 365 students stated 
that they do not use any credit card. Therefore, the analysis was performed on 355 
students using a credit card.  

Table 1. Number of Credit Cards 

According to Table 1, of students who use credit card 74.4% has 1, 20,3% has 2 
and 5,4% has 3 or more credit cards.  

Table 2. Years of Using Credit Card 
Number of years Frequency Percent 

1 100 28.2 
2 112 31.7 
3 54 15.3 
4 54 15.3 
5 or more 33 5.4 
Total 354 100 

Table 2 shows that majority of students (59,9%) who use a credit card are using 
credit card for less than 2 years. The number of students who use credit card for 5 years 
or more is quite less (5,4%).  

Table 3. Monthly Income of Students 
Monthly Income Frequency Percent 
0-250 TL 23 6.5 
251-500 TL 153 43.1 
501-750 TL 91 25.6 
751-1,000 TL 62 17.5 
1,001 TL or more 26 7.3 
Total 355 100 

When we look at the monthly income of the students, a significant portion of the 
students who use credit card (43,1%) have a monthly income between TL 251-500. The 
number of the students with a monthly income of TL 1,001 or over is very low (Table 3). 

4.2. Credit Card Usage Behaviors 
Some behavioral questions were asked in the questionnaire to determine how 

widespread is the usage of credit cards, of which in recent years usage is increasing and 
becoming easy, among students and to determine credit card usage behaviors of the 
students.   

Two different questions were asked to identify the frequency of credit card use of 
students. Firstly, students were asked how much of the monthly expenditure is done by 
credit card. Students stated 34% of their monthly expenditure is done by credit card. 

  Frequency Percent 
1 264 74.4 
2 72 20.3 
3 or more 19 5.4 
Total 355 100 
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Secondly, when asked amount of expenditure done by credit card, it was observed that 
average credit card expenditure of students was TL 266 monthly.  

Different questions were asked to identify debt payment behaviors of students and 
results show that average number of months that minimum balance was paid is 4.42 out 
of last 12 months. Average number of months that less than minimum balance was paid 
is 1.01. Average number of months in last 12 months which credit card is full paid is 
determined as 4.87. These results show that students cannot pay their credit card 
balance in full often. It is observed from the findings that almost half of the year they 
could pay minimum balance or less. This situation proves that students use credit card 
unconsciously. Also it explains that students cannot make personal budgets and they 
cannot form their income-expenditure balance. If the debt payment behavior of the 
students continues in this way, they may face with financial difficulties in the future.   

In order to assess whether students act carefully and prudently while applying for 
credit cards, the question of “Have you read credit card agreement in detail when you 
applied for credit card?” is asked. 127 (35.8%) students answered this question as “Yes” 
and 228 (64.2%) students replied as “No”.  These results shows that students don’t pay 
attention to information contained in credit card agreement and that they get credit card 
unconsciously.  

4.3. Credit Card Literacy Levels 
In credit card literacy test right answers to the questions were rated as “1” point 

while wrong answers and “no idea” answers were rated as “0” points. Credit card 
literacy score of the students is calculated as total number of right answers divided by 
total number of questions. Accordingly, the credit card literacy level of the participating 
students is calculated as 43%.  

Credit card literacy scores of participating students according to their different 
demographic features are summarized in Table 4.  

Table 4. Average Credit Card Literacy Scores According to Demographics 
  Percentage score (%) 
General Literacy Level  43 
Gender Female 41 
 Male 44 
Faculty Communication 41 
 Engineering 47 
 Fine Arts 48 
 Theology 35 
 Law 46 
 Medicine 35 
 Education 37 
 Econ. & Admin. Sciences 42 
 Health Sciences 52 
 Art and Sciences 45 
 Architecture 46 
 Dentistry 42 
Do you know the interest  I know exactly 48 
rate of your credit card? I have an idea 42 
 I have no idea 42 
Did you read credit card  Yes 46 
contract?  No 42 
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Credit card literacy score of female students is calculated as 41% while the same 
score for male students is 44%. When look at the scores of student according to 
faculties which they study at, the highest score (52%) belongs Faculty of Health 
Sciences and the lowest score (35%) belongs to Theology and Medicine faculties. 
Credit card literacy score of students who know the interest rate of their credit card 
(48%) is higher than ones who don’t know (42%) or have no idea (42%). Credit card 
literacy score of students who have read credit card agreement (46%) is higher than 
students who have not read the agreement (42%). Although the results give some ideas 
numerically, to comment them statistically some statistical analysis have been 
conducted.  

4.3.1. The Relationship between Gender, Reading Contract and Credit Card 
Literacy Levels 

To determine whether there is a difference between credit card literacy and gender 
and reading of credit card agreement of students, t test with independent sampling was 
conducted and results are shown in Table 5.  

Table 5. T Test: The Relationship between Gender, Reading Contract and Credit 
Card Literacy Levels 

  Gender Reading Contract 
  Female Male Yes No 

Credit 
Card 

Literacy 
Levels 

N 126 228 126 228 
 0.412 0.442 0.459 0.417 

T -1.883  2.676  
P .061  .008  

When the relation between gender and credit card literacy of the students is 
examined, it can be seen that credit card scores differ significantly according to gender 
(p<.10). Analysis results show that scores of females are lower than males. Likewise, 
studies on financial literacy in the literature also indicate that males have higher 
financial literacy level than males (Fonseca et al., 2012; Hanna et al., 2010; Chen and 
Volpe, 1998; Chen and Volpe, 2002; Kılıç et al, 2015). Similar results are observed for 
credit card literacy.   

A significant difference is observed between credit card literacy levels and 
whether credit card agreement is red in detail (p<.05). Analysis results show that 
students who get a credit card consciously have a higher level of credit card literacy.  

4.3.2 The Relationship between Faculties and Credit Card Literacy Levels 
In order to determine whether credit card literacy level vary by faculties, ANOVA 

test is conducted. Test results are shown in Table 6. Results indicate that there are 
significant differences between credit card literacy level of students studying in 
different faculties (p<.05).  

Table 6. ANOVA: The Relationship between Faculties and Credit Card Literacy 
Levels 

 Faculties 
 N F P 

Credit Card Literacy Levels 354 4.148 .000 
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Tukey test is conducted as post-hoc analysis to define differences between credit 
card literacy of faculty students. Test results are summarized in Table 7. To save space 
in table only significant differences are shown.  

According to Tukey test results there are significant differences between students 
of Health Sciences and Medicine faculties and students of other faculties in terms credit 
card literacy levels. An early study done at the same university by Kılıç et al. (2015) on 
financial literacy also concluded that financial literacy levels of students vary by their 
faculties.  

Table 7. Tukey Test: The Relationship between Faculties and Credit Card 
Literacy Levels 

(I) Faculties (J) Faculties Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
Communication Health Sciences -0.112** 0.035 0.066 
Engineering Medicine .1244* 0.028 0.001 
Fine Arts Medicine .1345* 0.037 0.018 
Theology Health Sciences -0.171** 0.053 0.058 
Law Medicine .1194* 0.030 0.004 
Health Sciences Medicine -.1736* 0.036 0.000 
Art and Sciences Medicine -.1050* 0.031 0.035 
Architecture Medicine -0.116** 0.037 0.086 
Education Health Sciences -.1481* 0.044 0.039 
* The mean difference is significant at the 0.05 level. 
**The mean difference is significant at the 0.10 level. 

4.2.3. The Relationship between Credit Card Usage Frequency, Regular Debt 
Payment Habit and Credit Card Literacy Levels 

To determine whether there is a relation between frequency of credit card usage 
(portion of expenditures done by credit card in total monthly expenditure) and credit 
card literacy levels of students, correlation analysis is conducted. According to analysis 
results, shown in Table 8, statistically significant and positive relationship between two 
variables is observed, but the correlation coefficient between the variables (0.123) is 
significantly lower. Consequently, as the frequency of credit card usage of students 
increases their level of credit card literacy also increases.  

Table 8. Correlation: The Relationship between Credit Card Usage Frequency and 
Credit Card Literacy Levels 

  Credit Card Literacy 
Level 

Credit Card Usage 
Frequency 

Credit Card  
Usage 
Frequency 

Pearson 
Correlation 

,123* 1 

Sig. (2-tailed) 0,021  
N 354 355 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Likewise, to determine whether there is a relation between regular debt payment 
habit (number of months in which they paid credit card balance in full in last 12 
months) and credit card literacy levels of students, correlation analysis is conducted and 
the results are shown in Table 9. 
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Table 9. Correlation: The Relationship between Regular Debt Payment Habit and 
Credit Card Literacy Levels 

  Credit Card  
Literacy Level 

Regular Debt  
Payment Habit 

Regular Debt  
Payment Habit 

Pearson Correlation ,204** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 354 355 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

According to analysis results, statistically significant and positive relationship 
between regular debt payment habit and credit card literacy level of students is 
observed. But the correlation coefficient (0.204) is low again. Accordingly, as the debt 
payment habit of students increases their level of credit card literacy also increases.  

5. Conclusion and Discussion 
Credit card usage continues to increase day by day. Indeed, in all of their 

expenditures individuals are willing to use a credit card or debit card. In such an 
environment conscious use of credit cards and having sufficient information about 
credit cards are very important. Especially for the younger generations like college 
students, who will shape the future, to be conscious in the use of credit cards and 
financial issues is a key issue for the welfare of both the society and students. Therefore, 
this study reveals the current profile of college students and constitutes a perspective to 
improve training of young people in financial matters.   

In this study, which aims to determine level of credit card literacy of college 
students, credit card literacy level of the students is calculated as 43%. The low level of 
credit card literacy shows that students do not have sufficient information about credit 
cards they are using. Among the findings of the study are; students who use credit card 
generally have low-income, one third of monthly expenditures of students are done by 
credit card and generally credit card balances are not paid in full.  

Credit card literacy of college students varies by gender, faculty and readability of 
the credit agreement. Results of the study are similar to previous studies conducted on 
financial literacy (Luksander, 2014; Chen and Volpe, 2002; Beal and Delpachitra, 2003; 
Kılıç et al, 2015). Although credit card literacy scores of the college students are low, as 
frequency of credit card usage and regular debt payment habit increases literacy level 
also increases. In terms of credit card literacy, it is necessary to generalize conscious 
usage of credit card. Therefore, trainings should be organized for households and young 
people about credit card literacy and conscious usage of credit card. Also courses on 
financial literacy including credit card issues or personal finance courses may be added 
to university curriculum.  
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Abstract 

The aim of this study is to determine whether psychological empowerment (PE) is 
related with or have any effects on organizational silence (OS) in hotel enterprises. 
Relevant data was collected via questionnaire forms from 348 employees of five star 
hotels operating in Antalya. To test the hypothesis of the study Correlation and 
Regression Analyses were performed. Findings of the study basically indicate that PE 
applications have relatively weak effect on OS. The results show that only self-
determination dimension of PE has a significant effect on OS, while the other 
dimensions have no effect on OS.  

Keywords: Psychological Empowerment, Organizational Silence, Voice Behaviour.   
1. Introduction

Globalization, technological development and high customer expectations forces
today’s organizations to have much more expectations from their employees. 
Nowadays, work environment requires to employees who take more initiatives, exhibit 
their creativeness much more and taking more responsibility rather than traditional 
command and control hierarchy (Quinn and Spreitzer, 1997: 37). Employee 
empowerment (EE) has become one of the popular issues as a necessity of those radical 
changes. Notions of empowerment are derived from theories of participative 
management and employee involvement (Spreitzer, Kizilos and Nason, 1997: 680). 
And, there are numerous reasons making EE the point of interest at organizational level, 
such as being the main factor that providing organizational and managerial 
effectiveness, enhancing productive organizational power and efficiency by sharing of 
power and control with followers, and essential importance of EE techniques at group 
development and team building (Conger and Kanungo, 1988: 471; Klagge, 1998: 549; 
Appelbaum, Hebert and Leroux, 1999: 234). Empowerment has two main approaches: 
structural and psychological (Chan, Taylor and Markham, 2008). While the structural 
approach of empowerment focuses on managerial action (Menon, 2001), psychological 
empowerment (PE) focuses on employees’ motivation (Kim et al., 2012: 11). The 
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mainly emphasized approaches of empowerment is PE which is characterized with 
authority that providing to make decisions of each employees without executive’s 
approval and be able to speak up their concerns as a result of sharing of the power with 
employees (Conger and Kanungo, 1988). 

Employee silence (ES) is a behavior, avoiding to share of any ideas, suggestions 
or concerns about individuals, products or processes with others, that are normally need 
to be stated (Kish-Gephart et al., 2009: 163). Milliken et al., (2003) assert that 
organizational silence (OS) occur for a variety of reasons such as labelling, alienation 
fear, worrying about interruption of organizational relations and thinking that speak up 
is nonsense. Labelling here refers to being blacklisted of an employee with tattletale, 
troublemaker and complainer in case of speaking up the problems about organizational 
issues. Besides, silence also occurs from personally lack of experience and tenure, 
hierarchical structure, unsupportive culture and weak/inadequate relation with the 
executive. Demir (2014: 1108) further states that silence behaviour could be the result 
of insensitivity and carrier expectations. Employees who cannot embrace unfair 
attitudes could stay silent toward their self-interests arising from their carrier 
expectations. These reasons revealing silence in organizations can be prevented by PE 
efforts. Individuals who believe that they will not incur from any threat or un-solicited 
situation when they speak up, could avoid from OS behaviour by feeling more confident 
in case of they make a stride fairly and determinedly in the organization. More broadly, 
this type of behaviours will lead long term outcomes such as intention to stay, low 
turnover rate, high organizational satisfaction and commitment.  

In the hotel industry, where service quality has become essential, proper 
management of the human element has become critical (Jha and Nair, 2008: 147). One 
of the most important features of service is inseparability, which requires face to face 
interaction between customer and employees. This feature of services make essential for 
the employees to act in freedom and make fast decisions at service practices. Therefore 
employee empowerment considered as one of the key components of providing better 
customer service in hospitality industry (Hancer and George, 2003: 5). Employees have 
an important role at service providing, and their understandings about how much they 
harmonize the work with their abilities and how much they have influence on strategic 
decisions is also important in terms of service process improvements. Moreover, getting 
organizational advantages from this role is only possible in case of existing 
psychologically empowered employees and building a transparent/healthy relationship 
network whereby participation to decisions is provided. And, mutual interaction and 
communication underpins of this network. Thus, Guchait et al (2016: 460) emphasize 
that one of the antecedents of organizational learning at hotel enterprises is interpersonal 
communication, and, this communication has a mediating role between perceived 
differences about organizational climate and organizational learning relations.  
Likewise, Koyuncu et al. (2013) state that employees avoiding from silence are more 
committed to organization and improve longer-term relations with their employers.   

The aim of this study is to determine the role of PE efforts at decreasing OS. This 
role discussed with PE and its sub-dimensions. Thus, firstly PE and OS concepts is 
explained in detail, then relationship between PE and OS is tried to reveal depending on 
existing literature. Afterwards, meaning, competence, self-determination and impact 
sub-dimensions of PE is described and lastly it is determined that which PE sub-
dimension is more important at preventing OS behaviour of employees.  
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2. Conceptual Framework 

2.1. Psychological Empowerment 
PE is very complex and refers to different meanings for different people (Quinn 

and Spreitzer, 1997: 37), basically expresses the sharing power with the followers 
(Conger and Kanungo, 1988: 473) or an authority that is consisting of an employee’s 
decision making without any approvals at his/her work. PE is derived from power and 
control notions (Conger and Kanungo, 1988). Besides, in the majority of today’s work, 
organizations delegation of responsibilities by executives is being perceived as PE 
faultily (Conger and Kanungo, 1988; Conger, 1989; Quinn and Spreitzer, 1997).  
Empowerment is not a set of management practices, but rather an individual mind-set 
(Quinn and Spreitzer, 1997: 44). Empowerment is fundamentally a motivational process 
of an individual’s experience of feeling enabled (Corsun and Enz, 1999: 205). In other 
words, PE is a process that includes strengthening and altering inner believes by 
perceiving personal competence (Conger, 1989: 18). As Menon (2001: 159) emphasizes 
the root of the empowerment construct is the concept of employee experienced power. 
Empowerment includes organizational processes and structures that enhance member 
participation and improve goal achievement for the organization (Perkins and 
Zimmerman, 1995: 571). 

Empowerment is defined by Conger and Kanungo (1988: 474) as a process of 
enhancing feelings of self-efficacy among employees. In this process employees 
identify the conditions that foster powerlessness and remove those conditions by both 
formal organizational practices and informal techniques of providing efficacy 
information. In that, they consider empowerment as the motivational concept of self-
efficacy. Moreover, Thomas and Velthouse (1990) argued that empowerment is 
multifaceted. Thus, its essence cannot be captured by a single concept (Spreitzer, 1995: 
1443). Thomas and Velthouse (1990: 668) defined empowerment in terms of intrinsic 
motivation. Intrinsic task motivation involves positively valued experiences that 
individuals derive directly from a task. 

Empowerment is separated into two main approaches: structural which is also 
called as relational and psychological (Chan, Taylor and Markham, 2008: 445; 
Gkorezis, Hatzithomas and Petridou, 2011). The structural approach of empowerment 
generally focuses on managerial action and involves changes in structural conditions 
through power sharing or granting of power and decision making authority (Menon, 
2001). On the other hand motivational or psychological perspective of empowerment 
emphasizes the employee motivation and focuses on an employee’s subjective 
commentaries of organizational environments (Kim et al., 2012: 11). Individuals in 
organizations make a variety of assessments or judgments with respect to specific tasks. 
Four dimensions of assessment are included as cognitive components of intrinsic 
motivation impact, competence, meaningfulness and choice (Thomas and Velthouse, 
1990: 671). Spreitzer (1995) also defined PE as motivational construct in four 
cognitions: meaning, competence, self-determination and impact. Menon (2001: 161) 
expressed PE from the perspective of the state of mind of the empowered individual and 
defined PE as a cognitive state characterised by a sense of perceived control, 
competence and goal internalisation. 

Meaning as a sub-dimension of PE refers the value of the task goal or purpose, 
judged in relation to the individuals own ideals or standards. Meaning involves the 
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individual’s intrinsic caring about a given task (Thomas and Velthouse, 1990: 672). In 
this assessment there is a fit between the requirements of a work role and beliefs, values 
and behaviours (Spreitzer, 1995: 1443; Chan, Taylor and Markham, 2008: 445). Within 
this context employees feel that their work is important to them (Quinn and Spreitzer, 
1997: 41). Meaning serves as the “engine” of empowerment (Spreitzer, Kizilos and 
Nason, 1997).  

Competence sub-dimension of PE basically refers to the degree to which a person 
can perform task activities skilfully when he or she tries (Thomas and Velthouse, 1990: 
672). In other words competent employees are confident about their ability to do their 
work well (Quinn and Spreitzer, 1997: 41; Chan, Taylor and Markham, 2008: 445). 
Without a sense of confidence in their abilities, individuals will feel inadequate and they 
will not feel empowered (Spreitzer, Kizilos and Nason, 1997). Spreitzer (1995: 1443) 
express this dimension as competence rather than self-esteem, because she focused on 
efficacy specific to a work role rather than on global efficacy.  

Another sub-dimension of PE self-determination reflects whether individuals see 
themselves as the origin of their actions (Spreitzer, Kizilos and Nason, 1997: 682). And, 
it involves causal responsibility for a person’s actions. As Deci and Ryan (1985) noted, 
the central issue in self-determination is the experience of choice (cited in Thomas and 
Velthouse, 1990: 673). This means that they are free to choose how to do their work 
(Quinn and Spreitzer, 1997: 41). If employees believe that they are just following the 
orders of someone up hierarchy and feel little autonomy or freedom, they will also lack 
a sense of empowerment (Spreitzer, Kizilos and Nason, 1997: 682). 

Impact as the fourth dimension of PE refers to the degree to which behavior is 
seen as “making a difference” in term of accomplishing the purpose of the task (Thomas 
and Velthouse, 1990: 672). If any employee empowered at impact sub-dimension he/she 
believes that he/she can have influence on the work unit (Quinn and Spreitzer, 1997: 
41). Impact is the degree to which one can influence strategic, administrative, or 
operating outcomes at work (Spreitzer, De Janasz, and Quinn 1999: 512; Chan, Taylor 
and Markham, 2008: 445). 

Spreitzer (1995) point out that each dimension is essential for empowerment. 
Thus, each of them adds a unique element to the overall construct of empowerment. No 
unidimensional conceptualization of empowerment by itself would capture the full 
essence of the concept (Spreitzer, Kizilos and Nason, 1997). Relevant dimensions of the 
empowerment reflect an active, rather than a passive orientation to one’s work role. In 
other words, empowered individuals do not see their work situation as ‘given’ but rather 
something able to be shaped by their actions (Spreitzer, De Janasz, and Quinn 1999: 
512). It is also crucial to state that organic structure, organizational support, access to 
strategic information, access to organizational resources and organizational culture are 
identified as social structural antecedents of psychological empowerment (Hancer and 
George, 2003: 5). 

2.2. Organizational Silence 
OS that enure organizations, generally accepted as a complicated research 

phenomenon on the occasion of the disclosure of behaviour actually exist. OS attitude is 
one of the prior organization issues that should be taken into account, since it 
undermines the enterprise in long term and affects other issues in the organization (Van 
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Dyne et al., 2003: 1364). OS creates an undesirable structure that damages all functions 
of the organization by causing the block all intra-organizational communication 
channels.   

Morrison and Milliken (2000) identify employee silence (ES) as a collective 
phenomenon in which employees keep back their ideas about potential organization 
issues. ES is not to sharing out of any ideas, suggestions and concerns related with 
individuals, products or processes that must be actually shared by perception of 
authority (Kish-Gephart et al., 2009: 163). ES also can be characterized as not 
expressing behavioral, cognitive and emotional appraisals of the employees-who are 
thought to have ability to effect changes and solutions-about intraorganizational 
practices (Pinder and Harlos, 2001: 334). Beside, organizational voice (OV) is 
voluntarily expression of the employee ideas about organizational issues. Voluntarily 
expression of the ideas is important in context of its role on decision process (Banerjee 
and Somanathan, 2001: 189). Employees, who believe that their ideas will take into 
consideration, can use this ability for similar conditions they experienced. Premeaux 
and Bedeian (2003: 1538) define OV as openly stating one's views or opinions about 
workplace matters, including the actions or ideas of others, suggested or needed 
changes, and alternative approaches or different lines of reasoning for addressing job-
related issues. 

Although OS and OV are multidimensional concepts, they can be separated in the 
context of behavioral symptoms, observer qualifications and employee oriented results. 
If these two concepts are shallowly compared; OS means intentionally avoiding to 
speak up of any ideas or concerns while OV refers to voluntarily speak up those 
ideas/concerns. Indeed, voluntarily expressing of any concerns, knowledge and 
recognitions which contribute to organizational development is the critical component 
at determining the distinction between these two concepts. Pinder and Harlos (2001) 
emphasize that OS is an active, conscious and specific intended action which have a 
particular aim. Thus, OS could be described as a conscious, intentional and purposeful 
action in which employees withholding the useful knowledge. And, there are three 
employee specific motivations related with OS and OV: 1) disengaged behaviour based 
on resignation, 2) self-protective behaviour based on fear, and 3) other oriented 
behaviour based on cooperation. Additionally, these two concepts are distinct within the 
context of prosocial behaviour (Van Dyne et al., 2003: 1360).   

OS concept is addressed with various dimensions in the existing literature. Van 
Dyne et al. (2003) conceptualized OS as acquiescent silence, defensive silence and 
prosocial silence. Acquiescent silence is withholding ideas, knowledge or concerns 
based on resignation that consisting a more passive behaviour, while defensive silence 
refers to exhibit same behaviour (withholding the ideas and etc.) based on fear with the 
biophilia. Meanwhile this type of defensive silence is very similar to Pinder and 
Harlos’s (2001) Quiescence silence in terms of its characteristics. Yet, Quiescence 
silence basically refers a situation that ideas, knowledge and concerns could not be 
clearly speak up due to wilful neglecting based on fear. Also, Pinder and Harlos 
conceptualize OS in two distinctive dimensions named as acoustic and pragmatic 
silence. Pragmatic silence refers to absence of speech depending upon benefits and 
strategic purposes while acoustic silence indicates absence of sound-waves. And, 
prosocial silence consists of a prosocial behaviour that Morrison and Milliken (2000) 
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stated as silence culture. Prosocial silence is withholding beneficiary knowledge, ideas 
and concerns with the aim of altruism. 

Although members of the organizations are tend to speak up their ideas about 
important issues, extended literature implies that members of any organization could 
keep their silence based on the fear occurring from its possible negative results. 
Morrison and Milliken (2000: 708) consider OS as an outcome that owes its origins to 
manager’s fear of negative feedback and implicit beliefs held by the managers. 
Additionally, they state that a systematic silence culture would occur owing to withhold 
any idea or fact arising from the fear of its negative feedbacks and thinking that it is 
worthless. Hereunder, OS occurs as a culture that affects all employees attending in the 
organization. Van Dyne et al. (2003) also emphasize that OS should be considered from 
the perspective of prosocial behaviour as well as its acquiescent and defensive 
dimensions. And, Bowen and Blackmon (2003), stress self-reinforcing collective 
dynamics of voice or silence exist in work groups. Pinder and Harlos (2001) state that 
OS occurs in individual dimension and employees exhibits OS as a response to 
perceived injustice. Zhou and George (2001) either have studied individual 
characteristics of OS.   

Individuals need to decide whether to speak up or remain silent about concerns in 
work environment. This decision choice is made in organizational hierarchy. 
Individuals who intend to speak up their concerns also recognize that they will be 
charged by the managers who do not want to hear any problem. And this matter of fact 
creates tacit knowledge at social systems that is about desire to speak up. Feeling of 
being unable to speak up cause descent into desperation for employees and induce some 
negative outcomes such as low work satisfaction, high rate intention to leave, stress and 
depression (Milliken and Morrison, 2003: 1563). Employees, who are aware of the 
problems in organization, think that senior managers are not open to real-sincere 
discussions. Suspicions of employees indicating “senior managers generally avoid to 
discuss threatening and anxious issues” lie behind this fact (Beer and Eisenstat, 2000: 
32).    

Perceptions of individuals about other’s attitudes towards a fact in work 
environment, significantly affect OS. Individuals voluntarily speak up their concerns 
when they believe that other members of the organization appropriate his/her position, 
otherwise they remain silent. And, this fact creates silence spirals in terms of sharing 
beneficiary knowledge in the organization and these spirals limit open and sincere 
discussions that are necessary for organizational development (Bowen and Blackmon, 
2003: 1393). Likewise, if individuals perceive any discrimination in the organization, 
they generally do not reveal this. Enterprises’ concerns about not sustaining their 
existence in the case of employees’ speaking up any discrimination (Milliken and 
Morrison, 2003), actually cause being disregard OS which can lead more serious 
problems (Perlow and Repenning, 2009: 195).  

In their study aimed to determine why employees do not communicate with their 
managers, Milliken et al. (2003) revealed that big majority of the employees do not 
discuss organizational development issues with their boss, since they see it risky and 
redundant. Piderit and Ashford (2003) revealed that employees’ speaking up about any 
concerns has potential risks for their images and credibility in the organization.   
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Not only being understand why individuals remain silent is important for 
revealing unethical and illegal practices or its effects on effective organizational 
learning, but also interests them particularly within the context of staying in enterprise. 
Speaking up about issues is not without risks, but potential negative consequences of 
remain silent cause widespread devastation. Employees generally tend to avoid 
enlighten about organization when their managers demand these kind of information 
based on OS behaviour.  This also means that essential knowledge is being distorted 
which is needed by the managers at decision making process (Milliken and Morrison, 
2003: 1563, 1564). Premeaux and Bedeian (2003) emphasise that the concepts such as 
focus of control, self-esteem, top-management openness and trust in supervisor should 
be well-understood to break wall of silence. This is the best possible way to 
functionalize tacit knowledge which is needed for organizational development.    

2.3. The Relationship Between Psychological Empowerment and 
Organizational Silence 

Employees are the main source of change, creativeness, learning and innovations 
which are essential for organization success. Employee speaking up and/or using 
initiative about organizational issues and problems play a crucial role at organizational 
success. However, employees prefer to keep silent rather than speaking up in many 
organizations (Ehtiyar and Yanardağ, 2008: 52). Empowerment is an important 
determinant at preferring to speak up instead of silence behaviour. Because like all 
people, employees innately crave power and prestige as well. Moreover, anything that 
makes employee powerless is a destructive force (Appelbaum, Hebert and Leroux, 
1999: 235).  Contrary to this, perceiving empowerment increase voice (speaking up) 
behaviour as a result of feeling psychologically better and being more motivated toward 
empowerment. Hence, one of the assumptions of empowerment is that employees will 
speak up their ideas more actively when they are empowered (Spreitzer, 1996: 484). 
Both empowerment and silence behaviour are closely related with previous experiences. 
If any idea/suggestion of an employee do not take consider or present as a 
management’s idea later on, employee will feel powerless and will prefer to keep 
his/her silent. Also, management approach to employees directly affects their PE 
perceptions and OS behaviours. In particular, considering employees only as a labour 
cost instead of investable resource increase those perceptions and behaviour much more 
(Smith and Mouly, 1998: 76-77). 

Empowerment demands a willingness to embrace uncertainty, trust people and 
exercise faith (Quinn and Spreitzer, 1997: 45). If the management of an organization 
constitute any policies, strategies and culture that decrease powerless, this enhance not 
only feeling more responsibility for performing organizational duties but also contribute 
to concern organizational issues much more and personal development by speaking up. 
In other words, empowered employees behave more actively, take more initiatives and 
are more participative at carrying out organizational goals (Pelit, Öztürk and Arslantürk, 
2011: 787).  Chiang and Hsieh (2012) in their study concluded that employees who 
receives inadequate organizational support by hotel management, feel themselves 
worthless. Authors also suggest that management should take consider those 
employees’ ideas and concerns in order to achieve pre-determined goals better. 
Moreover they propose that hotel managers must get employees’ suggestions about 
work processes, departmental issues and organization policies to increase PE perception 
of their employees. And, they emphasize on the importance of this approach within the 



 
 

A. Avan – Ö. Zorlu – A. Baytok 8/4 (2016) 277-295 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

284 

context of make the employees feel themselves worthy by being shared their ideas with 
the managers. Consequently, the authors state that hotel managers must get in contact 
with the employees and concern their ideas much more. By this, employees feel 
themselves worthier and important for the organization.     

Enhancing all employees to give feedbacks, share knowledge and make 
suggestions is an efficient strategy in which the management should pursue, to gain 
favour from the employees’ experiences, ideas and suggestions (Lashley, 1995: 29). 
Because empowered individuals can substantially affect their workmates and others 
(Thomas and Velthouse, 1990). They are also affected from work environment 
conditions. Work environment presents an atmosphere to employees which can increase 
or decrease their PE perceptions. Impact as a sub-dimension of PE is an important 
determinant within this atmosphere. Thus, employee’s work oriented actions must have 
an effect on the results (Robbins, Crino and Fredendall, 2002: 423). By doing so, 
employee feel himself/herself empowered and get more involved in decision making 
process related with his/her work (Smith and Mouly, 1998: 74).  

Empowerment includes risk taking, it opens the possibility of making mistakes. If 
those mistakes were punished, then individuals became disenchanted with their new 
way of thinking and regressed to past behaviors. In other words, employees’ efforts to 
take initiative and risk must be reinforced rather than punished. If this support is 
missing or weak, employees worry about seeking permission before acting rather than 
asking for forgiveness in case they make mistakes. Empowered employees must feel 
that the people in their unit can work together to solve problems that employees ideas 
are valued and taken seriously (Quinn and Spreitzer, 1997: 45- 46). 

PE is related with intrinsic motivation (Lashley, 1996: 335). Internally motivated 
individuals do not dependent on extrinsic factors such as rewards or recognitions given 
by management (Jha and Nair, 2008: 151). Thus psychologically empowered employees 
also empower their co-workers through their actions. Within this context they share 
success stories and help one another diagnose situations to develop efficient coping 
strategies (Quinn and Spreitzer, 1997: 45).  Slattan and Mehmetoglu (2011) suggest that 
empowerment is linked to employee creativity, or the production of useful ideas (cited 
in: Mathe and Scott-Halsell, 2012: 358). Based on this, the following hypothesis was 
proposed:  

H1: PE applications have a significant effect on employees’ OS attitudes in hotel 
enterprises. 

As one of the sub-dimension of PE, meaning refers to the degree of employees’ 
work goals fitting with their beliefs or values (Meng et al., 2016: 105). The key 
differences of group heterogeneity are based on beliefs/values. Individuals may share 
the main goals of organization, but they may differentiate in case of their beliefs about 
which policies are the most effective. Furthermore, though their beliefs are the similar, 
their preferences may differ (Banerjee and Somanathan, 2001: 190). To have work goals 
of individuals in keeping with their beliefs and values are also related to their 
perceptions of their own or their colleagues' positions within the organization. 
Individuals commonly don’t unveil their psychology when facing with different 
treatments as if they were treated differently from others. This awareness may lead to 
review work goals due to perception of injustice.  
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Pinder and Harlos (2001) emphasize that silence is an action that is active, 
consciously and intentionally and this consciously action also generates a systematic 
culture of silence in organizations. PE has a crucial role in transformation of this 
intentionally and consciously action to speaking up behaviors instead of silence. 
Empowered employees feel a sense of responsibility as they believe what they are doing 
is important to them (Quinn and Spreitzer, 1997: 41). The intrinsic responsibilities of 
employees in relation to given tasks (Thomas and Velthouse, 1990: 672) come out as a 
result of relationship between in question tasks and beliefs/values of employees. If this 
relationship is powerful, employees may avoid themselves from silence behaviors. So, it 
is assumed that; 
H1a: Meaning sub-dimension of PE perceptions of hotel employees has a significant 
effect on their OS attitude.  

Competence is related with self-efficacy. High-self efficacy generally results with 
initiatives, high performance and resistance to problems (Thomas and Velthouse, 1990). 
According to Bandura (1989), self-efficacy is required by a particular situation and it is 
associated with individual’s belief about skills that drive his/her motivation, cognitive 
resources and course of action (cited in Amenumay and Lockwood, 2008). Empowered 
employees’ motivation is higher than others. Those employees motive much more with 
intrinsic motives rather than extrinsic ones. However OS behaviour is largely caused by 
extrinsic motives. On the other hand, highly self-sufficient individuals’ OS exhibiting 
rate is lower to others, since they do not affected by extrinsic motives. Further, 
managers’ fear about employees’ negative feedbacks is another source for OS 
(Morrison and Milliken, 2000). Based on this, managers behave in restrictive manner 
about using organizational resources. As a result, employees feel more powerless and 
exhibit more OS. From that, it is assumed that;       
H1b: Competence sub-dimension of PE perceptions of hotel employees have a 
significant effect on their OS attitude.  

Empowerment is a psychological situation involving relevant skills, control and 
authority senses of employees that provide them to pursue organizational activities 
aiming a more sustainable structure (Mondros and Wilson, 1994: 228). By extension, 
PE refers employees’ self-perceptions about their reactions toward work conditions 
(Meng et al., 2016: 104). Employees innately desire a transparent work atmosphere in 
which they can react with their free will in case of positive/negative situations. In other 
words, employees demand a kind of autonomy in the organization that they can clearly 
express their ideas and concerns. And, providing to employees this kind of autonomy is 
closely related with organizational trust. Hence, trust on employee is an antecedent for 
the behavior that enables him/her to have autonomy (Robbins et al., 2002: 422). 

Lashley (2001: 11) interprets empowerment as a “win-win” strategy that enables 
employees’ commitment to organizational goals. Hereunder, employers could have 
committed and acknowledged staff whereas the employees get more satisfied with the 
work by using their abilities and skills, owing to empowerment. In this learning 
atmosphere employees improve themselves and develop sense of responsibility and 
authority. Employers, on the other hand, overcome work related difficulties and benefit 
from the productivity and low turnover rate by taking advantage of employees’ 
experiences and ideas. At this point, active participating to decisions leading employee 
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satisfaction through empowerment in which improves their self-efficacy and enable 
power requirement.   

Employees’ participation to strategic decisions with their ideas is essential for 
empowerment and for establishes a more efficient open communication channel. 
Although organizational voice is an important source of organizational change, 
employees behave reluctant about speaking up their ideas and concerns named as OS. 
And, OS destruct the organizational structure slowly that normally should be built on a 
sound basis. Destruction of organizational structure can also impair social solidarity. In 
addition, this kind of destruction impairs social and task exchange, which can also end 
up with self-efficacy diminishing. But, an individual can become empowered when 
he/she digress from OS within the context of ability to speak up his/her ideas (Bowen 
and Blackmon, 2003: 1393). Kahya (2015: 29) emphasize that individuals who have 
high degree of self-determination can set more strong goals since they meet their 
expectations. Individuals who can coincide their expectations with the organizational 
goals will be able to easily speak up any concerns that they surface in work. Thus, it can 
be assume that self-determination as a sub-dimension of PE decrease OS behavior. 
From this point of view we proposed following hypothesis:  

H1c: Self-determination sub-dimension of PE perceptions of hotel employees has a 
significant effect on their OS attitude.  

Individuals should be helped to feel themselves to be empowered. This approach 
reflects the fundamental philosophy of the organizations that embrace Grassroots 
model. Although Grassroots notion mostly identified with organizational policy, it also 
provides essential hints about PE in which the hotel management’s efforts should be 
focus on. Because positional differences cause serious problems among employees in 
hotel enterprises. Hence, as soon as the power distinguish from executives’ pressure, 
then equally distribute and share, it can pioneer employees’ avoidance behaviour from 
OS, in hotel enterprises. Figures that are perceived as the owner of the power and the 
source of resisting the change as formal authorities are the main target of this effort 
(Mondros and Wilson, 1994: 229). 

An empowered organization should be consider such a well-organized construct 
that can response environmental changes rapidly and can gain the maximum benefits 
from employees’ strengths (Lashley, 2001: 10). The members of this construct can be 
entitled as the main source of the power (Mondros and Wilson, 1994: 229). Employees 
who responsible for service production have higher impact on customer related 
decisions. Thus, the more autonomy and responsibility is needed at service atmosphere 
(Wilkinson, 1998: 47). Robbins, Crino and Fredendall (2002: 42) state that employees’ 
competence feeling is particularly related with the opportunities about using 
organizational resources efficiently. Therefore employees’ impact skills on strategic 
decisions and their perceptions about the possibility of its realization can result with the 
decrease at OS behaviours. People believe that they can have influence on their work 
unit; others listen to their ideas (Quinn and Spreitzer, 1997: 41). Employees must 
believe that their behaviour will have some influence on what happens in this 
environment (Robbins, Crino and Fredendall, 2002: 422). In accordance with the given 
information, the fourth sub-hypothesis of the study is;  

H1d: Impact sub-dimension of PE perceptions of hotel employees has a significant effect 
on their OS attitude. 
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In the light of conceptual framework, mentioned relation between PE and OS, and 
the given justifications emphasizing the effects of PE on OS, the model of the study is 
set as presented below. 

Figure 1: Research Model and Hypothesis 

3. Methodology 
This study aims to assign the effects of PE practices on employees’ OS attitudes. 

Within this scope, data collected from five-star hotels operating in Antalya. By random 
sampling 420 hotel staff have been chosen as the sample of this study and relevant data 
gathered by questionnaire technique. Although random sampling was used in the study, 
a big proportion of participants were the trainees who attended “On the job training 
courses” organized by the Ministry of Culture and Tourism. By the way 348 of 420 
forms are used for the analysis after extracting of some questionnaires incomplete and 
incorrect information.     

Questionnaire form used in the study is basically consisting of three main 
sections. The first section of the form includes eight closed-ended questions measuring 
some demographics of participants (gender, group of age, marital status, educational 
background, monthly income, tenure at the hotel and sector). The second section of the 
questionnaire consist twelve statements referring OS, while other twelve statements 
referring PE take part at the last section. At this point, OS scale adapted from Erenler 
(2010) and Spreitzer’s scale (1995) is used to measure PE of participants. 5 point Likert 
Scale is used for both two scales ranging from “Strongly Disagree” to “Strongly Agree” 
in accordance with the aim of study.    

3.1.  Data Analysis 
Data analysis process of the study mainly includes Reliability Analysis, 

descriptive analysis (frequency and percentages, mean, standard deviation) and, 
Correlation and Regression analysis. Firstly, Reliability Analysis was conducted in 
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order to measure whether relevant data was suitable for further analysis. Cronbach’s 
Alpha coefficient indicating reliability was measured 0.844 for overall scale and 0.859 
for OS while it was 0.923 for PE. Thus it is concluded that data set is reliable and 
suitable for further analysis.  

Table 1: Demographic characteristics of participants 

Variable Sub-dimensions Total Variable Sub-dimensions Total 
n % n % 

Gender 
Female 93 26,7 

Tenure in 
Tourism 

….. ≤ 1 year 56 16,1 
Male 251 72,1 2-4 years 116 33,3 
System 4 1,2 5-7 years 76 21,8 

Group of 
Age 

18-22 ages 41 11,8 8-10 years 28 8,0 
23-27 ages 127 36,5 .. ≥ 11 years 66 19,0 
28-32 ages 78 22,4 System 6 1,8 
33-37 ages 40 11,5 

Tenure in 
Current hotel 

….. ≤ 1 year 115 33,0 
Over 37 ages 61 17,5 2-4 years 132 37,9 
System 1 0,3 5-7 years 42 12,1 

Marital 
Status 

Single 146 42,0 8-10 years 8 2,3 
Married 200 57,5 .. ≥ 11 years 46 13,2 
System 2 0,6 System 5 1,4 

Education 

Primary  56 16,1 

Department 
of working 

Front office 96 27,6 
Secondary  171 49,1 F&B 143 41,1 
Higher 119 34,2 Housekeeping 57 16,4 
System 2 0,6 HRM 3 ,9 

Monthly 
Income 
(Turkish 
Liras) 

….. ≤ 600 37 10,6 PR 8 2,3 
601-1000 156 44,8 Sales & Marketing 7 2,0 
1001-1400 100 28,7 Other 32 9,2 
1401-1800 29 8,3 System 2 0,6 
….. ≥ 1801 20 5,7  
System 6 1,8 

Some demographic characteristics of participants (n: 348) were analysed with 
frequency and percentage techniques after confirming data set’s reliability. According 
to results presented in Table 1, a great majority of participants by scoring 72.1% total 
are male. Nearly half of the participants are under 27 ages (n: 168, 48.3%) meanwhile 
57.5% of them are married. At least 119 participants are graduated from university by 
consisting 34.2% of total. Further almost half of participants have secondary school 
diploma. Contrary to their well education level, monthly incomes statistics indicate that 
most of the participants are working earn less than 1401 TL. 

Within the context of participants tenure in tourism, there two main group which 
can be named as beginners and well-experienced ones in reference to results in Table 1. 
Beginners who have been working less than 5 years constitute 49.4% of total while 
experienced ones constitute 27.0 of total with the experiment more than 7 years. On the 
other hand, 33% of participants have been working at their current hotel at most 1 year 
or less than 1 year. 37.9% of participants have from two to four years experiment at the 
same enterprises. Finally F&B (n: 143, 41.1%), Front Office (n: 97, 27.6%) and 
Housekeeping (n: 57, 16.4%) are three major departments among others counted in the 
study. 
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4. Findings   
In accordance with aim of the study, firstly the relation between PE and OS is 

tested with Correlation Analysis as presented in Table 2. With reference to Correlation 
Analysis, there is a weak but statistically significant relationship between PE and OS (r: 
0.107, p: 0.045). Thus, it can be assumed that PE applications applied by hotel 
management could have an impact on employees’ OS attitude.   

Table 2: Mean, Standard Deviations, and Correlations 
 x̅ s.d.  OS  PE PEM PEC PED PEI 

Organizational Silence 
(OS) 3,483 0,815 

r 1      
p       

Psychological Empowerment 
(PE) 3,902 0,782 

r 0,107* 1     
p 0,045      

PE 
    Meaning (PEM) 4,249 1,025 

r 0,100 0,801** 1    
p 0,061 0,000     

PE 
    Competence (PEC) 4,218 ,918 

r 0,072 0,831** 0,752** 1   
p 0,179 0,000 0,000    

PE 
    Self-Determination (PED) 3,707 ,966 

r 0,140** 0,820** 0,441** 0,562** 1  
p 0,009 0,000 0,000 0,000   

PE 
    Impact (PEI) 3,432 1,015 

r 0,032 0,742** 0,361** 0,363** 0,624** 1 
p 0,556 0,000 0,000 0,000 0,000  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
r. Pearson Correlation, p. Sig (2-tailed), Note: OS items were reverse coded in the study 

Based on the observed relationship between PE and OS, Correlation Analysis was 
performed with sub-dimensions of PE and OS. Contrary to expectations, only self-
determination sub-dimension of PE has relationship with OS (r: 0.140, p: 0.009), while 
other sub-dimensions of PE do not have any significant relationship with OS.  

With reference to observed relationship between PE and OS, Regression Analysis 
was performed to determine whether PE applications have any significant effect on the 
OS attitude of participants. And, Univariate Regression Analysis was used at this phase. 
Since, it is hypothesised that OS attitude of employees is significantly affected from PE 
applications, OS considered as dependent variable during analysis process, meanwhile 
PE and its sub-dimensions considered as independent variable. Although results in 
Table 3 confirm the significant effect of PE on OS attitude, standardized beta values 
indicates that this effect is very weak (ß: 0.107). Hence, each increment in PE 
perceptions decreases OS only at the rate of 0.10. Anyway these results imply that first 
hypothesis of the study referring “PE applications have a significant effect on 
employees’ OS attitudes.” is supported. Namely, PE applications sustaining in hotel 
enterprises partially affect OS attitude of hotel employees.  

Table 3: Univariate Regression Analysis 

Independent 
variable 

Dependent 
variable ß R2 Adjusted 

R2 
F 

value Sig. 

Psychological 
Empowerment 

Organizational 
Silence 0.107 0.012 0.009 4.041 0.045* 

Note: Entries are standardized beta coefficients, N = 211 
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In the on-going process, more detailed Regression Analysis was conducted by 
considering that sub-dimensions of PE could significantly affect OS. Contrary to our 
assumptions, it is observed that only self-determination sub-dimension of PE has 
significant effect on OS attitude of employees (ß: 0.1206, p: 0.008), while other sub-
dimensions do not have significant effect on OS (p>0.005). Thus, H1a, H1b and H1d 
hypothesis of the study were rejected. However, H1c hypothesis was supported with 
reference to observed significance values (p<0.05) and ß values in Regression Analysis. 
In other words, self-determination sub-dimension of PE applications sustaining in hotel 
enterprises significantly affect the OS attitude of hotel employees. But, it should be 
noted that this affect is weak (ß: 0.206). As a result of this, each increment in self-
determination PE perceptions decreases OS attitude at the rate of 0.21.  

Table 4: Multivariate Regression Analysis 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 3,081 ,223  13,797 0,000** 
PE meaning ,094 ,065 ,118 1,452 0,147 
PE competence -,084 ,078 -,094 -1,075 0,283 
PE self-determination ,174 ,065 ,206 2,689 0,008** 
PE impact -,085 ,055 -,105 -1,533 0,126 
R: 0.175 R2 : 0.031  Adjusted R2 : 0.019 F Value: 2,702  p: 0.031* 

In sum, both Correlation and Regression Analysis indicate that PE applicants in 
hotel enterprises have a significant effect on OS attitude displayed by hotel employees. 
Further this effect is relatively weak in general and also can observe on self-
determination sub-dimension of PE.       

5. Conclusions 
In today’s organizations, efficient competitive strategies basically depend on 

innovative initiatives and the quality of intellectual capital. Besides, both these two 
determinants could have an effect on competition only if the employees can make work 
processes distinctive and superior by speaking up and implying their innovative ideas 
which are also able to be core competences of any company. Empowerment is one of 
the efficient ways to get employees’ precious work ideas/concerns or suggestions for 
organizations health and sustainability. As long as the organizations empower their 
staff, they probably keep their innovative structure which is a means of successful 
competition. In the contrary case, employees would prefer keep their silent which is also 
called as OS. In that empowerment circumstantially should be related with OS. When 
their conceptual origins are examined, it is assumed that there is an inverse relationship 
between PE activities and OS behaviors. In other words, if PE practices of an 
organization increases, OS would decrease in the same manner. Because one of the 
assumption of empowerment is employees’ speaking up tendencies in higher volumes 
of their opinions which are likely effecting and shaping organizational activities 
(Spreitzer, 1996: 484). Empowered participants may affect their associates through 
proactive behaviors (Thomas and Velthouse, 1990). Within this context they can share 
success stories and can help one another diagnose situations to develop appropriate 
coping strategies (Quinn and Spreitzer, 1997: 45). 

In the study, relationship between PE and OS, and possible effects of PE on OS 
were studied within the context of hotel enterprises. Correlation Analysis results 
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confirmed that there is a statistically significant relationship between PE and OS. 
Moreover, PE has a significant but relatively slender effect on OS behaviours. Also, in 
detailed analysis it is concluded that self-determination sub-dimension of PE have 
positive effects on OS behaviours. The facts remain that meaning, competence, and 
impact sub-dimensions of PE do not have any significant effects on OS behaviours. 
According to our knowledge, there is not any study which directly researches the 
relationships between PE and OS. Thus, it is difficult to compare the results of our study 
with similar studies due to their absence. At one of limited studies related with OS, 
Milliken et al. (2003) concluded that young and inexperienced workers assigning at top 
management or workers who are assigning at lower organizational positions, have 
higher possibilities of surfacing the adverse outcomes of OS, because of their 
perceptions towards they have less impact in the organization.   

As mentioned before, a significant relationship was determined between self-
determination sub-dimension of PE and OS behaviour. Hotel activities mostly carry out 
under the interaction of customer and staff. At this point, using initiatives of any 
employee is essential within the context of employee’s mobilization (high quality 
service). Thus, we assume that this is the main reason in which high mean scores were 
calculated at self-determination sub-dimension. Because, empowerment is a 
psychological situation involving relevant skills, control and authority senses of 
employees that provide them to pursue organizational activities aiming a more 
sustainable structure (Mondros and Wilson, 1994: 228). In addition PE refers 
employees’ self-perceptions about their reactions toward work conditions (Meng et al., 
2016: 104). Furthermore, Kahya (2015: 29) emphasize that individuals who have high 
degree self-determination can set more strong goals since they meet their expectations. 
Individuals who can coincide their expectations with the organizational goals will be 
able to easily speak up any concerns that they surface in work. 

Hotel enterprises involved in the study are generally are seasonal enterprises. 
Additionally employee turnover rates are relatively high at those enterprises. 
Considering this fact, participants as the employees of those hotels could perceive their 
job unimportant and temporary. Therefore, they can both see their job as temporary or 
nonsense and do not speak up their innovative ideas, even if their empowerment 
perceptions are very high. For this reason, we assume that there is no direct relationship 
between meaning and OS.   

Being operated with all-inclusive concept of the hotels contributed to study 
downgrades service processes; correspondingly minor and standardized services render 
at those hotels. As a result, they operate with non-innovative work processes based on 
scalar relationships (chain of command). Hence, employees who are also competent and 
have an impact potential in the context of PE think that their ideas or concerns are not 
important even if they speak up those ideas or concerns. So, we assume that employees 
consider any empowerment efforts through competence and impact independent from 
organizational voice or silence. 

Above all, perceiving empowerment as increase voice (speaking up) behavior as a 
result of feeling psychologically better and being more motivated toward empowerment. 
Hence, one of the assumptions of empowerment is that employees will speak up their 
ideas more actively when they are empowered (Spreitzer, 1996: 484). So, in today’s 
business, PE is one the most popular approach towards management of organizational 
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courses. Because no one can be expert on any work as much as the one who do it. Thus, 
allowing the employees to take initiatives on work related decisions will enable them to 
perform their works more productively and efficient. Employees who have the sense of 
empowerment will be more concerned on their works, department and the company, and 
they will actively involve decision processes, in that they will speak up more and more.  

This study subjecting PE and OS has some limitations in the context of its 
methodology and findings. First of all, this study was conducted only at Antalya, thus it 
was unable to compare any possible differences about the effects of PE on OS. 
Secondly, there is a limited discussion about the results, considering the fact that the 
absence of any similar studies directly addressing PE and OS. Gathering relevant data 
with only questionnaire technique is another limitation of this study. Hence, it was 
unable to validate the findings with interviews. Although its limitations, this study could 
be a pioneer for future studies. Thus, more detailed and comprehensive studies should 
be conduct in the future.  

References 

Amenumay, E. K. and Lockwood, A. (2008). Psychological Climate and Psychological 
Empowerment: An Exploration in a Luxury UK Hotel Group. Tourism and 
Hospitality Research, 8 (4), 265-281. 

Appelbaum, S.H., Hebert, D., and Leroux, S. (1999). Empowerment: Power, Culture and 
Leadership-A Strategy or Fad for the Millennium?, Journal of Workplace 
Learning: Employee Counselling Today, 11 (7), 233-254. 

Banerjee, A. and Somanathan, R. (2001). A Simple Model of Voice. The Quarterly 
Journal of Economics, February, 189-227. 

Beer, M. and Eisenstat, R. A. (2000). The Silent Killers of Strategy Implementation and 
Learning. Sloan Management Review, Summer, 29-40. 

Bowen, F. and Blackmon, K. (2003). Spirals of Silence: The Dynamic Effects of 
Diversity on Organizational Voice. Journal of Management Studies, 40 (6), p. 
1393-1417 

Chan, Y. H., Taylor, R. R., and Markham, S. (2008). The Role of Subordinates’ Trust in 
a Social Exchange Driven Psychological Empowerment Process, Journal of 
Managerial Issues, 20 (4), 444-467. 

Chiang, C. F. and Hsieh, T. S. (2012). The Impacts of Perceived Organizational Support 
and Psychological Empowerment on Job Performance: The Mediating Effects of 
Organizational Citizenship Behavior. International Journal of Hospitality 
Management, 31 (1), 180-190. 

Conger, J. A., (1989). Leadership: The Art of Empowering Others. The Academy of 
Management Executive, 3 (1), 17-24.  

Conger, J. A., and Kanungo, R. N., (1988). The Empowerment Process: Integrating 
Theory and Practice. Academy of Management Review, 13 (3), 471–482.  

Corsun, D. L. and Enz C. A. (1999). Predicting Psychological Empowerment among 
Service Workers: The Effect of Support-Based Relationships. Human Relations, 
52 (2), 205-224. 



 
 

A. Avan – Ö. Zorlu – A. Baytok 8/4 (2016) 277-295 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

293 

Demir, M. (2014). İşgörenlerin Adalet Algılamaları Kapsamında Sessizlik Davranışının 
Kariyer Beklentisi ile İlişkisi. International Journal of Human Sciences, 11 (1), 
1095-1113.  

Ehtiyar, R., and Yanardağ, M. (2008). Organizational Silence: A Survey on Employees 
Working in a Chain Hotel. Tourism and Hospitality Management, 14 (1), 51-68. 

Erenler, E. (2010). Çalışanlarda Sessizlik Davranışının Bazı Kişisel ve Örgütsel 
Özelliklerle İlişkisi: Turizm Sektöründe Bir Alan Araştırması, (Yayınlanmış 
Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Gkorezis, P. Hatzithomas, L. and Petridou, E. (2011). The Impact of Leader’s Humor 
on Employees’ Psychological Empowerment: The Moderating Role of Tenure. 
Journal of Managerial Issues, 23 (1), 83-95. 

Guchait, P., Madera, J. and Dawson, M. (2016). Learning in the Service Environment: 
The Influence of Diversity Climate. Journal of Service Theory and Practice, 26 
(4), 448-470.  

Hancer, M., and George, R.T., (2003). Psychological Empowerment of Non-
Supervisory Employees Working in Full-Service Restaurants. Hospitality 
Management, 22, 3-16. 

Jha, S.S., and Nair, S.K, (2008). Influence of Locus of Control, Job Characteristics and 
Superior-Subordinate Relationship on Psychological Empowerment: A Study in 
Five Star Hotel. Journal of Management Research, 8 (3), 147-161. 

Kahya, C. (2015). Mesleki Özyeterlilik ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye 
Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1), 293-314.   

Kim, B (P)., Lee, G., Murrmann, S. K., and George, T. R. (2012). Motivational Effects 
of Empowerment on Employees’ Organizational Commitment: A Mediating 
Role of Management Trustworthiness. Cornell Hospitality Quarterly, 53 (1), 10-
19. 

Kish-Gephart, J. J., Detert, J. R., Trevino, L. K. and Edmondson, A. C. (2009). Silenced 
by Fear: The Nature, Sources, and Consequences of Fear at Work. Research in 
Organizational Behavior, 29, 163-193. 

Klagge, J. (1998). The Empowerment Squeeze-Views from the Middle Management 
Position. Journal of Management Development, 17 (8), 548-558.  

Koyuncu, M., Burke, R., Fixenbaum, L. and Tekin, Y. (2013). Antecedents and 
Consequences of Employee Voice Behaviour among Front-line Employees in 
Turkish Hotels. Anatolia-An International Journal of Tourism and Hospitality 
Research, 24 (3), 427-437.   

Lashley, C. (1995). Towards an Understanding of Employee Empowerment in 
Hospitality Services. International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, 7 (1), 27-32. 

Lashley, C. (2001). Empowerment: HR Strategies for Service Excellence. Oxford: 
Butterworth & Heinemann. 



 
 

A. Avan – Ö. Zorlu – A. Baytok 8/4 (2016) 277-295 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

294 

Mathe, K. and Scott-Holsell, S. (2012). The Effects of Perceived External Prestige on 
Positive Psychological States in Quick Service Restaurants. Journal of Human 
Resources in Hospitality & Tourism, 11 (4), 254-372. 

Meng, L., Jin, Y. and Guo, J. (2016). Mediating and/or Moderating Roles of 
Psychological Empowerment. Applied Nursing Research, 30, 104-110. 

Menon, S. T., (2001). Employee Empowerment: An Integrative Psychological 
Approach. Applied Psychology: An International Review, 50 (1), 153-180. 

Milliken, F. J. and Morrison, E. W. (2003). Shades of Silence: Emerging Themes and 
Future Directions for Research on Silence in Organizations. Journal of 
Management Studies, 40 (6), 1563-1568.  

Milliken, F. J., Morrison, E. W. and Hewlin, P. F. (2003). An Exploratory Study of 
Employee Silence: Issues that Employees Don’t Communicate Upward and 
Why? Journal of Management Studies, 40 (6), 1453-1476. 

Mondros, J. B. and Wilson, S. M. (1994). Organizing for Power and Empowerment. 
New York: Columbia University Press. 

Morrison, E. W. and Milliken, F. J. (2000). Organizational Silence: A Barrier to Change 
and Development in a Pluralistic World. The Academy of Management Review, 
25 (4), 706-725. 

Pelit, E., Öztürk, Y. and Arslantürk, Y. (2011). The Effects of Employee Empowerment 
on Employee Job Satisfaction: A Study on Hotels in Turkey. International 
Journal of Contemporary Hospitality Management, 23 (6), 784-802. 

Perkins, D. D. and Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment Theory, Research, and 
Application. American Journal of Community Psychology, 23 (5), 569-579. 

Perlow, L. A. and Repenning, N. P. (2009). The Dynamics of Silencing Conflict. 
Research in Organizational Behavior, 29,  195-223. 

Piderit, S. K. and Ashford, S. J. (2003). Breaking Silence: Tactical Choices Women 
Managers Make in Speaking Up About Gender-Equity Issues. Journal of 
Management Studies, 40 (6), 1477- 1502. 

Pinder, C. C. and Harlos, K. P. (2001). Employee Silence: Quiescence and 
Acquiescence as Responses to Perceived Injustice. Research in Personnel and 
Human Resources Management, 20, 331-369. 

Premeaux, S. F. and Bedeian, A. G. (2003). Breaking the Silence: The Moderating 
Effects of Self-Monitoring in Predicting Speaking Up in the Workplace. Journal 
of Management Studies, 40 (6), 1537- 1562. 

Quinn, R. E., and Spreitzer, G. M., (1997). The Road to Empowerment: Seven 
Questions Every Leader Should Consider. Organizational Dynamics, 26 (2), 37-
48. 

Robbins, T. L., Crino, M. D., and Fredendall, L. D. (2002). An Integrative Model of the 
Empowerment Process. Human Resource Management Review, 12, 419-443. 

Smith, A. C., and Mouly, V. S., (1998). Empowerment in New Zealand Firms: Insights 
from the Cases. Empowerment in Organizations, 6 (3), 69-80. 



 
 

A. Avan – Ö. Zorlu – A. Baytok 8/4 (2016) 277-295 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

295 

Spreitzer, G. M. (1995), Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, 
Measurement, and Validation. Academy of Management Journal, 38 (5), 1442-
1465. 

Spreitzer, G. M. (1996). Social Structural Characteristics of Psychological 
Empowerment. Academy of Management Journal, 39 (2), 483-504. 

Spreitzer, G. M., Kizilos M. A, and Nason, S. W., (1997). A Dimensional Analysis of 
the Relationship between Psychological Empowerment and Effectiveness, 
Satisfaction, and Strain. Journal of Management, 23 (5), 679-704. 

Spreitzer, G. M., De Janasz, S. C. and, Quinn, R. E. (1999). Empowered to Lead: The 
Role of Psychological Empowerment in Leadership. Journal of Organizational 
Behavior, 20, 511-526. 

Thomas, K. W., and Velthouse, B. A. (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An 
“Interpretive” Model of Intrinsic Task Motivation. Academy of Management 
Review, 15 (4), 666-681. 

Van Dyne, L., Ang, S. and Botero, I. C. (2003). Conceptualizing Employee Silence and 
Employee Voice as Multidimensional Constructs. Journal of Management 
Studies, 40 (6), 1359- 1392. 

Wilkinson, A. (1998). Empowerment: Theory and Practice. Personnel Review, 27 (1), 
40-56. 

Zhou, J. and George, J. M. (2001). When Job Dissatisfaction Leads to Creativity: 
Encouraging the Expression of Voice. Academy of Management Journal, 44 (4), 
682-696. 

 



Consumers’ Online Information And Opinion Search Behaviors: A 
Research On The X And Y Generation Of Consumers1 

Serkan KILIÇ 
Uludag University Economics 
and Administrative Sciences 

Faculty, Business 
Administration Department, 

Nilüfer, Bursa, Turkey 
skilic@uludag.edu.tr 

Erkan ÖZDEMİR 
Uludag University Economics 
and Administrative Sciences 

Faculty, Business 
Administration Department, 

Nilüfer, Bursa, Turkey 
eozdemir@uludag.edu.tr 

Hande ARIKAN KILIÇ 
Uludag University Vocational 
School of Mustafakemalpaşa, 

Marketing Programme, 
Mustafakemalpaşa, Bursa, 

Turkey 
  arikanh@uludag.edu.tr 

Abstract 

The internet, which is an important source of information and opinions today, is a 
significant external information source that the consumers consult prior to their 
decisions to make purchases.  Consumers’ information and opinion search behaviors are 
influenced by many factors. One of these factors is the concept of generation that the 
individuals are inherently a member of. It is crucially important for the success of both 
offline and online companies to be aware of the online information and opinion search 
behavior of the X and Y generation consumers who are the most important internet 
users and shoppers of today. The purpose of this paper is to investigate whether there 
exist differences in online information and opinion search behaviors according to the 
generation of the respondents as consumers. For the main purpose, a questionnaire was 
designed from the literature review, and data were collected from the X and Y 
generations of consumers. Analyses of chi-square, factor analyses, and t-tests were 
conducted for hypotheses testing. The results of study show that three online 
information and opinion search behaviors are different by consumers’ generation. These 
generation-based differences include avoiding risks, obtaining instant information and 
opinions and convenience in online information and opinion search. The main value of 
this paper is the empirical analyses of the consumers’ online information and opinion 
search behaviors from X and Y generations perspective. As far as the relevant literature 
is concerned, the literature regarding online information search has come to emerge; 
however, there seems to be a gap in the literature whether there are differences on this 
subject from the perspectives of consumers in the X and Y generations. The present 
study aims to fill in this gap. 
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1. Introduction 

The internet is an ever-growing global communication network and plays a 
crucial role in the process of obtaining, storing and sharing information.  It is possible to 
access all sorts of information with ease and great speed via the internet. Consumers 
analyze the comments made on the goods and services on the internet during process of 
purchase, keep themselves up to date with the latest promotions and even get the chance 
of benefiting from the special promotions made available for online shopping.   
Widespread use of the internet today has influenced the information search process 
before making their decisions to purchase goods. The consumers who collected 
information regarding the goods and services previously purchased via visits to shops or 
the recommendations of acquaintances or reliable people have started to use the internet 
increasingly more and more for all these transactions. Since the internet is a consumer-
oriented information medium (Hodkinson et al., 2000), it minimizes the perceived risk 
for the consumers, offer new opportunities in obtaining goods-related information and 
the perceived low search costs increase the use of the internet for making searches for 
relevant information (Jepsen, 2007: 22-23). Therefore, before making a decision to 
make a purchase, consumers are involved in making information searches on the 
internet. These searches include analyzing the official web sites of companies, getting 
involved in the discussion groups on the internet, following the discussions or 
communication with the others via e-mails.  

Many consumers today carry out searches on the internet about the goods and 
services they wish to purchase. Consumers’ online information search behaviors were 
investigated in terms of such different sectors as health (Cotten and Gupta, 2004; Diaz 
et al., 2002; Eysenbach and Köhler, 2002; Morahan-Martin; 2004), tourism (Fodness 
and Murray, 1997, 1999; Pan and Fesenmaier, 2006; Ho et al., 2012), finance 
(Ramaswani et al., 2000), and automobiles (Kiel and Layton, 1981; Klein and Ford, 
2003). Similarly, consumers’ online information search behaviors were investigated in 
many studies (Degeratu et al., 2000; Hodkinson et al., 2000; Zhang et al., 2006; 
Goldsmith and Horowitz: 2006; Grant et al., 2007) such as age (Yoon, 1997; Dholakia 
and Uusitalo, 2002; Saigal and Mann, 2010; Sorce et al., 2005), and gender (Barber et 
al., 2009; Bhatnagar and Ghose, 2004; Cotten and Gupta, 2004; Dittmar et al. 2004; 
Park et al., 2009). As far as the studies on online information search behavior in Turkey 
are concerned, it is clearly seen that the number of studies are insufficient and those 
studies concerned (Yalçınalp and Askar, 2003; Kurulgan and Argan, 2007; Okay, 2010; 
Ekici and Uçak, 2012; Geçer and İra, 2014) mainly used students samples as subjects. 

The differences in consumers’ efforts to obtain information over the internet may 
not only be explicated by the sectoral or demographic variables.  The concept of 
generation that has been under much debate in recent years should also be investigated. 
It is because individuals tend to demonstrate the behaviors of the generation they belong 
to. This particular situation entails the marketing managements to know the 
characteristics of generations and develop marketing practices based on this.  The 
purpose of the present study is to investigate online information and opinion search 
behaviors of the consumers in the X and Y generation in their process of making a 
purchase and based on the results of the study, make recommendations to the business 
managers. The reason why the X and Y generation was chosen for this study is the fact 
that the individuals in the generations today have an important purchasing power as 
consumers and have a significantly high number and percentage within the population 
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in Turkey. For instance, based on the results of TÜİK’s Address-Based Population 
Registration System numbered 21507 and dated 28.01.2016 (http://www.tuik.gov.tr 
/OncekiHBArama.do, access date: 17.10.2016), Turkey’s population as of the end of 
2015 is 78.741.053.   When the data of 2015 is analyzed, population of the X generation 
(those born between the dates of 1960-1980), in other words, those aged 55-35 
(inclusive) is 20.978.891.  In other words, the proportion of those in the X generation 
within the population of Turkey is 26,64%. Population of the Y generation (those born 
between the dates of 1981-2000), in other words, those aged 34-15 (inclusive) is 
25.591.066. In other words, the proportion of those in the Y generation within the 
population of Turkey is 59,14%.  

In the study, initially the relevant literature regarding the generations and their 
characteristics, their use of internet and technology, and consumers’ online information 
search processes will be examined. Then, studies and their results regarding the X and 
Y generations and online information and opinion search behaviors during the process 
of purchasing of those consumers in these generations will be investigated. Results of 
the study will reveal to what extent the online information and opinion search behaviors 
in the X and Y generations differ from one another. In the conclusion section of the 
study, the results obtained from this study will be compared with those available in the 
relevant literature and recommendations will be made to the business managers. When 
the relevant literature is examined, it is seen that literature on information search and 
online information search has come to emerge; however, there is a gap in the literature 
whether there are differences on this subject from the perspectives of consumers in the 
X and Y generations.  The aim of the present study is not only to fill in this gap, but also 
to make significant contributions to the success of those businesses that targeting the X 
and Y generations.  

2. Literature Review  

2.1. The Generations and Their Characteristics 
When the classification of generations today is examined, it is seen that different 

dates are used in the literature.  However, when many different sources are examined, 
basically five different generations come into prominence as is clearly seen in table 1. 
There are explicated as; the silent generation (traditionalists), baby boomer generation, 
the X generation, the Y generation and the Z generation. The fact that all these 
generations that have quite distinct characteristics live together may cause the marketing 
managers to face difficulties in their decisions. In order to overcome these difficulties, it 
is crucially important to know the different behaviors of these generations as 
consumers.  
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Table 1: The generations based on their dates of birth 

Authors 
The Silent 
Generation 

(Traditionalists) 

The Baby-
Boomer 

Generation 

The X 
Generation 

The Y 
Generation 

The Z 
Generation 

Keleş, 2011  1946-1964 1965-1979 1980-1999  
Yelkikalan et al., 2010 1925-1945 1946-1964 1965-1979 1980-1994  

Williams and Page, 2011 1930-1945 1946-1964 1965-1976 1977-1994 1994 and later 

Senbir, 2004 1929-1939 1945-1965 1965-1977 1977-1994 2003 and later 
Adıgüzel et al., 2014 1925-1945 1946-1964 1965-1979 1980-2001 2000-2020 
Schullery, 2013 1925-1945 1946-1964 1965-1981 1982-1999  
Bolton et al., 2013  1925-1945 1946-1960 1961-1981 1981-1999  
Kupperschmidt, 2000   1940-1960 1961-1980 1981-2000  
Parry and Urwin, 2011  1943-1960 1961-1981 1982 and later  
Ayhün, 2013 1945 and before 1946-1964 1965-1979 1980-1994 2003 and later 
McFadden, 2011-2012 1946 and before 1946-1964 1965-1981 1980 and later  
Anantatmula and 
Shrivastav, 2012 1922-1945 1946-1964 1965-1979 1980-2001  

Tsui, 2001  1925-1945 1946-1964 1961-1981 1976-1981  
Salahuddin, 2010 1922-1943 1943-1960 1960-1980 1980-2000  

The generations have some significant characteristics that also cause the 
marketing strategies of businesses to take shape.  In relation to the purpose of the 
present study, the generations and their intrinsic characteristics are briefly explicated 
below: 

The Silent Generation (Traditionalists): The silent generation also referred to as 
the traditionalists or the mature generation is generally comprised of those born between 
the years 1925 and 1945.   The silent generation is more cautious against those 
situations they are unsure about and reluctant to take risks against them due to the 
suppression caused by some important event that took place in that period (Lehto et al., 
2008). 

The Baby-Boomer Generation: This generation comprised of those individuals 
born between the years 1946 and 1964 is referred to as the “Baby Boomers” due to the 1 
billion babies born during the “population explosion” years following the Second World 
War. The individuals born during this period are also called the children of the cold-war 
era (Ayhün, 2013). 

The Z Generation: The Z generation is a generation that is devoid of complexes, 
nested with the technology, more individualistic, take pleasure in creativity and 
innovations, result-oriented, self-confident but dissatisfied.  The fact that they have 
ample opportunities and the difficulties they have in postponing entertainment are the 
most important obstacles they have in becoming successful. They want to learn when 
they themselves wish to learn and under the conditions they themselves have decided 
on. They like creative activities, refuse passiveness, activate their long-term memories 
by games, creating stories and their dreams rather than memorization. Impersonation 
while learning something enables them to come up with their own examples 
(Yelkikalan et al., 2010). They are used to intensive message bombing coming from 
high technology use and information sources.  Values of the Z generation are 
individuality and realism.  It is crucially important for the individuals in this generation 
to be a member of peer groups. Security is very important for them. They are self-
assured, optimistic and know their responsibilities (Williams and Page, 2011). 
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The X Generation: This generation is comprised of those individuals born 
between the years 1965 and 1979. This generation that follows the Baby Boomers 
generation and is also referred to as ‘Baby Buster’ is also called ‘twenty something’ and 
‘f-you generation’ (Adıgüzel et al., 2014). As they are able to adapt to the changing 
conditions, the X generation is regarded as abstemious, socialist, loyal and idealistic 
generation. The reason why the X generation is named as the transitional period comes 
from the fact that some significant changes and transformations at the global scale have 
begun to be experienced in those years (Senbir, 2004). It is not always possible to be 
able to communicate with the X generation.  The traditional means of communication, 
especially the television are insufficient in attracting the attention of this generation. 
Cable television and the internet have had their impact over the consumers in this 
generation. It is important to provide opportunities to these consumers in terms of 
access to information and develop their purchasing behaviors.  With regards to the 
process of communication, it is essential that they are asked for feedback and share 
information on a regular basis. The internet, e-mails, multimedia tools, word of mouth 
communication and social activities have significant effects over this generation 
(Williams and Page, 2011). 

The Y Generation: The Y generation comprised of individuals born between the 
years 1980 and 1994 is also denoted by such concepts as the Millennium Generation, 
the Echo Boomers, the Why Generation, the Net Generation, the Biz Generation, the 
Dot Net and the Nexters.  Unlike the previous generations, the individuals in this 
generation have the privilege of being born into the world where there is international 
solidarity and global connections. The individuals in this generation who have social, 
cultural and environmental awareness also have a strong sense of family, friends and 
loyalty to the social communities (Bucic et al., 2012).  

The Y generation that differs from the other generations due to the conditions they 
were brought up and they grew up in a time period when technological opportunities 
such as computers and GSM technologies also developed (Senbir, 2004). Therefore, the 
basic characteristic of the Y generation is the fact that they are exposed to the 
technology that has both advantages and disadvantages with regards to cognitive, 
emotional and social consequences at an early age and frequently. Furthermore, the 
individuals in this generation have also followed the instant communication 
technologies, social networks and the rapid developments regarding the subject of 
globalization (Bolton et al., 2013). The main characteristics defining this particular 
generation are; they have ethnic diversity; they are global, independent and self-
confident; they are able to adapt themselves to changing situations; and they are multi-
taskers. From psychological perspective, the Y generation has a high sense of self, high 
level of self-admiration, and is in the center of external control. The individuals in this 
generation are tech-savvy, have a high potential for adaptation and learning oriented. 
The positive characteristics are; they are innovative, productive, flexible, open-minded, 
and have a high sense of responsibility.  Characteristics such as being impatient, laid-
back, suspicious, disrespectful and outspoken are among the negative characteristics of 
this generation (Anantatmula and Shrivastav, 2012: 12). 

The individuals in the Y generation that may wish to consume for the sake of 
publicizing their wealth and purchasing power as a symbol of social status have 
developed themselves by means of the financial support from their parents.  The Y 
generation that has grown up in a wealthy family has more reasons and opportunities to 
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spend money.  With the developments in media tools and the internet, this generation is 
more consumption-oriented than the other generations. The Y Generation Y is also 
under the influence of reference groups. As a symbol of wealth and social status, they 
demand expensive goods and services. It is observed that the female consumers in the Y 
Generation are fond of luxury brands (Kim and Jang, 2014). The Y generation differs 
from the other generations due to the fact that they are more free-spirited and 
technophile (Yaşa and Bozyiğit, 2012). 

2.2. X and Y Generations’ Use of Technology and the Internet 
Even though the X Generation is considered to be technology-oriented, the Y 

Generation is closely involved in the internet in their everyday lives. For the Y 
Generation, technology has an important place for them in every aspect of life 
(Behrstock–Sherratt and Coggshall, 2010; Simões and Gouveia, 2008). While the 
mature individuals of the X generation use computers to fulfill their duties, the 
individuals of the Y generation become online and offline on the computer without any 
problem. The youngsters of this generation want to communicate with others at any 
time and in any social context (Tan, 2012). Unlike the other generations, the traditional 
media tools such as television and radio may be insufficient in their appeal to the Y 
generation. The most import way to appeal this generation is the internet (Marketing to 
Generation Y, 2010: 3). Especially the technologies related to social networks become 
an intrinsic part of the social life of this generation. The Y generation uses the latest 
technologies in order to expand the social networks and get in touch with their families 
and friends. Many members of this generation are already used to using laptop 
computers, mobile phones, instant messaging, e-mails and the internet in many aspects 
of their lives. This particular life style influences the consumption patterns of this 
generation (Simões and Gouveia, 2008). People of ages have come adapt the 
technology, but the Y Generation actually grew up with it. The Y generation uses the 
internet to obtain information about goods and make informed decisions about 
consumption. The Y Generation consumers are busy with following the online shopping 
sites, blogs and online sources to keep track of the comments made by the other 
costumers about the goods (Bilgihan, 2014). 

The Y generation that is continually online in the digital medium is composed of 
individuals who are pioneers in the use of mobile communication tools, connected to 
the network, cooperative, very sociable and frequently eager to be connected to the 
social networks. The internet, Twitter, Facebook, YouTube, Google, MSN and instant 
messaging are the constant occupations of this generation. By using the Facebook, it is 
possible to manage groups and post their comments about the tagged/shared pictures. 
The first step of the social technologies for the Y generation is the e-mails (Islam et al., 
2011). The Y generation spends a lot of time in front of the computer; 70% of them, on 
the other hand, check their mobile phones every hour (Stein, 2013). Mobile phones are 
mostly used by the members of the Y generation to browse the net, send e-mails, play 
games, and listen to music and record videos (Zickuhr, 2011: 2). It is clearly seen that 
mobile phones and computers though to be a luxury for the previous generations have 
come to be important tools that meet the needs of this generation. Homes of 80% of this 
generation have computers and half of them have internet access as well (Marketing to 
Generation Y, 2010).   

While the X Generation has some similarities with regards to the ownership of the 
tools cited above, they prefer the desktop PCs in terms of computers.  There are no 
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significant differences between the generations with regards to reading e-books or tablet 
PC ownership (Zickuhr, 2011). The Y Generation is technologically at a more advanced 
level; they love enjoyment as well as shopping online. The male members of this 
generation use the internet 1.7 times more in comparison to the female members. 
Generally, this group had adopted technology well; although they are not influenced by 
the advertisements, they are encouraged by the shops (Sullivan and Heitmeyer, 2008). 
The fact that they are technologically at a more advanced level enables them to be more 
self-confident in online shopping (Nusair, et al., 2011: 834).  Lester et al. (2006) found 
that more than 95% of students used the internet and more than 91% experienced online 
shopping.  

The theoretical and empirical literature cited above is the basis for our 
proposition. Thus, the following hypothesis is proposed: 

H1: There is a significant relationship between the generations and their internet 
experience. 

2.3.  Consumers’ Online Information Search Behavior  
The process of consumers’ online information search is one of the stages of the 

decision to make purchases involving obtaining information from various sources and 
integrating them. Information searching process is divided into two parts as internal and 
external search.  Internal search generally involves the use information that the 
consumer has obtained before from an external source and experienced himself/herself; 
and the external search, on the other hand, involves consumers’ obtaining information 
from an external source (Klein and Ford, 2003: 31). When consumers are unsure about 
the goods and the internal information is at a low level, they resort to external sources.  
The depth, type of source, type risks and the personal factors of the search influence the 
search behavior of consumers (Barber et al., 2009: 416).  

There are three basic theoretical movements in the consumer information search 
literature. The first one involves psychological/motivational approach; this approach 
integrates the variables such as the individual, class of goods, and the task. The second 
movement is the economic approach; this approach uses the cost-benefit framework in 
their efforts of information search. The third one is the approach of consumers’ 
information processing; this approach focuses on individuals’ limits of memory and 
cognitive information processing (Schmidt and Spreng, 1996: 247).  

Information search on the internet is dealt with within the subject of external 
information search behavior (Zgódka, 2011). The fact that the internet is an important 
part of human’s life necessitates the investigation of the internet users and their online 
information search behavior from many perspectives (Uçak and Al, 2000: 328). As 
Rezabakhsh et al. (2006: 12) pointed out, the internet influenced the consumer power 
from various perspectives. The internet makes it possible for the users to have access to 
online information at any time and at any place, enables the online communication 
networks to emerge and to be used, and allows the users to control the follow of 
information individually and independently.  As online information search is the 
pioneer of online purchasing, understanding of consumers’ online information search 
behavior plays an important role in the success of businesses (Kulviwat et al., 2004: 
245) 
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With regards to the subject of information search on the web, Choo et al. (2000) 
explicated that four search modes existed in the information search process. These 
modes are: 

• Undirected Viewing: In this mode, the individual is exposed to the information 
without any clear need for information in his/her mind. Many and various 
information sources are used and a huge amount of information is scanned. One 
is easily distracted due to the abundance of information. 
• Conditioned Viewing: In this mode, a predetermined subject or a specific type of 

information is viewed directly. 
• Informal Search: In this mode, the individual actively searches for information 

in order to learn and understand a subject in depth. The reason why this mode is 
informal is that it is relatively limited and involves a non-structural effort. 
• Formal Search: In this mode, the individual is involved in a pre-planned effort in 

order to obtain specific information or information types about a subject. The 
reason why this mode is formal is that it involves a pre-determined procedure or 
methodology.  The search focuses on obtaining the detailed information. 

Internet search is a combined activity that mainly happens during the online 
information search process. In this sense, information search strategies involve using 
keywords, using the search engines, using a subject directory and visiting the well-
known sites (Ho et al., 2012: 1471). According to Kumar et al. (2005), goods 
information search made via the search engines by the online consumers is made 
through the formal information search cited above. 

Consumers carry out a cost analysis while choosing a search strategy. Consumers 
are involved in making the online search until the perceived marginal benefit of 
searching is equal to the perceived marginal cost. At this point, the internet has a 
significant impact over the both sides of the equation (Klein and Ford, 2003: 30). The 
internet today has become one of the main sources of information for many goods 
and/or services such as real estate, automobiles, travel, computers and equipment, books 
and recordings (Ratchford et al., 2001: 7).  

The internet offers comprehensive and various kinds of information in an attempt 
to minimize the spending of time, effort and costs (Peterson and Merino, 2003: 105). 
The fact that the internet has become the main source of information has enabled the 
elimination of especially geographical borders and travel time, have instant access to 
goods in any part of the world and have access to information that is impossible or too 
expensive to obtain from different sources. (Ratchford et al., 2001: 13). Furthermore, 
factors such as the fact that the internet does not require any physical contact of the 
consumers with the sales personnel, and offers a freer environment to the consumers 
during the purchasing process, possess much more information (Jepsen, 2007: 21), low 
transaction costs, easy access to the prices and price information, purchasing of 
appropriate services (Bei et al., 2004) all have positive impacts over the use of the 
internet by the consumers for information search.  For instance, the study carried out by 
Ward and Lee (2000) concluded that consumers obtained more information about the 
goods via the online search in comparison to the information obtained from the 
traditional mediums in the consumer markets. In a study done with 233 Danish internet 
users by Jepsen (2007), on the other hand, it was found that the internet was mostly 
used to obtain information before purchasing the goods.  In their study in which they 
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investigated the online information search behaviors of students, Kurulgan and Argan 
(2007), on the other hand, found that students mostly used the internet as a tool for 
information search (85.6%) and e-mail (82.2%).  In his study in which 330 students 
studying at six different universities in Turkey participated, Okay (2010: 102) 
investigated the purposes of internet use of technical teacher candidates. The study 
concluded that 60.9% (with the frequency of 34.2% “often” and 26.7% “always”) of the 
students used the internet for the purpose of information search and carry out online 
transactions. In their study in which they qualitatively examined the information search 
behavior of the students, Yalçınalp and Askar (2003) also found that the students who 
adopted purpose-oriented information search strategy used the purposeful and planned 
information search style and those students who adopted the data-oriented information 
search strategy mostly used un-purposeful information search style. 

In online information search; the perceived benefit, perceived costs and searching 
skills of the individuals are the factors that motivate them for online search. The 
perceived benefits of online information search are positively related to the search 
activity.   In the context of online information search, the ease of technology use, online 
search effectiveness and user satisfaction are the predecessor of the perceived benefits 
of information search process.  The perceived cost of information search is another 
factor as well. These perceived costs include financial costs and time, mental, 
psychological and behavioral (physical) efforts needed during the searching process.  
Searching skills, on the other hand, is comprised of factors such as information, training 
and experience (Kulviwat et al., 2004).  

When the relevant literature regarding the information search of the consumers 
during the purchasing process is examined, it is seen that most of the studies 
concentrated on demographic factors or sectorial variables.  For instance, in their study, 
Saigal and Mann (2010) investigated the demographic factors and the intermediary role 
of time pressure on English and Indian consumers during the information search 
process. The study concluded that regarding the data of age factor, as the age of the 
consumers in both countries increased, the amount of information search decreased. In 
their study in which they examined the relationship between the attitude towards online 
shopping and the age, Sorce et al. (2005:130) categorized the participant into the study 
as those under the age of 30, those aged between 30 and 49 and those 50 and above. The 
study concluded that as far as only the age factor was concerned, the young consumers 
searched the goods online more, but did not make purchases at the same ratio. It was 
found that the older consumers, on the other hand, mostly purchased the goods they 
searched for.  The young consumers agreed more in comparison to the old consumers 
that online shopping was easier. 

Role of gender is another variable that is investigated in the information search of 
the consumers. For instance, Barber et al. (2009) investigated the gender differences in 
an information search study. In their study, they conceded that information sources were 
perceived differently in relation to depending on internal information and purchase 
confidence. Park et al. (2009), on the other hand, investigated the effects of gender and 
goods categories on online information search. When compared with males, they found 
that females tended to search more for various kinds of information including goods and 
use the customer assessments and assistant representatives. Bhatnagar and Ghose (2004: 
221) pointed out that males made more searches on the internet in last one month in 
comparison to females and spent more time than women in every visit. In their study, 
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Dittmar et al. (2004: 426), on the other hand, stated that males spend more money and 
more frequently than females; males were more ease-oriented and less motivated for 
social interaction; nevertheless, the number of female internet users was higher and 
those who did online shopping preferred to purchase online for the sake of saving time 
and money. 

Consumers’ online information search behaviors were investigated in terms of 
such different sectors as health (Cotten and Gupta, 2004; Diaz et al., 2002; Eysenbach 
and Köhler, 2002; Morahan-Martin; 2004), tourism (Fodness and Murray, 1997, 1999; 
Pan and Fesenmaier, 2006; Ho et al., 2012), finance (Ramaswani et al., 2000), and 
automobiles (Kiel and Layton, 1981; Klein and Ford, 2003). In one of those studies, in 
their qualitative study involving a focus group, observations and comprehensive 
interviews, Eysenbach and Köhler (2002) examined how consumers searched for and 
assessed health information on the internet. Their study concluded that the internet user 
successfully managed to find answers regarding health information to their questions in 
5 minutes 42 seconds on average. While the participants in the focus group assessed the 
reliability of the web site they were supposed to search, they pointed out that they 
initially checked the source, the professional design, the scientific and formal language 
and ease of use of the web site. In their study involving literature review in which they 
examined how the internet users found, assessed and used the online health information, 
Morahan-Martin (2004) also pointed that the internet was an important source in finding 
health information; however, as the quality of online health information was mixed, 
serious concerns started to emerge in recent years. In the Morahan-Martin study, it was 
stated that the users who sought online health information usually used the search 
engines and mostly entered misspelled words in the search engines. This search does 
not usually go beyond the first page search. Moreover, both the searches and assessment 
skills of the internet users are limited in assessing the online health information. The 
internet users, for the most part, do not pay much attention to the reliability indicators. 
However, the information obtained as result of search has an impact over the health-
related decision by the internet users, their friends and family members. 

In the tourism sector, which is a knowledge-intensive sector, businesses also offer 
their goods to the market through various communication channels and establish 
customer relations. At this point, for tourists, the internet is the most effective tool used 
in search for and purchase of tourism-related goods and services. The internet is an 
important tool for information collection especially for tourist to obtain information 
about faraway places and carry out their holiday plans (Pan and Fesenmaier, 2006: 809-
810). In their study in which they investigated the tourism information search patterns 
of the web users, Ho et al. (2012) pointed out that the information search experience of 
the web users was composed of many factors such as previous information and  search 
experience, online search strategies, information processing and recording, and barriers 
against online search. 

Another area where consumers make intensive searches for online information is 
finance and banking sector.  For instance, in their study in which they investigated the 
markers of online channel usage in the purchasing of financial goods and services. 
Ramaswami et al. (2000) found that consumers used these channels not only for online 
purchasing, but also search for information as well.  Furthermore, it was also found that 
the consumers who used online channels for information search had a greater tendency 
to use these channels to carry out these financial transactions. 
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In their study in which they examined information search of the consumers during 
the process of purchasing automobile, Klein and Ford (2003) pointed out that consumer 
used online search as a substitution for traditional searches.   Even together with the 
rapid development of the internet, as the experience of internet increased, more 
experienced internet users began to carry out most of their searching activities online. In 
their study in which they investigated the dimension of information search behavior of 
Australian consumers who just bought a new car, Kiel and Layton (1981), on the other 
hand, consumers’ information search behavior was comprised of the components of 
time dimension, retail search, media search, interpersonal search, and deliberative 
search.   

Online shopping motives of consumers are various; they can classified as 
generally goal-oriented (convenience, obtaining a good deal) and enjoyment as a way of 
obtaining new information about a field of interest. Furthermore, online shopping is also 
positively affected by the perception of informativeness and convenience in making a 
good choice (Sorce et al., 2005). Consumers’ perception of risks and time pressure also 
has an impact over the information search behavior (Laroche, et al., 2000: 502). 
Perceived high risk negatively influences especially the choice of the shopping place 
and the online shopping (Sorce et al., 2005: 124; Barnes et al., 2007: 75). 

Given the comprehensive literature review cited above, it is clearly seen that the 
subjects of consumers’ information search and online information search have been 
mostly investigated in terms of demographics and sectors; nevertheless, there are no 
generation-based studies regarding online information and opinion behaviors. At this 
point, the second hypothesis is proposed here in attempt to analyze generation 
differences with regard to consumers’ preferences for online information and opinion 
search behavior. The statements comprising this particular purpose are illustrated in 
Table 4, and the second hypothesis is as follows: 

H2: The online information and opinion search behaviors are different in the X 
and Y generations of consumers.  

3. Methodology 
3.1. Purpose 
The purpose of this paper is to investigate whether there exist differences in 

online information and opinion search behaviors according to the X and Y generation of 
the respondents as consumers. 

3.2. Sampling 
There is no listing of X and Y generations of consumers that can be used for 

sampling in Turkey. For the sampling procedure, convenience sampling was used. 
Therefore, we decided to include respondents in our research from the X and Y 
generations using the internet and doing online shopping in the city of Bursa in Turkey.  

3.3. Data Collection and Questionnaire  
Face to face questionnaire was used to collect the data. A questionnaire adopted 

from the previous research (Goldsmith and Horowitz, 2006) was used to measure 
consumers’ online information and opinion search behaviors. The questionnaire was 
comprised of five multiple-choice and 32 Likert-type items. Respondents were asked to 
specify how long (less than one year, 1-3 years, 4-5 years, 6-7 years, 8 years and over) 
(Teo, 2002) they had been using the internet for. The questionnaire also elicited 
respondents’ biographical data regarding age, gender and education. Online information 
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and opinion search behaviors were rated by respondents on a 5-point Likert scale 
(strongly disagree=1; strongly agree=5). Prior to the final data collection, the 
questionnaire was pre-tested with 30 respondents to evaluate how well the questionnaire 
was understood. None of the questions needed simplification. The questionnaire was 
conducted during the period of April-June 2016.  

3.4. Data Analysis  
The data were analyzed by descriptive statistics (frequencies and means). Chi-

Square analysis was used to identify the relationship with the internet experience and 
generation of consumers. Exploratory and confirmatory factor analyses were conducted 
to identify the main groups of online information and opinion search behaviors. 
Independent-sample t-tests were performed in order to analyze generation differences in 
preferences towards online information and opinion search behaviors. For the statistical 
analyses, SPSS 23 and AMOS 23 were used. The level of significance was set at 0.05. 
Further analysis on the scales’ reliability was conducted by calculating Cronbach’s 
alpha. When first calculated, the value of Cronbach’s alpha was 0.852. Items that can be 
extracted to increase the reliability of the scale have been examined. As a result of this 
evaluation, when seven items were dropped from the scale, the value of Cronbach’s 
alpha increased to 0.889 as overall indicating good reliability.  

4. Results 
4.1. Participants’ Characteristics 
The study carried out in Bursa is composed of a total of 515 participants 252 of 

whom were males and 263 females using the internet and doing online shopping (187 
participants from X generation, 328 from Y generation). When they are examined from 
the perspective of generations, the X generation was composed of 102 males and 85 
females; and the Y generation 150 males and 178 females. Examined the education 
status of the participants, the number of those with elementary school education was 38, 
high school education 84, university degree 368 and those with post-graduate education 
25 participants took part in the study.  When the education status of the participants are 
examined with regards to the participating generations, on the other hand, it was found 
that only all those with elementary education were comprised of the X generation (38 
individuals), only 76 of the those with high school education were from the X 
generation and 8 from the Y generation. It was also found that 68 participants of those 
with university degree were from the X generation and 300 from the Y generation. 5 of 
the individuals from the X generation and 20 from the Y generation had post-graduate 
education. 

4.2. Measures 
4.2.1. Internet Experience by Generation of Consumers  
Results of the Chi-Square tests for 2-sided sig. value indicate that there is a 

significant relationship between generation of consumers and their internet experiences 
(χ2 = 32.03, p=0.00, p < 0.05). In other words, H1 is supported. Members of the Y 
generation use the internet for longer than X generation, which is an indicator of 
internet experience (see Table 2).  
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Table 2. Internet Experience by Generation of Consumers 

  
 Less than 1  year 1–3 Years 3–5 Years 5–7 Years 7 Year and over Total 

X Generation 
n 20 44 42 28 53 187 

% 0,106 0,235 0,224 0,149 0,283 100 

Y Generation 
n 5 64 107 73 78 328 

% 0,015 0,195 0,326 0,222 0,237 100 
Chi- Square Tests 

 Value df 2-Sided Significance 
Pearson Chi-Square 32.03 5 0.00 

4.2.2. Online Information and Opinion Search Behaviors 

One of the fundamental purposes of this research is to establish which online 
information and opinion search behaviors are preferred by the X and Y generations of 
consumers. For this purpose, a varimax rotated exploratory factor analysis was carried 
by using the principle components technique. Before the exploratory factor analysis, the 
Cronbach's Alfa value of the scale was examined and it was seen that no variable 
existed within the scale that reduced the reliability. The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
measurement regarding the proficiency of sample was 0.875. This value is within the 
acceptable limits. The Barlett Sphericity Test results demonstrate that factor analysis 
can be used for these scale questions (χ2=5434.859; p=0.00). The varimax rotated 
principle components technique was used in order to test the validity of theory-based 
model. The factor analysis demonstrated that a consistent structure in which 25 
variables were collected under 6 factors. The exploratory factor analysis results showed 
that factor loadings were between 0,50 and 0,85. 6 factors (comprising nearly 63% of 
the total variation) whose eigenvalue were greater than 1 were found and these factors 
(according to their total variances) were named as price-value perception, avoiding 
risks, instant information and opinion acquisition, convenience, enjoyment and 
acquaintance/friend effect. The factors, the characteristics of these factors, the sub-
variables included in each factor and factor loadings are all illustrated in Table 3. The 8 
factors (Perceived risk, influence of others, price consciousness, ease of use, 
accidentally, it’s cool, to get information and saw on TV) in the original measure 
performed by Goldsmith and Horowitz (2006) are similar to the 6 factors in our study. 
However, the 6 factors in our study were named different from the factors in the 
original measure taking into account the items in the factors and the weight of the factor 
loadings. The factors of "to get information" and "saw on TV" were not found as a 
separate factor in our study. The differences are due to scale used in a different culture 
and items dropped from the scale. 
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Table 3: Factors and factor loadings 

Online information and opinion search behaviors 

Factors 
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1. Since a bad purchasing decision is likely to minimize 
my purchasing possibility, I do information/opinion 
search on the internet. 

 
0.680 

    

2. As I do not want to regret it due to my purchasing 
decision, I do information/opinion search on the 
internet. 

 
0.820 

    

3. Since it helps me to avoid a risky purchasing decision, 
I do information/opinion search on the internet.  0.782     

4. In order to obtain information about the goods, I wish 
to purchase from people who have already purchased 
it, I do information/opinion search on the internet. 

 
0.549 

    

5. Since obtaining information from the internet 
minimizes the risk of making bad choices, I do 
information/opinion search on the internet. 

 
0.726 

    

6. In order to make sure that the goods are worth 
purchasing, I do information/opinion search on the 
internet. 

 
0.508 

    

7. Since it helps me to find the cheapest goods, I do 
information/opinion search on the internet. 0.714      

8. In order to compare the prices of the goods of my 
interest, I do information/opinion search on the 
internet. 0.662 

     

9. In order to get the best value for money, I do 
information/opinion search on the internet.  0.714      

10. Since it helps me to find goods offering best value for 
money, I do information/opinion search on the internet. 0.748      

11. In order to get the best quality goods available in the 
market, I do information/opinion search on the internet. 0.703      

12. Since it helps me to find and compare choices of 
highest quality goods, I do information/opinion search 
on the internet. 0.626 

     

13. As I am able to easily search for the goods of my 
interest regarding home, work and school, I do 
information/opinion search on the internet. 

  
 0.622 

  

14. Since using the internet (being online) is usually the 
easiest way of obtaining information, I do 
information/opinion search on the internet. 

  
 0.589 

  

15. When I come across a subject of self-interest while 
reading my e-mails, I do information/opinion search on 
the internet. 

 
 0.826 

   

16. When I come across a subject of interest while surfing 
the net, I do information/opinion search on the internet.   0.798    

17. While using the instant messaging, (such as Windows 
Live Messenger, Yahoo Messenger) when information 
of self-interest is sent to me, I do information/opinion 
search on the internet. 

 

 0.710 

   

18. When I am online and when information of self-
interest is sent to me, I do information/opinion search 
on the internet. 

 
 0.781 
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19. When I see the pictures of goods on the web pages or 
e-mails, I do information/opinion search on the 
internet. 

   
 0.653 

 

20. Since obtaining information on the internet is fun, I do 
information/opinion search on the internet.     0.788  

21. In order to obtain information about the goods of self-
interest from the people with positive and negative 
opinions, I do information/opinion search on the 
internet.  

   

 0.618 

 

22. Since my friends successfully search for information 
on the internet,   I do information/opinion search on the 
internet.  

   
 

 
0.826 

23. Since other people think that searching for information 
on the internet is useful, I do information/opinion 
search on the internet. 

   
 

 
0.859 

24. Since I am able to obtain information on the internet 
with little effort, I do information/opinion search on the 
internet. 

   
0.746 

  

25. Since the information I need is easy to access for me, I 
do information/opinion search on the internet.    0.797   

Eigenvalues 7.585 2.549 1.668 1.413 1.248 1.186 
Variation 30.341 10.199 6.673 5.655 4.995 4.746 

When the factors obtained as a result of exploratory factor analysis and the sub-
variables related to these factors are examined, it is seen that price-value perception 
accommodated nearly 30% of the total variation.  This factor had 6 sub variables, and of 
these factors, the factor that had the highest factor loading had the variable “Since it 
helps me to find goods offering best value for money, I do information/opinion search 
on the internet” (Factor loading = 0.748). The other sub variables of “In order to get the 
best value for money, I do information/opinion search on the internet” (Factor loading = 
0.714) and “Since it helps me to find the cheapest goods, I do information/opinion 
search on the internet” (Factor loading = 0.714) were those that had the highest share. 
The factor of avoiding risks was composed of 6 sub variables and explicated nearly 
10% of the total variation.  The sub variables of “As I do not want to regret it due to my 
purchasing decision, I do information/opinion search on the internet” (Factor loading = 
0.820) and “Since it helps me to avoid a risky purchasing decision, I do 
information/opinion search on the internet” (Factor loading = 0.782) were the ones that 
had the highest share in this factor. The instant information and opinion acquisition 
factor was composed of the sub variables of “When I come across a subject of self-
interest while reading my e-mails, I do information/opinion search on the 
internet"(Factor loading = 0.826) and “When I come across a subject of interest while 
surfing the net, I do information/opinion search on the internet" (Factor loading = 
0.798) had the highest shares in this factor and this factor explicated nearly 7% of the 
total variation. The factor of convenience explicated nearly 5.7% of the total variation 
and was comprised of four sub variations. “Since the information I need is easy to 
access for me, I do information/opinion search on the internet” (Factor loading = 0.797) 
and “Since I am able to obtain information on the internet with little effort, I do 
information/opinion search on the internet” (factor loading = 0.746) sub variables had 
the highest shares in this factor. The enjoyment factor was composed of the sub 
variables of "Since obtaining information on the internet is fun, I do 
information/opinion search on the internet" (Factor loading = 0.788) "When I see the 
pictures of goods on the web pages or e-mails, I do information/opinion search on the 
internet " (Factor loading = 0.653) and  "In order to obtain information about the goods 
of self-interest from the people with positive and negative opinions, I do 
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information/opinion search on the internet" (Factor loading = 0.618), and explicated 
nearly 5% of total variation. The acquaintance/friend effect factor explicated nearly 
4.8% of the total variation together with the sub variables of “Since other people think 
that searching for information on the internet is useful, I do information/opinion search 
on the internet” (Factor loading = 0.859) and “Since my friends successfully search for 
information on the internet,   I do information/opinion search on the internet” (Factor 
loading = 0.826). 

The structure coherence of the scale used for the analysis was also tested by 
confirmatory factor analyses. The six-factor confirmatory factor analysis was 
performed. We used the confirmatory factor analysis in order to simultaneously 
evaluate the relations of each item with the factor representing the construct they were 
supposed to measure and to determine whether these six factors together represent a 
valid structure. Confirmatory factor analysis was conducted to determine the validity of 
the scale when a scale was applied in a different culture.  

In the study, the values of skewness and kurtosis of the data were examined and it 
was seen that the data showed normal distribution. The skewness and kurtosis values of 
the factors were as follows; Price-value perception (skewness= -.759; kurtosis= .380), 
avoiding risks (skewness= -.770; kurtosis= .527), instant information and opinion 
acquisition (skewness= -.778; kurtosis= .662), convenience (skewness= -.618; kurtosis= 
.061), enjoyment (skewness= - .322; kurtosis= -.161), acquaintance/friend effect 
(skewness= -.388; kurtosis= -.427). The values of skewness and kurtosis between the 
values of -1,5 and +1,5 were within the required limits (Tabachnick and Fidel, 2012). 
As a result of the analysis carried out in AMOS 23 program, it was seen that some 
modifications have to be made. It was found that the coherence indexes of the scale 
before modification were χ2/df=3,60, root mean square error of approximation 
(RMSEA)= 0.07, root mean square residual (RMR)= 0.06, goodness of fit index (GFI)= 
0.87, comparative fit index (CFI)= 0.87, p= 0.001. It was found that the coherence 
indexes of the scale after modification were χ2/df= 2.96, root mean square error of 
approximation (RMSEA)= 0.06, root mean square residual (RMR)= 0.06, goodness of 
fit index (GFI)= 0.90, comparative fit index (CFI)= 0.90, p= 0.001. In the literature, the 
accepted values of these indices are χ2/df ≤ 3; GFI > .90; CFI > .90; 0.05 < RMSEA < 
0.08 (Baumgartner and Homburg, 1996; Iacobucci, 2010; Weston and Gore, 2006). The 
results of the confirmatory factor analysis show a good fit. 

4.2.3. The relationship between online information and opinion search 
behaviors and generations 

In this study, it was examined whether there were significant differences in online 
information and opinion search behaviors based on generation; a t-test analysis was 
used to reveal in which online information and opinion search behaviors differences 
were found among the behaviors analyzed. The means of the behaviors likely to be 
preferred in online information and opinion search behaviors based on generation used 
in the t-test are illustrated in Table 4. Looking at Table 4, the Y generation, when 
compared to the X generation, generally preferred " In order to compare the prices of 
the goods of my interest, I do information/opinion search on the internet", " Since using 
the internet (being online) is usually the easiest way of obtaining information, I do 
information/opinion search on the internet", " Since the information I need is easy to 
access for me, I do information/opinion search on the internet”, “While using the instant 
messaging, (such as Windows Live Messenger, Yahoo Messenger) when information of 
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self-interest is sent to me, I do information/opinion search on the internet”, “When I 
come across a subject of self-interest while reading my e-mails, I do 
information/opinion search on the internet” and “When I come across a subject of 
interest while surfing the net, I do information/opinion search on the internet” more; the 
X generation preferred “Since it helps me to avoid a risky purchasing decision, I do 
information/opinion search on the internet” and "In order to obtain information about 
the goods I wish to purchase from people who have already purchased it, I do 
information/opinion search on the internet " more. When the averages of the responses 
obtained are generally examined, it is clearly seen that the online information and 
opinion search behavior averages of the Y generation are higher in comparison to the X 
generation. 

Table 4. Online Information and Opinion Search Behaviors by Generation of 
Consumers 

Online Information and Opinion Search Behaviors by X and Y Generation of 
Consumers 

Means a 
X 

Generation 
Y 

Generation 
1. Since a bad purchasing decision is likely to minimize my purchasing possibility, I 

do information/opinion search on the internet. 
3.62 3.91 

2. As I do not want to regret it due to my purchasing decision, I do 
information/opinion search on the internet. 

3.65 3.76 

3. Since it helps me to avoid a risky purchasing decision, I do information/opinion 
search on the internet. 3.71 3.68 

4. In order to obtain information about the goods, I wish to purchase from people 
who have already purchased it, I do information/opinion search on the internet. 

3.88 3.71 

5. Since obtaining information from the internet minimizes the risk of making bad 
choices, I do information/opinion search on the internet. 

3.61 3.80 

6. In order to make sure that the goods are worth purchasing, I do 
information/opinion search on the internet. 

3.42 3.78 

7. Since it helps me to find the cheapest goods, I do information/opinion search on 
the internet. 

3.76 3.76 

8. In order to compare the prices of the goods of my interest, I do 
information/opinion search on the internet. 

3.81 4.07 

9. In order to get the best value for money, I do information/opinion search on the 
internet. 

3.63 3.89 

10. Since it helps me to find goods offering best value for money, I do 
information/opinion search on the internet. 

3.71 3.84 

11. In order to get the best quality goods available in the market, I do 
information/opinion search on the internet. 

3.43 3.77 
 

12. Since it helps me to find and compare choices of highest quality goods, I do 
information/opinion search on the internet. 

3.73 3.85 
 

13. As I am able to easily search for the goods of my interest regarding home, work 
and school, I do information/opinion search on the internet. 

3.95 3.97 
 

14. Since using the internet (being online) is usually the easiest way of obtaining 
information, I do information/opinion search on the internet. 

3.54 4.01 

15. When I come across a subject of self-interest while reading my e-mails, I do 
information/opinion search on the internet. 

3.04 3.82 
 

16. When I come across a subject of interest while surfing the net, I do 
information/opinion search on the internet. 

3.30 3.81 

17. While using the instant messaging, (such as Windows Live Messenger, Yahoo 
Messenger) when information of self-interest is sent to me, I do 
information/opinion search on the internet. 

2.95 3.63 

18. When I am online and when information of self-interest is sent to me, I do 
information/opinion search on the internet. 

3.41 3.77 

19. When I see the pictures of goods on the web pages or e-mails, I do 
information/opinion search on the internet. 

3.03 3.14 
 

20. Since obtaining information on the internet is fun, I do information/opinion 
search on the internet. 

3.29 3.28 
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21. In order to obtain information about the goods of self-interest from the people 
with positive and negative opinions, I do information/opinion search on the 
internet.  

3.67 3.80 
 

22. Since my friends successfully search for information on the internet,   I do 
information/opinion search on the internet.  

3.14 3.23 
 

23. Since other people think that searching for information on the internet is useful, I 
do information/opinion search on the internet. 

3.29 3.27 
 

24. Since I am able to obtain information on the internet with little effort, I do 
information/opinion search on the internet. 

3.63 3.90 

25. Since the information I need is easy to access for me, I do information/opinion 
search on the internet. 

3.97 4.11 
 

a 1. Strongly disagree, 2. Disagree, 3. Neutral, 4. Agree, 5. Strongly agree 

When the t-test analysis was applied to the hypothesis formed, the three behaviors 
(factors) in online information and opinion search displayed differences in terms of 
generation. Looking at Table 5, since 2-sided sig. values of these, three features were 
<0.05, the H2 hypothesis was accepted. In other words, no significant generation-based 
differences amongst consumers were found in the other behaviors apart from those of 
three. 
Table 5. T-Test Results about Online Information and Opinion Search Behaviors 

by X and Y Generation of Consumers 
 
Online Information and 
Opinion Search 
Behaviors 

 
t 

 
df 

 
Sig. 

(2-tailed) 

 
Mean 

Difference 

 
Std. Error 
Difference 

95 % Confidence 
Interval of the 

difference 
Lower Upper 

Price-Value Perception -1.68 513 0.093 -0.12 0.07 -0.27 0.02 
Avoiding Risks -2.63 513 0.009 -0.19 0.07 -0.33 -0.05 
Instant Information and 
Opinion Acquisition  -3.27 

513 
0.001 -0.23 0.07 -0.36 -0.09 

Convenience -7.16 513 0.000 -0.59 0.08 -0.75 -0.42 
Enjoyment -0.95 513 0.342 -0.07 0.08 -0.22 0.08 
Acquaintance/Friend Effect -0.35 513 0.723 -0.03 0.09 -0.21 0.15 

5. Conclusion 
Customer segmentation is a quite important marketing practice in the success of 

businesses. It is because understanding the consumers’ behaviors in different consumer 
segments makes significant contributions to development of strategies that will make it 
possible to reach out to the consumers in the targeted segment (Barnes et al., 2007: 72). 
Therefore, knowing the information search behaviors of consumers also has a 
significant role to play in the development of appropriate strategies in the relevant 
segment.  (Laroche et al., 2004: 62). In this sense, knowing the behaviors of generations 
with different characteristics and consumer behaviors is crucially important for the 
marketing strategies and practices to be developed by the marketing managers. 

In the present study, it was examined whether there were differences in online 
information and opinion search behaviors of the X and Y generations; and if there were, 
which factors were responsible for these differences.  In the study, first of all, the 
relationship between the generations that the consumers belonged to and their 
experiences of internet use was investigated.  As a result of our analyses, it was found 
that a statistically significant difference existed between the X and Y generations with 
regards to their experiences of internet use. When the data were analyzed, it was seen 
that Y generation’s experiences of internet use was greater in comparison to those of X 
generation. This particular result is compatible with the information made available in 
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the studies (Behrstock–Sherratt and Coggshall, 2010; Simões and Gouveia, 2008) in the 
relevant literature that the Y generation was more involved in the internet in their daily 
lives than the X generation. The experience of internet use is related with consumers’ 
information search behaviors. For instance, according to the study carried out by Ward 
and Lee (2000), it was found that as the individuals’ experiences of internet use 
increased, they searched for alternative information sources more and relied on brand 
names less. According to Darley et al.’s study, (2010), on the other hand, search 
behavior was influenced by individuals’ internet use (experience) and interaction with 
the internet. Darley et al. (2010) recommended that in order to comprehend this 
interaction, psychological, socio-cultural and environmental factors should be 
introduced. In the present study, factors such as interest, type of goods (for instance 
experience, research concrete-abstract, simple-complex and high-low risk), personality 
(taking risks, cognitive risk), obtaining information, processing information and belief 
systems were dealt with as important moderators.  

Since consumers of the Y generation use the internet, social media and mobile 
phones much more, the internet in general is defined as the media of young people. In 
this sense, the Y consumers who are the young consumers of today are in the early 
adopters segment of online shopping (Sorce et al., 2005: 122). Therefore, electronic 
commerce practices such as offer of online shopping opportunities on the online sites 
and news bulletins and sale advertisements communicated via e-mails are effective in 
reaching out the Y generation (Ng’ang’a, 2012). Therefore, if the marketing managers 
wish to successfully reach out this segment of the market, they should emphasize the 
issues such as transparent business approach and online access (Marketing to 
Generation Y, 2010).  

In the present study, the scale questions regarding the online information and 
opinion search behavior of consumers were initially subjected to factor analysis. As a 
result of the analysis, the online information and opinion search behavior of consumers 
were collected under 6 factors. Therese factors were called; price-value perception, 
avoiding risks, instant information and opinion acquisition, convenience, enjoyment and 
acquaintance/friend effect. All these 6 factors obtained are compatible with the results 
of the study carried out by Goldsmith and Horowitz (2006). It was investigated by the t-
test analysis whether the online information and opinion search behavior of the 
consumers in the X and Y generations differed.  As a result of the analyses, it was 
concluded that the factors of avoiding risks, instant information and opinion acquisition 
and convenience were statistically different based on generations. When the averages of 
the X and Y generations regarding these factors are examined, it is seen that with 
regards to the three factors, the Y generation, in comparison to the X generation, did 
more search to avoid risks, were more inclined for instant information and opinion 
acquisition and found online information search easier. This particular result obtained in 
relation to avoiding risks is similar to those of previous studies done on this subject. For 
instance, in their study, Forsythe and Shi (2003) found that those who did online 
shopping perceived various in internet shopping. Similarly, in their study in which they 
dealt with convenience and internet shopping behavior, Bhatnagar et al. (2000) 
concluded that the convenience perceived by the consumer towards internet shopping 
had a positive impact over the online purchasing behavior of consumers. The risks 
affecting the internet shopping behavior in Bhatnagar and friends’ study were the risk of 
goods category and financial risk. The study concluded that both risks in general 
diminished consumers’ online purchasing possibility. Depending on the significance of 
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the purchasing decision, consumers may use personal and non-personal sources and 
their own experiences to minimize the risks (Barber et al., 2009). This particular result 
obtained in this research is the most important finding that should be considered by the 
marketing managers especially if the consumer segment of the Y generation is targeted. 
As it was also pointed out by Bei et al. (2004), the perceived convenience, perceived 
ease of use and the use of online information sources is positively related with online 
information use. Therefore, in addition to offering more information over the internet, 
the marketing managers should also provide more opportunities where the consumers 
have discussions and share their experiences. Moreover, considering the perceived 
convenience and usefulness factors, the web sites should be designed in a user-friendly 
manner. Besides, the marketing managers should also consider the traditional sources of 
information, and take the online information into consideration together with the other 
information searched by the consumers. The subjects of technology and trust are also 
related with online consumer behaviors. For instance, in their study in which they 
investigated consumers’ intentions to purchase goods from online shops from a the 
technology and trust-oriented perspective, Heijden et al. (2003) pointed out that trust-
antecedent was the perceived risk and technology-antecedent was ease of use, and found 
that these factors had a direct impact over consumers’ online shopping behavior. In their 
study in which they investigated the factors affecting consumers’ intentions towards 
online shopping, Chiang and Dholakia (2003) found that the convenience factor 
positively affected consumers’ intentions towards online shopping. Since the consumers 
perceive offline shopping to be inconvenient, they are likely to turn to online shopping. 
In our study, the differences regarding the factors of instant information and opinion 
acquisition and convenience between the generations have similarities with the previous 
studies cited above and the results of the Ekici and Uçak (2012).  In their study in which 
they investigated the internet search behavior of elementary school pupils, Ekici and 
Uçak (2012) also pointed out that elementary school pupils used the internet primarily 
to access online information and used it to do intensively. Furthermore, it was found in 
this study that the elementary school pupils perceived the internet as a medium where 
current, easily-accessible and all kind of information was available. 

The results of this study regarding whether consumers’’ online information and 
opinion search differed based on X and Y generations is significant since there is a gap 
in the relevant literature about it and this study aims to fill in this gap. The closest 
studies to this subject are those related to the age of the consumers. For instance, in their 
study in which they examined the relationship between the attitude towards online 
shopping and age Sorce et al. (2005:131) pointed out that different marketing 
approaches should be implemented for the different consumer age segments. 
Accordingly, older consumers should be initially directed towards obtaining online 
information; the younger consumers, on the other hand, should be directed to make 
online purchases (Sorce et al., 2005: 131). In their study in which they investigated the 
perceived benefits of online shopping and consumer characteristics, Dholakia and 
Uusitalo (2002) found that the younger consumers in comparison to older consumers 
had motives towards more hedonic and utilitarian benefits for online shopping. The 
researchers should also deal with the social-cultural changes to see whether differences 
in the age factor considered as an important for traditional market segmentation 
stemmed from the differences between the generations. This kind of information might 
be beneficial for the marketing strategies that will enable the current lines of goods to be 
adoptable to the markets of the future (Phillips and Sternthal, 1977: 453). 
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In this study, even though there was no difference between the X and Y 
generations with regards to the enjoyment factor, the marketing managers should take 
into consideration this factor as well in their marketing decision and practices. For 
instance, in their study regarding consumers’ online information search, Maity et al. 
(2012) found that the enjoyment factor mediated the relationship between search efforts 
and satisfaction. Therefore, the marketing managers should make efforts for the 
customers to gain more experience on website enjoyment. 

One of the important issues in the online information search behavior is related 
with the information credibility on the internet. The internet users might use numerous 
criteria in assessing the information credibility on the web. At this point, the credibility 
of information available on the web, the credibility of the web/internet itself as media, 
the credibility of specific message, blog etc. and the credibility of the web sites as a 
whole can all be used in the assessment of the users. The internet users do not want to 
make huge efforts in order to assess the credibility of the online information and attach 
great importance to the professional website design in credibility assessments (Metzger, 
2007). Therefore, it will be beneficial for the businesses if the marketing managers pay 
attention to the design and quality their web sites. 

Another field that has grown tremendously today is the social media. The 
marketing managers should deal with the characteristics of generations and their 
behaviors of social media use. For instance, in their study in which they investigated the 
online social network web site addition of the consumers in the Y generation, Nusair et 
al. (2013) found that the perceived utility and trust were positively related with affective 
and calculative addition. Therefore, the marketing managers in the sector should try to 
find ways to strengthen the emotional bond between the users of the Y generation and 
online social network sites. In this sense, the benefits to be gained by the Y generation 
while using the online social network websites should be focused on; the groups with 
similar fields of interest should be provided more information about the destination or 
about the company and the use of these tools should be made more fun to use.  

The internet offers consumers many different ways to share their personal 
experiences and opinions with other consumers.  At this point, opinion platforms are an 
important information medium that has significant impact over consumers’ purchasing 
and communication behavior. This particular situation offers businesses many 
opportunities as well as posing some risks (Hennig-Thurau and Walsh, 2003: 64-66). 
Today, the importance of the social media that has begun to be one of the most 
important sources of information may also differ from sectoral perspective. For 
instance, the importance of social media in the field of online tourism has been 
increasing more and more. This particular situation seems to be one of the problems the 
tourism businesses that provide information in a traditional way will face. Therefore, 
tourism businesses should make efforts to be included in various online sources such as 
both in the social media web sites (such as TripAdvisor, VirtualTourist db.), and in blog 
sites and social network sites. They should constantly keep track of the dynamics of the 
technology (Xiang and Gretzel, 2010: 186). The necessity to exist on various online 
social media tools is also clearly seen in the results of the research carried out Bickart 
and Schindler (2001). In their study in which they examined the internet forums as 
consumer information source in a 12-week-period in a student sampling, Bickart and 
Schindler (2001) found that the consumers who obtained information from online 
debate forums were more interested in the topics of goods than the customers who 
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collected information from the sources set up by the marketers. This particular result 
reveals that there is a need to support the development of online communities within the 
business web sites by the companies in order to draw more interest in the categories of 
goods. Businesses can support it by creating links to the goods-category forums in their 
own web sites. 

Interpersonal online influence and electronic word of mouth (e-Wom) is an 
important aspect of electronic commerce and one of the most important information 
source used by the consumers in their decisions to make a purchase (Litvin et al., 2008). 
E-wom can have a greater impact over consumers’ goods assessments, attitudes and 
decisions in comparison to the traditional marketing communications (Brown et al., 
2007). The purposes of consumers’ online search of others’ opinions can be arranged 
as; minimizing the risks in making a purchase, purchasing goods and/or services at a 
cheaper price and having easy access to information (Goldsmith and Horowitz, 2006).  

Since the internet is perceived to be a powerful tool for consumers’ information 
search, the marketing managers are very interested in understanding the relationship 
between consumers’ use of the internet for information search and choosing the channel 
to make the financial purchase (for instance traditional channel or the internet channel). 
In their study regarding this subject, Shim et al. (2001) found that the intention to search 
for online paved the way for intention to make a purchase by means of the same media. 
Therefore, information search and the channel chosen for it should be considered as an 
extremely significant factor aimed at choosing the method of purchase. Therefore, 
online sellers should not regard the decision for doing an online search and making an 
online purchase as an independent process. 

As it is the case in every research, the present research also has some limitations. 
The present study only included the consumers in the X and Y generations. Reasons 
such as costs and time factor caused the number of participants not to be as high as 
expected. In future studies, working with a more comprehensive sampling and taking 
the sectoral differences into consideration will help consumers’ information and opinion 
search behavior to be understood better. Besides, the future studies can also consider the 
web site quality and design based on generations. 
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Bu çalışmada, Cameron-Freeman örgüt kültürü türleri ekseninde Türkiye'deki 
devlet üniversitelerinin genel kültürel profilinin tanımlanması, bilgi güvenliği 
prensipleri temelinde akademik personelin bilgi güvenliği algısının ortaya konması ve 
korelasyon analizi ile örgüt kültürü türleri ve bilgi güvenliği algısı ilişkisinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, Türkiye’deki 106 devlet üniversitesinin 3.023 
akademik personelinden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Anketin Cameron ve 
Freeman örgüt kültür türlerine ilişkin soruları, Cameron ve Quinn (2006) tarafından 
geliştirilen Örgütsel Kültür Değerlendirme Aracı dikkate alınarak hazırlanmıştır. 
Anketin bilgi güvenliği algısına ilişkin sorularının hazırlanmasında da, Chang ve Lin 
(2007) tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır. Veri analizinde IBM SPSS 21 
paket programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, hiyerarşinin Türkiye'deki 
devlet üniversitelerinin genel kültürel profilinde baskın olduğu ve erişilebilirlik algısı 
düzeyinin diğer bilgi güvenliği prensipleri algılarına göre yüksek çıktığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca örgüt kültürü türleri ile akademik personelin bilgi güvenliği algısı 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ve orta düzeyde pozitif ilişki gözlemlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Rekabetçi Değerler Modeli, Bilgi Güvenliği, Bilgi 
Güvenliği Prensipleri 

Abstract 

In this study, defining the overall cultural profile of the government universities 
in Turkey on the axis of Cameron-Freeman organizational culture types, presenting  the 
academicians' perception of information security based on the principles of information 
security and investigating the relationship between the organizational culture types and 
the perception of information security by correlation analysis were aimed. In research, 
data were gathered from 3.023 academicians of 106 government universities in Turkey 
via survey method. Questions about the Cameron and Freeman organizational culture 

DOI: 10.20491/isarder.2016.221



 
 

E. Aktan – B. Aydıntan 8/4 (2016) 324-344 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

325 

types were prepared using the Organizational Culture Assessment Instrument developed 
by Cameron and Quinn (2006). In preparing the questions about the perception of 
information security, the scale developed by Chang and Lin (2007) was used. In data 
analysis, SPSS 21 package program was used. According to the findings, in overall 
cultural profile of the government universities in Turkey it was concluded that hierarchy 
was dominant culture and the perception level of availability was greater than other 
principles' perception of information security. Moreover, in between the organizational 
culture types and the academicians' perception of information security, statistically 
significant, positive and moderate level relationship was observed. 

Keywords: Organizational Culture, Competing Values Approach, Information Security, 
Principles of Information Security 

1. Giriş 
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında, son yıllarda yaşanan büyük gelişmeler 

neticesinde tüm örgütsel iş süreçlerinde bilgiye olan bağımlılık artmaktadır. Bu durum, 
bilgiyi önemli bir stratejik kaynak durumuna getirmekte ve bilgi güvenliğinin 
sağlanması ihtiyacını doğurmaktadır. Bilgi güvenliğin amacı bilgi, donanım, yazılım ve 
çalışanlar gibi değerli varlıkların korunmasıdır. Bilgi güvenliğinin etkin bir şekilde tesis 
edilmesi için güvenlikle alakalı risklerin anlaşılması, bu kapsamda uygun kontrollerin 
geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Çalışanlar kontrolleri ne derece 
uygulayabiliyorlarsa örgütteki bilgi güvenliği seviyesi de o derece artacaktır. Şayet 
çalışanlar kontrol ve prosedürlerin neden uygulandığını ve neyi hedeflediğini 
anlayamıyorlarsa en iyi şekilde tasarlanmış olsalar dahi teknik kontrol ve 
prosedürlerden istenilen fayda elde edilemeyecektir (Woodhouse, 2007, s. 767). 
Danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers tarafından 2004'te yürütülmüş bilgi 
güvenliği ihlallerini konu alan anket çalışmasında da bir çok güvenlik ihlalinin 
teknolojik eksikliklerden ziyade insan hatalarından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır 
(Veiga ve Eloff, 2007, s. 362). Son zamanlarda örgüt içi kaynaklı bilgi güvenliği 
tehditlerinin, sayıca örgüt dışı kaynaklı olanlarının önüne geçtiği görülmekte ve bu 
durum bilgi güvenliğinin, teknolojik çözümlerin yanı sıra insan faktörünü de kapsadığı 
gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. 

Bilgi güvenliği, teknolojiyi, süreçleri ve insanları kapsamaktadır. Şifreleme 
sistemleri, anti virüs yazılımları, kimlik doğrulama mekanizmaları ve güvenlik duvarları 
gibi teknik çözümler, bilgiye karşı oluşabilecek tehditlerin azaltılmasında tek başına 
yetersiz kalmaktadır. Bilgi güvenliği ilk aşamalarda, bilgi teknolojileri ortamının 
korunmasında daha çok teknik bir yaklaşım olarak nitelendirilmekteydi. Örgütlerdeki 
teknik vasıflı kişiler zamanla, bilgi güvenliğinde yönetimin önemli bir rol oynadığının 
ve üst yönetimin de bilgi güvenliği süreçlerine dâhil edilmesi gerektiğinin farkına 
vardılar. Bu durum, bilgi güvenliğinin örgütsel yapı ile bütünleşmesi aşamasına geçişi 
sağlamış oldu. Bu aşamayla birlikte daha önceleri ihmal edilen insan faktörü, öncelikle 
adreslenmesi gereken büyük bir bilgi güvenliği tehdit kaynağı olarak algılanmaya 
başlandı. Bilgi güvenliğinde gelinen son aşamada ise bilgi güvenliğinin, günlük 
faaliyetlerle ve çalışanların iş yapış şekilleriyle bütünleşmesinin gerekli olduğu 
vurgulanmaktadır (Veiga ve Eloff, 2007, ss. 361-362). Güvenlik çözümleri ve 
yönetimin desteğiyle bütünleşen bir kültürel değişim olmadığı müddetçe teknolojik 
çözümlerden istenilen fayda elde edilememektedir. Üst yönetim desteğinin azalmasıyla 
birlikte güvenlik politikalarının uygulama seviyesinde de düşüş görülmektedir (Knapp 
ve Ford, 2006, s. 34).  
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Örgütlerin sahip olduğu kültür türleriyle çalışanların bilgi güvenliği algısı 
arasındaki ilişkinin düzeyi, bilgi güvenliği uygulamalarında başarıyı elde etmede üst 
yönetime rehber niteliği taşıyacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde örgüt kültürü, bilgi 
güvenliği başarımının sağlanmasında stratejik bir öneme sahip olmaktadır. Bu 
çerçevede mevcut araştırma, Türkiye'deki devlet üniversitelerinin genel kültürel 
profilini tanımlamayı, akademik personelin bilgi güvenliği prensipleri temelinde algı 
düzeyinin ortaya konmasını ve örgüt kültürü türleri ile akademik personelin bilgi 
güvenliği algısı arasındaki ilişkinin varlığını tespit etmeyi amaçlamaktadır.  

2. Örgüt Kültürü 
Bireylerin ve örgütlerin davranışlarını etkileyen birçok kültür seviyesi mevcuttur. 

En geniş kültür seviyesi dinî, kıtasal, ülkesel vb. farklılıklar temelinde oluşmaktadır. 
Davranışları etkileyen bir alt genel kültürel seviye ise cinsiyet, meslek, sektör, kırsal ve 
kentsel yaşam alanı vb. farklılıklar temelinde oluşan alt grupların kültürel özelliklerini 
yansıtmaktadır. En alt dar kapsamlı kültürel seviye ise örgütün kişiliğini ortaya çıkaran 
örgütün değerlerini, baskın liderlik özelliklerini, dilini, sembollerini, prosedürlerini, 
rutin iş süreçlerini ve başarıyı nasıl tanımladığını ortaya koymaktadır. Örgüt içindeki 
fonksiyonel bölümler, üretim grupları, hiyerarşik seviyeler veya takımlar da kendilerine 
özel alt kültürleri oluşturmaktadır (Cameron ve Quinn, 2006, s. 17).  

Örgüt kültürü, örgüt üyeleri arasında paylaşılan inanç ve beklentiler örüntüsüdür. 
Bu inanç ve beklentiler, örgüt içindeki bireylerin ve grupların davranışlarını önemli 
ölçüde şekillendiren normları oluşturmaktadır (Schwartz ve Davis, 1981, s. 33). Benzer 
bir ifadeyle örgüt kültürü "bireylerin örgütün işleyişini anlamalarına yardımcı olan ve 
böylelikle onlara örgütteki davranış normlarını gösteren paylaşılmış değerler ve 
inançlar örüntüsü" olarak tanımlanmaktadır (Deshpande ve Webster, 1989, s. 4). 

Örgüt kültürü, grupların dış çevreyle uyum ve iç çevreyle bütünleşme süreçlerinde 
karşılaştıkları problemleri çözmeye çalışırken elde ettikleri, keşfettikleri, geliştirdikleri 
temel varsayımların bütünüdür. Bu varsayımlar geçerlilikleri kabul edildiği ölçüde 
karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılmaya devam edilmekte ve gruba dâhil olan 
yeni bireylere bu problemlerle karşılaşmaları hâlinde nasıl algılanılması, düşünülmesi 
ve hissedilmesi gerektiğini gösteren doğru birer yol haritası olarak aktarılmakta ve 
öğretilmektedir (Schein, 1984, s. 3).  

 
Şekil 1. Örgüt Kültürü Katmanları  

Kaynak: Schein, 1984, s. 4 
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Şekil 1'de görüleceği üzere örgüt kültürü üç farklı katmanda analiz edilmektedir. 
Başlangıç katmanı görülebilir dokular (yaratılar) olup, örgütün yapısal çevresini, 
mimarisini, teknolojisini, ofis yerleşim düzenini, çalışanların giyim tarzını, görülebilir 
ve duyulabilir davranış örüntülerini, sözleşmeler, kontratlar gibi dokümanları, çalışan 
oryantasyonunda kullanılan materyalleri ve hikâyeleri yansıtmaktadır. Bu seviyedeki 
kültür ögelerinin elde edilmesi kolay fakat yorumlanması zordur. Bireylerin neden 
süregelen şekilde davranış sergilediklerini analiz edebilmek için ise ikinci katmana yani 
davranışları şekillendiren değerlere bakılması gerekmektedir. Fakat değerlerin doğrudan 
gözlemlenebilmesi zor olup, değerlerin ne anlama geldiği, kilit örgüt üyeleriyle 
yapılacak görüşmeler ve yaratıların analizi ile elde edilebilmektedir. Bireylerin 
davranışları altında yatan esas sebepler ise gizli ve bilinçaltı ögeler olup, bu ögeler 
üçüncü katmandaki temel varsayımlara dayanmaktadır. Kültürü gerçekten anlayabilmek 
ve grupların değerlerini bütünüyle kavrayabilmek için, grup üyelerinin nasıl 
algıladıklarını, düşündüklerini ve hissettiklerini belirleyen altta yatan bilinçaltı 
varsayımlara inmek gerekmektedir (Schein, 1984, ss. 3-4). 

2.1. Cameron ve Freeman Örgüt Kültürü Türleri Modeli 
Örgütsel kültür disiplininin geliştiği ilk aşamalarda kültür, örgütsel yaşamın 

sübjektif tarafını yansıtan bir kavram olarak algılanmakta ve nitel gözlem metotlarıyla 
ele alınmaktayken, son zamanlarda örgütsel kültür alanında yapılan çalışmalarda 
araştırmacılar nicel anket metotlarını uygulamakta ve karşılaştırılabilir kültür 
boyutlarını tanımlamaktadırlar (Denison, 1996, ss. 619-620). Nitel araştırmalar aşırı 
tanımlamayı amaç edinmekte olup, sunmuş olduğu avantajlar araştırmanın maliyet 
unsurunu da beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte nitel araştırma metotları 
örgütler arasında analitik karşılaştırma yapma olanağı da sunmamaktadır. Sonuç olarak, 
örgüt kültürü, örgüt kültürünün sistematik gözlemine olanak sağlayan güvenilir ve kolay 
yönetilebilir araçlarla ölçülemedikçe birçok önemli teorik soru cevapsız kalacaktır 
(Quinn ve Spreitzer, 1991, s. 116). Nicel metot savunucularının başında gelen 
araştırmacılardan Robert E. Quinn ve John Rohrbaugh (1981) tarafından geliştirilen, 
örgüt kültürünü ölçümleyen Rekabetçi Değerler Modeli (Competing Values Approach) 
Şekil 2'de gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. Örgütsel Etkinlik İçin Rekabetçi Değerler Modeli  

Kaynak: Quinn ve Rohrbaugh, 1983, s. 369 
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Örgütsel Etkinlik İçin Rekabetçi Değerler Modeli'nde örgütsel etkinliğin kriterleri  
içsel-dışsal, esnek-kontrollü ve araç (yöntem)-sonuç (amaç) olmak üzere üç ayrı 
rekabetçi değerler boyutunda sınıflandırılmıştır. İçsel-dışsal ve esnek-kontrollü 
eksenleri temel 2 boyutu göstermekte ve bu boyutlar, İnsan İlişkileri Modeli, Açık 
Sistem Modeli, İçsel Süreç Modeli, Rasyonel Amaç Modeli olmak üzere 4 ayrı modeli 
ortaya koymaktadır. Bir diğer ifadeyle, bu 4 modelin bütünleştirilmesi ile Örgütsel 
Etkinlik İçin Rekabetçi Değerler Modeli oluşmaktadır. Rekabetçi değer boyutlarının 
ilki içsel ve dışsal örgütsel odaklanma üzerine kuruludur.  İçsel bakış açısında örgütteki 
bireylere odaklanılmakta, bireylerin refahı ve gelişimine vurgu yapılmaktadır. Dışsal 
bakış açısında ise örgütün kendisine odaklanılmakta, örgütün refahı ve başarısı 
vurgulanmaktadır. İkinci rekabetçi değerler boyutu, örgütün esnek veya kontrollü bir 
yapıya sahip olup olmadığını göstermektedir. Esnek örgüt yapısında bireysel 
girişkenliklerin ve örgütsel uyumun önünü açan yenilik ve değişimden yana bir 
örgütten bahsedilirken, kontrollü örgüt yapısında ise örgütün  otoriter bir yönetim 
tarzına ve düzenli bir örgüt yapısına sahip olduğu yansıtılmaktadır. Üçüncü boyut ise 
planlama, hedef belirleme gibi önemli süreçlerde kullanılacak araçlara (yöntemlere) ve 
bu araçların kullanımı ile elde edilecek üretkenlik, kaynak temini gibi sonuçlara 
(amaçlara) odaklanmaktadır (Quinn ve Rohrbaugh, 1981, ss. 130-131; 1983, ss. 369-
370). 

Quinn ve Rohrbauh'un örgütsel etkinlik için geliştirmiş oldukları Rekabetçi 
Değerler Modeli, Cameron ve Freeman Örgüt Kültürü Türleri Modeli'nin temelini 
oluşturmaktadır. Şekil 3'te görülen Cameron ve Freeman Örgüt Kültürü Türleri 
Modeli'ndeki dört örgüt kültür türü, hiyerarşi, pazar, klan ve adhokrasi olarak 
tanımlanmaktadır. Her bir kültür türü 4 ana özellik çerçevesinde başlıca karakteristikler 
içermektedir. Örgüt kültür türlerini yansıtan bu 4 ana özellik, baskın özellikler, örgütsel 
liderlik, örgüte bağlılık ve stratejik vurgular olarak tanımlanmıştır (Cameron ve 
Freeman, 1991, s. 28).  

 
Şekil 3. Cameron ve Freeman Örgüt Kültürü Türleri Modeli  

Kaynak: Cameron ve Freeman, 1991, s. 29 
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Hiyerarşi: Şekil 3'ün sol alt çeyreğinde yer alan hiyerarşi kültürü, içsel 
devamlılık ve mekanik süreçler üzerine kurulu olup, formel işleyiş süreçlerine hâkim 
resmî ve katı bir çalışma ortamını yansıtmaktadır. Resmî prosedürler, çalışanların ne 
yapacağına yön vermektedir. Liderler iyi birer yönetici ve organizatör olarak 
görülmektedir. Hiyerarşik örgütler durağanlık ve verimlilik temalı kültüre hâkim olup, 
işlerin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi esastır. Resmî kural ve politikalar, 
örgüt bireylerini bir arada tutmaktadır (Cameron ve Quinn, 2006, s. 38). Hiyerarşilerde 
örgütü bir arada tutan temel bağ, kurallar, politikalar, prosedürler, anlaşılır 
tanımlamalar ve görevler temelli olup, stratejik vurgular arasında istikrar ve işlerin 
düzenli yürütülmesi yer almaktadır (Cameron ve Freeman, 1991, s. 30). 

Pazar: Şekil 3'ün sağ alt çeyreğinde yer alan pazar kültürü, dışsal konumlama ve 
mekanik süreçlere yönelikliği ifade etmektedir. Tedarikçiler, müşteriler, yükleniciler, 
ruhsat sahipleri, birlikler ve düzenleyiciler gibi dışsal çevreyle olan işlemlere 
odaklanılmaktadır. Merkezî karar verme, uzmanlaşılmış işler ve kurallarla içsel 
kontrolün sağlandığı hiyerarşik kültürün aksine pazar kültüründe işlemler öncelikle 
parasal işlemler gibi pazar mekanizmaları dikkate alınarak yürütülmektedir. Pazar 
kültürüne sahip örgütlerde rekabetçilik ve üretkenliğin elde edilmesinde, dışsal 
konumlamaya ve kontrole yüksek vurgu yapılmaktadır. Sonuç odaklı bir çalışma 
ortamının yansıtıldığı pazar kültüründe, liderler sağlam duruşlu ve titiz çalışan üretici 
ve rekabetçi birer yönetici olarak görülmektedir. Örgütü bir arada tutan bağ, kazanmaya 
verilen önemdir. Rekabetçi faaliyetler ve ulaşılması zor hedefleri elde etme, uzun 
dönemli örgüt stratejisinde yer almaktadır. Pazar payı ve pazara girme, başarı 
ölçütüdür. Rakipleri geçme ve pazar liderliği önemlidir (Cameron ve Quinn, 2006, ss. 
39-40). Pazarlarda örgütü bir arada tutan temel bağ, sonuç odaklılık,  üretim ve rekabet 
temelli olup, stratejik vurgular arasında rekabetçi avantaj ve pazar üstünlüğü elde etme 
yer almaktadır (Cameron ve Freeman, 1991, s. 30). 

Klan: Şekil 3'ün sol üst çeyreği klan kültürü olarak adlandırılmakta olup, bu 
kültür türünde içsel devamlılık ve organik süreçlere vurgu yapılmaktadır. Aile tipi 
örgüte olan benzerlikten dolayı bu kültür türüne klan denmektedir. Paylaşılan değerler 
ve hedefler, bireyler arası bağlılık, bireysel katılımcılık ve biz olma duygusu klan 
örgütleri betimlemektedir. İktisadi bir teşekkülden ziyade geniş bir aile algısı hâkimdir. 
Takım çalışması, çalışanların katılımcılığı ve örgüte duydukları sadakat, klan türü 
örgütlerin temel özellikleridir. Çalışanların kendilerinden çok şeyler paylaştığı 
arkadaşça kurulu bir çalışma ortamını yansıtan klan kültürü, geniş bir aile gibidir. 
Liderler, akıl hocası ve hatta anne baba figürü olarak görülmektedir. Sadakat ve 
gelenekler örgütü bir arada tutmakta olup, örgüte duyulan bağlılık yüksek seviyededir. 
Yüksek düzeyde örgüte olan bağlılık ve moralle elde edilecek kişisel gelişimden uzun 
dönemli kazanç elde etme vurgusu vardır. Başarı, içsel örgüt iklimi ve insan odaklı 
olarak tanımlanmaktadır. Klan örgütler, takım çalışması, çalışan katılımcılığı ve fikir 
birliği temelinde kuruludur (Cameron ve Quinn, 2006, ss. 41-43). Klanlarda örgütü bir 
arada tutan temel bağ, gelenekler ve kişiler arası uyum temelli olup, stratejik vurgular 
arasında insan kaynakları gelişimi, yüksek seviyede moral ve örgüte duyulan bağlılık 
yer almaktadır (Cameron ve Freeman, 1991, s. 30). 

Adhokrasi: Şekil 3'ün sağ üst çeyreğinde dışsal konumlama ve organik süreçler 
altında yer alan dördüncü kültür türü de adhokrasi olarak adlandırılmaktadır. Adhokrasi 
kelimesinin kökü İngilizce "ad hoc"a dayanmakta olup, geçici, özel amaçlı ve dinamik 
anlamlarına sahiptir. Adhokrasi örgütleri, genellikle uzay, yazılım geliştirme, 
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danışmanlık ve film yapımcılığı gibi endüstrilerde görülmektedir. Bu tür örgütler, 
yaratıcı ve yenilikçi olmaya ve doğan yeni fırsatlara çabuk uyum sağlamaya çalışır. 
Pazar ve hiyerarşilerin aksine, adhokrasilerde merkezî güç veya otorite ilişkileri 
bulunmamaktadır. Güç, sorunlarla karşılaşıldığı ana dayalı olarak bireyler veya görev 
takımları arasında iletilmektedir. Adhokrasi kültür türü, dinamizm, girişimcilik ve 
yaratıcı çalışma alanlarıyla tanımlanmaktadır. Çalışanlar, ellerini taşın altına koymaya 
ve risk almaya isteklidirler. Adhokrasi örgüt türünde liderler vizyon sahibi, yaratıcı ve 
risk odaklı olarak görülmektedir.  Örgütü bir arada tutan bağ, tecrübeye ve yenilikçiliğe 
olan bağlılıktır. Adhokrasilerin stratejik odak noktası, yeni bilgi, ürün ve servislere 
sahip olmada lider olabilmektir. Değişime ve karşılaşılabilecek yeni zorluklara hazır 
olmak önemlidir. Adhokrasi kültürünün uzun dönemli stratejileri arasında hızlı büyüme 
ve yeni kaynaklar elde etme yer almaktadır. Başarı, kendine özgü, orijinal ürün ve 
servisler üretmek ile tanımlanmaktadır (Cameron ve Quinn, 2006, ss. 43-45). 
Hiyerarşilerin aksine adhokrasilerde örgütü bir arada tutan temel bağ, girişimciliğe, 
esnekliğe ve risk almaya olan bağlılık temelli olup, stratejik vurgular arasında 
yenilikçilik, büyüme ve yeni kaynaklar elde etme yer almaktadır (Cameron ve Freeman, 
1991, s. 30). 

3. Bilgi Güvenliği 
Bilgi, kağıt üzerinde yazılı olabileceği gibi, elektronik ortamda depolanmış, 

elektronik veya normal posta yolu ile iletilmiş, filmlerde gösterimde ve konuşmalarda 
sözlü olmak üzere birçok formda bulunabilir. Paylaşılırken ve depolanırken hangi 
formda veya manada olursa olsun, bilgi uygun bir şekilde korunmalıdır. Bilgi ve bilgiyi 
destekleyen süreçler, sistemler ve bilgisayar ağları önemli iş varlıklarıdır. Örgütlerin 
bilgi sistemleri ve bilgisayar ağları artan bir şekilde, bilgisayar destekli dolandırıcılık, 
casusluk, sabotaj, vandalizm, yangın ve sel baskını gibi birçok kaynaktan gelebilecek 
güvenlik tehditleriyle karşılaşmaktadır. Bilgisayar virüsleri, bilgisayar korsanlarının 
faaliyetleri ve servis reddi (denial of service) saldırıları gibi birçok bilgi güvenliğini 
tehdit edici kaynaklar günümüzde gittikçe yaygın olmakta, saldırılar hırslı ve karmaşık 
bir hâl almaktadır. Bilgi sistemlerine ve servislerine bağımlılık, örgütleri güvenlik 
tehditlerine maruz bırakmaktadır (British Standard, 1999, s. 1).   

Bilgi güvenliği modeli, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlikten oluşmaktadır 
(Fussell, 2005, s. 2977). Başka bir ifadeyle bilgi güvenliği “elektronik ortamlarda 
verilerin veya bilgilerin saklanması ve taşınması esnasında bilgilerin bütünlüğü 
bozulmadan, izinsiz erişimlerden korunması için, güvenli bir bilgi işleme platformu 
oluşturma çabalarının tümüdür” şeklinde tanımlanmaktadır (Canbek ve Sağıroğlu, 
2006, s. 168). Bilgi güvenliği ile, bilgiye ve bilgi işleme kaynaklarına erişimin 
sağlanmasına paralel olarak sistem içerisinde bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün 
temin edilmesi hedeflenmektedir (Ryan ve Bordoloi, 1997, s. 138). 

Bilgi güvenliği çok boyutlu olmasına karşın, temel olarak üç bilgi güvenliği 
prensibinden söz edilmektedir: Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik. Temel bilgi güvenliği 
prensiplerine ek olarak, sorumluluk (izlenebilirlik) kavramı da bilgi güvenliği 
kapsamında ele alınmaktadır (Canbek ve Sağıroğlu, 2006, s. 170; Chang ve Lin, 2007, 
s. 444; Harris, 2013, s. 298; Kanday, 2012, s. 302; Türkiye Bilişim Derneği, 2006, s. 3).  

Gizlilik: Gizlilik, bilginin sadece yetkilendirilmiş kişilerin, varlıkların ya da  
süreçlerin erişimine açılmasıdır (British Standard, 1999, s. 1; Türk Standardı, 2006, s. 
4). Benzer bir ifadeyle, bilginin yetkisiz kişiler, programlar veya süreçler tarafından 
erişilemiyor olması gerekmektedir (Harris, 2013, s. 160). Bilgi sistemlerinin ve 
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iletişiminin kasıtlı veya yanlışlıkla yetkisiz kişilerin erişimine açılmasının engellenmesi 
için gizlilik korunuyor olmalıdır (Onwubiko ve Lenaghan, 2007, s. 246). Yani gizlilik 
ile "sadece siz görebilirsiniz" prensibine vurgu yapılmakta olup, erişim hakkının sadece 
yetkisi olanlarla sınırlandırılması ifade edilmektedir (Jones, 2004, s. 404).  

Bütünlük: Bütünlük, bilginin ve bilgi işleme metotlarının doğruluğunun ve 
tamlığının korunmasıdır (British Standard, 1999, s. 1). Bilgisayar ağlarının sunmuş 
olduğu servislerin tam, eksiksiz, tutarlı, güvenilir ve güncel olduğundan emin 
olabilmek, bütünlüğün korunmasıyla sağlanır (Onwubiko ve Lenaghan, 2007, s. 246). 
Bilgi, yetkisiz modifikasyonlardan korunmalı, tam ve eksiksiz olmalıdır. Bütünlüğü 
sağlayan güvenlik mekanizmalarında bilginin tamlığı ve yetkisiz olarak değiştirilmediği 
teyit edilmektedir. Örneğin bir kişi çevrimiçi (online) bankacılık sistemine bağlanarak 
su faturası ödemek isteyebilir. Bu durumda bankanın fatura için hesaptan ödenecek 
miktarın bütünlüğü konusunda emin olması gerekir. Bütünlüğün korunmadığı aksi 
durumda banka su faturası için yanlış ödeme yapabilir (Harris, 2013, s. 159). Veri ve ağ 
güvenliği anlamında bütünlük prensibi ile, bilgide sadece yetkili kişilerce değişiklik 
yapılabilmesi garantisi sunulmaktadır (Kanday, 2012, s. 303). 

Erişilebilirlik: Erişilebilirlik, yetkili kişilerin bilgi ve varlıklarına erişiminin 
korunmasıdır (British Standard, 1999, s. 1). Diğer bir ifadeyle, bilgisayar ağ ve 
servislerinin içeriğine, tanımlanan yetki seviyelerinde erişim sağlanabilmesinin 
korunmasıdır (Onwubiko ve Lenaghan, 2007, s. 246). Erişilebilirlik sayesinde 
kullanıcılar erişim yetkileri dâhilinde bilgilere zamanında ve güvenilir bir şekilde 
ulaşabilirler. Burada önem verilmesi gereken nokta, bilginin gizliliğini ve bütünlüğünü 
sağlamak amaçlı uygulanan şifreleme ve sayısal imza benzeri teknolojiler bilgiye 
zamanında erişimi zedeleyecek boyutta olmamalıdır. Örneğin doğru zamanda ve doğru 
fiyattan hisse senedi satmak isteyen bir borsacı için bilginin doğruluğu ve bilgiye 
zamanında erişim bilginin gizliliğinden çok daha önemlidir (Harris, 2013, s. 159). 
Şayet servis veya bileşenler erişilemez durumda ise gizlilik ve bütünlüğün sağlanıyor 
olması bir anlam ifade etmeyecektir (Fussell, 2005, s. 2977). 

Sorumluluk: Sorumluluk üç fazda değerlendirilmektedir. Birinci faz bilgi fazı 
olup, sorgulama için çeşitli kaynaklardan verilerin toplanması bu aşamada 
yapılmaktadır. İkinci fazda, belirli norm ve kriterlere göre vuku bulan eylemlerin 
tartışılması ve yargılanması yürütülmektedir. Yaptırımların uygulanması ise üçüncü ve 
son fazda gerçekleşmektedir (Meijer, 2001, s. 363). Sorumluluk sürecinin bilgi 
fazındaki sorumluluk kavramı, "izlenebilirlik" olarak da Türkçeye çevrilebilen bilgi 
güvenliği prensibidir. İzlenebilirlik, bir bilgisayar sistemi ya da ağı üzerinde bilgiye 
erişimden sonra gerçekleşecek herhangi bir olayı, sonradan analiz edilmesi için kayıt 
altına almaktır. İzlenebilirliğin tam manasıyla yerine getirilebilmesi için olayların 
kayıtlarını tutmak için bir kayıt tutma (logging) sistemine ve bu kayıtları araştıracak bir 
hesap inceleme (auditing) sistemine ihtiyaç duyulur (Canbek ve Sağıroğlu, 2006, s. 
170). Sorumluluğun izlenmesi, kullanıcı, sistem ve uygulama etkinliklerinin 
kaydedilmesi ile gerçekleşmektedir (Harris, 2013, s. 248). Sorumluluk prensibi, bilgi 
güvenliğini etkileyen her çalışanı eylemlerinden dolayı sorumlu tutmaktadır (Chang ve 
Lin, 2007, s. 444). Şayet bilgi sahiplikleri açıkça tanımlanmamış ve bilgi sahipleri bilgi 
güvenliğinden sorumlu tutulmazlarsa, ciddi güvenlik riskleri ortaya çıkacaktır. Bilgi 
güvenliği için sorumluluk sadece bilgi güvenliği yöneticisine verilmemeli, diğer tüm 
çalışanlar arasında da paylaştırılmalıdır. Bu hesap verilebilirlik açıkça tanımlanmış 
olmalı ve doğru örgüt yapılarıyla güçlendirilmelidir (Solms ve Solms, 2004, s. 375).  
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4. Örgüt Kültürü ve Bilgi Güvenliği İlişkisi 

Bilgisayar Güvenliği Enstitüsü (Computer Security Institute) ve Federal 
Soruşturma Bürosu (Federal Bureau of Investigation) tarafından yürütülen, 2004 
yılında bilgisayar suçları ve güvenliği konulu araştırmanın sonuçlarına göre yıllar 
içerisinde bilgisayar sistemlerine yapılan saldırılarda veya sistemlerin kötü niyetli 
kullanımında sabit ve yavaş bir azalış sergilendiği görülürken, ortalama olarak 
firmaların bildirdiği yıllık kayıplarda ve her bir saldırı olayı başına düşen zararlarda bir 
yükseliş olduğu görülmüştür. Bu ters yönlü eğilim, örgütlerin son yıllarda şifreleme, 
erişim kontrolü ve saldırı tespit sistemleri gibi daha çok teknik konulardaki bilgisayar 
güvenliği uygulamalarına odaklanmalarından kaynaklanmaktadır. Bilgi güvenliği 
sistemlerine yatırım yapılması kadar çalışanların bilgi güvenliği hususundaki örgütsel 
bağlılıkları ve herkesçe bilgi güvenliği amaçlarının anlaşılıyor olması gittikçe önemli 
bir hâl almaktadır (Chang ve Lin, 2007, s. 439). Çalışanların örgüt başarısında kritik 
öneme sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir, fakat hâlâ bilgi güvenliği konusundaki 
en zayıf halkayı çalışanlar teşkil etmektedirler. Örgüt içi kaynaklı güvenlik olayları 
sayıca örgüt dışı kaynaklı olanları geçmekte ve bu durum örgütlerin çalışmasına olan en 
büyük tehdit olarak algılanmaktadır (Vroom ve Solms, 2004, s. 193).  

Sekiz yüz yetmiş dört bilgi güvenliği sertifikalı uzmana (CISSPs) yöneltilen bir 
anket çalışmasında da bilgi güvenliğini etkileyen 25 adet konuya ulaşılmış ve yüksek 
puanlı ilk 18 konunun 10'u teknik konulardan ziyade yönetimsel faaliyetlerle alakalı 
çıkmıştır. İlk 2'de yer alan güvenlik konusu da sırasıyla üst yönetimin desteği ve 
kullanıcı farkındalık eğitimleri olmuştur (Rainer ve Diğ., 2007, ss. 100-101). 

Örgüt kültürü, en temel ifadeyle öğrenilen davranışlar sistemidir. Öğrenilen 
davranışlar, bilgi güvenliği süreçlerinin başarısını önemli ölçüde etkileyen son kullanıcı 
farkındalık seviyesini yansıtmaktadır. Son zamanlarda bilgi güvenliği bilgi teknolojileri 
konusu olmaktan çıkıp, ağırlıklı olarak yönetimi ilgilendiren bir konu olmaya 
başlamıştır (Woodhouse, 2007, s. 769). Örgüt kültürü  genel olarak bireylerin tutum ve 
davranışlarını yöneten  ve şekillendiren paylaşılan değer, inanç, varsayım ve 
uygulamalar olarak tanımlandığına göre çalışanların davranışlarının güvenlik 
faaliyetleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olabileceğinin araştırılmasında örgüt 
kültürünü anlamak faydalı olacaktır (Lim ve Diğ., 2009, s. 88). 

Şekil 1'deki Schein'in örgüt kültürü katmanlarına bilgi güvenliği perspektifinden 
bakıldığında başlangıç katmanı olan görülebilir dokulara (yaratılara) örnek olarak bilgi 
sistemlerine ve kaynaklarına yetkisiz erişimi engelleyen kilitli kapılar gibi fiziksel 
güvenlik önlemleri ve bilgi güvenliği politikaları verilebilir. Bilgi güvenliği politikasını 
oluşturan ve yöneticiler tarafından vurgulanan bilgi güvenliği stratejisi de ikinci 
katmandaki benimsenen ve paylaşılan değerleri ifade edebilir. Son katman bilinçaltı 
varsayımlarda da bilgi güvenliğinin önemine duyulan inançlar yer almaktadır. Özetle 
örgüt kültürünün bilgi güvenliği üzerinde pozitif veya negatif anlamda çok büyük etkisi 
olmaktadır (Vroom ve Solms, 2004, ss. 195-196). 

5. Metodoloji 
5.1. Araştırmanın Hipotezleri 
Şekil 4'te gösterilen araştırmanın hipotez çatısına göre, bağımsız değişkenler 

Cameron ve Freeman örgüt kültürü türleri hiyerarşi, pazar, klan ve adhokrasi olup, 
bağımlı değişkenler ise akademik personelin bilgi güvenliği prensiplerinden gizlilik, 
bütünlük, erişilebilirlik ve sorumluluk üzerine algılarıdır. 
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Şekil 4. Araştırmanın Hipotez Çatısı 

Örgüt kültürü ile, bilgi güvenliği ve bilgi güvenliği prensipleri algıları arasındaki 
ilişkilerin sorgulanmasında aşağıdaki hipotezler kullanılmıştır: 

H1: Örgüt kültürü ile bilgi güvenliği algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H1a: Örgüt kültürü ile bilgi güvenliğinin gizlilik prensibi algısı arasında anlamlı 
bir ilişki vardır. 

H1b: Örgüt kültürü ile bilgi güvenliğinin bütünlük prensibi algısı arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 

H1c: Örgüt kültürü ile bilgi güvenliğinin erişilebilirlik prensibi algısı arasında 
anlamlı bir ilişki vardır.  

H1d: Örgüt kültürü ile bilgi güvenliğinin sorumluluk prensibi algısı arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 

5.2. Araştırmada Kullanılan Yöntem ve Teknikler 
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketin Cameron ve 

Freeman örgüt kültür türlerine ilişkin soruları, Cameron ve Quinn (2006, ss. 26-28) 
tarafından geliştirilmiş 24 sorulu Örgütsel Kültür Değerlendirme Aracı (Organizational 
Culture Assessment Instrument) dikkate alınarak hazırlanmıştır. Örgütsel Kültür 
Değerlendirme Aracı ile örgüt kültürü, baskın özellikler, örgütsel liderlik, çalışanların 
yönetimi, örgüte bağlılık, stratejik vurgular ve başarı kriteri olmak üzere 6 farklı 
boyutta değerlendirilmektedir (Cameron ve Quinn, 2006, s. 151). Anketin bilgi 
güvenliği algısına ilişkin sorularının hazırlanmasında da, bilgi güvenliği yönetim 
standardı BS 7799-1'den uyarlanarak hazırlanmış olan, bilgi güvenliğinin, gizlilik, 
bütünlük, erişilebilirlik ve sorumluluk prensipleri ile tanımlandığı 19 sorulu anketten 
yararlanılmıştır (Chang ve Lin, 2007, ss. 457-458). Yararlanılan anketler Türkçeye 
tercüme edilmiş, ifade ve imlâ yapısı açısından değerlendirildikten sonra deneklere 
uygulanmıştır.  

Ölçek bağlamında ise 5'li Likert ölçeği kullanılmış olup, 1 "Kesinlikle 
katılmıyorum", 2 "Katılmıyorum", 3 "Ne katılıyorum ne katılmıyorum", 4 
"Katılıyorum", 5 "Kesinlikle katılıyorum" düzeylerini temsil etmektedir.  
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Üç bölümden oluşan veri toplama aracının 1. kısmında çalışılmakta olunan 
üniversitenin örgüt kültür türünü betimleyen, 2. kısmında akademik personelin bilgi 
güvenliği algısını ortaya çıkaran ve 3. kısmında da katılımcıların demografik bilgilerini 
içeren sorular yer almaktadır. 

5.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni Türkiye'deki devlet üniversitelerinde çalışmakta olan 
profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve 
uzman unvanlarındaki akademik personelden oluşmakta olup, evrendeki akademik 
personelin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak tesadüfi 
olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  

Anket formunun Google Formlar internet bağlantı linki, Türkiye'deki 106 devlet 
üniversitesindeki akademik personele e-posta ile ulaştırılmıştır. Personelin e-posta 
adresleri üniversite web sitelerinden temin edilmiştir. Ayrıca Gazi Üniversitesi İşletme 
Bölümü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İşletme Bölümü ve Erciyes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışmakta olan akademik personele anket formları elle 
teslim edilmiş ve toplanmıştır. Sonuç olarak korelasyon analizine, elde edilen geri 
dönüşlerden kullanılabilir durumda olan 3.023 anket formu dâhil edilmiştir. Anket 
verilerinin analizinde IBM SPSS 21 paket programından yararlanılmıştır. 

5.4. Araştırmanın Sınırları 

Araştırmada veri toplamada Yükseköğretim Kurulu'nun web sitesinde listelenen 
devlet üniversiteleri ile sınırlı kalınmıştır (YÖK Web, 2016). Vakıf üniversitelerinin 
yapısı, yönetim şekli ve işleyişi devlet üniversitelerinden farklı olduğu için bu 
araştırmaya dâhil edilmemiş olup, vakıf üniversitelerindeki akademik personelden veri 
toplanmamıştır.  

Türkiye'deki devlet üniversitelerindeki idari personel ve öğrencilerin geneline 
ulaşmada karşılaşılacak zaman, mekân ve maliyet kısıtlarından dolayı araştırmanın 
evrenine sadece akademik personel dâhil edilmiştir.  

Zaman kısıtının doğal bir sonucu olarak araştırma belirli bir zaman diliminde 
yürütülmüş ve veriler 19.01.2016-21.04.2016 tarihleri arasında toplanabilmiştir. 

Verilerin toplanmış olduğu tarihlerde YÖK'ün web sitesinde yer alan 109 devlet 
üniversitesinden 106'sındaki akademik personele anket formları e-posta yoluyla 
iletilebilmiştir. Verilerin toplandığı tarih aralığında İskenderun Teknik Üniversitesi ve 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin web sitelerindeki akademik birimler sayfasının henüz 
yapım aşamasında olmasından ve Türkiye Uluslararası İslam, Bilim Ve Teknoloji 
Üniversitesi'nin web sitesinin ise mevcut olmamasından kaynaklı bu üniversitelerde 
çalışan akademik personelin e-posta adreslerine ulaşılamamış ve bu 3  üniversiteden 
veri toplanamamıştır.  

Bilgi güvenliği algısı ile ilgili elde edilen bilgiler, kullanılan anket formundaki 
bilgi güvenliği prensiplerinden gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve sorumluluk 
boyutlarının sorularıyla sınırlıdır. Bilgi güvenliğinin başlıca temel 3 ana prensibi 
gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğin yanı sıra sorumluluk haricinde de kimlik sınaması, 
güvenilirlik ve inkâr edememe gibi bilgi güvenliği prensipleri mevcuttur. Bu 
araştırmada gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve sorumluluk hariç söz konusu diğer bilgi 
güvenliği prensipleri, bilgi güvenliği algısı ölçümünde dikkate alınmamıştır. 
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6. Analiz ve Bulgular 

Güvenirlik katsayısı hesaplama tekniklerinden Cronbach alfa iç güvenirlik 
katsayısı yöntemi kullanılmıştır. Cronbach alfa iç güvenirlik katsayısının 0,7'den büyük 
olması ölçeği güvenilir kılmaktadır (Field, 2009, s. 675).  

Tablo 1. Güvenirlik İstatistikleri 
Değişkenler Madde Sayısı Cronbach Alfa 

Hiyerarşi 6 0,856 
Pazar 6 0,890 
Klan 6 0,880 
Adhokrasi 6 0,887 
Gizlilik Algısı 5 0,846 
Bütünlük Algısı 5 0,870 
Erişilebilirlik Algısı 3 0,718 
Sorumluluk Algısı 6 0,890 
N=3.023 

Tablo 1 incelendiğinde ölçek için hesaplanan Cronbach alfa iç güvenirlik 
katsayılarının tamamının 0,7 değerinden büyük olduğu görülmekte olup, ölçeğin bütünü 
itibariyle güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 2'deki demografik özelliklere ait frekans ve yüzde dağılımlarına 
bakıldığında en çok yüzde dağılım değerlerinin, %57,9 ile erkek, %42,7 ile 25-34 yaş 
aralığında, %38,0 ile 1-5 yıl arası mesleki deneyime sahip ve %72,5 ile idari görevi 
olmayan akademik personele ait olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Araştırma Evreninde Yer Alan Kişilerin Demografik Özellikleri 
Demografik Özellikler Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 1.272 42,1 
Erkek 1.751 57,9 
Toplam 3.023 100,0 

Yaş 

25'ten küçük 55 1,8 
25-34 arası 1.291 42,7 
35-44 arası 934 30,9 
45-54 arası 541 17,9 
55 veya 55'ten büyük 202 6,7 
Toplam 3.023 100,0 

Mesleki Deneyim 

1-5 yıl 1.149 38,0 
6-10 yıl 639 21,1 
11-15 yıl 368 12,2 
16-20 yıl 354 11,7 
21 veya üzeri yıl 513 17,0 
Toplam 3.023 100,0 

İdari Görev 
Var 832 27,5 
Yok 2.191 72,5 
Toplam 3.023 100,0 

Değişkenlerin frekans analizi sonuçları Tablo 3'te verilmiştir. Hiyerarşi, 3,1465 
ortalama değeri ile Türkiye'deki devlet üniversitelerinin genel kültürel profilinde baskın 
çıkmıştır. Akademik personelin bilgi güvenliği algısı ölçümünde de erişilebilirlik 
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algısının, 3,5824 ortalama değeri ile diğer bilgi güvenliği prensipleri algılarına nazaran 
yüksek değere sahip olduğu görülmüştür. 

Tablo 3. Değişkenlerin Frekans Analizi 

Değişkenler Ortalama 
Değer 

Standart 
Sapma Varyans Minimum Maksimum 

Hiyerarşi 3,1465 0,87366 0,763 1 5 
Pazar 3,0163 0,93496 0,874 1 5 
Klan 2,7548 0,94670 0,896 1 5 
Adhokrasi 2,8019 0,94154 0,886 1 5 
Gizlilik 
Algısı 3,4713 0,83761 0,702 1 5 

Bütünlük 
Algısı 3,2770 0,84874 0,720 1 5 

Erişilebilirlik 
Algısı 3,5824 0,82596 0,682 1 5 

Sorumluluk 
Algısı 2,8934 0,84622 0,716 1 5 

Türkiye'deki devlet üniversitelerinin Cameron ve Freeman Örgüt Kültürü Türleri 
Modeli'ne göre genel örgüt kültürü profili Şekil 5'te verilmiştir. 

 
Şekil 5. Türkiye'deki Devlet Üniversitelerinin Genel Örgüt Kültürü Profili 

Tüm gözlem verileri, bir bütün olarak ele alındığında, devlet üniversitelerinde 
hiyerarşi kültürünün hâkim olduğu ve hiyerarşi kültürünü pazar kültürünün izlediği 
anlaşılmaktadır. Bir diğer ifadeyle Türkiye'deki devlet üniversitelerinin kültür 
yapısında mekanik süreçlerin organik süreçlere göre genel olarak baskın olduğu 
söylenebilir. 

Değişkenler arası Pearson Korelasyon Analizi yapabilmek için değişkenlerin 
normal dağıldığı varsayımının sağlanması gerekmektedir (Hauke ve Kossowski, 2011, 
s. 88). Şekil 6'daki histogramlarda gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve sorumluluk algısı 
bağımlı değişkenlerinin gözlemlenen ve beklenen değerler farkının (hata terimlerinin) 
normal dağıldığı görülmektedir. 
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Şekil 6. Bağımlı Değişkenlerin Hata Terimlerinin Dağılımı 

Korelasyon katsayısının (r), mutlak değer olarak 0,70-1,00 arasında olması, 
yüksek; 0,30-0,70 arasında olması, orta; 0-0,30 arasında olması ise düşük düzeyde bir 
ilişki olarak tanımlanabilir (Büyüköztürk, 2015, s. 32). Tablo 4'te yer alan Pearson 
korelasyon matrisindeki r katsayıları değerlendirildiğinde ise Cameron ve Freeman 
örgüt kültürü türleri hiyerarşi, pazar, klan ve adhokrasi ile akademik personelin gizlilik, 
bütünlük, erişilebilirlik ve sorumluluk algıları arasında istatistiksel olarak p<0.01 
anlamlılık düzeyinde, pozitif ve orta düzeyde ilişkinin var olduğu ve korelasyon 
katsayılarının 0,450 ile 0,561 arasında değerler aldığı görülmektedir. 

Tablo 4. Korelasyon Matrisi 
Pearson 

Korelasyon Hiyerarşi Pazar Klan Adhokrasi Gizlilik 
Algısı 

Bütünlük 
Algısı 

Erişilebilirlik 
Algısı 

Sorumluluk 
Algısı 

Hiyerarşi 1        
Pazar 0,845** 1       
Klan 0,782** 0,816** 1      
Adhokrasi 0,795** 0,883** 0,876** 1     
Gizlilik 
Algısı 0,542** 0,524** 0,494** 0,507** 1    
Bütünlük 
Algısı 0,561** 0,559** 0,533** 0,546** 0,742** 1   
Erişilebilirlik 
Algısı 0,509** 0,493** 0,450** 0,467** 0,665** 0,750** 1  
Sorumluluk 
Algısı 0,550** 0,549** 0,561** 0,558** 0,623** 0,715** 0,598** 1 

* Korelasyon p<0.01 düzeyinde anlamlıdır (2 yönlü) 

Hiyerarşi, pazar, klan ve adhokrasi örgüt kültürü türlerinin, bilgi güvenliği 
prensiplerinden gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve sorumluluk algıları ile anlamlı ve 
pozitif ilişki içinde olmasından dolayı H1a, H1b, H1c ve H1d hipotezleri ile birlikte H1 
hipotezi kabul edilmiştir. 
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7. Sonuç ve Tartışma 

Mevcut araştırmada elde edilen bulgular, Türkiye'deki devlet üniversitelerinin 
genel kültürel profilinin tanımlanması, akademik personelin bilgi güvenliği prensipleri 
temelinde algı düzeyinin ortaya konması ve örgüt kültürü türleriyle akademik 
personelin bilgi güvenliği algısı arasındaki ilişkinin tespit edilmesi açısından 
anlamlıdır.  

Hiyerarşi, Türkiye'deki devlet üniversitelerinin genel kültürel profilinde baskın 
çıkmıştır. Araştırmanın evrenindeki üniversitelerin, resmî kurallar, politikalar, 
prosedürler, anlaşılır tanımlamalar ve görevler temelli formel işleyiş süreçlerine hâkim 
birer devlet kuruluşu olduğu düşünüldüğünde, hiyerarşi kültürünün baskın çıkması 
anlamlı karşılanmalıdır. Bunun yanı sıra üniversitelerde pazar kültürünün de hiyerarşi 
kültüründen sonra önemli ölçüde yer aldığı gözlemlenmiştir. Bu durumun yüksek 
öğretim alanında üniversitelerarası yaşanan rekabet ortamında üniversitelerin ortaya 
koyduğu rekabetçi avantaj elde etme stratejisiyle, başarı ve sonuç odaklılık anlayışıyla 
açıklanması mümkündür. Hiyerarşi ve pazar kültürlerinin ortak yönü 
değerlendirildiğinde ise devlet üniversitelerinin genel kültür yapısının kontrollü bir 
yapıya sahip mekanik süreçleri yansıttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Akademik personelin bilgi güvenliği algısı değerlendirildiğinde erişilebilirlik 
prensibi algısı, diğer bilgi güvenliği prensipleri algılarına nazaran yüksek çıkmıştır. Bu 
durum, üniversitelerde bilgi sistemlerinin internet ve intranet üzerinden öğrencilerin, 
personelin, diğer araştırmacı ve eğitmenlerin erişimine açık olduğu algısının genel bir 
göstergesidir.  

Bireylerin bilinçaltı varsayımları temelinde şekillenen örgüt kültürü öğrenilen 
davranışlar bütünüdür. Bilgi güvenliği uygulamalarında başarının elde edilmesi, başta 
yöneticiler olmak üzere tüm çalışanların bilgi güvenliğinin gerekliliği hususunda 
farkındalıklarının oluşturulmasına bağlıdır. Bilgi güvenliği farkındalık seviyesini de 
öğrenilen davranışlar yansıtmaktadır. Bununla birlikte, örgüt kültürünün temelini teşkil 
eden bilinçaltı varsayımlar da örgüt üyelerinin bilgi güvenliği algısını 
şekillendirmektedir. Nitekim, bu araştırmada da Türkiye'deki devlet üniversitelerinin 
sahip olduğu kültür türleriyle akademik personelin bilgi güvenliği algısı arasında pozitif 
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgunun, araştırmanın evreni olan 
devlet üniversiteleri hariç diğer örgüt türleri için de anlam ifade edeceği 
öngörülmektedir. Buradan hareketle, çalışanların bilgi güvenliği algısının ve örgüt 
kültürü ile bilgi güvenliği algısı arasındaki ilişki düzeyinin, örgütlerin uzun dönemli 
bilgi güvenliği stratejileri doğrultusunda kültür türleri özelliklerinden hareketle bilgi 
güvenliği farkındalığının oluşturulmasına katkı sağlayacağı umulmaktadır. 
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Extensive Summary 
1. Introduction 

As a result of attacks to computer systems and networks, encountering the loss of 
money, time, prestige and information is inevitable for the organizations. Therefore, 
dependency on computer systems in over all business processes raises the need to 
ensure the security of information held in electronic form. Implementing effective 
information security involves understanding security-related risk, then developing and 
implementing appropriate controls. In general the better employees are at applying the 
controls the more secure the organization will be, because even the best designed 
technical controls and procedures will be of limited value if the staff involved do not 
understand why they have been implemented and what they are accomplishing 
(Woodhouse, 2007, p. 767). Therefore, senior management must recognize that 
information security can no longer solely rely on technical and physical controls (Lim 
et al., 2009, p. 88). The role of the employees is vital to the success of any company, 
yet unfortunately they are also the weakest link when it comes to information security. 
In order to understand the enormous influence that the employee has on the business 
with regard to information security, the role that people play in securing information 
must first be examined (Vroom and Solms, 2004, p. 193). 

If there’s no management support and the culture change that embraces security 
and management’s backing, all information security programs will fail even if 
technology is great. Without management’s visible support, running an effective 
security program will be an uphill battle (Knapp and Ford, 2006, p. 34). In this respect, 
organizational culture has a strategic importance in achieving information security 
success. Because of the organizational culture has values and preconscious assumptions 
that affect the behavior of employees and organizational artifacts, the existence of 
relationship between organizational culture and the employees' perception of 
information security is discussed. In order to achieve the desired level of information 
security, as investment in technological solutions, information security awareness of 
employees, organizational cohesions and understanding the purposes of information 
security are increasingly becoming an important case (Chang and Lin, 2007, p. 439). 

Hence, in this research, defining the overall cultural profile of the government 
universities in Turkey on the axis of Cameron-Freeman organizational culture types, 
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presenting the academicians' perception of information security based on the principles 
of information security and investigating the relationship between the organizational 
culture types and the academicians' perception of information security by correlation 
analysis were aimed. 

Cameron-Freeman Organizational Culture Types: Cameron and Freeman 
(1991) developed an approach to representation of organizational culture, consisting of 
four dimensions that describe opposing or competing values of culture types. This 
framework is referred as the Competing Values Framework (CVF) and is illustrated in 
Figure 1. This framework includes four types of cultures, namely hierarchy, market, 
clan and adhocracy. The hierarchy concerns the internal maintenance with control and 
stability. The organizational culture compatible with hierarchy is characterized by a 
formalized and structured place to work. The market focuses on the outside positioning, 
control and stability and so defines a results-oriented workplace.  The clan focuses on 
internal maintenance with a sense of flexibility. It is called a clan because of its 
similarity to a family-type organization. The fourth culture type, adhocracy is 
characterized by a dynamic, entrepreneurial, and creative workplace. The focus of 
adhocracy is on the external positioning with a high degree of flexibility and 
individuality (Cameron and Freeman, 1991, p. 30; Cameron and Quinn, 2006, pp. 38-
45). 

 
Figure 1. Cameron-Freeman Organizational Culture Types 

Reference: Cameron and Freeman, 1991, p. 29 
Information Security: Information security consists of three main attributes: 1) 

Availability that is the prevention of loss of, or loss of access to, data and resources. 2) 
Integrity that is the prevention of unauthorized modification of data and resources. 3) 
Confidentiality that is the prevention of unauthorized disclosure of data and resources 
(Harris, 2013, p. 298). Accountability was also mentioned as another important 
principle of information security by previous researchs (Chang and Lin, 2007, p. 444; 
Harris, 2013, p. 298; Kanday, 2012, p. 302). Accountability is holding employees fully 
accountable for their conduct related to information security (Chang and Lin, 2007, p. 
444). Accountability is tracked by recording user, system, and application activities, is 
done through auditing functions and mechanisms within an operating system or 
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application (Harris, 2013, p. 248). 

Research hypotheses are defined as follows; 
H1: There is a meaningful relationship between organizational culture and the 

perception of information security. 
H1a: There is a meaningful relationship between organizational culture and the 

perception of confidentiality principle of information security. 
H1b: There is a meaningful relationship between organizational culture and the 

perception of integrity principle of information security. 
H1c: There is a meaningful relationship between organizational culture and the 

perception of availability principle of information security. 
H1d: There is a meaningful relationship between organizational culture and the 

perception of accountability principle of information security. 
2. Method 

The study was conducted on academicians working in the government 
universities in Turkey. The data was collected from 3,023 academicians of 106 
government universities in Turkey via survey method between 19.01.2016 and 
21.04.2016. For measuring organizational culture, the Organizational Culture 
Assessment Instrument (OCAI) developed by Cameron and Quinn (2006, pp. 26-28) 
was utilized. For the scale of the perception of information security, reliable 
questionnaire developed by Chang and Lin (2007, pp. 457-458) was used. The 
respondents were supposed to answer 24 questions for OCAI and 19 questions for the 
perception of information security questionnaire, both based on a five point Likert scale 
between strongly disagree and strongly agree. In data analysis phase, SPSS 21 package 
program was used. 

3. Findings 
Reliability statistics (Cronbach’s Alpha) for the CVF culture types and the 

perception of the principles of information security were greater than 0.7 that suggested 
that measurement model exhibited adequate reliability. According to the findings of the 
research, in overall cultural profile of the government universities in Turkey it was 
concluded that hierarchy was dominant culture and the perception level of availability 
was greater than other principles' perception of information security. Moreover, in 
between the Cameron-Freeman organizational culture types (hierarchy, market, clan 
and adhocracy) and the academicians' perception of information security based on the 
principles of information security (confidentiality, integrity, availability and 
accountability), positive and statistically significant relationship was observed by the 
Pearson correlation coefficients (r) between 0.450 to 0.561 at significance level p<0.01. 
According to the result of Pearson Correlation Analysis, H1a, H1b, H1c, H1d and 
therefore H1 hypotheses were accepted. 

4. Discussion 
The hierarchy has been dominated in general cultural profile of the government 

universities in Turkey. The dominance of hierarchy cultures should be meaningfully 
addressed when universities in the research are thought to be government institutions 
dominating the formal processes of formal rules, policies, procedures, understandable 
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definitions and tasks. In addition, it has been observed that market culture in 
universities take a significant place after the hierarchy culture. This can be explained in 
terms of result orientation with the strategy of achieving the advantages in the 
competitive environment in higher education. When common aspects of hierarchy and 
market cultures are evaluated together, the general cultural profile of the government 
universities can be defined with a sense of mechanical processes. 

When the academicians' perception of information security is evaluated, the 
perception level of availability principle has been greater than other principles' 
perception of information security. This is a general indication of the academicians' 
perception that information systems in universities are open to access by students, staff, 
other researchers and trainers over the Internet and Intranets. 

Preconscious assumptions that form the basis of organizational culture also shape 
the employees' perception of information security. In support of this, meaningful 
relationship has been found between the culture types possessed by government 
universities in Turkey and the academicians' perception of information security.  

Findings in the current research are meaningful in terms of defining the general 
cultural profile of the government universities in Turkey, revealing the academicians' 
perception level of information security based on the principles of information security 
and determining the relationship between the organizational culture types and the 
academicians' perception of information security. It is envisaged that these findings will 
also be meaningful for other organizations except for the government universities. 
From this point of view, it is hoped that the employees' perception level of information 
security and the relationship between organizational culture and the perception of 
information security will contribute to the establishment of awareness of information 
security in the direction of long-term information security strategies.  
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Özet 

İnsanların rasyonel karar verdiklerine ilişkin varsayıma dayanan iktisadi 
modellerin geçerliliği, psikoloji ve sosyoloji alanlarının ilgili literatüre girmesiyle 
günümüzde giderek etkisini kaybetmektedir. Sınırlı rasyonellik kavramının 
tanımlanmasıyla birlikte, insan davranışlarının ne şekilde ortaya çıktığı sıkça tartışılan 
ve araştırılan konuların başında gelmeye başlamıştır. Bu gelişmeler davranışsal iktisat 
alanının doğmasına neden olmuş, takiben finans ve muhasebe alanlarında da davranışsal 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Davranışsal muhasebe, çeşitli teorilerden ve 
nörobilimden faydalanarak, paydaşların davranışları üzerinde muhasebenin etkisini 
incelemektedir. Bu çalışma, davranışsal muhasebenin kavramsal boyutunu sunmayı 
amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmada, davranışsal muhasebenin ne olduğu ve hangi 
teorilerden ne şekilde faydalanıldığı tartışılmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Davranışsal Muhasebe, Nöromuhasebe, Muhasebe Teorileri 

Abstract 
Economic models under assumption on rational behavior of people in decision 

making, gradually have started to lose their validity after the integration of psychology 
and sociology into the related literature. Wide acceptance of bounded rationality 
concept makes the analysis and investigation of human behaviors a highly-debated 
issue. These developments provide the spawn of behavioral economics. Following, 
behavioral studies have started to be included in the areas of finance and accounting. 
Behavioral accounting examines the effect of accounting on stakeholders’ behaviors by 
benefit from some theories and neuroscience. This study aims to present the conceptual 
dimension of behavioral accounting. In this context, the concept of behavioral 
accounting and the related theories are discussed.  
Keywords: Behavioral Accounting, Neuroaccounting, Accounting Theories 
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Giriş 

Muhasebe, işletmelerin finansal bilgilerinden yararlanarak ekonomik karar alma 
konumunda olan kişi ve kuruluşlara sistemli bilgi üreten; üretilen bilgileri farklı 
ihtiyaçlar için analiz eden; finansal bilgilerin denetimini de kapsayan bir bilim dalıdır. 
Amerikan Muhasebe Birliği’nin 1966 yılında yayınladığı Temel Muhasebe Teorisi 
Bildirisi’nde (A Statement of Basic Accounting Theory) muhasebe, çeşitli 
değerlendirmelerin yapılarak kararların verilmesi amacıyla ekonomik bilginin 
tanımlanma, ölçülme ve onunla ilişki kurulma süreci olarak tanımlanmaktadır (Sterling, 
1967, s.104). Muhasebe parayla ölçülebilen ekonomik olayları esas alan ve gerçeğe 
uygun olarak bilgileri üretip raporlayan bir bilim dalı olarak objektif gerçeklerle 
ilgilenmektedir. Diğer taraftan sosyal bir bilim alanı olan muhasebenin ilgi alanına 
yargılar ve sübjektif davranışlar da girmektedir.  

Nicel yöntemlerde, davranışsal bilimlerde ve bilgi teknolojisinde yaşanan 
gelişmeler muhasebeyi yakından etkilemiştir. Bunun sonucunda geçmişten beri süre 
gelen geleneksel muhasebenin çeşitli dalları oluşmaya başlamış ve farklı bakış açıları 
ortaya çıkmıştır. Tüm bu yaşananlar, geleneksel muhasebenin değişmesine ve 
gelişmesine yol açmıştır. Önceleri sadece kayıt işleminden ibaret olduğu düşünülen 
geleneksel muhasebenin kapsamı da genişlemiştir. 

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ve değişimlerin ardından muhasebe biliminin bir alt 
dalı olarak davranışsal muhasebe oluşmuştur. Kişilerin bir muhasebe olayı ile 
karşılaşmaları neticesinde sergileyecekleri davranışları ele alarak bunları incelemeye 
çalışan davranışsal muhasebenin ortaya çıkmasının temelinde davranışsal iktisadın 
büyük bir yeri vardır. Bu nedenle davranışsal muhasebenin anlaşılabilmesi amacıyla ilk 
olarak davranışsal iktisat konusu ele alınacaktır. 

Klasik ve neo-klasik iktisadın temel varsayımı olan homo economicus kavramı 
(Akyıldız, 2008, s. 30), ilk olarak Adam Smith’in 1776 yılında basılan Milletlerin 
Zenginliği (The Wealth of Nations) kitabında konu edilmiştir. Homo economicus, kıt 
kaynaklarla maksimum fayda elde etmeye çalışan ve tamamıyla rasyonel davranış 
gösterdikleri varsayılan insanları ifade etmektedir. Diğer bir deyişle kavramsal olarak 
homo economicus, beklenen fayda teorisinin de temel aldığı rasyonel davranış 
varsayımının temeli oluşturmaktadır. Halbuki tüm insanların rasyonel davranışlar 
gösterdiğinden bahsedebilmek mümkün değildir. Çünkü insan çevresiyle yüksek 
derecede etkileşim gösteren bir varlıktır. Sosyal ağlar, normlar, inançlar vb. çok sayıda 
faktör insan davranışlarını yönlendirmektedir. Ayrıca insanların kendilerine özgü 
kişilikleri bulunmaktadır ve gerçekleşen bir olaya yönelik olarak her bireyin aynı 
tepkiyi vermesini beklemek olası değildir. Dolayısıyla, insanların beklentilerin aksine 
irrasyonel davranışlar sergileyebileceklerini göz önünde bulundurmak gerekir. 
Sosyologlar ve psikologlar iktisat, finans ve muhasebe alanlarında rasyonel davranış 
varsayıma yönelttikleri eleştirilerle, ilgili alanların davranışsal boyutlarının gelişmesine 
katkıda bulunmuşlardır. 

Herbert Simon (1955), davranışsal iktisat alanı açısından bir dönüm noktası olarak 
nitelendirilen çalışmasında, homo economicus kavramındaki yetersizlikleri ortadan 
kaldırabilmek amacıyla sınırlı rasyonellik kavramını ortaya atmıştır. Homo economicus 
kavramı, insanın tüm bilgiye ve onu kavrayabilme yeteneğine sahip olma durumu ifade 
ederken, sınırlı rasyonellik kavramı kişilerin limitli bilgiye sahip oldukları ve bir defada 
tüm bilgileri işleyemediklerinden her şeyi bilmelerinin gerçek dışı olduğu durumu ifade 
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etmektedir (Wittke, 2013, s. 14-15). Dolayısıyla, sınırlı rasyonellik ifadesi daha 
gerçekçidir. 

Davranışsal finans, klasik ekonomik optimizasyon problemlerinin gerçekte tam 
olarak gözlemlenemeyen ve fiiliyattan uzak çok sayıda varsayıma dayanan makro 
modellerden oluştuğunu, bu haliyle söz konusu modellere dayalı olarak yapılan 
açıklamaların insana özgü duyguları geri plana attığını ifade etmektedir. Bu bağlamda, 
davranışsal iktisatçılar insana özgü motivasyon, korku, riskten kaçınma gibi duyguların 
ekonomik kararlar üzerindeki etkisini incelemektedir (Can, 2012, s. 97). Davranışsal 
çalışmaların iktisat alanında hız kazanması, konunun finans ve muhasebe alanlarına da 
girmesiyle devam etmiştir. Davranış bilimlerinden etkilenen davranışsal iktisat, 
davranışsal muhasebe ve davranışsal finansın çıkış noktası olmuştur. Davranışsal 
muhasebe alanında özellikle son yıllarda yoğun çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 

1. Davranışsal Muhasebeye Bakış 

Muhasebe bilimi ile davranış bilimlerinin bir birleşeni olan davranışsal 
muhasebede psikoloji ve sosyoloji önemli seviyede etki göstermektedir. Davranışsal 
muhasebe, (1) muhasebecilerin ve (2) muhasebe rapor ve analizleri ile etkileşim içinde 
olan muhasebeci olmayanların davranışları ile ilgilenmektedir (Hofstedt ve Kinard, 
1970, s. 43). Burada her iki grubun da psikolojileri ve neden o şekilde davrandıkları 
davranışsal muhasebe açısından son derece önemlidir.  

Her bireyin aynı özelliklere sahip olmasını beklemek yanlış olacaktır. Kültürel, 
siyasi, dini vb. farklılıklar insanları birbirinden ayıran en önemli özelliklerdir. İnsan 
faktörünü muhasebenin odak noktasına alan davranışsal muhasebe, aynı muhasebe 
verisini inceleyen iki farklı kişinin aldıkları kararların birbirinden farklı olabileceği 
gerçeğine de vurgu yapmaktadır. 

Nicel verilerle ilgilenmenin yanında nitel unsurları da göz önünde bulunduran 
davranışsal muhasebe, bireylerin sahip oldukları bilgi ve tecrübe düzeyi, teknolojiyi 
kullanma kabiliyetleri, grup çalışmasına yatkınlık dereceleri ile kültürel yapıları gibi 
çeşitli unsurlarla yakından ilgilidir. Günümüzde psikolojik sezgilerin rasyonel 
düşüncelerin yerini almasıyla davranışsal muhasebe daha da önem kazanmıştır. Bu 
bağlamda insan kaynakları ve bunların yönetimi gibi konular da davranışsal 
muhasebenin ilgi alanı içerisine girmiştir (Usul, 2007). 

1960’lı yılların başlarına kadar muhasebe araştırmalarında sermaye piyasalarının 
işleyişi ve aktörlerin aldıkları kararların rasyonel olması açısından neo-klasik 
varsayımlarım hakim olduğu görülmektedir (Arnold ve Sutton, 2004, s. 152). 
Sonrasında davranış bilimlerine verilen önemin artması ve bunu takiben davranışsal 
iktisat alanında yaşanan gelişmeler davranışsal muhasebenin önünün açılmasına neden 
olmuştur. Davranışsal muhasebe kavramı ilk olarak 1960’lı yılların başlarında 
literatürde konu edilmeye başlanmıştır (Caplan, 1989, s. 109). Söz konusu terim, ilk 
olarak, “Journal of Accounting Research” isimli derginin 1967 yılında yayınlanan ve 
Cook (1967); Becker (1967), Jensen (1967) vb. çalışmaların yer aldığı “Emprical 
Research in Accounting: Selected Studies” sayısında yer almıştır (Birnberg ve Shields, 
1989). Bu sayıdaki çalışmaların temelinde insan davranışlarının muhasebeye olan etkisi 
irdelenmiştir. 

1971 yılında Amerikan Muhasebe Birliği’nin yayınladığı raporda, muhasebe 
alanında çalışan akademisyenlerin müfredatlarına davranış bilimleri ile ilişkili konuları 
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eklemeleri yönünde bildirimde bulunulmuştur (Castellano ve Roehm, 1977, s. 211). 
Bunun etkisiyle davranışsal muhasebe araştırmaları hız kazanmıştır. Dyckman (1998) 
çalışmasında, 1978 ile 1998 yılları arasında “The Accounting Review” ve “Journal of 
Accounting Research” gibi muhasebe alanında son derece önemli iki dergide 
davranışsal paradigmaya dayalı olarak yayınlanan makale sayısını incelemiş ve bu 
sayıda istikrarlı bir artış olduğunu gözlemlemiştir. Ayrıca, muhasebe alanında sayılar ve 
kayıt üzerine odaklanılarak insani ve davranışsal konuların göz ardı edilmiş olması da, 
davranışsal muhasebenin önem kazanmasındaki temel unsurlardan biridir. 

Günümüzde davranışsal muhasebe araştırmaları, teknolojik gelişmelerin de 
etkisiyle, çok daha derinlemesine incelenebilen bir konu haline gelmiştir (Birnberg, 
2011).  Uygulamadaki söz konusu artışı, davranışsal muhasebenin farklı bir ayağını 
oluşturan ve makalenin izleyen bölümünde değinilecek olan nöromuhasebe kavramının 
son yıllarda çalışılmaya başlanmış olmasından anlamak mümkündür. 

Davranışsal muhasebeciler, geleneksel muhasebeyi sadece sayısal verilerle ve 
standartlarla ilgilendiği için dar ve sınırlayıcı olarak nitelendirmektedirler. Geleneksel 
muhasebe, standartlara bağlı olduğu için “olması gereken” ile ilgilenirken; davranışsal 
muhasebe bireylerin davranışlarını ele almasından ötürü “olan ile” ilgilenmektedir.  

Muhasebe araştırmalarının normatif araştırmalar ve pozitif araştırmalar şeklinde 
ikiye ayrıldığını hatırlatmakta ve konuyu bir de bu açıdan ele almakta fayda 
bulunmaktadır. Normatif araştırmalar, olması ve yapılması gerekenlerin üzerinde 
dururlar. En temel özellikleri ise kural koyucu niteliğe sahip olmalarıdır. Bir başka 
deyişle, normatif araştırmalar ne şekilde davranılması gerektiği hakkında bilgi verirken 
neden o şekilde davranılması gerektiği konusuna değinmemektedir. Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları/Uluslararası Muhasebe Standartları finansal raporların 
nasıl hazırlanması gerektiği hakkında bilgi vermektedir. Geleneksel muhasebede temel 
belirleyici olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) / Uluslararası 
Muhasebe Standartları (UMS) geleneksel muhasebede normatif araştırmaların varlığının 
gösterilebilmesi açısından verilebilecek en iyi örnektir.  

Pozitif araştırmalar ise “olan ile”, diğer bir deyişle “gerçekleşen (gerçekte olan) 
ile” ilgilenmektedir. Muhasebedeki davranışsal ilişkileri araştıran pozitif araştırmalar 
için “olması gereken” konuların pek bir önemi bulunmamaktadır. Pozitif araştırmalar 
normatiften farklı olarak kural koymaktan ziyade açıklayıcı ve tahmin edici bir özelliğe 
sahiptir. Bu açıdan davranışsal muhasebede pozitif araştırmaların yer aldığını söylemek 
mümkündür. 2005 yılından bu yana UFRS’lerde de kural bazlı yaklaşımdan ilke bazlı 
yaklaşıma doğru yöneliş, işletme ve özünde insan olan kurumsal yapıda pozitif 
yaklaşıma; diğer bir ifade ile davranışsal muhasebeye kayış olduğu şeklinde 
yorumlanabilir. 

Geleneksel muhasebe verileri kullanılarak hazırlanan finansal raporlar davranışsal 
muhasebe ile insan faktörü de katılmaktadır. Davranışsal muhasebenin odaklandığı 
temel nokta; muhasebe sistemleri, insan davranışları ve örgütsel verimlilik arasındaki 
ilişkidir (Arnold ve Sutton, 2004, s. 152). Davranışsal muhasebeyi örgüt kültürü ile 
ilişkilendirmek de mümkündür (Erserim, 2012, s. 373).  

İş performansı, iş tatmini, örgütsel bağlılık, toplam satış hedefi, verilen ödüller, 
prim ve ikramiyeler gibi çalışan motivasyonunu ve işletme verimliliğini artırmaya 
yönelik uygulamalar, davranışsal sonuçlar olarak nitelendirilmektedir (Fogarty, 1995, s. 
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45). Tüm bu unsurları nelerin olumlu yönde etkileyebileceği özellikle araştırılması 
gereken konular arasında yer almaktadır. Bunun temel nedeni bu unsurlarda meydana 
gelecek olumlu değişimlerin, işletme değerini de pozitif yönde etkileyecek olmasıdır. X 
ve Y isimli iki işletme olduğunu varsayalım. Bu işletmelerin finansal tablo verileri aynı 
olsun. Eğer X işletmesinin iş gücü çok daha tecrübeli ve yönetimi çok daha kuvvetli ise 
X işletmesinin değerinin diğerine kıyasla çok daha yüksek olacağı aşikardır. Bu 
örnekten de anlaşılacağı üzere, işletmenin değeri üzerinde insan faktörlerinin büyük bir 
etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle muhasebe bilgisinin kullanımı üzerinde sosyal, 
kavramsal ve duygusal faktörlerin de incelenmesi gerekmektedir (Ijiri, 1967, s. 157).  
İşletmenin değeri belirlenirken işletmede çalışanların değere katkısının da göz önünde 
bulundurulması gerekir. Aynı şekilde maliyetler üzerinde de çalışanların etkisi söz 
konusudur. 

2. Davranışsal Muhasebe ile İlişkilendirilen Teoriler 

Geleneksel muhasebeye insan davranışlarının neden-sonuç etkilerinin eklenmiş 
hali (Hofstedt ve Kinard, 1970, s. 38) olan davranışsal muhasebe çalışmalarının 
faydalandığı ve yakın ilişki içerisinde olduğu teoriler bulunmaktadır. Beklenti teorisi, 
eşitlik teorisi, amaç teorisi, durumsallık yaklaşımı ve vekalet teorisi bunların başında 
gelmektedir (Angay Kutluk, 2010). 

Şekil 1’de de görüldüğü üzere davranışsal muhasebede bilgiyi üreten ve bilgiyi 
kullanan olmak üzere iki taraf söz konusudur. Muhasebe bilgilerinden yararlanan 
tarafları ise bilgiyi ekonomik karar alma amaçlı kullanan ve bilgiyi denetim amaçlı 
kullanan olmak üzere iki grupta toplayabiliriz. Bilgiyi denetim amaçlı kullananlar ise 
kendi içerisinde kamu adına denetim yapanlar ve iç denetim yapanlar şeklinde 
sınıflandırılabilir. Söz konusu tarafların davranışları ile muhasebe arasındaki ilişki takip 
eden kısımlarda irdelenen teorilerle ilişkilendirilerek davranışsal muhasebe açıklanmaya 
çalışılmaktadır.  

 
Şekil 1. Davranışsal Muhasebeye Konu Taraflar 
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2.1. Beklenti Teorisi 

Beklenti teorisi ilk olarak 1964 yılında Victor Vroom tarafından ortaya atılmış, 
sonrasında ise 1968 yılında Porter ve Lawler’ın yapmış oldukları çalışma ile 
geliştirilerek daha ayrıntılı bir model halini almıştır. Beklenti teorisinde kişiyi motive 
eden temel etkenin kişinin davranışı sonucundaki beklentileri olduğu vurgulanmaktadır.  

Davranışsal muhasebenin taraflarından biri olan bilgiyi üreten muhasebeci, 
objektif belgelere dayalı olarak gerçekleşen olayları kayıt ortamına aktarma görevini 
normatif bir yaklaşımla yerine getirmektedir. Diğer taraftan, işletmeler Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları’na göre özellikle dönem sonu muhasebe 
uygulamalarında, muhasebe politika ve tahminlerinde değişiklik yapma yoluyla pozitif 
muhasebe yaklaşımını da uygulamaktadır. Bu durum konunun davranışsal muhasebe 
tarafından da ele alınabilmesini sağlar. 

 Kullanılan tahmin ve yargılar kişinin geçmiş deneyimleri ve bilgi birikimi 
yanında geleceği değerlendirme potansiyeline göre de şekillenmektedir. Örneğin, bir 
varlığın gelecekte üreteceği nakit akışlarının tahmin edilmesinde esas olan unsurlardan 
biri konumundaki faydalı ömrünün belirlenmesi kişisel yargılara da bağlıdır. Bu 
bağlamda kişisel yargılar, varlığın cari değeri üzerinde etki yaratacağından; varlığın 
edinim maliyetinin dönemlere dağılımını da etkilemektedir. TMS 16’da yer bulan 
tüketim modeli ile ilke bazlı yaklaşımın benimsenmiş olması, günümüzde beklenti 
teorisinin muhasebe uygulamalarında göz önüne alındığının bir işaretidir.  

Bir varlığın edinimi ve onun varlık olarak kabulü konusu çerçevesinde yine 
beklenti teorisi ile bağlantı kurulabilir. Varlıktan gelecekte ekonomik fayda sağlama 
potansiyelinin mevcudiyeti, onun varlık olarak kabul edilmesini sağlayan unsurlardan 
birisidir. Diğer bir deyişle, kullanım etkinliğine dayalı gelir elde etme beklentisi; varlık 
edinimi için temel motivasyon kaynağı durumundadır. 

2.2. Eşitlik Teorisi 

John Stacy Adams tarafından 1963 yılında literatüre kazandırılan eşitlik teorisinin 
temel unsurları girdiler ve çıktılardır. Girdileri çalışanların iş yerine verdikleri; çıktıları 
ise çalışanların iş yerinden aldıkları şeklinde düşünmek mümkündür. Genel anlamda 
hiçbir çalışan girdilerin çıktılardan fazla olmasını istemez. Burada çalışanların algıları 
da büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda en azından çalışan tatmini için girdilerin 
çıktılara eşit olması istenen bir durumdur. 

Girdiler; çalışanın eğitim düzeyi, sahip olduğu yetenekler, çalışılan iş saatleri, 
harcanan emek, esneklik düzeyi şeklinde sıralanabilir. Çıktılar ise; maaş, bonus, itibar, 
yükselme, tanınırlık, iş güvenliği, övgü v.b. şeklindedir.  

İşletmelerde eşitlik teorisi personel ve işçilik giderleri düzeyinin temel 
belirleyicisi iken, işletmenin yatırım ve faaliyetleri sonucunda elde ettiği faydalar 
bütünü ise çalışanların taleplerini şekillendirmektedir. Bu bağlamda fayda maliyet 
analizlerinin karar süreçlerine yansıması ve nihai değerlendirme eşitlik teorisi 
çerçevesinde değişkenlik gösterir. Örneğin, işletmenin gerçekleştirdiği bir yatırım ve 
takibinde yürüttüğü faaliyetler sonucunda gösterdiği performansın, yüksek düzeyde 
karlılıkla raporlandığını düşünelim. Hiç şüphesiz ki ortaya çıkan finansal performans 
çalışanların yetenek ve emeklerinin bir sonucudur. Şayet, bu sonuca karşın çalışanların 
işletmeden elde ettiği faydalar eşitlik teorisi çerçevesinde arzu edilir değilse; ortaya 
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çıkan motivasyon kaybı işletmenin sürdürülebilirliğini negatif yönde etkileyecektir. 
Dolayısıyla, muhasebe sistemi ürünü olan finansal raporların çalışan davranışları 
üzerinde önemli etkileri söz konusudur. 

2.3. Amaç Teorisi 
Her bireyin belli başlı amaçları bulunmaktadır ve kişi söz konusu amaçlarına göre 

davranışlarını şekillendirir. Edwin Locke tarafından 1968 yılında geliştirilmiş olan amaç 
teorisinde, kişilerin amaçlarına ulaşabilirlik dereceleri önemli bir yer tutmaktadır. 
Bireylerin amaçlarının onların motivasyon derecelerini de belirleyeceği 
savunulmaktadır. Ulaşılması zor amaçları olan birey, kolaylıkla ulaşılabilecek amaçları 
olan bir kişiye kıyasla daha fazla performans göstererek daha fazla motive olmaktadır 
(Erdem, 1998, s. 56).  

Kişi amaçlarının özelliklerinin neler olduğu detaylı bir şekilde incelenmelidir. 
Sonrasında ise söz konusu amaçların bireyin iş başarısındaki rolü ve etkisi ele 
alınmalıdır. Teoride amaçların belirginliği, güçlüğü, kabulü, geri bildirimi şeklinde 
temel özellikleri bulunmaktadır (Onaran, 1981, s. 139).  

Muhasebe, amaç teorisi çerçevesinde, kişilerin davranışlarını şekillendiren öncü 
araçlardan biridir. Finansal raporların işletmenin genel durumu hakkında ortaya 
koyduğu bilgi akışı işletmenin paydaşlarının karar süreçlerinde önemli derecede rol 
oynar. Örneğin çalışan açısından kişinin şahsi amaçlarını o işletmede yerine getirip 
getiremeyeceğine ilişkin fikir sunmaktadır. Yatırımcı açısından ise, işletmenin hisse 
senedinde aldığı spekülatif pozisyonun devamı veya sonlandırılması hususunda temel 
rol oynayacaktır. Paydaş ağı genişletildiğinde örnekleri artırmak mümkündür. Sosyal 
sorumluluk harcamaları temelinde işletme faaliyetlerinin meşruiyetinin ve genel 
kabulünün sağlanması; sosyal sermaye oluşumu temelinde sürdürülebilirliğe pozitif etki 
sağlayacaktır. Diğer taraftan işletme üzerinde oluşabilecek politik riskler ile ekolojik 
sistem çerçevesinde çevresel etkiler temelinde karşılaşılabilecek paydaş yargıları da 
muhasebenin davranışsal etkisine örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla muhasebe, 
kişinin amaçları ile işletmenin amaçlarının örtüşüp örtüşmediğini ortaya koyan önemli 
bir unsur niteliğindedir ve paydaş davranışlarının şekillenmesinde temel rol oynar.   

2.4. Durumsallık Yaklaşımı  

Durumsallık yaklaşımı insanların farklı koşullarda farklı davranışlar 
sergileyeceğini desteklemektedir. Konuya örgütler açısından bakıldığında ise 
işletmelerin içinde bulundukları çevresel faktörler onların yönetim ve örgüt biçimlerini 
şekillendireceğinden farklı çevresel durumlarda yönetim ve örgüt yapılarında da 
farklılaşma söz konusu olacaktır.  

Durumsallık yaklaşımı her şeyin içinde bulunduğu koşullara göre şekilleneceğine 
vurgu yapmaktadır. Sürekli bir değişimin görüldüğü günümüzde, koşullar ve durumlar 
da sürekli değişmektedir. Hem örgütlerin hem de bireylerin bu değişime ayak 
uydurmaları gerekmektedir. Yaşanan bu değişimlerden ötürü durumsallık yaklaşımı, her 
şekilde geçerli olacak bir kurallar bütününün belirlenmesinin mümkün olmadığını 
savunmaktadır. Bu nedenden dolayı da katı bir yapının olmaması; bunun yerine 
değişken ve esnek bir yapının olması gerektiğine vurgu yapılmaktadır.  

Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, durumsallık 
yaklaşımıyla uygun olarak esnek ve ilkesel bir çerçeve ortaya koymaktadır. Örneğin 
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kavramsal çerçeve, muhasebenin ürettiği bilgiyi kullanan asli kullanıcılar olarak 
yatırımcılar ile işletmeye borç ve kredi verenleri kabul etmektedir. Kavramsal çerçevede 
bu bilgi kullanıcılarının muhasebe bilgisini nerede ve niçin kullanacağına yönelik 
açıklamalar da yer almaktadır. Buna göre mevcut ve potansiyel yatırımcılar ilgili 
işletmeye yönelik ekonomik karar alırken diğer yatırım araçlarını da dikkate alarak; 
mevcut durumu koruma, elden çıkarma veya yeni yatırım yapma yönünde davranış 
göstermektedirler. Diğer taraftan işletmeye borç ve kredi verenler de aynı şekilde 
mevcut durumu değerlendirme (işletmenin borç ödeme durumunu gözden geçirme) ve 
yeni kaynak sağlama konusunda karar vermek durumundadırlar. Her iki bilgi kullanıcısı 
da mevcut durumu kontrol ederek geleceğe yönelik karar alırken durumsallık yaklaşımı 
uygulamaktadır. 

2.5. Vekalet Teorisi  
İşletmeler yöneticiler, çalışanlar, yatırımcılar, borç verenler gibi çok sayıda farklı 

çıkar grubunu bünyesinde barındırmaktadır. Tüm bu grupların birbirinden farklı istek ve 
amaçları bulunmaktadır. Bu nedenle de çıkarları çelişmektedir. Vekalet teorisinde 
paydaşlar arasındaki ilişki ele alınır.  

1970’li yıllardan bu yana tartışılmakta olan vekalet teorisinin hız kazanması 
Jensen ve Meckling (1976) tarafından yapılan çalışma ile olmuştur. Günümüzde vekalet 
teorisi muhasebe, iktisat, finans, pazarlama, örgütsel davranış ve sosyoloji gibi pek çok 
alanda uygulanmaktadır (Eisenhardt, 1989, 57). Vekalet teorisinin temelinde “bireysel 
çıkarı gözeten davranış ilkesi” bulunmaktadır (Söylemez, 2007, 8). Buradan da 
anlaşılacağı üzere kişiler kendi çıkarlarını maksimize edebilmek amacıyla çeşitli 
faaliyetlerde bulunmaktadırlar.  

Vekalet teorisinde iki taraf mevcuttur. Bunlar vekalet veren ve vekildir. Burada 
taraflardan biri diğerine vekalet verir. Fayda maksimizasyonu amacında olan her iki 
taraf arasında anlaşma yapılması ile süreç işlemektedir. Buradaki vekalet ilişkisi işletme 
sahipleriyle yöneticiler arasındaki ilişki olabileceği gibi yöneticiler ile kredi sağlayanlar 
arasındaki ilişki şeklinde de gerçekleşebilir.  

Vekalet verme eylemi temsil maliyeti yaratır. Diğer bir deyişle vekalet veren, 
vekaletin verildiği kişiyi kontrol etmek ister ve bu ihtiyaç ek harcamalar gerektirir. Söz 
konusu ihtiyacın temel amacı ise vekalet veren ile vekalet eden arasında ortaya çıkacak 
bilgi asimetrisinin minimize edilmesidir. Aksi taktirde, yani yüksek bilgi asimetrisinin 
varlığı durumunda, vekalet eden kişisel çıkarlarını maksimize ederek vekalet vereni hak 
kaybına uğratabilir. Muhasebe ve özellikle denetim faaliyetleri, paydaşlar arasındaki 
asimetrik bilginin minimizasyonunda temel rol oynar. Bu bağlamda, kamu yararına 
denetim yapanların ve iç denetçilerin varlığı vekalet teorisinin bir sonucudur. 

2. Nöromuhasebe Kavramı: Davranışsal Muhasebenin Nörobilim Açısından 
Değerlendirilmesi  

Geleneksel muhasebenin ayrılmaz bir parçası olan yargılama ve karar alma 
süreçleri davranışsal muhasebe açısından da son derece önemlidir. Zaman kısıtı ve 
sorumluluk gibi çevresel faktörler yargılama ve karar alma süreçlerini yakından 
etkilemektedirler. İnsan aklının bu süreçleri nasıl gerçekleştirdiği, hangi durumlarda 
başarılı olurken hangilerinde başarısız olduğunun incelenmesi ele alınması gereken 
unsurlar arasındadır (Wittke, 2013, s. 23).  



 
 

B. Marşap – P. Okan Gökten 8/4 (2016) 345-359 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 

353 

İnsan aklının nasıl çalıştığı konusu nörobilimin ilgi alanına girmektedir. 
Nörobilim, sinir sisteminin anatomisini ele alarak, sinir sisteminin davranışlar ile 
ilişkisini incelemektedir. Son zamanlarda davranış bilimlerinden nörobilime kaymalar 
da gözlenmektedir. Bunun temel nedenleri arasında, önceden davranışsal olarak 
nitelendirilen durumların şimdilerde sinir sistemi ile ilişkilendirilmeye başlanılması 
gelmektedir. Gerçekleştirilen bir davranış ya da alınan bir karar esnasında insan 
beyninin nasıl çalıştığına dair modeller oluşturulmaktadır. Burada beyin bir kara kutu 
olarak düşünülmekte ve kara kutunun nasıl çalıştığı öğrenilmeye çalışılmaktadır. 
Nörobilim alanında yapılan çalışmalar sonucunda, ödül ve ceza durumlarında beynin 
farklı merkezlerinin aktive olduğu görülmüştür (Birnberg ve Ganguly, 2012, s. 8). 
Örneğin, Luft (1994) çalışmasında, çalışanların alınan ücret aynı olsa da ceza yerine 
bonus almayı tercih ettikleri sonucuna ulaşmıştır. 

Nörobilim ve nöroiktisat alanlarında görülen hızlı ilerlemelerin de etkisiyle 
nöromuhasebe konusu popülerlik kazanmaya başlamıştır. Nöroiktisat, alınan iktisadi 
kararlarda sinir ağlarının etkisinin anlaşılabilmesi için nörobilimin ölçüm tekniklerini 
kullanmaktadır (Zak, 2004, s. 1737). Temel olarak iktisat ile nörobilimde kullanılmakta 
olan yöntemlerin bir karmasını içeren nöroiktisat, iktisadi davranışları etkileyen sinir 
ağlarına odaklanmaktadır (Braeutigam, 2005, s. 355). Örneğin, lüks bir tüketim malı 
görülünce beynin hangi bölgelerinde kanlanmaların olduğu incelenmektedir. İnsan 
beyninin karar alma süreci anlaşılmaya çalışılmaktadır.  

Birnberg ve Ganguly (2012) çalışmalarında, nöroiktisat ile ilgili olarak Glimcher 
ve diğerlerinin (2009) yazmış oldukları kitabı ele alarak nöroiktisatın davranışsal 
muhasebe ile ilişkilendirilebilecek nöromuhasebe kavramının ortaya çıkmasındaki 
etkisine değinmişlerdir Nöromuhasebe kavramı özellikle davranışsal muhasebe 
konusuyla ilgilenenler açısından yenilikçi bir konudur. Ancak henüz nöromuhasebe 
kavramına yönelik çok az sayıda çalışma yapılmıştır. Çünkü nöromuhasebe konusunda 
çalışma yapmayı hedefleyen bir muhasebe araştırmacısı, yüksek miktardaki araştırma 
maliyetini finanse etmek ve nörobilim konusunda uzman araştırmacılardan destek 
almak durumundadır (Birnberg ve Ganguly, 2012, s.7).  

Nöromuhasebe alanında beden, beyin, hormonlar ve nörotransmiterlerin  
davranışa etkileri incelenmektedir. Hormonların da davranışları büyük ölçüde 
etkilediğini söylemek mümkündür. Nöromuhasebede alınan kararlar ile vücudun 
biyolojisi arasında meydana gelen bağlantılar ele alınmaktadır. Örneğin, bir karar 
alınırken beynin hangi bölgelerinde kanlanmaların meydana geldiği incelenmektedir. 
Bunun için de fonksiyonel emarlar ve EEG’ler çekilmektedir. Aynı zamanda göz 
bebeğinde, ses tonunda ve kalp atışında meydana gelen değişiklikler de 
gözlemlenmektedir. Nöromuhasebe alanı sayesinde beynin bilgiyi nasıl değerlendirdiği 
ve bilgiyi nasıl mukayese ettiği hakkında bilgi sahibi olunabilir. 

Sonuç ve Tartışma 
Gelişen ve değişen dünyada ekonomik ve kültürel gelişmeler tüm alanlarda, 

içinde bulunulan zamanın yaklaşımlarına göre araştırılacak yeni konular ortaya 
çıkarmış, yeni görüşler ortaya konulmuş ve buna göre eserler üretilmiştir. Muhasebe 
bilimi de yaşanan ekonomik, teknik ve kültürel gelişim ve değişimlerden etkilenmiştir. 
Kural bazlı yaklaşımdan ilke bazlı yaklaşıma doğru yönelişle muhasebe uygulamaları 
(tahmin, politika, ölçüm vb.) ile ilgili kararlarda işletme yönetimine daha fazla söz 
hakkı tanınmıştır. Muhasebe ile ilgili birçok konuda (örneğin UFRS 9’a göre finansal 
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varlıkların sınıflandırılmasında “finansal varlık yönetim modeli”nin uygulanmasına izin 
verilmesi, UMS 16’ya göre varlığın faydalı ömrünün ve amortisman yönteminin 
belirlenmesi gibi) işletme yönetimine inisiyatif kullandırılması, yönetimi oluşturan 
bireylerin bilgi ve deneyim düzeyine göre finansal sonuçların farklılaşmasına neden 
olacaktır. İnsan davranışlarının, benzer finansal verilere sahip işletmelerde, yönetim 
kalitesinin etkisi ile farklı finansal sonuçlara ulaştırması muhasebe araştırmalarında 
davranışsal boyutun da dikkate alınması gerekliliğini ortaya çıkarmış ve davranışsal 
muhasebenin ortaya çıkmasına neden olmuştur.   

Davranışların insan beynindeki değişimini inceleyen nörobilim, ekonomi alanına 
ve devamı olarak muhasebeye de uyarlanarak nöromuhasebe kavramının doğmasına 
neden olmuştur. Karar alma süreci insan odaklı olduğu sürece davranış farklılıkları 
karar almada her zaman etkin olacaktır. UFRS kavramsal çerçevede “Finansal raporlar, 
büyük ölçüde, kesin açıklamalardan çok tahminlere, yargılara ve yöntemlere dayanır. 
Kavramsal Çerçeve, bu tahminlerin, yargıların ve yöntemlerin temelini oluşturan 
esasları belirler.” (Kavramsal Çerçeve, A11) ve yine “Makul tahminlerin kullanılması 
finansal tabloların hazırlanmalarındaki önemli esaslardan biri olup finansal tabloların 
güvenilirliğini zayıflatmaz.” (Kavramsal Çerçeve, 4.41)  ifadeleri muhasebede insan 
unsurunun ne kadar etkin olduğunu ortaya koymaktadır. Tahmini yapacak kişinin bilgi, 
görgü, deneyim düzeyi vb. nitelikleri, muhasebe verilerinin dolayısıyla finansal 
tabloların oluşumunu etkileyecektir. Muhasebede bu etki karar alma ve denetlemede; 
yönetim muhasebesi ve denetim faaliyetleri gibi kişisel yargıların kullanıldığı alanlara 
kadar uzanmaktadır.  

Sonuç olarak sosyal bir bilim olan muhasebe her aşamada sayısal veriler yanında 
insan davranışlarının da sonucunu yansıtacaktır. 
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Extensive Summary 

 
1. Introduction 

Economic models under assumption on rational behavior of people in decision 
making, gradually have started to lose their validity after the integration of psychology 
and sociology into the related literature. Wide acceptance of bounded rationality 
concept makes the analysis and investigation of human behaviors a highly-debated 
issue. These developments provide the spawn of behavioral economics. Following, 
behavioral studies have started to be included in the areas of finance and accounting. 
Behavioral accounting examines the effect of accounting on stakeholders’ behaviors by 
benefit from some theories and neuroscience. This study aims to present the conceptual 
dimension of behavioral accounting. In this context, the concept of behavioral 
accounting and the related theories are discussed.  

Accounting researches could be classified as normative and positive. Discussing 
the subject from this point of view will be feasible. Normative researches emphasize 
with “must be” and “need to be” issues. Rule-maker characteristic is the main feature of 
normative dimension of accounting. In other words, while normative researches give 
information about how we should behave, they do not mention why we should behave 
on that way. As International Financial Reporting Standards (IFRS)/International 
Accounting Standards (IAS) give information about how financial reports should be 
prepared, they are good examples for the existence of normative researches in 
traditional accounting.  

Positive researches deal with “going on” events. The items that should be 
actualized are not so much important for positive researchers who investigate behavioral 
relations in accounting. Positive researches have descriptive and estimator features 
contrary to normative researches. In this respect, it is possible to say that positive 
researches exist in behavioral accounting. Since 2005 in IFRS/IAS there has been a drift 
from rule-based approach into principal-based approach. This can be interpreted as a 
tendency towards positive approach and behavioral accounting.  

As a result of behavioral accounting, human factor takes place in financial reports 
prepared by using traditional accounting data. The main point that behavioral 
accounting focuses is the relation between accounting systems, human behaviors and 
organizational productivity (Arnold ve Sutton, 2004, s. 152). It is also possible to 
associate behavioral accounting with the organizational culture (Erserim, 2012, s. 373). 
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2. Theories Associated with Behavioral Accounting  

There are two parties in behavioral accounting as information producers and 
information users. Economic decision makers and auditors are the parties of accounting 
information users. Ones using information for audit purposes can be classified as 
auditors on behalf of the public and internal auditors. Behavioral accounting will be 
explained by combining the behaviors of these parties with related accounting theories.   

Expectancy theory is suggested firstly in 1964 by Victor Vroom. After, in the year 
1968 this theory was improved and a detailed model composed by Porter and Lawler. 
The main factor that motivates human in expectancy theory is the expectations as a 
result of human behavior. Accountant, who produces information, is one of the parties 
of behavioral accounting. Accountant records events by using objective documents and 
this will be a good example for normative approach. On the other hand, organizations 
implement positive accounting approach and also behavioral accounting by actualizing 
especially period end closing accounting applications, changes in accounting policies 
and estimates.  

The main factors of equity theory that was constituted by John Stacy Adams in 
1963, are inputs and outputs. Inputs may be mentioned as the level of education, 
possessions, working hours, the effort and the level of flexibility. Outputs are salary, 
bonus, reputation, promotion, recognition, job security etc. While equity theory is the 
main determinant of the personnel and worker expenditures in organizations; benefits 
gained as a result of investments and activities shape demands of employees.  

Every individual has certain aims and they shape their behaviors according to 
these goals. Edwin Locke composed goal setting theory in the year 1968. The level of 
goal achievement is extremely important in this theory. The features of personal goals 
have to be examined in a detailed way and after that the role and effect of these goals on 
the work performance should be discussed.  In the frame of goal setting theory, 
accounting is a leading tool that shapes human behavior.  

Contingency approach supports that human behaves differently in different 
situations. This approach also emphasizes that everything takes a form according to the 
condition it is in. Nowadays there is a continuous change. Because of this, conditions 
and situations also change. Both organizations and persons have to keep up with these 
changes. IFRS/IAS adopt a flexible and principal frame appropriated to contingency 
approach. 

Agency theory that has been discussed since 1970 accelerates with the study of 
Jensen and Meckling (1976). The legation activity creates agency costs. In other words, 
principal wants to control the agent and this need necessitates extra expenditures. The 
main aim of this need is the minimization of the information asymmetry appeared 
between principal and agent. Otherwise, agent forfeits principal by maximizing personal 
interests. Accounting, especially auditing activities, plays a key role in the minimization 
of asymmetric information between shareholders.  

In the field of neuroaccounting, the effects of body, brain, hormone and 
neurotransmitters on behavior are examined. The connection between the decisions 
taken and biology of body is dealt by neuroaccounting. While taking a decision, blood 
build ups appear in which parts of the brain can be examined. Functional mri scanning 
and EEG may be used. Changes in pupil, tone of voice and heartbeat may also 
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monitored. So, we have an idea about how the brain evaluates and compares the 
information by the help of neuroaccounting. 

3. Conclusion 

Humans in management departments may use initiatives and their knowledge and 
experience levels differ from each other. In this sense, different human behaviors may 
lead to different financial results even if they have similar financial data by the impact 
of the firm quality. This demonstrates that behavioral dimension have to be taken into 
consideration in accounting researches. So, behavioral accounting gains importance. 
Neuroscience that examines the changes in the human brain applied firstly in the field 
of economy and then accounting. This leads the emergence of neuroaccounting. As long 
as decision making process is human oriented, differences in behaviors are always 
effective in decision making process. As a result, accounting that is a social science 
always reflects the results of both numeric data and human behaviors. 
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Özet 

Hisse senedi yatırımcılarının en büyük arzuları menkul kıymetlerin gelecekteki 
fiyatlarını doğru tahmin etmek ve isabetli kararlar almaktır. Finansal karar alma 
geleceğe yönelik bir eylem olduğu için belirsizlik ve risk unsurlarını içinde barındırır. 
Bu kararları alacak olan birey ise finansal sistemin temel aktörüdür. 

İlk olarak günümüzde finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri açıklamakta son 
derece yetersiz olan geleneksel finans teorileri incelenmiştir. Çalışmanın devamında 
psikoloji, sosyoloji ve finans bilimleri arasında adeta bir köprü kurmuş olan davranışsal 
finans yaklaşımı incelenmiştir. Davranışsal finans, rasyonel bireye karşılık 
duygularından etkilenebilen bir birey tanımlamıştır.  

Küreselleşmeyle birlikte yeni bir dünya düzeni kurulmuştur. Teknolojik 
gelişmeler ise sanılanın aksine riskleri daha da arttırmıştır. Mevcut finansal araçlar ve 
yasal düzenlemeler bu yeni düzen için artık yeterli değildir. Yeni bir finansal düzen 
kurabilmek için yatırımcıların finansal kararlarını alırken hangi faktörlerden 
etkilendiklerini ve bu faktörlerin piyasalarda hangi riskleri oluşturduklarını iyi analiz 
etmek gerekmektedir. Aksi takdirde bu risklerden korunacak yeni araçlar geliştirmek 
mümkün olmayacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, belirsizlik ve risk, yatırımcı psikolojisi 
Abstract 

The greatest desires of the share investors are to predict the accurate future 
prices of the stocks and to take appropriate decisions.  Becouse of financial decision 
making is an action which is directed towards future, includes uncertainty and risk 
compenents. The individual who will take these decisions is the main actor of the 
financial system. 

Initially, the traditional financial theories, which are exceedingly insufficient to 
explain the nowadays events are investigated. The study continues with research of 
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behovioral finance approach, which has built sort of a bridge between psychology, 
sociology and finance sciences. Behavioral finance has defined an individual which can 
be affected from his emotions contrast to rational individual.  

A new world order formed with globalisation. Technological developments as for 
has increased the risks contrast with expected. Present financial tools and legal 
arrangements are not sufficient any more for this new system. In order to be able to 
form a new financial order, well analyze is required about the factors which affect the 
investors while they are making financial decisions and the risks which are formed by 
these factors. Otherwise, it will be impossible to develop new financial tools for 
avoiding these risks. 
Keywords: Behavioral Finance, uncertainty and risk, investor psychology  

1. Giriş 
Belirsizlik ve risk altında karar almak zorunda olan yatırımcılar birçok faktörü 

göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Geleneksel finans teorileri bireylerin rasyonel 
olduklarını ve her koşulda kârlarını maksimize etmek amacında olduklarını varsayarak, 
karar verirken risk ve getiri faktörlerini dikkate almaları gerektiğini savunmaktadırlar. 
Alternatif bir yaklaşım olan Davranışsal Finans ise, bireylerin sınırlı rasyonel 
olduklarını kabul ederek psikolojik faktörlerin de yatırım kararlarında etkili olduğunun 
altını çizmektedir.  

Çalışmanın amacı, yatırımcıların belirsizlik altında karar verirken karşı karşıya 
oldukları riskleri ve yatırım kararlarına etki eden faktörleri ortaya koymaktır. Bu amaçla 
ilk önce yatırımcıların faydalarını maksimize etmek için ne yapmaları gerektiğini 
anlatan geleneksel finans teorileri, ardından da yatırımcıların gerçekte ne yaptığını 
ortaya koyan davranışsal finans yaklaşımı incelenmiştir. Son olarak yeni finansal 
düzende ihtiyacımız olacak enstrümanlar ve yasal düzenlemeleri belirlemek için 
çağımızın risk unsurları tartışılmıştır. 

2. Geleneksel Finans Teorileri 
Geleneksel finans teorileri; Markowitz’in Modern Portföy Teorisi ve onun 

temelleri üzerine inşa edilmiş olan Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli ve Arbitraj 
Fiyatlama Teorisinden oluşmaktadır. Etkin Piyasalar Hipotezi ise geleneksel piyasa 
varsayımlarının yapıtaşını oluşturmaktadır. 

2.1. Modern Portföy Teorisi 

Geleneksel Portföy Teorisine göre yatırımcının amacı kabul edeceği bir risk 
düzeyinde yatırımın beklenen getirisini maksimize etmektir. Bu amaca ulaşmak için 
birden fazla varlığı bir araya getirerek bir portföy oluşturur. Portföy oluşturmanın amacı 
çeşitlendirme ile riski azaltmaktır.  

Geleneksel portföy teorisi, aşırı çeşitlendirilmiş portföyü yönetmenin zor olduğu, 
gerekli getiriyi sağlamayan menkul kıymeti portföye dâhil etme olasılığının varlığı 
veaşırı çeşitlendirmenin araştırma ve işlem maliyetlerini arttıracağı gerekçeleriyle 
eleştirilmiştir. 

1952 yılında Harry Markowitz tarafından yayınlanan “Portföy Seçimi” adlı 
çalışmada geliştirilen Modern Portföy Teorisi (MPT) ise, sadece portföy 
çeşitlendirmesine gidilerek riskin azaltılabileceğini söyleyen Geleneksel Portföy 
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Teorisinin aksine, portföyde yer alan menkul kıymetler arasındaki ilişkinin yönünün ve 
derecesinin de riskin azaltılmasında etkili olduğunu ortaya koymuştur. Teoriye göre 
portföydeki her bir varlığın getirisi rassal bir değişkendir. Portföyün getirisi içindeki 
varlıkların getirilerinin ağırlıklı ortalamasına eşit olduğundan, portföyün getirisi de bir 
rassal değişkendir. Markowitz (1952), yatırımcıların rasyonel ve riskten kaçan bir tutum 
içinde olduklarını varsayarak portföyü oluştururken göz önünde bulunduracakları 
faktörlerin sadece risk ve beklenen getiri olduğunu kabul etmiştir. Markowitz (1952), 
yatırımcının amacının etkin sınır üzerindeki noktaları birleştirmek olduğunu belirterek 
etkin getiri sınırını, minimum varyans değerine sahip portföylerle maksimum getiri 
değerine sahip portföylerin kesişimi olarak tanımlamıştır. Kısaca, MPT yatırımcıların 
portföylerini oluştururken çeşitlendirme ilkesini nasıl kullanacaklarını açıklamaktadır. 
MPT’ni aşağıdaki hususlarda eleştirmek mümkündür. 

• Portföy getirisi hesaplanırken kullanılan geçmiş getiri verilerinin ortalamasını 
almak, beklenen getiri değerleri için güvenilir olmayan tahminler verir (Miller, 
2000,s.11). 

• Teori yatırımcıları riskten kaçınan bireyler olarak tanımlamaktadır. Yatırımcılar 
farklı kişilik özelliklerine sahip olabildiklerine göre riskten kaçınan tutum 
sergileyebilecekleri gibi riske karşı duyarsız veya risk almaktan hoşlanan yapıda 
da olabilirler. Etkin sınır üzerindeki portföylerin risk seviyeleri farklı 
olduğundan yatırımcıların riske karşı hangi tutumda olacakları bilinemez. 

• Teoride öngörüldüğünün aksine tüm yatırımcılar portföyün varyansını ve 
getirisini hesaplayacak analitik beceriye sahip olamayabilir. 

• Yatırımcıların tamamı rasyonel olamaz veportföylerini oluştururken risk yerine 
algılanan riske önem veriyor olabilirler. Ayrıca karar alma aşamasında sadece 
risk ve getiri hesabı yapmak yerine psikolojik faktörlerden etkilenebilirler. 

2.2. Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli 
Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (SVFM), J. Treynor (1961,1962), W. 

Sharpe (1964), J. Lintner (1965a,b), Mossin (1966) ve Black (1972) tarafından 
birbirlerinden bağımsız olarak geliştirilmiştir. 

Teori riski spesifik ve sistematik olmak üzere ikiye ayırmıştır. Spesifik risk, 
varlıklara ait risktir ve çeşitlendirmeyle azaltılabilir. Sistematik risk ise portföyün 
riskidir ve çeşitlendirme ile bu riskten kurtulmak mümkün değildir (Faerber, 2006, 
ss.22-23). 

SVFM, Markowitz’in etkin sınırının bittiği yerde başlar. Teorinin ana hedefi, 
çeşitlendirilmesi yeteri kadar gerçekleştirilmiş portföye eklenecek yeni bir varlığın, 
teorik olarak doğru fiyatını, bu varlığın sistematik riskine göre hesaplamaktır. Varlığın 
sistematik riske olan hassasiyeti beta katsayısı ile ölçülür. Bu katsayı menkul kıymetin 
beklenen getirisi ile risk derecesi arasındaki ilişkiyi gösterir ve bu ilişki genel olarak 
doğrusaldır. Kısaca düşük betalar düşük getiri, yüksek betalar ise yüksek risk olarak 
yorumlanır. 

Teorinin varsayımları (Jensen, 1972,s.360): 

• Yatırımcılar rasyoneldir ve amaçları portföylerinin kârını maksimize etmektir. 
• Yatırımcılar kararlarını sadece portföyün getirisini ve riskini göz önünde 

bulundurarak verirler. 
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• Yatırımcılar riskten kaçınma eğilimi gösterirler. 
• Yatırımcılar karar vermek için gerekli tüm bilgiye sahiptirler. 
• Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı olduğundan hiçbir yatırımcı tek başına 

fiyatları etkileyemez. 
• Risksiz faiz oranından istenildiği kadar borç alma ve verme imkânı vardır. 
• Hisse senetleri küçük miktarlarda alınıp satılabilir. 
• İşlem veya vergi maliyeti yoktur. 

SVFM, hem dayandığı varsayımlar açısından teorik olarak, hem de Fama ve 
French’in (2004) çalışmasına dayanarak ampirik olarak eleştirilebilir. 

• Yatırımcıların karar alırken psikolojik faktörlerden etkilendiği artık bilinen bir 
gerçektir. Bu sebepten yatırımcıları tam rasyonellikten ziyade sınırlı rasyonel 
olarak görmek daha doğru olacaktır.  

• Yatırımcılar aynı getiri beklentisinde riske karşı aynı tutumu gösteremezler. Zira 
herkesin risk toleransı farklıdır. 

• Tüm yatırımcılar aynı bilgiye erişemezler. Şirket içerisinden olanlar her zaman 
daha avantajlıdır. Herkes aynı bilgiye aynı zamanda erişse bile bilgiyi farklı 
yorumlayabilirler. 

• Varyans riski ölçebilse de getiriyi ölçemez. 
• Maliyetler her zaman vardır. 
• Teorik olarak kârı maksimize edebilmek için iyi çeşitlendirilmiş bir portföyde 

yatırım sayılabilecek her türlü varlığın    (altın, ev, arsa, sanat eseri) olması 
gerekir. Pratikte ise böyle portföylere pek rastlanmaz. 

• Varlığın gerçek fiyatı yanlış hesaplanırsa, teori arbitraja ve spekülasyona imkân 
tanımış olur. 

• SVFM’nin temel varsayımı piyasaların etkin olduğudur ve asıl test edilmesi 
gereken budur. 

• Fama ve French (2004), yaptıkları çalışmada düşük betalı hisselerin daha çok 
kazandırdığını ortaya koyarak, modelin deneysel olarak zayıf olduğunu ve 
uygulamada gerçeği yansıtmadığını belirtmişlerdir. 

2.3. Arbitraj Fiyatlama Teorisi 

Teori 1976’da Stephan Ross tarafından SVFM’ ne alternatif olarak geliştirilmiştir. 
Tek fiyat yasasına dayanan teorinin temel düşüncesi; hisse senetlerinin beklenen 
getirisinin birbirinden bağımsız makroekonomik faktörlerile işletmeye ait 
mikroekonomik faktörlere bağlı olduğudur. Portföy getirisinin modele dâhil edilen ilgili 
faktörlere hassasiyeti beta katsayısı ile ölçülür. Model aracılığıyla tespit edilen getiri 
oranı hisse senedinin gelecekteki nakit akışlarının bugüne çevrilmesinde kullanılır. 
Teorik olarak hesaplanan fiyat bugünkü fiyattan farklı ise zaman içerisinde arbitraj 
olgusu fiyatı doğru seviyesine getirmektedir. Özet olarak Arbitraj Fiyatlama Teorisi 
(AFT), betaları aynı olan iki portföyün getirilerinin de aynı olacağını varsaymaktadır. 
Getiriler farklı olsa bile, piyasadaki rasyonel arbitrajcılar sayesinde bu fark kapanır 
(Ross, 1976, ss.341-360). 

Modele getirilecek temel eleştiri gerçek hayatta arbitrajın sınırlı ve riskli 
olduğudur. Arbitrajı sınırlandıran faktörler ise şunlardır (Shleifer ve Vishny, 2005, 
ss.79-81). 
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Temel Risk: Arbitrajcılar göreceli olarak pahalı olan varlığı satarak onun çok 
yakın ikamesi olan göreceli olarak daha ucuz olan varlığı satın alırlar. Teorinin aksine 
gerçekte çok yakın ikame olabilecek hisse senetleri yok denecek kadar azdır. Ayrıca 
menkul kıymetin alınmasından sonra piyasaya yeni olumsuz bilgiler gelebilir. Bu 
faktörler temel risk olarak adlandırılır. 

Söylenti Taciri Riski: İrrasyonel yatırımcılar arbitrajcılardan daha güçlü olabilir.  
Söylentiler arbitrajcıları sürekli pozisyon değiştirmeye zorlar. Bu da işlem maliyetlerini 
arttırır ve arbitrajı cazip olmaktan çıkarır (De Long v.d.,1990). 

Uygulama Maliyetleri: Bu maliyetler komisyonlar, teminat primleri, yanlış 
fiyatlamayı araştırıp bulma maliyetleri ve açığa satışlarda ödünç alma maliyetlerinden 
oluşur. Kısa pozisyon almak için hisseler ödünç alınmalıdır. Hisse ödünç almak için 
uygulanan faizin yüksekliği ve ödünç verme süresinin kısalığı arbitraj imkânını yok 
eder. 

Bilinçsiz Yatırımcı Riski: Arbitrajcıların büyük bir çoğunluğu başkalarının 
fonlarını yöneten yatırımcılardır ve kısa dönemde başarılı olamazlarsa fon sahipleri 
huzursuzlanıp fonlarını geri çekmeye karar verebilirler. Bu durum arbitrajcı için gelir 
kaybı demektir. Bilinçsiz yatırımcının bu şekilde davranacağını bilen arbitrajcı varlıklar 
gerçek değerine ulaşana kadar bekleyemeden satmak zorunda kalabilir ki bu daha da 
büyük zarar demektir. Bu sebepten arbitraj çok risklidir. 

Senkronizasyon (Eşanlılık) Riski: Arbitrajcı diğer arbitrajcıların ne zaman 
harekete geçeceğini kestiremez. Yanlış fiyatlama tek bir arbitrajcı ile değil, çok sayıda 
arbitrajcının aynı anda aynı hareketi yapmasıyla düzelebilir. Bazı yatırımcılar yanlış 
fiyatlamayı çok önceden fark ederken bazılarının bunu görmesi uzun zaman alabilir. 
Kimse ilk olmak istemez ve bu bekleme süreci arbitraj kârını ortadan kaldırabilir.  

AFT’ ne yöneltilen diğer bireleştiri ise, modelin sistematik riski daha küçük 
parçalara bölebilmesine karşın risk faktörlerinin sayısı ve büyüklüğü hakkında bilgi 
vermediğidir. 

Tüm bunlara ek olarak, modele dâhil edilen mikro ve makroekonomik faktörlerin 
yanlış seçilme ihtimalinin varlığı da modelin eleştirilmesine sebep olmaktadır. Seçilen 
faktörler yanlış olursa anlamsız betalar elde edilmiş olur. 

2.4. Etkin Piyasalar Hipotezi 
Hisse senedi fiyatlarının gelecekteki fiyatlarını doğru tahmin etmek yatırımcıların 

en büyük arzusudur. Bunu başarmak için geçmiş fiyat hareketlerini takip etmek çok sık 
başvurulan bir yol olmuştur. Bu konuyla ilgili ilk çalışma M.Kendall tarafından 1953 
yılında yapılmıştır. Çalışmada ulaşılan bulgular, beklenenin tam tersidir. Hisse senedi 
fiyatlarında düzenli bir hareket olmadığı ve fiyatların tamamen tesadüfî şekilde 
gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır (Kendall, 1953). 

İlk olarak 1970’de Eugene Fama tarafından geliştirilen Etkin Piyasalar Hipotezi 
(EPH), gelişmiş bir sermaye piyasasında menkul kıymet fiyatlarının sözkonusu 
menkulkıymetle ilgili her türlü bilgiyi yansıttığını varsayar. Bu durumda temel analiz 
yönteminikullanarak hisselerin gerçek değerini hesaplamaya gerek yoktur. Bu 
varsayıma göre hiçbir yatırımcının hiçbir bilgiye dayanarak normalüstükâr elde 
edemeyeceğini savunur. Bu şartlar altında fiyatlardaki değişmelere sebep olabilecek tek 
unsur yeni bilgilerdir, ancak yeni bilgiler de önceden bilinemezler (Fama, 1970). Bu 



 
 

R. Aktaş Şenkardeşler 8/4 (2016) 360-379 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

365 

düşüncenin temeli rassal yürüyüş hipotezinde açıklanmıştır. Söz konusu hipotez, Adam 
Smith(1976, s.127) tarafından “fiyatlar bir hafızaya sahip değildir ve dünün yarınla bir 
ilişkisi yoktur.” şeklinde açıklanmıştır. Bu açıdan düşünecek olursak, piyasada oluşan 
her fiyat birbirinden bağımsızdır. Fiyatın tesadüfî olarak dalgalanması yatırımcıların 
rasyonel karar verememesinden değil, pazara gelen bilgilerin tesadüfî oluşundandır. 
Dolayısıyla geçmiş fiyatlardan hareketle grafikleri kullanarak kâr sağlamak imkânsız 
olduğundan, teknik analiz yöntemi de işe yaramayacaktır. 

Ancak çeşitli borsalarda belirli tekniklerin yatırımcılara normalüstü getiri 
sağlayabildiği tespit edilmiştir. Çeşitli piyasalar arasındaki etkinlik farkı yine Fama 
tarafından tartışılmıştır. Fama piyasa etkinliğini bilgi çeşitlerine göre “zayıf form”, “yarı 
kuvvetli form” ve “kuvvetli form” olmak üzere üç grupta incelemiştir (Karan, 2001, 
ss.268-269). 

Zayıf Form, fiyatların geçmişteki tüm olay, olgu ve bilgileri yansıttığını ve 
yatırımcının geçmiş fiyat hareketlerini kullanarak normalin üzerinde getiri 
sağlayamayacağını varsayar(Seyidoğlu, 2003, s.390). Dolayısıyla bu form teknik analiz 
yöntemini geçersiz kılar. Bu piyasalarda yatırımcılar yeni bilgilere eşzamanlı olarak 
ulaşamamaktadırlar. Ayrıca kamuya açıklanmamış bazı bilgiler, içerdekiler tarafından 
önceden bilinmektedir (Korkmaz ve Ceylan, 2007, s.268). 

Şayet piyasada hisse senetleri halka açıklanan tüm bilgileri yansıtacak şekilde 
oluşuyorsa, piyasada Yarı Kuvvetli Formdaetkinlik bulunduğundan söz edilir. Fiyatlar 
temel analize girdi teşkil edebilecek bütün bilgileri yansıtacak düzeyde oluştuğundan, 
temel analiz yöntemini kullanmak bir işe yaramayacaktır (Bolak, 2001, s.222). Bu 
formda, kamuya açıklanmamış bilgileri kullanarak şirket içinde olanların hâlâ 
normalüstü kâr sağlamaları mümkündür. 

Güçlü Form piyasa etkinliğinde, fiyatlar sadece kamuya açıklanmış bilgileri değil, 
işletmenin ve ekonominin de tüm bilgilerini yansıtır. Bu durumda, şirket içinde olanlar 
da dâhil olmak üzere hiç kimse uzun süreli normalüstü kâr sağlayamaz. En gelişmiş 
piyasa etkinliği olan bu formda temel ve teknik analiz kullanmak anlamsızdır ( Karan, 
2001, s.274, Seyidoğlu, 2003, s.391). 

Sonuç olarak etkin piyasalar hipotezini savunanlara göre hiçbir yatırımcının 
piyasayı yenme şansı yoktur. 

EPH geçerliliği zayıflamış üç varsayıma dayanmaktadır (Shleifer, 2000, s.2). 

• Yatırımcılar rasyoneldir ve menkul kıymetleri de rasyonel olarak 
değerlendirirler. 

• Bazı yatırımcıların rasyonel olmaması fiyatları etkilemez çünkü rasyonel 
olmayan yatırımcıların işlemleri tesadüfîdir ve bu yüzden birbirlerinin etkilerini 
yok ederler. 

• Rasyonel olmayan yatırımcıların piyasada yok edilememiş etkilerini arbitrajcılar 
yok eder. 

Yapılan çeşitli araştırmalarda hisse senedi getirilerinde bazı anomalilerin olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca bu anomalilerin yatırımcıların karar alırken psikolojik faktörlerden 
etkilendiğini ortaya koyan birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar bireylerin EPH’nin 
öngördüğü şekilde tam rasyonel davranmadıklarını hatta zaman zaman irrasyonel 
davrandıklarını ve fiyatların tüm bilgiyi doğru yansıtmadığını göstermektedir. Bu 
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durum EPH’nin geçerliliği üzerinde ciddi tartışmalara sebep olmaktadır. Literatürde 
anomaliler takvimsel anomaliler ve fiyat anomalileri olmak üzere iki başlık altında 
incelenmektedir. Takvimsel anomaliler, hisse senedi getirilerinin herhangi bir gün, 
hafta, ay, dönem ya da zaman diliminde, diğer zaman aralıklarına göre daha üstün veya 
daha kötü performans gösterip göstermediği ile ilgilidir (Erdoğan ve Elmas, 2010, s.3). 
Yapılan çalışmalar hipoteze zıt bir şekilde hisse senedi getirilerinin zamandan bağımsız 
olmadığını ortaya koymaktadır. Fiyat anomalileri ise yaygın olarak iki olgu üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Bunlar yatırımcıların kazanç duyuruları gibi bazı haberlere karşı 
yetersiz reaksiyon ve birbirini takip eden iyi ya da kötü haberlere karşı aşırı reaksiyon 
göstermelerinden kaynaklanan anomalilerdir. Yetersiz reaksiyon durumunda, 
yatırımcıların yeni haberlere, bir aydan bir yıla kadar olan dönemde, yeteri kadar ilgi 
göstermemesi sonucunda, haberler fiyatlara gereğinden yavaş etki etmektedir. Aşırı 
reaksiyon durumunda ise yatırımcılar, üç yıldan beş yıla kadar olan dönemde, aynı 
yöndeki haberlere tutarlı bir şekilde aşırı tepki göstererek, uzun vadede iyi haberlere 
sahip senetlerin gereğinden fazla değerlenmesine sebep olmaktadır(Barberis, Shleifer ve 
Vishny, 1998). Fiyat anomalileri kazanan hisse senetlerini satıp, kaybedenleri satın alan 
yatırımcılara fazladan risk almadan büyük kazançlar elde etme fırsatı verdiğinden EPH 
ile çelişmektedir. 

Diğer bir eleştiri ise arbitraj imkânının sınırlı ve riskli olmasından dolayı 
irrasyonel yatırımcıların hareketlerinin fiyatlara etkisinin her zaman ortadan 
kaldırılamayacağı yönündedir(Shleifer, 2000,ss.13-16). 

Bazı irrasyonel yatırımcılar olsa bile bunların işlemlerinin tesadüfî olduğu ve 
birbirlerinin etkilerini yok edeceği varsayımı da günümüzde en çok eleştirilen 
varsayımlardan biridir. Psikolojik bulgular yatırımcıların rasyonaliteden tesadüfî 
olmaktan ziyade sistematik bir şekilde ve aynı yönde sapma gösterdiğini ortaya 
koymaktadır (Döm, 2003, s.11). 

EPH’ne göre spekülatif fiyat balonlarının ortaya çıkması da imkânsızdır çünkü 
fiyat değişimlerini piyasaya yeni bilgi akışına tepki olarak nitelendirir (Cooper, 2008, 
s.36).  Fakat çoğu zaman piyasalar gerçek bilgileri değil söylentileri ve bunların sebep 
olduğu beklentileri fiyatlar (Black, 1986, s.529). Bu sebeple fiyatlar EPH’nin 
varsayımlarının aksine gerçek değerini yansıtmayabilir. Tarihte Lale Çılgınlığı gibi 
birörnek varken tekrar düşünmek faydalı olacaktır. Tek bir lale soğanı için çok yüksek 
fiyatlar ödenmiş, hatta tarladaki tohumlar için gelecek sözleşmeleri imzalanmıştır. 
Gerçek değeri anlaşıldığında ise ekonomiye yön veren birçok zengin işadamı ve şirket 
iflas etmişti. ABD konut piyasasında oluşan spekülatif balonun sönmesiyle ortaya çıkan 
küresel finansal krizde ise sadece bireysel yatırımcılarınirrasyonelliği değil, aynı 
zamanda profesyonel finans yöneticilerinin de hataları ortaya çıkmıştır. Bu hataların 
sebebi soyut varsayımlara dayanarak oluşturdukları modellere fazla güvenmiş 
olmalarıdır. 

Tüm bunlara ek olarak hisse senedi piyasalarında Marty Zweig, Peter Lynch, 
Warren Buffet ve George Soros gibi istikrarlı ve sürekli olarak çok büyük getiriler elde 
etmiş yatırımcıların varolması Etkin Pazar Hipotezine şüphe ile bakılmasına neden 
olmaktadır.  

Gerçeklerle bağdaşmayan soyut varsayımlar üzerine kurulmuş olan geleneksel 
finans teorileri, günümüzde finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri açıklamakta son 
derece yetersiz kalmaktadırlar. Bu yetersizlikleri giderebilmek için analizlere 
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yatırımcıların kararlarına etki eden psikolojik faktörleri ve gerçek hayatta var olan işlem 
maliyetleri, vergiler gibi unsurları da dâhil ederek daha gerçekçi ve anlaşılır modeller 
kurmak gerekmektedir. Bu temel fikre dayanarak gelişen davranışsal finans, psikoloji 
ve finans bilimleri arasında âdeta bir köprü kurmuştur. 

3. Davranışsal Finansın Temelleri 

Finans bilimine geleneksel yaklaşımlarda, risk ve beklenen getiri üzerinde 
durulmuş ancak karar alıcının tercihlerine önem verilmemiştir. Psikoloji işte bu konuda 
devreye girmekte ve tercihler üzerinde etkili olan faktörleri incelemektedir. Böylece 
psikoloji ve finans bilimleri birbirine yakınlaşmış ve davranışsal finans ortaya çıkmıştır. 

Psikoloji disiplinini hisse senedi piyasalarına uyarlayan ilk çalışma Selden’in 
1912 yılında yayınladığı “Hisse Senedi Piyasalarının Psikolojisi adlı kitabıdır (Victor ve 
Helen, 2000, s.1) 

1953 yılında Maurice Allais’ın yaptığı bir deneyden elde edilen bulgular faydasını 
maksimize etmeye çalışan rasyonel bireyle çelişir nitelikteydi. Literatürde Allais 
Paradoksu olarak bilinen bu olgu, bireylerin karar almasında etkili olan faktörlerin 
sorgulanması gerektiğini ortaya koyarak bilişsel psikolojinin gündeme gelmesini 
sağlamıştır. 

Ulric Neisser 1967 yılında yayınladığı “Bilişsel Psikoloji” isimli kitabında bilişsel 
psikolojiyi insan davranışlarını güdüleyen süreçler olarak tanımlamıştır. Bu tanım 
bireyin rasyonelliğine şüpheyle bakan davranışsal finans için önemli bir kırılma noktası 
olmuştur. 

1968 yılında Howard Raiffa “ Karar Analizi: Belirsizlik Altındaki Tercihler 
Üzerine Giriş Dersleri” adlı çalışmasında bireylerin karar alma süreçlerinin tek bir 
yaklaşımla açıklanamayacağını belirtmiştir. Raiffa(1968), normatif analiz, betimleyici 
analiz ve kuralcı analiz olmak üzere üç yaklaşımı incelemiştir. Raiffa’nın bu çalışması 
başka araştırmaları da tetiklemiştir. Bunlardan en önemlisi asıl ilgi alanları psikoloji 
olan Daniel Kahneman veAmos Tversky tarafından 1979 yılında yayınlanan “Beklenti 
Teorisi: Risk Altında Kararların Bir Analizi” adlı çalışmadır. Raiffa’nın betimleyici 
analizi Beklenti Teorisi’nin en önemli özelliğini oluşturmaktadır. 

1973’te Thomas Bailard, David Biehl ve Ronald Keiser yatırımcıların 
kişilikleriyle ilgili psikolojik bir model oluşturmuşlardır. Bu modelde yatırımcılar 
kişiliklerine göre şöhretli, serüvenci, bireyci, muhafazakâr ve orta yönlü olmak üzere 
beş grupta incelenmişlerdir. Yatırımcıların kişiliklerine göre riske karşı tutumlarının 
değiştiğini ortaya koymuşlardır. Benzer bir çalışma da Marilyn MacGruder Barnewall 
tarafından yapılmıştır. Barnewall (1987) yatırımcıları riske karşı tutumları açısından 
aktif ve pasif olarak ayırmış ve yatırımcıların her zaman riskten kaçar tutum 
sergilediklerini savunan geleneksel teorileri eleştirmiştir. 

1987-1990 yılları arasında Richard Thaler, geleneksel finans teorilerinin 
varsayımlarıyla çelişen birçok örneği düzenli olarak Journal of Economic Perspectives 
dergisindeki “Anomaliler” başlıklı köşesinde paylaşarak davranışsal finansın gelişimine 
katkı sağlamıştır. 

2000’li yıllara kadar çok sayıda araştırmacı davranışsal finans konusunda önemli 
çalışmalarda bulunmuşlardır. 2002 yılında Daniel Kahneman ve Vernon Smith 
tarafından yazılan “Davranışsal ve Deneysel Ekonominin Temelleri” adlı makalenin 
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Nobel Ödülü alması, 1912’de başlayıp günümüze kadar uzanan çalışmaların bir ödülü 
olarak görülürken, davranışsal finansında literatürdeki yeri onanmıştır. 

4. Geleneksel ve Davranışsal Finansın Karşılaştırılması 

Geleneksel finans teorilerine göre birey, yatırım yapacağı menkul kıymetle ilgili 
tüm bilgiyi toplar, bu bilgiler yardımıyla gerekli hesaplamaları yaparak hangi menkul 
kıymetin kendisine daha fazla fayda sağlayacağını analiz eder ve rasyonel olarak 
yatırım kararını verir. Bu varsayımlarla oluşturulan modellerin gerçeği yansıtmadığını 
ve karar alma sürecindeki sorunları çözmek yerine yok saydığını söylemek mümkündür.  

Davranışsal finans ise bireylerin karar verirken karmaşık hesaplar yapmak yerine 
sezgisel kısa yollardan (hevristiklerden) faydalandığını kabul eder (Tversky ve 
Kahneman, 1974,s.1124). Bu yaklaşımda birey bir bilgisayar programı gibi tasvir 
edilmek yerine, karar alırken duygularından, tecrübelerinden ve yaşadığı çevreden 
etkilendiği kabul edilerek gerçek dünyaya uygun şekilde tanımlanır. Dolayısıyla 
davranışsal yaklaşımda birey rasyonel değil, bütün zayıflıkları ve önyargılarıyla gerçek 
bir insandır. 

Bireyin rasyonel olabilmesi için geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek hakkında tam 
bilgiye sahip olması gerekir. Davranışsal finans yatırımcıların bilgiyi kendilerine göre 
yorumlayarak karar verdiklerine dikkat çekerek algılamanın önemini vurgular. Bu 
durum aynı bilgiyle farklı kararlar alan yatırımcıların davranışlarını açıklamaktadır. 
Gelecek ise hiçbir zaman tam olarak bilinemez. 

Davranışsal finansı geleneksel finans analizlerinden ayıran bir diğer fark ise 
kullanılan metodolojidir. Geleneksel finansta önce model kurulur ardından yapılan 
deneylerle modelin doğruluğu test edilir. Davranışsal modellerde ise önce piyasadaki 
davranış biçimleri gözlemlenir, bu gözlemlerin sonucuna göre davranışı açıklamaya 
çalışan model kurulur. Kurulan bu modellerde yatırımcının karar verirken nasıl 
davranması gerektiği değil, gerçekte nasıl davrandığı açıklanmaya çalışılır. 

Belirsizlik ve risk altında karar alma sürecinde geleneksel finans teorileri 
yatırımcıların beklenen fayda teorisinin varsayımlarına uygun davrandıklarını kabul 
etmektedir. Buna karşın davranışsal finans yatırımcıların beklenti teorisine uygun 
davrandıklarını öne sürmektedir. 

4.1. Beklenen Fayda Teorisi 
Kararlarını belirsizlik ve risk ortamında almak zorunda olan yatırımcılar, tüm 

alternatiflerin kendilerine sağlayacağı beklenen faydayı karşılaştırarak tercihlerini 
yaparlar. Beklenen fayda teorisinin temelini oluşturan bu düşünce ilk olarak 1738’de 
Jakob Bernoulli tarafından ortaya atılmış ve ardından John Von Neumann ve Oscar 
Morgenstern tarafından 1944 yılında yayımlanan “Oyun Teorisi ve Ekonomik 
Davranış” adlı çalışmada somutlaştırılmıştır (Mongin, 1997, s.342). Teoriye göre 
bireyler belirsizlik altında karar verirken hiçbir seçeneğe yanlılık göstermeden, 
kendisine en çok faydayı sağlayan seçeneği tercih ederler (Mongin, 1997, s.194). 

Hanson ve Kysar(1999, ss.641-642), Beklenen Fayda Teorisinin temel kriterlerini 
şu şekilde sıralamışlardır. 

Geçişlilik: Yatırımcı A’yı B’ye tercih ediyorsa ve B’yi de C’ye tercih ediyorsa; 
A’yı da C’ye tercih edecektir. 
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Değişmezlik: Kararlar problemin sunuluş şekline göre değişmez. 

Bağımsızlık: Eğer yatırımcı A’yı B’ye tercih ediyorsa %50 ihtimalle A’yı ve %50 
ihtimalle de B’yi kazanma olasılığını tercih ediyordur. A ile B arasında farksız ise 
belirgin bir bahis durumunda bile farksız olacaktır. 

4.2. Beklenti Teorisi 

1953 yılında Maurice Allais tarafından yapılan çalışma tercihlerin doğrusal 
olmadığını göstermiştir. Allais insanların şans oyunları oynarken sistematik bir şekilde 
Beklenen Fayda Teorisinin varsayımlarını ihlal ettiklerini ortaya koymuştur. 

Allais yaptığı deneyde deneklerden %25 ihtimalle 2000 USD kazanmak ile %20 
ihtimalle 3000 USD kazanmak arasında tercih yapmalarını istemiştir. Deneklerin %65’i 
ikinci seçeneği seçmiştir. Deneyin devamında aynı deneklerden %100 ihtimalle 3000 
USD kazanmak ile %80 ihtimalle 4000 USD kazanmak arasında tercih yapmaları 
istendiğinde, deneklerin %80’i ilk seçeneği tercih etmiştir. Her iki soruda da ikinci 
seçeneğin beklenen faydasının daha yüksek olmasına rağmen, ikinci soruda deneklerin 
büyük bir çoğunluğu getirisi garanti olan seçeneği tercih etmişlerdir(Allais, 1953, 
s.527). Beklenen Fayda Teorisinin değişmezlik varsayımıyla çelişen bu deney literatüre 
Allais Paradoksu olarak geçmiştir. 

Allais Paradoksundan yola çıkan Kahneman ve Tversky 1979 yılından itibaren 
varsayımsal seçenekleri içeren birçok deney yaparak Beklenti Teorisini ortaya 
koymuşlardır. 

Beklenti Teorisine İlişkin Temel Bulgular: 

Referans Noktası: Referans noktası, belirsizlik durumda karar problemine ilişkin 
bireylerin önceki mevcut pozisyonunu gösterir (McFadden, 1999, s.91). Finansal 
kararlarda satın alma fiyatının referans noktası olarak kullanılması yaygın bir durumdur. 
Kahneman ve Riepe(1998, ss.59-60) bu durumu şu şekilde açıklamaktadırlar: 

A yatırımcısının hisse başına 200 USD ödeyerek satın aldığı blok hisse sahibi 
olduğunu, B yatırımcısının ise aynı blok hisseye 400 USD ödeyerek sahip olduğunu 
düşünelim. Hissenin değeri dün 320 USD iken bugün 300 USD olduğu bir durumda 
hangi yatırımcı kendisini daha üzgün hissetmektedir? 

A yatırımcısı bu haberi “kazançta azalma” olarak değerlendirirken, B yatırımcısı 
aynı haberi “kayıpta artış” olarak değerlendirecektir. Bu durumda B yatırımcısı kendini 
daha üzgün hissedecektir. 

Risk Eğilimi: Beklenen Fayda Teorisi, yatırımcıların genel olarak riskten 
kaçındığını varsayarken, Beklenti Teorisine göre yatırımcıların risk eğilimi alana göre 
değişmektedir. Eğer referans noktası sonuçları kazanç alanında değerlendiriyorsa 
yatırımcılar riskten kaçınan, kayıp alanında değerlendiriyorsa riske açık tutum 
sergilemektedirler. Kahneman ve Tversky (1984, s.341) yatırımcıların risk 
eğilimlerindeki değişikliği anlamak için aşağıdaki deneyi yapmışlardır. 

Deneklerden aşağıdaki seçeneklerden birini tercih etmeleri istenmiştir. 
1.seçenek: %100 ihtimalle 3000 TL kazanç 

2.seçenek: %80 ihtimalle 4000 TL kazanç, %20 ihtimalle hiçbir şey 
kazanamamak 
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Deneklerin %80’i garantili kazancı, beklenen getirisi daha yüksek olmasına 
rağmen riskli seçeneğe tercih etmişlerdir. 

Aynı denek grubuna aşağıdaki seçenekler sunulmuştur. 

1.seçenek: %100 ihtimalle 3000 TL kayıp 
2.seçenek: %80 ihtimalle 4000 TL kayıp 

Aynı denekler ikinci soruda beklenen kaybın daha fazla olmasına rağmen, %92 
oranında ikinci seçeneği tercih etmişlerdir. 

Görüldüğü gibi denekler Beklenen Fayda Teorisinin varsayımlarını ihlal ederek, 
en düşük beklenen değere sahip olan alternatifleri seçmişler ve irrasyonel 
davranmışlardır. Bu davranış şekli, Beklenen Fayda Teorisinin bireylerin riskten kaçar 
tutum gösterecekleri varsayımıyla değil, Beklenti teorisinin bulgularıyla örtüşmektedir. 
Kısaca bireyler kayıpla karşı karşıya kaldıklarında riske girmekten çekinmemektedirler. 

Mülkiyet Etkisi: Mülkiyet etkisi, insanların sahip olduğu bir nesneden vazgeçmek 
için, ona sahip olabilmek için ödemeye razı olduğu değerlerden daha fazlasını talep 
etmesi durumudur. Bu durum Thaler’ın 1980 yılında Cornell Üniversitesi öğrencileriyle 
yaptığı bir deneyle açıklanabilir (Kahneman, Knetsch ve Thaler, 1990, s.1326). 

Öğrenciler iki gruba ayrılırlar. Birinci gruptaki öğrencilere kahve kupası 
verilirken, diğer gruba verilmez. Daha sonra kupası olanlara ellerindeki kupayı ne 
kadara satmak istedikleri sorulur. Kupaya sahip olanlar ortalama olarak 4,50 USD talep 
ederken, kupası olmayanlar aynı kupaya ortalama 2,25 USD değer biçmişlerdir. Bu 
davranış şekli Thaler’ın (1980) sahiplik faydayı arttırır tespitiyle örtüşmektedir.  

Statüko Yanlılığı: Statüko yanlılığı, insanların sahip oldukları nesneleri, olanakları 
ve statüleri bırakma konusunda isteksiz olmaları şeklinde tanımlanmaktadır (Kahneman, 
Knetsch ve Thaler, 1991, s.194). 

Carmon ve Ariely (2000), bu durumu Duke Üniversitesi öğrencileri ile yaptıkları 
bir deneyle açıklamışlardır. 

Önemli bir basketbol maçının biletleri piyango tertiplenerek dağıtılmaktadır. Bazı 
öğrenciler piyangoyu kazanırken bazıları kazanamamaktadırlar. Aradan bir hafta 
geçtikten sonra kazanan öğrencilere bileti ne kadara satmak istediklerini, 
kazanamayanlara ise biletiçin ne kadar ödemeye razı oldukları sorulmuştur. Kazananlar 
bilet için ortalama 1400 USD isterken, kazanamayanlar sadece 140 USD ödemeye razı 
olmuşlardır. Bileti olan öğrenciler bu fiyatı, biletin değeri ve çok önemli bir maça 
gidebilecek öğrenci statüsünden vazgeçmenin toplamı olarak görmektedirler. 

Çerçeveleme Etkisi: Çerçeveleme etkisi, alternatifler arasından tercih yapılırken, 
problemin sunuluş şekline bağlı olarak, bütüne ait bazı parçaların algılanmamasının 
yapılan tercihler üzerinde yarattığı etkidir (Diacon ve Hesseldine, 2007, s.31). 

Beklenen Fayda Teorisine göre, kararlar problemin sunuluş şeklinden 
etkilenmemektedir. Oysa davranışsal finans kapsamında yapılan çalışmalar, aynı 
duruma ait farklı sunumların, sistematik olarak bireyleri farklı yanıtlara yönelttiğini 
göstermektedir. Beklenti Teorisine göre problemin kazanç ya da kayıp olarak 
sunulmasına bağlı olarak insanlar aynı durumlara farklı tepkiler vermektedirler ( Shafir, 
Diamond ve Tversky, 1997, s.346). Bu durumu Kahneman ve Tversky (1981, s.453) 
tarafından yapılan bir deneyle özetlemek mümkündür. 



 
 

R. Aktaş Şenkardeşler 8/4 (2016) 360-379 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

371 

Bir grup denekten, 600 kişiyi öldürmesi beklenen bir Asya hastalığı ile alternatif 
mücadele programları arasında varsayımsal olarak bir tercih yapması istenmektedir. 
Birinci gruba (N=152) A programı uygulanırsa 200 kişinin kurtulacağı, B programı 
uygulanırsa 1/3 olasılıkla 600 kişinin kurtulacağı ve 2/3 olasılıkla hiç kurtulan 
olmayacağı söylenmiştir. 

Deneklerden %72’si A, %28’i B programını seçmiştir. 
İkinci grup deneğe (N=155), A programı uygulanırsa 400 kişinin öleceği, B 

programı uygulanırsa 1/3 olasılıkla kimsenin ölmeyeceği, 2/3 olasılıkla 600 kişinin 
öleceği söylenmiştir. 

Deneklerin %22’si A, %78’i ise B programını tercih etmiştir. 
Aynı karar problemine ölüm ve kurtulma gibi iki farklı çerçeveden bakıldığında 

tercihler değişmektedir 
Kahneman ve Riepe (1998, s.61), aynı karar probleminin “servet” gibi geniş 

kavramlarla ya da “kazanç, kayıp” gibi dar kavramlarla çerçevelenmesinin mümkün 
olduğunu ve farklı tercihlere de bu dar veya geniş çerçevelerin sebep olduğunu ifade 
etmektedirler. 

5. Belirsizlik, Risk Ve Karar Alma 

Geleceğe yönelik bir eylem olan finansal karar alma, geleceğin kesin olarak 
bilinememesinden dolayı risk ve belirsizlik unsurlarını içermektedir (Öçal ve Çolak, 
1999, s.14). 

Knight(1921), “Risk, Belirsizlik ve Kâr” isimli eserinde risk ve belirsizliği 
birbirinden ayırmıştır. Knight’a göre risk, değişik girişimlerin içerdikleri risklere göre 
sınıflandırılmasına dayanan bir sigorta sistemi yardımıyla, bir dereceye kadar, kontrol 
altında tutulabilecek bir unsurdur. Belirsizlik ise hiçbir hesaplamaya konu olamaz. 
Knight’a (1921) göre olasılık kuramı, belirsizlik ortamında verilen kararların 
sonuçlarını tahmin etmede yardımcı olamaz. 

Risk sözcüğü olumsuz bir anlam taşırken, riski de kapsayan belirsizlik durumu 
olumlu ya da olumsuz bir anlam içermez. Belirsizlik, gelecekte karşılaşılabilecek 
koşullar tanımlanabildiği ve olasılıkları hesaplanabildiği ölçüde riske dönüşmektedir. 
Bu açıdan değerlendirildiğinde risk ölçülebilen bir belirsizliği ifade eder (Öçal ve 
Çolak, 1999,s.205). Belirsizliğin dereceleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

Belirsizliğin Olmadığı Durum: Alacağımız kararların sonuçları ve bu sonuçların 
olasılıkları kesin olarak bilinmektedir. Örneğin bir torbada 100 tane beyaz top varsa, 
torbadan çekilen topun beyaz gelme olasılığı %100’dür. Fizik yasalarında da belirsizlik 
yoktur. Bir nesneyi havaya atarsak, yerçekimi kanunundan dolayı yere düşeceğini 
biliriz. 

Objektif Belirsizlik: Alacağımız kararların sonuçları tanımlı ve bu sonuçların 
olasılıkları bellidir. Örneğin hilesiz bir iskambil destesinden çekilen kâğıdın 7 gelme 
ihtimali 4/52’dir. 

Sübjektif Belirsizlik: Sonuçların tanımlı fakat olasılıkların bilinmediği durumdur. 
Bir eve hırsız girmesi, iş yerinde yangın çıkması, trafik kazası geçirmemiz ve yatırım 
kararlarının çoğu sübjektif belirsizliğe örnektir. 
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Mutlak Belirsizlik: Sonuçların ve olasılıkların bilinemediği koşulları ifade eder. 
Uzay yolculukları, klonlama gibi eylemler örnek gösterilebilir.  

Finansal kararların sübjektif belirsizlik ortamında alındığı görüşüne karşın, Adam 
Smith(1776) ve Keynes(1936) bu kararların mutlak belirsizlik taşıdığını 
düşünmektedirler. Adam Smith(1776)“Ulusların Zenginliği” adlı kitabında, belirli bir iş 
kolunda yatırım yapmış bir kişinin bile yıllık kârını her zaman söyleyemeyeceğini 
belirtmiştir. Smith’e göre kâr yalnızca malların fiyatlarındaki her değişiklikten değil, 
aynı zamanda rakiplerinin ve müşterilerinin işlerinin iyi ya da kötü gidişinden ve 
malların deniz ya da karayolu ile taşınırken, hatta depoda beklerken başlarına 
gelebilecek binlerce kazadan etkilenmektedir. Bu yüzden kâr yalnızca yıldan yıla değil, 
günden güne ve neredeyse saatten saate değişmektedir. Yıllık kâr tam olarak 
hesaplanamadığından bu şirketin hisse senedinin fiyatının tespit edilmesi mümkün 
değildir (Smith, 1776 [2004], s.102). Bu sebepten yatırımcılar mutlak olarak 
belirsizlikte karar almaktadırlar. Keynes’e (1936) göre kâra etki edecek unsurlara ilişkin 
bilgimiz çok az ve önemsenmeyecek niteliktedir. Her bir yatırımcı bu riskli bilgilerle 
kendisine göre bir beklenti oluşturur. Yatırımdan kâr elde edebilmek için piyasanın 
genel beklentisinin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Aslında piyasanın değerlendirmesine 
olası hâsılayla hiçbir ilgisi bulunmayan her türlü düşünce girer. Yatırımcıların bu 
düşünce ve beklentilerin tamamını öngörmesi mümkün olmadığından yatırım kararları 
belirsizlik altında alınmış olur (Keynes, 1936 [2010], ss.133-146). 

Yatırımcıların çoğunun hesaplara dayanan risklere göre değil, algıladıkları risklere 
göre karar alma eğiliminde oldukları artık bilinmektedir. Algılanan riskin yanlış olması 
durumunda bu riskin bertaraf edilmesi amacıyla alınan tedbirler de fayda 
sağlamayacaktır. 

Riskin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan araçların sayısı arttıkça 
belirsizliklerin azalacağına inanan yatırımcılar daha riskli finansal enstrümanlara 
yönelebilmektedirler. Finansal kararlarda belirsizliğin her zaman var olduğunu,  ya da 
belirsizlik azalsa bile riskin tamamen ortadan kalkmayacağını göz ardı 
edebilmektedirler. 

İnternet finansal yatırımcılar için adeta bir bilgi yağmurudur. Daha fazla bilgiye 
sahip olmak kendilerine aşırı güven duymalarına ve bilgi yanılsamasına düşmelerine 
sebep olmaktadır. Bilgi yanılsaması, insanların daha fazla bilgiye sahip olmakla 
belirsizliği ortadan kaldırabileceklerine inanma eğilimidir (Nofsinger, 2001, s.14). Daha 
fazla bilgi belirsizliği azaltsa bile bu durum üç sebepten dolayı daha da riskli olabilir. 
Birincisi, bazı bilgiler tahminlerin doğruluğuna katkı sağlamadığı gibi yatırımcıları 
yanlış da yönlendirebilmektedir. İkincisi bazı yatırımcılar bilgiyi yorumlamakta gerekli 
eğitim, tecrübe ve yeteneğe sahip olamayabilirler. Son olarak bireyler yeni bilgileri 
inançları ve düşünceleri doğrultusunda farklı değerlendirebilirler.  

Shefrin’e (2000) göre korku ve hırs piyasaları yöneten iki güçlü duygudur. Bu 
duygular yatırımcıların riske karşı tutumlarını etkilemektedir. Yatırımcılar kazanma 
hırsının verdiği hazla daha fazla risk alabilirken, sahip olduklarını kaybetme korkusuyla 
riskten kaçabilirler. Bu davranış şekli yatırımcıların belirsizlikve risk unsurlarını göz 
ardı ederek duygularıyla karar aldıklarının bir göstergesidir. 

Karar alma aşamasında olan bireysel yatırımcılar belirsizliği azaltabilmek için 
zaman zaman analistlerden profesyonel destek almaktadırlar. Fakat bu destek çoğu 
zaman belirsizliği azaltmadığı gibi riskleri de arttırmaktadır. Yapılan araştırmalar, aracı 
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kurumların ve analistlerin tahminlerinde aşırı iyimser olduklarını göstermektedir. Elvin 
(2004, ss.145-148); optimist yaklaşımın yatırımcıların alım eğilimlerini arttırarak 
aracıların daha fazla komisyon geliri elde etmelerine olanak sağladığı için aracıların bu 
yönde davrandıklarını öne sürmüştür. 

Benzer şekilde Lim(2001, ss.371-373), kariyerleri tahminlerinin doğruluğuna 
bağlı olan analistlerin, kendileri için bilgi kaynağı olan şirket yönetimleriyle iyi ilişkiler 
sürdürebilmek amacıyla aşırı iyimser tahminler açıkladıklarını savunmaktadır. 

Tüm bunlara ek olarak, danışmanlar yatırımcısına önerdikleri yatırım stratejisinin 
başarısız olması durumunda, itibarlarının zedeleneceklerini düşündüklerinden, sürü 
psikolojisi ile hareket ederek piyasada genel kabul görmüş uzmanları taklit etme 
eğiliminde olabilmektedirler. Böylece bir başarısızlık durumunda yatırımcı tüm 
danışmanların yeteneksiz olamayacağını düşünerek kaybı kötü şans olarak 
nitelendirecektir (Scharfstein ve Stein, 1990, s.466). 

Kısaca profesyonel destek almak aşırı iyimserlik önyargısına kapılarak riskli hisse 
senetlerini portföyümüze katmamıza sebep olmakla beraber, medyada ücretsiz olarak 
ulaşabileceğimiz tavsiyelere gereksiz yere para ödeyerek yatırım maliyetimizi 
arttırmaktadır. Asıl amacımız olan belirsizliği azaltmaya ise belirgin bir katkısı 
olmamaktadır. 

Finansal küreselleşmenin de riskler ve belirsizlik üzerinde oldukça önemli etkileri 
vardır. Finansal küreselleşme yabancı varlıklara yatırım yapabilme imkânısağladığından 
portföy çeşitlendirmesine ve dolayısıyla riski azaltmaya katkı sağlamaktadır. Bu 
avantajına rağmen birçok riski de beraberinde getirmiştir. 

Küreselleşme öncesi dönemlerde risk, zaman ve mekân açısından bölgesel sınırlar 
içinde kalmaktaydı. Sınırların kalkmasıyla riskler de küreselleşti ve beklenenin aksine 
belirsizlik arttı. Finansal entegrasyon öncesinde hisse senedi fiyatına etki eden yerel 
faktörler belirsizliğin kaynağı iken, şimdi yatırım yaparken diğer ülkelerin ekonomik, 
sosyal ve siyasi koşulları da göz önünde bulundurulmalı. Örneğin 2007 yılında 
Amerika’da başlayan ipoteğe dayalı gayrimenkul kredileri krizi birçok ülkede finansal 
kriz yaşanmasına sebep oldu. 2013 yılında Türkiye’de yaşanan gezi parkı olaylarından 
dolayı turistler tatil tercihlerini Yunanistan’dan yana kullandılar. Olayların Yunanistan 
ile hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, Yunanistan’da turizm sektöründe faaliyet gösteren 
şirketlerin kârlılıkları beklenmedik şekilde arttı. 

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın bir ucundaki herhangi bir insanın alacağı karar 
artık diğer ucundaki birçok insanı bağlamaktadır. Örneğin çok uluslu bir şirketin 
yöneticisi yüksek gelir elde etmek için şirketi aşırı risk almaya zorlarsa, o şirketin iflas 
etmesine ve binlerce hissedarın zarar etmesine sebep olabilir. Bu durum Lorenz’in 
(1963) tanımladığı Kelebek Etkisine benzemektedir. 

Artan belirsizlik ve öngörülmesi neredeyse imkânsız olan riskler, olasılık 
hesaplarına ne kadar güvenmeliyiz sorusunu gündeme getirdi ve karar alma daha 
karmaşık bir sürece dönüştü. Örneğin 2005 yılında yaşanan kuş gribi vakası beyaz et 
sektörüne ve turizme ciddi zararlar verdi. 2010 yılında İzlanda’da yanardağ patladı ve 
iptal edilen seferler sebebiyle havayolu şirketlerinin uğradığı zararlar hissedarlarına 
büyük kayıplar yaşattı. 11 Eylül 2001 terörist saldırısı sonucu Amerikan Borsası 
kapandı. Bu olayların değil olasılıklarının hesaplanması, olacakları bile tahmin 
edilemezdi. Eğer geleneksel finans savunucularının iddia ettiği gibi geçmişte 
yaşananlara bakarak bir tahminde bulunmak işe yarasaydı bile, geçmişte bu olayların 
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olabileceklerine işaret edecek hiçbir şey görülmemişti. 11 Eylül olaylarından 
çıkartılabilecek bir başka sonuç ise herkesin tam bilgiye sahip olmadığıdır. Çünkü 
mağdurlar için öngörülmesi imkânsız bir olay olan bu saldırı teröristler için ise bilinen 
bir gerçekti.  

Sonuç 
Geleceğe yönelik bir eylem olan finansal karar alma belirsizlik ve risk unsurlarını 

içinde barındırmaktadır. Geleneksel finans riskin belirli tekniklerle ölçülebildiğini ve bu 
sayede belirsizliğin azaltılabileceğini savunur. Ayrıca finansal piyasaların etkin, finansal 
aktörlerin ise rasyonel olduğunu varsaymaktadır. Davranışsal finans ise bireylerin sınırlı 
rasyonel olduklarını ve karar alırken psikolojik önyargılardan etkilendiklerini kabul 
eder. Piyasaların etkin olmadığı, soyut modellerin ve karmaşık formüllerin gerçek 
hayatın belirsizliklerini ortadan kaldırmaya yetmeyeceği davranışsal finansın temel 
görüşlerindendir. 

Küreselleşmeyle birlikte yeni bir dünya düzeni kurulmuştur. Teknolojik 
gelişmeler ise sanılanın aksine riskleri daha da arttırmıştır. Mevcut finansal araçlar ve 
yasal düzenlemeler bu yeni düzen için artık yeterli değildir. Yeni bir finansal düzen 
kurabilmek için yatırımcıların finansal kararlarını alırken hangi faktörlerden 
etkilendiklerini ve bu faktörlerin piyasalarda hangi riskleri oluşturduklarını iyi analiz 
etmek gerekmektedir. Aksi takdirde bu risklerden korunacak yeni araçlar geliştirmek 
mümkün olmayacaktır.  

Mevcut sistemde riskler ortaya çıktıktan sonra hasar gören sistemin tekrar sağlıklı 
işleyebilmesi için bir takım tedavi yöntemleri vardır. Bu yöntemleri bir çeşit ilaç gibi 
düşünürsek faydalarının yanı sıra birçok yan etkilerinin de olduğunu görebiliriz. Bu 
sebeple önlemlerin tedaviden daha etkili olduğunun farkında olarak güncel bir sigorta 
sistemi geliştirilmelidir. 

Belirsizlik her zaman var olsa da riskleri azaltmak için, işe yaramayan formüllerle 
uğraşmak yerine finansal sistemin bütününde birtakım iyileştirmeler yapılmalıdır. 
Uluslararası standartlarda işleyen hukuki bir altyapının oluşturulması, düzenleyici ve 
denetleyici kurumların uyum içinde çalışmalarının sağlanması, nitelikli finans 
uzmanlarının yetiştirilmesine önem verilmesi, fiziki ve teknolojik altyapının 
güçlendirilmesi ve işlem maliyetlerini azaltacak yöntemlerin geliştirilmesi yatırımcıların 
sisteme duydukları güveni arttıracaktır. 

Yatırımcıların inançları ve değer yargıları da yatırım kararlarında oldukça 
etkilidir. Örneğin çevreci bir yatırımcı çevreye duyarlılığıyla bilinen bir sanayi 
şirketinin hisse senedine yatırım yapmak isteyebilir. Müslüman bir yatırımcı için alkollü 
ürünler üreten bir firma getirileri çok yüksek olsa bile cazip olmayabilir. Benzer bir 
şekilde aşırı milliyetçi bir yatırımcı çoğunluğu yabancıların elinde olan bir şirkete 
yatırım yapmayı tercih etmeyebilir. Tüm bunlar dikkate alınarak tipik özellikleriyle ön 
plana çıkabilecek şirketlerin borsaya kotasyonu için gerekli teşvikler sağlanmalıdır. Bu 
bir taraftan halka açık olmayan şirketlerin sermaye piyasasına açılarak sermayenin 
tabana yayılmasına katkı sağlarken, diğer taraftan da ürün çeşitliliğinin artmasına ve 
daha fazla yatırımcıyı finansal piyasalara çekmeye yardımcı olacaktır. Sonuç olarak 
ülkenin tasarruf düzeyi ve sermaye birikiminin artmasının yanı sıra likidite düzeyi 
yüksek bir sistem kurulmuş olacaktır.  
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Extensive Summary 
 

Investors who have to make decisions under uncertainty and risk have to consider 
many factors. Traditional finance theories argue that individuals should be mindful of 
risk and return factors when making decisions, assuming that they are rational and that 
they are, in all circumstances, aimed at maximizing their profits. Behavioral Finance, an 
alternative approach, underlines that individuals are limited rational and that 
psychological factors are also influential in investment decisions. The aim of the study 
is to identify the risks that investors face when making decisions under uncertainty and 
the factors that influence investment decisions. For this purpose, we first examine the 
traditional finance theories of what investors need to do to maximize their benefits, and 
then the behavioral finance approach that reveals what investors actually do. Finally, the 
instruments we will need for the new financial regulator and the risk elements of our 
time to determine legal regulations are discussed. 

Financial globalization also has considerable effects on risks and uncertainty. 
Financial globalization contributes to portfolio diversification and hence to risk 
reduction as it allows investors to invest in foreign assets. Despite this advantage, it 
brought with it many risks. 

In the pre-globalization era, risk remained within the regional boundaries in terms 
of time and space. With the lifting of the borders, the risks have also become global and, 
contrary to expectations, uncertainty has increased. While local factors affecting stock 
price are a source of uncertainty before financial integration, the economic, social and 
political conditions of other countries should be considered when investing now. For 
example, the crisis of mortgage loans based on the mortgage, which started in the 
United States in 2007, caused financial crises in many countries. Due to the events of 
the Gezi Park in Turkey in 2013, tourists prefered their holiday preferences from 
Greece. Despite nothing to do with Greece, the profitability of companies operating in 
the tourism sector in Greece has increased unexpectedly. 

The increasing uncertainty and risks that are almost impossible to predict, have 
brought the question of how confident we should be to the probability calculations, and 
the decision has become a more complex process. For example, in 2005, bird flu cases 
caused serious damage to the white meat sector and tourism. In Iceland in 2010, the 
volcano erupted and the airlines lost their losses to their shareholders due to canceled 
flights. After the September 11, 2001 terrorist attack, the American Stock Exchange 
closed. Calculation of the likelihoods of these events, even those that would have been 
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unpredictable. Even if it would have been useful to make an estimate by looking at the 
past, as traditional finance advocates have argued, nothing in the past has been seen to 
indicate that these events could happen. Another conclusion that can be drawn from the 
events of September 11 is that not everyone has full knowledge. This attack, which was 
impossible to predict for the victims, was a known fact for terrorists. 

As a result, financial decision making, which is an action for the future, involves 
uncertainty and risk factors. Traditional finance argues that the risk can be measured by 
certain techniques and that uncertainty can be reduced at this rate. It also assumes that 
financial markets are efficient and financial actors are rational. Behavioral finance 
recognizes that individuals are limited rationally and influenced by psychological 
prejudices when making decisions. Fundamental views of behavioral finance where 
markets are inefficient, abstract models and complex formulas can not afford to 
overcome the uncertainties of real life. 

A new world order has been established with globalization. Technological 
developments, on the contrary, have increased the risks. Existing financial instruments 
and legal regulations are no longer sufficient for this new order. In order to establish a 
new financial system, it is necessary to analyze well the factors that influence investors 
when making their financial decisions, and what risks these factors have on the market. 
Otherwise, it will not be possible to develop new tools which help us to be protected 
from these risks. 

There are a number of methods of treatment for the damaged system to function 
properly once the risks have arisen in the current system. If we think of these methods 
as some kind of medicine, we can see that there are many side effects besides their 
benefits. Therefore, an updated insurance system should be developed, knowing that 
preventions are more effective than treatment. 

Uncertainty always exists, but in order to reduce the risks, some improvements 
should be made throughout the financial system rather than dealing with unhelpful 
formulas. Establishing a legal infrastructure functioning in international standards, 
ensuring that regulatory and supervisory agencies work in harmony, attaching 
importance to the training of qualified finance experts, strengthening physical and 
technological infrastructure and developing methods to reduce transaction costs will 
increase investors' confidence in the system. 

Investors' beliefs and value judgments are also very influential in investment 
decisions. For example, an environmentally-friendly investor may want to invest in an 
industry company's stock that is known to the environment sensitively. A company that 
produces alcoholic goods for a Muslim investor may not be attractive even if the return 
is very high. Similarly, the majority of ultra-nationalist investors may not want to invest 
in a company that is in the hands of foreigners. Considering all these factors, incentives 
should be provided for the quotation of the companies which will be in the forefront 
with typical characteristics. This will help non-public companies to open up to the 
capital market and spread capital to the base, while the other side will help increase 
product diversity and attract more investors into financial markets. As a result, a system 
with a high liquidity level will be established besides an increase the savings level and 
capital accumulation of the country. 
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Özet 
Son yıllarda tarafları fiziki olarak karşı karşıya getirmeksizin internet ortamında 

yerine getirilen e-devlet, e-belediye, e-bildirge, e-ticaret gibi hizmetlere e-şirket adı 
altında bir yenisi daha eklenmiştir. Denetime tabi sermaye şirketlerine internet sitesi 
açma yükümlülüğünün getirilmesi, e-şirket bilgi sisteminin oluşturulmasına sebep 
olmuştur. Çalışmanın amacı, BİST-30 şirketlerinin internet sitesi açma 
yükümlülüklerini ne şekilde yerine getirdiklerini tespit etmek ve Merkezi Veri Tabanı 
Hizmet Sağlayıcılardan (MTHS) hizmet alan şirketlerin e-şirket bilgi sisteminde 
paylaştıkları bilgilerin kapsam ve niteliğini içerik analizi yöntemiyle incelemektir. 
Çalışma sonucunda T. Halk Bankası A.Ş. hariç diğer BİST-30 şirketlerinin internet 
sitesi açma yükümlülüklerini Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) destek hizmeti 
alarak yerine getirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca BİST-30 şirketlerinin bilgi toplumu 
hizmetleri kapsamında internet sitelerinde asgari içerikten daha fazla bilgi sunma 
eğiliminde oldukları ifade edilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi Toplumu, Bilgi Toplumu Hizmetleri, İnternet Sitesi 
Yükümlülüğü. 

Abstract 
In recent years, a new service under the name of e-company has been added to the 

services that are made on the internet without making the parties come face to face 
physically such as e-state, e-municipality, e-declaration and e-commerce. The 
obligation to open a website for the equity firms that are audited entity causes creating 
e-company information system. The aim of the study is to determine how the ISE-30
firms discharge the obligation of opening a website and with the content analysis
method to analyze the scope and quality of the information that the firms getting
services from Central Database Service Providers (CDSP) share in e-company
information system. In the study, it was found that except for T. Halk Bank I.C. other
ISE-30 firms discharge their obligation of opening a website by getting support service
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from Central Securities Depository (CSD). Moreover, it could be said that within 
information society services the ISE-30 firms are tend to present more information than 
minimum content on their internet websites. 

Keywords: Information Society, Information Society Services, Obligation Website 
1. Giriş  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenen ölçütleri sağlayarak denetime tabi hale gelen sermaye 
şirketlerine ilave sorumluluklar yüklenmiştir. Söz konusu sorumluluklardan biri de 
asgari içeriği mevzuat hükümlerine uygun bir internet sitesi oluşturmaktır.  

Sermaye şirketlerine internet sitesi oluşturma zorunluluğu getirilmesinin temel 
amacı, en üst düzeyde şeffaflığın sağlanması olarak öngörülmüştür. İnternet sitesinin, 
şirketle ilgili bilgilere, şirketin yaptığı açıklamalara, çağrılara, beyanlara ve hazırladığı 
belgelere, raporlara, finansal tablolara, sorulan sorulara verilen cevaplara, herkesin en 
kolay şekilde ulaşabildiği, en güvenilir ve şeffaflığı en üst düzeyde sağlayan araç 
olduğu düşüncesinden hareket edilmiştir (TTK Madde Gerekçeleri, Md. 1524/1).  

İnternet üzerinden şirketlerle ilgili bilgi, belge, rapor, tablo ve çağrılara kolaylıkla 
ulaşım imkânı sağlanması, ilgili tarafların aydınlatılması noktasında önem teşkil 
etmektedir (Bozdemir, 2014, s. 95). Türk Ticaret Kanunu’nun uygulanması ile ticari 
hayatta güven ortamı tesis etmek, tüm yatırımcılar için uygun yatırım ortamı 
oluşturmak, kayıt dışılığı en aza indirmek, bilgi toplumunun gereği olan hizmetleri 
yaygınlaştırmak ve girişimciliğin önünü açmak amaçlanmaktadır (Özgül, 2015, s. 31). 
Kamuoyunu doğru bilgilendirme üzerinde hassasiyetle duran Türk Ticaret Kanunu, 
piyasa disiplini sağlamaya yönelik çağın gereklerine uygun hükümler içermektedir 
(Şengel, 2011, s. 21). Sermaye şirketlerine getirilen internet sitesi açma yükümlülüğü de 
bu kapsamda değerlendirilen gerekli uygulamalardan biridir. 

Bu bilgiler ışığında, çalışma kapsamında öncelikle bilgi toplumu hizmetlerine 
yönelik genel bilgiler verilecek ve bilgi toplumu olmanın faydalarından bahsedilecektir. 
Daha sonra sermaye şirketlerinin internet sitesi açma yükümlülüklerine ilişkin 
sorumlulukları ilgili mevzuat çerçevesinde ortaya koyulacaktır. Çalışmanın uygulama 
bölümünde ise BİST-30 endeksinde işlem gören şirketlerin bilgi toplumu hizmetleri 
kapsamında internet sitelerinde zorunlu olarak açıklamaları gereken bilgiler ve bunun 
dışında kamuyu gönüllü aydınlatma amaçlı paylaştıkları bilgiler incelenecektir. 
Şirketlerin internet sitesi açma yükümlülüklerini ne şekilde yerine getirdikleri, destek 
hizmeti alıp almadıkları ve paylaştıkları bilginin kapsamı genel olarak 
değerlendirilecektir.   

2. Bilgi Toplumu Hizmetleri  

Bireylerin ihtiyaç duyduğu bilgilere internet aracılığıyla çok kolay ulaşabildiği 
günümüzde bilgiyi üretmek ve paylaşmak bir hizmet haline gelmiştir. Çağın sloganı 
olarak nitelendirilen ve “Bilgi güçtür” (Çukurçayır ve Çelebi, 2009, s. 60) şeklinde ifade 
edilen bilgi, şirketler için kurum itibarını artırmada ve rekabet avantajı sağlamada büyük 
bir paya sahiptir. Şirketler için başarının birinci girdisi bilgi, ikincisi ise bilgiyi 
özümsemek, kullanmak ve yönlendirmektir (Eleren ve Kurt, 2001, s. 7).  

Rekabetçi ve dinamik bir ekonomik sistemin en önemli gerekliliği bilgi toplumu 
olmaktır (Çukurçayır ve Çelebi, 2009, s. 59). Bilginin gelişimi ve değişimine dayanan 
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bilgi toplumu, (Mäkinen, 2011, s. 1) bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve 
gelişimin beraberinde getirdiği kavramlardan biridir ve bilginin temel güç ve başlıca 
sermaye kaynağı olduğu toplum olarak nitelendirilir (Çalık ve Sezgin, 2005, s. 62-63). 
Diğer bir ifade ile bilgi toplumu; bilginin sermaye, hammadde, enerji ve insan gücü gibi 
üretim unsurlarından biri haline dönüştüğü, ekonomide hammadde ve ürün olarak 
kullanıldığı, herkes tarafından paylaşıldığı ve toplum içerisinde kültürel bir değer olarak 
kabul edildiği ve bilgi-iletişim teknolojisinin her alanda kullanılmaya başladığı toplum 
yapısı olarak tanımlanabilir (Rukancı ve Anameriç, 2004, s. 3). 

Bilgi toplumunda yaşayan insanların daha çok bilgiye duyarlı olduğu, bilginin 
denetimi için gerekli teknolojik ortamın yaratıldığı, bilgi ekonomisinin bir sektör olarak 
ortaya çıktığı, insanların amaçları ve değer yargılarının bilgiye yönelik geliştiği 
görülmektedir (Alakuş, 1991, s. 11). Bu kapsamda insanların bilgiye erişiminin daha 
kolay hale geldiği ve internet üzerinden kendilerine birçok hizmetin sağlandığı ifade 
edilebilir. Bilgi toplumu hizmetleri, “fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, bedelli 
veya bedelsiz olarak elektronik ortamda yerine getirilen çevrim içi hizmetlerdir” 
(Yönetmelik, Md. 4b). Bilgi toplumu hizmetlerini, bu hizmetlere ihtiyaç duyan taraflara 
elektronik ortamda ulaştırmayı hedefleyen e-devlet, e-belediye, e-okul, e-bildirge, e-
ticaret gibi uygulamalara son yıllarda “e-şirket” adı altında bir yenisi daha eklenmiştir. 
Bu sistemi kullanarak şirketler asgari içeriği yasal mevzuat tarafından belirlenen 
bilgileri ve ilave olarak gönüllü sunmak istedikleri bilgileri menfaat gruplarına iletme 
imkânı sağlamışlardır. Böylece finansal piyasalarda menfaat grupları için şirketler yakın 
bir izleme sistemine dâhil edilmiştir (Narbay ve Sönmez, 2016, s. 376). Yasal mevzuat 
tarafından şirketlerin ürettikleri bilgilerin kamuya duyurulma yöntemi ve içeriği 
belirlenerek etkinliği artırıldıkça, şirketlerin şeffaflık düzeylerinin ve dolayısıyla 
yayımladıkları bilgilerin niteliğinin ve niceliğinin de artacağı (Çörtük ve Erten, 2016, s. 
68) düşünülmektedir.  

Kurumsal yönetim ilkelerinden olan şeffaflık ilkesi, şirketlere ait bilgilerin 
zamanında sunulmasını ve güvenilir olmasını ifade etmekte olup bu ilkeye uyan 
şirketler finansal performansı ve finansal durumu hakkında menfaat sahiplerine nitelikli 
bilgi sunumu sağlayabilmektedir (Fung 2014, s. 73; Gör ve Diğ., 2016, s. 675). Bilgiyi 
güvenilir bir atmosferde sunmak, şeffaflığın en önemli avantajı olarak kabul 
edilmektedir (Narbay ve Sönmez, 2016, s. 372). Bir işletme fonksiyonu haline gelen 
şirketlerin kamuya bilgi sunması, zorunlu ve gönüllü bilgi sunma olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Zorunlu bilgi sunmanın koşulları yasalarla düzenlenmiştir. Buna karşın 
gönüllü bilgi sunmada kamuya sunulacak bilginin nicelik ve niteliği şirketlerin 
tercihlerine bağlıdır (Durukan ve Özkan, 2003, s. 135). Şirketlerin gerektiğinden daha 
fazla bilgiyi gönüllülük esasına göre raporlama eğiliminde olmalarının temel nedeni, 
menfaat grupları ile daha fazla iletişim içerisinde olabilmek ve bu gruplara firmanın 
değeri hakkında daha doğru ve daha tutarlı bilgiler verebilmektir (Atağan ve Fidancı, 
2016, s. 177). 

Bilgi toplumu, teknolojik gelişmeler ışığında şirketlerin kamuyu aydınlatma 
görevlerini daha iyi yerine getirmelerini zorunlu kılmıştır. Kamuyu ilgilendiren şirket 
bilgi ve belgelerinin tam ve doğru olarak açıklanması, halka açık şirketlerin hukukunu 
düzenleyen Sermaye Piyasası Kanunu’nda “kamuyu aydınlatma yükümlülüğü” şeklinde 
uygulama alanı bulmuştur. Kamuyu aydınlatma yükümlülüğü ile şirketler hem şeffaflığı 
sağlamakta hem de hesap verebilir bir yapıya kavuşmaktadır. Şirketlere getirilen 
internet sitesi hazırlama zorunluluğu, bu yükümlülüğünün bir sonucu (İSMMMO, 19) 
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olarak görülmektedir. Şirketlerin kuracakları internet sitesinin kendilerini nasıl 
yansıtacağı önemlidir. Bu sitenin şirketin sadece statik bir vitrin görüntüsü (Özmen, 
2011, s. 42) şeklinde olmaması aksine şirket ile ilgili taraflara şirket ile ilgili dinamik 
bilgi akışı sağlar nitelikte olması beklenmektedir.   

Bugün birçok ülkede, halka açık şirketlerin kamuyu aydınlatma yükümlülükleri; 
düzenleyici otoriteler, borsalar veya özel kuruluşlar tarafından işletilen internet tabanlı 
elektronik kamuyu aydınlatma sistemleri aracılığıyla yerine getirilmektedir. Söz konusu 
sistemler, elektronik arşiv işlevi de görerek şirketlerle ilgili geçmiş bilgilere istenildiği 
an ulaşma imkânı sağlamakta ve kullanıcılara çeşitli sorgulama olanakları sunarak, 
belirli şirketlerle veya konularla ilgili spesifik bilgileri edinmeyi kolaylaştırmaktadır 
(Çörtük ve Erten, 2016, s. 66). Şirketlere ait bilgilere internet aracılığıyla ulaşılmasının 
sağladığı diğer avantajlar şunlardır (Ashbaugh ve Diğ., 1999, s. 248-249; Brennan ve 
Hourigan, 1999, s. 2; Çalışkan ve Güler, 2013, s. 65):   

• Şirketlerin bilgi basım ve dağıtım maliyetlerini azaltır.  
• Bilgiye sürekli ve kolay erişimi sağlar.  
• Şirketlere daha ayrıntılı ve özellikli bilgi sunma imkanı sağlar.  
• Bilginin güncelleştirilmesi işlemini kolaylaştırır. 
• İnternet araçları sayesinde bilgiyi farklı amaçlar için kullanacak bilgi 

kullanıcılarının açıklanan tüm bilgiler arasından işlerine yarayacak spesifik bilgiyi 
bulma, transfer etme ve analiz işlerini kolaylaştırır.  

• Bilginin üretilmesi ile yayımlanması arasında geçen süreyi azalttığından, gerçek 
zamanlı bilgi sunumuna ve bilgiden elde edilen verimin arttırılmasına yardımcı olur. 

• Bilgi asimetrisinin azaltılmasına ve sermaye piyasalarının etkinliğinin 
artırılmasına olumlu yönde katkı sağlar. 

Bilgi toplumu olmanın en karakteristik özelliği, iletilebilen ve erişilebilen bilgi 
hacmindeki radikal artış (Rukancı ve Anameriç, 2004, s. 2) olduğu için internet 
sayesinde hem şirketler hem de menfaat grupları karşılıklı olarak bilgi alışverişini etkin 
bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler. Böylece bilgi toplumu hizmetlerini sağlayan ve 
bu hizmetten faydalanan bir grup ortaya çıkmaktadır.  

3. Bilgi Toplumu Hizmetlerine Yönelik Yasal Düzenlemeler 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. maddesinin birinci fıkrasına göre, 

“…denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili 
tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir 
bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek 
zorundadır”. Bu madde uyarınca, internet sitesinin açılması, sitenin belirli bir 
bölümünün kanunen gerekli ilanların yayımlanmasına ve bilgi toplumu hizmetlerine 
ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan 31 
Mayıs 2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin 
Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. İlgili yönetmelik 
kapsam olarak denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet sitelerinde 
ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime tabi sermaye şirketleri 
ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıların yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden 
kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları içermektedir (Yönetmelik, Md. 2). 
Söz konusu düzenlemelere ilişkin önemli bilgilere aşağıda yer verilmiştir.  
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3.1.  İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğüne İlişkin Genel Hükümler 

Şirketlerin internet sitesi açma yükümlüğünün başlangıç tarihi, siteye erişim 
hakkı, elektronik arşivleme süresi ve kanuni yaptırımına ilişkin hükümler Türk Ticaret 
Kanunu’nda ve ilgili yönetmelikte düzenlenmiştir. Sermaye şirketlerinin internet sitesi 
açma yükümlülüklerini yerine getirirlerken dikkat etmeleri gereken özel hususlar 
aşağıdaki tabloda özet şeklinde sunulmuştur: 

  
Tablo 1. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Yükümlülüklerine İlişkin 

Hükümler 
GENEL HÜKÜMLER YASAL DAYANAĞI 
Uygulamaya Başladığı Tarih  
- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş 
şirketlerin, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren üç ay içinde 
internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü 
şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için 
özgülemeleri gerekir. 
-Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (1 Temmuz 
2013) kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil 
edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve 
bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması 
gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir. 
 

-Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kapsama dahil 
olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren 
üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir 
bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların 
yayımlanması için özgülemeleri gerekir. 

Sermaye Şirketlerinin Açacakları 
İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, 
Geçici Madde 1 
 
Sermaye Şirketlerinin Açacakları 
İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, 
Madde: 5/1, 5/2 

Erişim Hakkı  
-İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü 
herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili 
olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla 
sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. 
Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını 
açabilir. 

Türk Ticaret Kanunu, Madde: 
1524/3 

Elektronik Arşivleme Yükümlülüğü  
-İnternet sitesinde yayımlanan içerik, ilgili mevzuatta daha uzun 
bir süre öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son 
bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik olarak 
arşivlenir. 
 

-İnternet sitesinde yer alacak içeriğin arşivlenmesinde güvenli 
elektronik imza ve zaman damgası kullanılır. 

Sermaye Şirketlerinin Açacakları 
İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, 
Madde: 12/1, 12/3 

Kanuni Yaptırımı  
-İnternet sitesi açma ve sitede gerekli ilanları yayımlama 
yükümlülüklerine uyulmaması,  

• İlgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur,  
• Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol 

açar, 
• Kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu 

üyelerinin sorumluluğuna neden olur. 
-İnternet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı 
üyeleri, yüz günden üç yüz güne kadar adli para cezasıyla ve 
internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir 
şekilde koymayan yönetim organı üyeleri yüz güne kadar adli 
para cezasıyla cezalandırılır. 

Türk Ticaret Kanunu, Madde: 
1524/2 
 
 
 
 
Türk Ticaret Kanunu, Madde: 
562/12 
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Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerinde sürekli olarak ve en az altı 
aylık süre için yayımlamaları gereken içerik, yayımlanma zamanları ile birlikte ilgili 
yönetmelikte düzenlenmiş olup, buna ilişkin bilgiler çalışmanın uygulama bölümünde 
karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.  

3.2.  Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıları ve Denetime Tabi Şirketlerin 
Yükümlülükleri 

Denetime tabi şirketler, “internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan 
kendileri yerine getirebilecekleri gibi Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılardan 
destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler” (Yönetmelik, Md. 5/4). 
MTHS’lerden hizmet almak zorunlu olmayıp şirketlerin tercihine bırakılmıştır. MTHS, 
“şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken 
içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme dâhil 
olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenmiş diğer faaliyetleri yürüten 
özel hukuk tüzel kişisi” olarak tanımlanmaktadır (Yönetmelik, Md. 4h). MTHS’lerin 
şirketlere hizmet verebilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan faaliyet izni 
alması gerekmektedir (Yönetmelik, Md. 7/1). Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 
faaliyet izni alan ve internet sitesi açma yükümlülüğü bulunan şirketlerin hizmet 
alabileceği MTHS’ler şunlardır (GTB, İç Ticaret Genel Müdürlüğü): 

• Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (MKK) 
• Egebilgi İletişim Bilişim Yazılım Tekstil Tic. San. Ltd. Şti. 
• TTR Bilişim Hizmetleri Turizm ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. 
• Mekasist Merkezi Kayıt Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 
• IHS Telekomünikasyon San. Tic. Ltd. Şti.  
Payları, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca MKK tarafından kayden izlenen 

şirketler için MTHS faaliyeti, MKK tarafından yerine getirilmektedir (Yönetmelik, Md. 
7/2). MKK, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştirilmesine karar verilmiş 
sermaye piyasası araçları için Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu’dur ve Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı olarak 
yetkilendirilmiştir.  SPK’ya tabi şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülükleri 
kendileri de yerine getirebilir, MTHS hizmeti almak istemeleri durumunda ise bu 
hizmeti belli bir bedel karşılığında MKK’dan almaları gerekmektedir. MKK tarafından 
oluşturulan “e-şirket: Şirketler Bilgi Portalı” Platformu, denetime tabi tüm şirketlerin 
mevzuat uyarınca internet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin kendilerine 
özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, 
yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, 
güvenli olarak arşivlendiği, elektronik bir ortamdır (https://www.mkk.com.tr/).   

Faaliyet göstermesine izin verilen MTHS’lerin yükümlülükleri şunlardır 
(Yönetmelik, m. 8): 

• Yürütmekle yükümlü oldukları faaliyetlere ilişkin teknik hususlara ve güvenlik 
kriterlerine uymak, 

• Güvenli elektronik imzayı destekleyecek alt yapıyı sağlamak, 
• Şirketlerin taleplerine göre internet sitesini barındırma veya veri tabanını 

muhafaza etme fonksiyonlarını yerine getirmek, 
• Yürütmekte olduğu faaliyete engel bir durum çıkması halinde bunu yedi gün 

içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirmek, 
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• Bakanlıkça talep edilmesi halinde, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ve 
diğer ilgili veri tabanları ile entegrasyonunu gerçekleştirmek.  

Denetime tabi şirketlerin yükümlülükleri ise şunlardır (Yönetmelik, Md. 10): 

• İnternet sitesinin özgülenmiş kısmında bulunması öngörülen içeriği elektronik 
ortamda MTHS’ye bildirmek, (MTHS’lerden destek hizmeti alan şirketler için geçerli) 

• Şirketler tarafından internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış 
bölümünün şirkete ait internet sitesi üzerinden veya MTHS’ler üzerinden arama 
motorları tarafından kolay bulunabilmesi için, ana sayfada “bilgi toplumu hizmetleri” 
şeklinde bir ibareye yer vermek, 

• Sahip oldukları internet sitesi üzerinde, internet sitesinde yer alan içeriğin sitede 
yayımlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesi gibi işlemlerde güvenli elektronik imza ve 
zaman damgası kullanmak, 

• Sahip oldukları internet sitesi üzerinde, ilgili bilgilere erişim için internet sitesi 
içinde “http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri” adresinden ya da doğrudan 
MTHS'ye yönlenmeyi sağlamak, 

• Sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi ve 
belgeleri uygun olarak elektronik ortamda arşivlemek, 

• Sahip oldukları internet sitelerini, teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uygun 
olarak işletmek. 

Denetime tabi sermaye şirketlerinin doğrudan ya da destek hizmeti almak 
suretiyle internet sitesine ilişkin sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeleri ve bilgi 
toplumu hizmeti olarak menfaat gruplarına sunmaları şeffaf ve hesap verebilir bir 
yönetim anlayışının ürünüdür.  

4. Literatür 
Yabancı ve Türkçe literatür incelendiğinde, şirketlerin bilgi toplumu hizmetleri 

kapsamında (internet sitesi açma, bu sitede şeffaflık ve kamuyu aydınlatma 
çerçevesinde bilgi paylaşımında bulunma, paylaşılan bilgilerin kapsamı ve bilgi 
açıklama düzeylerini etkileyen faktörler) yaptıkları literatüre katkı sağlayan bazı 
çalışmalara ilişkin temel bulgulara ulaşılmış ve bunlar aşağıda özetlenmeye 
çalışılmıştır. 

Ertuna ve Tükel (1997), İMKB-50 endeksindeki şirketlerin kamuyu aydınlatma 
düzeylerini etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla yaptıkları çalışma sonucunda, 
kamuyu aydınlatma düzeyinin daha yüksek halka açıklık oranına sahip ya da daha 
büyük şirketlerden ziyade, yabancı portföy yatırımının daha yüksek olduğu şirketlerde 
daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Bu durumun sebebi ise, şirketlerin yabancı 
portföy yatırımcılarını cezbetmek için kamuyu daha fazla aydınlatmaları ya da yabancı 
yatırımcıların kamuyu daha çok aydınlatan şirketleri tercih etmeleri şeklinde 
açıklanmıştır. 

Brennan ve Hourigan (1999), İrlanda’da faaliyet gösteren 109 şirket üzerinde 
yapmış oldukları çalışma sonucunda, 50 şirketin internet sitesine sahip olduğunu 
belirlemişlerdir. Şirket büyüklüğü ile internet sitesine sahip olma arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu tespit edilmesine rağmen, kaldıraç ve hissedar sayısı ile internet sitesine 
sahip olma arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Hizmet ve finans sektöründe 
faaliyet gösteren şirketlerin internet sitesine sahip olma oranlarının daha yüksek olduğu 
çalışmada ulaşılan bir başka sonuçtur. 
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Bonsón ve Escobar (2002), Avrupa Birliğine üye 15 ülkede faaliyet gösteren, her 
bir ülkeden piyasa değerine göre en büyük 20 şirketi seçerek toplam 300 şirketten 
oluşan bir örneklem üzerinde araştırma yapmışlardır. Şirketlerin internet siteleri 
üzerinden paylaştıkları bilgilere bağlı olarak gerçekleştirilen çalışma sonucunda, 
şirketlerin internet üzerinden gönüllü bilgi açıklamaları yapma eğilimleri ile faaliyet 
gösterdikleri sektör, faaliyette bulundukları ülke ve şirket büyüklükleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Gönüllü bilgi açıklama düzeyi en 
yüksek çıkanlar; Hollanda, İsveç, İngiltere ve Finlandiya şirketleriyken Lüksemburg, 
Yunanistan ve Portekiz şirketlerinin düşük oranda bilgi açıklama eğiliminde oldukları 
tespit edilmiştir. Ayrıca büyük ölçekli işletmelerin yatırımcıları ile aralarındaki bilgi 
asimetrisini azaltmak için interneti bilgi kaynağı olarak daha fazla kullandıkları 
sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak Avrupa şirketlerinin kurumsal raporlama ortamı 
olarak internetin önemini kabul ettikleri çalışmada ulaşılan bir başka sonuçtur.  

Durukan ve Özkan (2003), İMKB’de işlem gören şirketlerin internet siteleri 
aracılığıyla karar vericilere sundukları finansal bilgilerin detay düzeyini etkileyen 
faktörleri belirlemeye yönelik yaptıkları araştırma sonucunda, araştırma kapsamında 
analiz edilen 192 şirketin %75’inin kendisine ait bir internet sitesi olduğu tespit 
edilmiştir. İnternet sitesi olan şirketlerin %62'sinin bu sitelerde finansal bilgi 
sunmadıkları, daha yoğun olarak ürün ve hizmetlerini tanıtmak veya satış ve reklam 
amaçlı bu siteleri kullandıkları belirlenmiştir. Şirketin faaliyette bulunduğu sektörün ve 
performans ölçütü olarak alınan net karın internet sitesinin varlığını ve sitede sunulan 
finansal bilginin detay düzeyini belirleyici faktörler olmadığı çalışma sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Şirket büyüklüğü (satışlar, piyasa değeri ve çalışan sayısı bazında) artıkça, 
sunulan bilginin daha detaylı olduğu çalışmada ulaşılan bir diğer sonuçtur.  

Ağca ve Önder (2007), İMKB’de yer alan işletmelerin gönüllü kamuyu 
aydınlatma düzeylerini tespit etmek ve bu işletmelerde gönüllü kamuyu aydınlatmaya 
etki eden faktörleri ortaya koymak amacıyla yaptıkları çalışma sonucunda, gönüllü 
olarak toplam bilgi açıklama düzeyi en yüksek olan sektörün “gıda” sektörü olduğunu 
tespit etmişlerdir.  Türkiye’deki işletmelerin halka açıklık oranı veya aile şirketi olup 
olmamasının gönüllü kamuyu aydınlatma değişkeni üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. İşletme büyüklüğünün artmasının gönüllü bilgi açıklama düzeyini 
zıt yönde etkilediği tespit edilmiştir. Genel olarak İMKB şirketlerinin kanunen 
açıklanması zorunlu bilgiler dışında gönüllü olarak kamuoyuna açıklama yapmaktan 
kaçındıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Andrikopoulos ve Diakidis (2007), Kıbrıs Borsasında işlem gören şirketlerin 
internet sitelerinde yaptıkları açıklamaları etkileyen faktörleri tespit etmek için 
gerçekleştirdikleri araştırma sonucunda, sadece şirket büyüklüğünün anlamlı bir 
değişken olduğunu tespit etmişlerdir. Şirketlerin büyüklüğü arttıkça, internetten 
yaptıkları bilgi açıklamalarının da arttığı belirlenmiştir. Uluslararası diğer şirketlerle 
karşılaştırıldığında, Kıbrıs Borsasında işlem gören şirketlerin internetten bilgi 
açıklamayı tam olarak benimseyemedikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Elhelaly and Mohamed (2014), Mısır Borsası 100 endeksinde işlem gören 
şirketlerin internet sitelerinde yayımladıkları bilgilerin kapsam ve niteliğini belirlemeye 
yönelik yaptıkları araştırma sonucunda, 100 şirketten sadece 36’sının internet sitesinin 
olduğunu ve bunlardan da 29’unun sitesinde finansal bilgi paylaştığını tespit etmişlerdir. 
ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi gelişmiş Batı ülkeleriyle 
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kıyaslandığında, internet sitesi sahiplik oranının Mısır Borsası 100 Endeksindeki 
şirketlerde düşük olduğu tespit edilmiştir. Çalışma, Mısır’da şirketler tarafından 
internetin bilgi paylaşmak amaçlı sınırlı kullanımının olduğunu ortaya koymuştur. 
İnternet diğer ülkeler tarafından kurumsal bilginin yayılmasında etkin bir araç olarak 
kullanılmasına rağmen, Orta Doğuda internetten bilgi paylaşımının yaygın olmasını 
sınırlayan sebeplerin, şirketlerin bu konudaki maliyet ve teknolojik uzmanlık algıları 
olabileceği iddia edilmiştir.  

Dönmez, Kutluk ve Erol (2016), 2005-2015 yıllarını kapsayan çalışmalarında 
SPK’ya tabi şirketlerin şeffaflık ve kamunun aydınlatılması ile ilgili ihlalleri olup 
olmadığını araştırmışlardır. Yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlara göre şirketlerin 
en çok ihlal ettikleri, bu sebeple SPK tarafından idari para cezası ve uyarı cezası 
aldıkları hususlardan birinin, “Yapılan açıklamaların, açıklamadan yararlanacak kişi ve 
kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, 
dolaysız, anlaşılabilir olması” hükmüne aykırı davranmak olduğu tespit edilmiştir.   

Balsarı, Dalkılıç ve Cagle (2016), Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren şirketlerin 
internet sitelerinin kamuyu aydınlatma ve şeffaflık açısından analiz edilmesini 
amaçlayan çalışmalarının sonucunda, şirketlerin internet sitelerinde SPK tarafından 
yapılan düzenlemelere tam olarak uymadıklarını tespit etmişlerdir. Aynı şekilde 
şirketlerin internet sitelerinde yabancı dilde bilgi sağlama konusunda da yetersiz 
oldukları, bunun Türk piyasasına yabancı yatırımcı çekme ihtiyacı açısından olumsuz 
etkileri olacağı belirlenmiştir. Analize tabi tutulan şirketlerin büyük çoğunluğunun dört 
büyük denetim firması tarafından denetlenmediği, şeffaflığın daha iyi sağlanmasında 
denetim firmasının ve yönetim kurulunun önemli payı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Çörtük ve Erten (2016), Türkiye’de kamuyu aydınlatmanın sermaye piyasasına 
etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda, Kamuyu 
Aydınlatma Platformunun (KAP) Haziran 2009’dan sonra faaliyete geçmesi ile birlikte 
sermaye piyasasının tüm paydaşlarının şirketlerle ilgili bilgilere en az maliyetle, eş 
zamanlı olarak ve en hızlı şekilde ulaşmaya başladığını, böylece piyasada asimetrik 
bilgi sorununun tamamen ortadan kalkmasa da, tatmin edici seviyede azaldığını tespit 
etmişlerdir. Bu sonucu ise, analizlerde ortaya çıkan BİST-100 endeksi fiyat 
oynaklığının 2009 sonrasında azalmasıyla ve kamuya açıklanan bildirim sayılarıyla 
oynaklık arasındaki ilişkinin istatistiki olarak anlamlı olmasıyla açıklamışlardır.  

5. Araştırma 
5.1.  Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Çalışma kapsamında 03.08.2016 tarihi itibariyle Borsa İstanbul 30 (BİST-30) 
endeksinde işlem gören şirketlerin her birinin internet sitelerinin ana sayfaları tek tek 
incelenmiş ve sitede “bilgi toplumu hizmetleri” ibaresi aranmıştır. Böylece şirketler 
tarafından internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümüne ve içeriğinde 
yer alan bilgilere ulaşılarak şirketlerin yasal mevzuat hükümlerine uyup uymadıkları 
tespit edilmiştir. Şirketlerin sundukları bilgilerin kapsamı ve menfaat gruplarının 
ihtiyaçlarına ne derece cevap verdiği detaylı olarak incelenmiştir. Şirketlere ait 
bilgilerin içeriğinin ve şeklinin değiştirilmesinin mümkün olması sebebiyle, şirketlere 
ait internet siteleri ve e-şirket bilgi sistemi bir aylık bir dönemde (Ekim 2016) 
incelemeye tabi tutulmuştur. Elde edilen bilgiler içerik analizi yöntemi ile 
değerlendirilerek BİST-30 endeksinde işlem gören şirketlere ilişkin durum tespiti 
yapılmıştır. 
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5.2.  Araştırmanın Bulguları 
5.2.1. İnternet Sitesinde “Bilgi Toplumu Hizmetleri” İbaresi Bulundurma ve 

İnternet Sitesi Oluşturma Yükümlülüğüne İlişkin Bulgular 
Yapılan incelemeler sonucunda BİST-30 şirketlerinin tamamının internet 

sitelerinin ana sayfalarında “bilgi toplumu hizmetleri” ibaresinin bulunduğu tespit 
edilmiştir. Bu ibareyi diğerlerinden farklı olarak, en çarpıcı şekilde sitesine koyan 
şirketin Tekfen Holding A.Ş. olduğu ifade edilebilir. 29 şirketin söz konusu ibareyi ana 
sayfalarında yalın halde kullandıkları ve bilgiye erişimi doğrudan sağladıkları tespit 
edilirken, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’nin bu ibareyi “Bilgi toplumu 
hizmetleri/Yatırımcı İlişkileri” şeklinde kullanmış olduğu ve bilgiye erişimi dolaylı 
olarak sağladığı saptanmıştır.    

Araştırmanın bulgularından bir diğeri, T. Halk Bankası A.Ş. dışındaki tüm 
şirketlerin internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini Merkezi Veri Tabanı Hizmet 
Sağlayıcılardan destek hizmeti almak suretiyle yerine getiriyor olmalarıdır. Sermaye 
Piyasası Kanunu uyarınca BİST-30 endeksinde işlem gören şirketlere MTHS hizmeti 
MKK tarafından verildiği için, hizmet alan şirketler “bilgi toplumu hizmetleri” 
linkinden MKK’nın e-şirket sistemine yönlendirilmiştir. T. Halk Bankası A.Ş. ise 
internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayırmış olduğu bölümünü doğrudan kendisi 
düzenlemiştir. Bu sebeple e-şirket sisteminde kaydı bulunmamaktadır. Bu şirkete ilişkin 
bilgilere, şirketin kendi internet sitesinden ulaşılmıştır. 

5.2.2. İnternet Sitesinde Yayımlanması Gereken İçeriğe İlişkin Bulgular 
Denetime tabi sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerinde sürekli olarak 

ve en az altı aylık süre için yayımlamaları gereken içerik “Sermaye Şirketlerinin 
Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik”in 6. maddesinde düzenlenmiştir. 
Şirketlerin asgari olarak yönetmelikte yer alan bilgilere internet sitelerinde yer vermeleri 
kanuni bir zorunluluktur. Bu bilgiler dışında şirketlerin ek bilgi paylaşıp 
paylaşmamaları kendi isteklerine bırakılmıştır.  

MTHS hizmeti alan şirketlerin bilgi toplumu hizmetleri kapsamında, MKK’nın e-
şirket sisteminde kayıtlı bulunan bilgileri incelendiğinde, şirketlere ilişkin verilerin 
“Şirket Bilgileri” ve “Belge Görüntüleme” şeklinde iki temel grup altında 
düzenlendiği görülmektedir.   

Şirket Bilgileri 
Sermaye şirketlerinin internet sitelerinin açılmasıyla birlikte sitede sürekli olarak 

yayımlamaları gereken asgari bilgiler şunlardır (Yönetmelik, Md. 6/1): 

• Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen 
sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited 
şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin 
ad ve soyadları. 

• Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited 
şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına 
tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin 
açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi 
ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı. 
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• Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil 
edilmiş şubesi. 

Yapılan çalışma sonucunda, e-şirket sisteminde şirketler tarafından yayımlanan 
içeriğin “Şirket Bilgileri” grubu altında “Şirket, Yönetim Kurulu ve Denetçi” olmak 
üzere 3 temel başlıkta toplandığı tespit edilmiştir. Bu başlıklar altında sunulan bilgiler 
incelendiğinde, şirketlerin yasal mevzuat gereği internet sitelerinde sürekli olarak 
yayımlamaları gereken asgari bilgilerin ve hatta daha fazlasının sistemde yer aldığı 
görülmektedir. Bunlar özetle aşağıdaki tabloda sunulmaktadır: 

Tablo 2. Şirketlerin “Şirket Bilgileri” Grubu Altında Yayımladıkları Temel 
Başlıklar 

Şirket Yönetim Kurulu Denetçi 
Şirket Türü Yönetim Kurulu Başkanı* Denetçi* 
Mersis* (İsim Soyisim)*  (Dönem) 
Ticaret Sicil Memurluğu (Özgeçmiş) (İsim Soyisim, Ticaret Unvanı)* 
Ticaret Sicil Numarası Yönetim Kurulu Üyeleri* (Bağımsız Denetim Resmi Sicili) 
Ticaret Ünvanı* (İsim Soyisim)* (Adres)* 
Adres* (Özgeçmiş) Tescil Şube* 
Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı*  (İsim Soyisim, Ticaret Unvanı)* 
Ödenen Sermaye Miktarı*  (Adres)* 
Kayıtlı Sermaye Tavanı   
Şirket Tescil Tarihi   
Vergi Dairesi   
Vergi Numarası   
Sektör   
İletişim Bilgileri   

* Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Madde: 6/1 
gereği yayımlanması sürekli olarak gereken bilgilerdir. 

Tablo 2’den de anlaşılacağı gibi, BİST-30 şirketlerinin kullanıcılara sundukları 
bilgiler sadece yasal mevzuatta sayılanlarla sınırlı kalmamıştır. Şirketler kendileri ile 
ilgili daha fazla bilgiyi yayımlama eğilimi göstererek şeffaflığın sağlanmasına katkıda 
bulunmuşlardır. Şirketlerin bu kapsamda paylaştıkları bilgiler Tablo 3’de yer 
almaktadır: 

Tablo 3. BİST-30 Şirketlerinin “Şirket” Temel Başlığı Altında Yayımladıkları 
Bilgiler 

BİST-30 Şirketleri Ticaret Ünvanları Sektör Merkezi Ödenen 
Sermaye (TL) 

AKBANK T. A.Ş. Bankacılık İstanbul 4.000.000.000* 
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. Bankacılık İstanbul 4.200.000.000 
BİM BIRLESIK MAĞAZALAR A.Ş. Perakende Ticaret İstanbul 303.600.000* 
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding İstanbul 2.040.403.931 
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Telekomünikasyon İstanbul 2.200.000.000 
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. Petrokimya Kocaeli  250.419.200* 
EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. Demir Çelik İstanbul 3.500.000.000* 
KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding İstanbul 2.535.898.050* 
T. İŞ BANKASI A.Ş. Bankacılık İstanbul 4.500.000.000* 
EMLAK KONUT GYO A.Ş. GYO İstanbul 3.800.000.000* 
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T. HALK BANKASI A.Ş. Bankacılık İstanbul 1.250.000.000* 
ARÇELİK A.Ş. Dayanıklı Tüketim İstanbul 675.728.205* 
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Ulaştırma İstanbul 1.380.000.000* 
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Otomotiv İstanbul 500.000.000* 
TÜRK TELEKOMUNİKASYON A.Ş. Telekomünikasyon Ankara 3.500.000.000* 
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Bankacılık İstanbul 4.347.051.284* 
VAKIFLAR BANKASI A.Ş. Bankacılık İstanbul 2.500.000.000 
ÜLKER BİSKÜVİ Gıda İstanbul 342.000.000* 
PETKİM PETROKIMYA HOLDİNG A.Ş. Petrokimya İzmir  1.500.000.000* 
T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Holding İstanbul 2.050.000.000 
COCA COLA İÇECEK A.Ş. Gıda İstanbul 254.370.782* 
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. İnşaat İstanbul 4.200.000.000* 
FORD OTOSAN Otomotiv İstanbul 350.910.000* 
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. Ulaştırma İstanbul 363.281.250* 
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Holding İstanbul 370.000.000* 
K. KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. Demir Çelik Karabük 1.140.000.000 
OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SAN. A. Otomotiv İstanbul 24.000.000* 
DOĞUŞ OTO. SER. VE TİC. A.Ş. (DOAS) Otomotiv İstanbul 220.000.000* 
KOZA ALTIN İSLETMELERİ A.Ş. Demir Çelik Ankara 152.500.000 
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Ulaştırma İstanbul 102.272.000* 

* Taahhüt ettiği sermaye miktarının tamamını ödeyen şirketlerdir. 
Tabloda görüldüğü gibi BİST-30 Endeksi kapsamında yer alan şirketlerin 

çoğunluğu (%20’si) Bankacılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketlerin yaklaşık 
%83’ü İstanbul merkezli kurulmuştur. Taahhüt ettiği sermaye miktarının tamamını 
ödeyen şirket sayısı 23’dür. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Koza Altın İşletmeleri 
A.Ş.’nin taahhüt edilen sermaye miktarı bilgisinin sistemde yer almadığı tespit 
edilmiştir. Bunun dışında şirketlerin sundukları diğer bilgiler asgari yükümlülükleri 
sağlamakta olup, bilgilerde herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır.   

Tablo 4. BİST-30 Şirketlerinin “Yönetim Kurulu” ve “Denetçi” Temel Başlıkları 
Altında Yayımladıkları Bilgiler 

BİST-30 Şirketleri 

Yönetim Kurulu Denetçi 
Toplam 

Üye 
Sayıları 

Tüzel 
Kişi Üye 
Sayıları 

2016 2015 2014 2013 

AKBANK T. A.Ş. *9 - Güney Güney Güney  
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. *9 -  DRT  DRT 
BİM BIRLESIK MAĞAZALAR A.Ş. 4 -    Nas 
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 7 - DRT DRT DRT  
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 6 - Nas  DRT  
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNEL. A.Ş. *13 - Güney Güney Güney  
EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. *7 4 Güney Güney   
KOÇ HOLDİNG A.Ş. *16 - Güney Güney Güney  
T. İŞ BANKASI A.Ş. 9 - Akis   Akis 
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EMLAK KONUT GYO A.Ş. *5 - DRT  Nas Nas 
T. HALK BANKASI A.Ş. *8 - Akis Akis Akis  
ARÇELİK A.Ş. *10 - Güney Güney Güney  
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 7 -    Akis 
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. *10 - Nas Nas Nas  
TÜRK TELEKOMUNİKASYON A.Ş. *10 -  Akis   
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. *12 - Güney Güney Güney  
VAKIFLAR BANKASI A.Ş. *6 -  Nas Nas Akis 
ÜLKER BİSKÜVİ 7 -    Nas 
PETKİM PETROKIMYA HOLDİNG A.Ş. 7 1  Güney Güney Güney 
T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. *7 -  Nas Nas Nas 
COCA COLA İÇECEK A.Ş. *10 - Nas Nas Nas  
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 3 - DRT DRT DRT  
FORD OTOSAN *12 - Güney Güney   
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 9 2   Güney Akis 
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. *9 - BDO BDO BDO  
K. KARABÜK DEM. ÇEL. SAN. VE TİC. A.Ş. *9 - Güney   AKT 
OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SAN. A. *7 - Nas   Güney 
DOĞUŞ OTO. SER. VE TİC. A.Ş. (DOAS) 7 - Akis   Akis 
KOZA ALTIN İSLETMELERİ A.Ş. 3 -    Nas 
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. *5 - DRT   DRT 

* Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üye/Üyeleri bulunan 
şirketlerdir. 

BİST-30 şirketlerinin yasal mevzuat gereği yayımlama yükümlülüklerinin 
bulunduğu bilgiler incelendiğinde, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri gerçek kişi olan 
şirketlerin “Yönetim Kurulu” başlığı altında bu kişilerin ad/soyad bilgilerine eksiksiz 
olarak yer verdikleri saptanmıştır. Ancak Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş., Petkim 
Petrokimya Holding A.Ş. ve Tav Havalimanları Holding A.Ş. olmak üzere toplam üç 
şirketin yönetim kurulu başkanının tüzel kişi olduğu ve yönetim kurulu üyeleri arasında 
da tüzel kişilerin bulunduğu belirlenmiştir. Mevzuat gereği bu şirketlerin tüzel kişiye ait 
MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek 
kişinin adı ve soyadı bilgilerine de sistemde yer vermeleri gerektiği halde, Ereğli Demir 
Çelik Fabrikaları A.Ş.’nin bir yönetim kurulu üyesinin ve Tav Havalimanları Holding 
A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı ve tüzel kişi üyelerinin tamamının MERSİS 
numaralarının olmadığı dikkat çekmiştir. Asgari yükümlülükler dışında şirketlerin 
yönetim kurulları ile ilgili ek bilgiler de paylaştıkları tespit edilmiştir. Ulaşılan diğer 
bilgiler özetle şunlardır:  

• Şirketlerin %90’ının yönetim kurulu başkan vekili ad ve soyad bilgileri 
bulunmaktadır.  

• Şirketlerin yaklaşık %63’ünün yönetim kurulu başkan ve üyelerinin özgeçmiş 
bilgileri mevcuttur. 

• Şirketlerin yaklaşık %63’ünün yönetim kurulu üyeleri arasında bağımsız üyeler 
de vardır. 
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Analiz kapsamında, BİST-30 şirketlerinin yönetim kurulu yapıları da 
incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, yönetim kurulu toplam üye sayısı en 
fazla olan şirketin Koç Holding A.Ş. olduğu tespit edilmiştir. Kurumsal Yönetim 
Tebliğinde, Borsa İstanbul şirketleri için yönetim kurulu üye sayılarının 5’den az 
olmamak koşulu ile oluşturulması hükmüne (Md. 4.3.1.) uymayan 3 şirketin varlığı 
dikkat çekmiştir. Ayrıca Tebliğ’de bankalar için bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 
üçten az olmaması (Md. 6/3a) ve diğer şirketler için yönetim kurulu içerisindeki 
bağımsız üye sayısının toplam üye sayısının üçte birinden az olamaması, bağımsız üye 
sayısının hesaplanmasında küsuratların izleyen tam sayı olarak dikkate alınması ve her 
durumda, bağımsız üye sayısının ikiden az olamama şartı (Md. 4.3.4.) yer almaktadır. T. 
İş Bankası A.Ş. ve Vakıflar Bankası A.Ş. dışındaki 4 bankanın bu şartları sağladığı, 
diğer 24 şirket arasından 12’sinin yönetim kurulu bağımsız üye sayılarının doğru 
belirlendiği sonucuna ulaşılmıştır.  

BİST-30 şirketlerine denetim hizmeti sağlayan denetim firmalarının unvanları, 
yerleşim yerleri ve varsa tescil edilmiş şubelerine ilişkin bilgilerin sistemde sürekli 
olarak yayımlanması şartı bulunmaktadır. Denetçi” başlığı altında şirketlerin sundukları 
bilgilere bakıldığında bu şartın şirketlerin tamamı tarafından sağlandığı tespit edilmiştir. 
Mevzuatta, yayımlanan içerikte değişiklik olması durumunda güncel bilginin sisteme 
girilmesi gerektiği ifade edildiği için, şirketlere ilişkin denetçi bilgilerinin sisteme her 
yıl düzenli olarak girilmemiş olması problem teşkil etmemektedir. Yukarıdaki Tablo 
4’de Temmuz 2013 tarihinden 2016 yılı sonuna kadar şirketlerin hizmet aldığı denetim 
firmaları ve hizmet aldıkları yıllar sunulmuştur. Tablodaki bilgiler incelendiğinde, 
Tekfen Holding A.Ş. hariç BİST-30 şirketlerinin, “dört büyükler” olarak nitelendirilen 
Ernst&Young, PwC, KPMG ve Deloitte denetim firmalarının üyesi olan Türk 
şirketlerden (Güney, Başaran Nas, Akis, DRT) hizmet aldıkları görülmektedir.  

Belge Görüntüleme 

MKK’nın e-şirket bilgi sisteminde yer alan bir diğer temel grup “Belge 
Görüntüleme” ismi altında oluşturulmuştur. BİST-30 şirketlerinin bilgi toplumu 
hizmetleri kapsamında en az altı aylık süre için yayımlamak zorunda olduğu bilgilerin 
bu bölümde yer aldığı tespit edilmiştir. Şirketlerin bu bölümde yayımladıkları temel 
başlıklar ve bu başlıklara ilişkin yasal mevzuatta yer alan hükümler aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur.  

Tablo 5. “Belge Görüntüleme” Grubu Altında Yayımlanan Temel Başlıklar ve 
İçeriği 

Temel Başlıklar İçerik (Hüküm) Yasal Dayanağı 
Temsile Yetkili 
Kişiler ve Bunların 
Temsil Şekillerini 
Gösterir Karar 

Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun 
temsile yetkili kişileri ve bunların temsil 
şekillerini gösterir kararı, sicil gazetesinde 
yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün 
içinde internet sitesine konur. 

Sermaye Şirketlerinin 
Açacakları İnternet 
Sitelerine Dair 
Yönetmelik, Madde: 6/3z 

Genel Kurul Çağrısı Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan 
en geç sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte 
internet sitesine konur. 

Sermaye Şirketlerinin 
Açacakları İnternet 
Sitelerine Dair 
Yönetmelik, Madde: 6/3g 

Şirket Sözleşmesi Şirket sözleşmesi ve değişiklikler kuruluşun ya da 
değişikliğin sicil gazetesinde yayımlandığı 
tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet 
sitesine konur. 

Sermaye Şirketlerinin 
Açacakları İnternet 
Sitelerine Dair 
Yönetmelik, Madde: 6/3v 

Şirket 
Sözleşmesinde 
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Değişiklikler 

Genel Kurul 
Toplantı Tutanağı 

Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı 
pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı 
genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün 
içinde internet sitesine konur. 

Sermaye Şirketlerinin 
Açacakları İnternet 
Sitelerine Dair 
Yönetmelik, Madde: 6/3h 

İmtiyazlı Pay 
Sahipleri Özel 
Kurulunun Toplantı 
Tutanağı 
İç Yönerge Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve 

esaslarını içeren iç yönerge ilan tarihini izleyen 
beş gün içinde internet sitesine konur. 

Sermaye Şirketlerinin 
Açacakları İnternet 
Sitelerine Dair 
Yönetmelik, Madde: 6/3aa 

Şirket 
Sözleşmesinin 
Değiştirilmesine 
İlişkin Genel Kurul 
Kararı 

Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel 
kurul kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı 
tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet 
sitesine konur. 

Sermaye Şirketlerinin 
Açacakları İnternet 
Sitelerine Dair 
Yönetmelik, Madde: 6/3k 

Diğer  
(Finansal Tablolar 
ve Yıllık Faaliyet 
Raporu) 
 

Son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet 
raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların 
incelemesine sunulmak üzere genel kurul 
kararından önceki otuz gün içinde internet sitesine 
konur. 

Sermaye Şirketlerinin 
Açacakları İnternet 
Sitelerine Dair 
Yönetmelik, Madde: 6/3a 

Şirketlerin “Belge Görüntüleme” grubu altında yayımladıkları temel başlıklar 
incelendiğinde, farklı başlık ve içerik kullananlar olmasına rağmen şirketlerin büyük 
çoğunluğunun yukarıdaki tabloda görülen başlıkları kullanarak bilgi yayımladıkları 
tespit edilmiştir.  

Şirketlerin “Belge Görüntüleme” grubunda yayımladıkları bilgileri altı aylık 
süreden sonra sistemden silme yetkileri bulunduğu için şirketlerin son altı ayda 
meydana gelen gelişmeleri sistemde mevcut olabilmektedir. Ancak, yapılan incelemeler 
sonucunda şirketlerin bazı bilgilerini sistemde daha uzun süre bulundurdukları 
görülmüştür. Örneğin, BİST-30 şirketlerinin yaklaşık %87’sinin iç yönergesi ve 
%76’sının şirket sözleşmesi sistemde bulunmaktadır. Anonim şirketlerde olağan genel 
kurul toplantısı her hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılması 
gerektiği için şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin bilgilerin sistemden silinme 
ihtimali olmasına rağmen, şirketlerin %70’inin genel kurul çağrılarına ve genel kurul 
toplantı tutanaklarına sistemden ulaşmak mümkündür. 

Araştırmanın diğer bulgularından biri, BİST-30 şirketlerinin %20’sinin finansal 
tablo ve faaliyet raporu bilgilerinin sistemde yer almamasıdır. Kalan %80’i son üç yılın 
finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarını farklı dönemler halinde ve farklı 
şekillerde sunmaktadır. Şirketlerin bir kısmı finansal tablolarını “diğer” başlığı altında, 
diğer bir kısmı “bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynaklar değişim 
tablosu” şeklinde ayrı başlıklar altında, diğer bir kısmı ise sadece “bilanço” başlığı 
altında yayımlamışlardır. Yayımlanan içerik incelediğinde, şirketlerin finansal 
tablolarını yıllık, altı aylık ve üç aylık dönemler halinde sisteme yükledikleri tespit 
edilmiştir. Sistemde finansal tablo verileri olduğu halde faaliyet raporu verileri olmayan 
şirket sayısı 15’dir. Geriye kalan 9 şirketin sistemde finansal tablo ile faaliyet raporu 
bilgileri olmasına rağmen, son üç yıla ilişkin tam bilgi sunan şirket sayısı sadece 5’dir.  
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6. Sonuç ve Tartışma 

Bilgi toplumunun gereği olan hizmetleri yaygınlaştırmayı ve ticari hayatta güven 
ortamını tesis etmeyi amaçlayan Türk Ticaret Kanunu, denetime tabi sermaye 
şirketlerine internet sitesi açma yükümlülüğü getirerek şirketlere ait bilgilere kolay 
erişimi mümkün hale getirmiştir. İnternetin bilginin üretiminde, paylaşımında ve 
arşivlenmesinde yaygın olarak kullanılmasının temel amacı, şeffaflığı en üst düzeyde 
sağlayan bir araç olduğunun düşünülmesidir.  

BİST-30 şirketlerinin internet sitesi açma yükümlülüklerinin analiz edildiği bu 
çalışma sonucunda, şirketlerin tamamının internet sitesine sahip oldukları ve internet 
sitelerinin ana sayfalarında “bilgi toplumu hizmetleri” şeklinde bir ibareye yer verdikleri 
tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine 
ayrılmış bölümünü, MTHS hizmeti almadan doğrudan kendisi organize eden tek şirket 
T. Halkbank A.Ş.’dir. Diğer 29 şirket internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini 
MKK’dan MTHS hizmeti satın almak suretiyle yerine getirmektedir ve MKK’nın e-
şirket sistemine kayıtlıdır.   

Yapılan içerik analizi sonucunda BİST-30 şirketlerinin internet sitelerinde sürekli 
olarak yayımlamaları gereken asgari bilgilerde bir eksiklik olmadığı ancak en az altı 
aylık süre için yayımlamak zorunda oldukları bilgilerin sunum ve içerik olarak tam 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle şirketlerin finansal tablo ve yıllık faaliyet 
raporu bilgilerinde birtakım eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Yasal mevzuat gereği 
yayımlanması gereken bilgiler dışında, BİST-30 şirketlerinin bilgi toplumu hizmetleri 
kapsamında ilave bilgiler yayımladıkları çalışmada ulaşılan bir başka sonuçtur. Genel 
olarak değerlendirildiğinde, BİST-30 şirketlerinin bilgi paylaşımında interneti etkin 
olarak kullandıkları ve şeffaflığa katkı sağlama eğiliminde oldukları ifade edilebilir.  

İnternet sitesi açma yükümlülüğü bulunan şirketlerin MTHS hizmeti alabilecekleri 
tek kuruluş MKK değildir. Gelecek çalışmalarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından yetkilendirilmiş diğer MTHS’lerin denetime tabi sermaye şirketlerine 
sağladıkları hizmetlere ilişkin analizler yapılabilir. Böylece MTHS hizmeti veren 
kuruluşlar arasında karşılaştırmalar yapılarak, e-şirket bilgi sistemi daha güçlü hale 
getirilebilir.   
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Extensive Summary 
Introduction 

With the entry of the Turkish Commercial Code Law No 6102 into force 
additional responsibilities are given to the equity firms that become audited entity by 
having the specified criterion determined by the cabinet. One of these responsibilities is 
to create a website minimum content of which is proper for legislation provisions.   

The main aim for imposing the obligation of creating a website for the equity 
firms is proposed to get the ultimate transparency. It is stepped with the thought that 
website is the mean by which everybody could reach the information about the firm, 
explanations, calls, statements and documents, reports, financial tables done by the firm, 
the answers of the asked questions with the easiest way and which is the most reliable 
and which supplies the ultimate transparency (TCC Article Justifications, Art. 1524/1). 

Supplying the opportunity for reaching information, documents, reports, tables 
and calls about the firms with the easiest way on the internet has importance on the 
point of illuminating the related parties (Bozdemir, 2014, p. 95). With the enforcement 
of Turkish Commercial Code it is aimed to establish an environment of trust in business 
life, create a proper investment environment for all the investors, minimize the 
informality, extend the services prerequisite for information society and lead up to 
entrepreneurship (Özgül, 2015, p. 31). Turkish Commercial Code sensitively dwelling 
on truth-in-public informing includes purviews for having market discipline proper for 
the necessities of the time (Şengel, 2011, p. 21). Imposing the obligation of opening a 
website for equity firms is one of the necessary implementations evaluated within this 
scope.  

In the light of this information, within the scope of study firstly general 
information of the information society services will be given and the benefits of being 
an information society will be mentioned. Then, the responsibilities of equity firms’ 
obligation of opening a website will be presented within the frame of related legislation. 
In the practice part of the study, within the information society services the information 
that are mandatory to be explained on the website of the ISE-30 firms and, except for 
this, the information shared for voluntary public disclosure will be investigated. How 
the firms fulfill their obligation of opening a website, if they have a support service and 
the scope of the information they share will be evaluated in general. 
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Method 

Within the scope of study, the websites’ main pages of each firms in İstanbul 
stock exchange 30 index (ISE-30) are investigated one by one as of the date 03.08.2016 
and the expression “information society services” is searched in the sites. Therefore, by 
reaching the parts preserved for information society services by the firms and the 
information in the content it is found if the firms obey the legislation provisions. The 
information contents the firms present and to what extend they meet the needs of 
interest groups are examined in detail. As it is not possible to change neither the content 
nor the shape of the information of the firms, the websites and e-company information 
systems of the firms are examined in a month's time (October 2016). The state about 
ISE-30 firms is determined by evaluating the findings by content analysis method. 

Findings and Discussion 
Turkish Commercial Code aiming to extend the services prerequisite for 

information society and establish an environment of trust in business life makes it 
possible to access the information of the firms easily by imposing the obligation to open 
a website for the equity firms that are audited entity. The main reason of internet usage 
for the production, sharing and archiving of information is because it is thought to be 
the mean that provides the ultimate transparency.  

In this study in which the obligation to open a website for ISE-30 firms is 
analyzed it is found out that all the firms have websites and in the main pages of 
websites they include an explanation as “information society services”. According to 
the findings the only firm that organizes the parts preserved for information society in 
the websites itself without getting support from CDSP service is T. Halk Bank I.C. The 
other 29 firms discharge the obligation of website by buying CDSP service from CSD 
and they are registered to e-company system of CSD.  

After the content analysis results it is found that there is not any imperfect data in 
the minimum information that the ISE-30 firms have to publish continuously at their 
websites but the information they have to publish at least for the six months are not 
complete in terms of presentation and content. Particularly, it is ascertained that there 
are some shortcomings in the financial table and annual activity reports information of 
the firms. The other result reached in the study is that apart from the information to be 
published in accordance with the legislation ISE-30 firms publish extra supplementary 
information within the scope of information society services. All in all, it could be 
stated that ISE-30 firms use the internet effectively for information sharing and are tend 
to contribute to transparency.  

CSD is not the only institution that the firms with the obligation to open a website 
could get CDSP service. In the next studies, the analysis about the services the other 
CDSPs authorized by the Ministry of Customs and Trade supply for the equity firms 
that are audited entity could be done. Therefore, e-company information system could 
be strengthened more by making comparisons among the institutions with CDSP 
service.  
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Özet 

Bu çalışmanın temel amacı eğlence ve ikram amaçlı hizmet veren rekreasyon 
işletmelerinde oluşan mobbingin çalışanların örgütsel bağlılıklarına etkisinin olup 
olmadığının incelenmesidir. Mobbing davranışına maruz kalan işgörenlerin zaman 
içerisinde performansları düşmekte, örgüte olan bağlılıkları azalmakta ve bununla 
birlikte işten ayrılma niyeti oluşmaktadır. Yıldırma davranışının devam etmesi 
durumunda ise işgörenler işten ayrılabilmektedirler. Dolayısıyla Örgütlerde olumsuz 
sonuçlar yaratan mobbing davranışının ve yol açtığı problemlerin incelenmesi 
önemlidir. Araştırmanın evrenini Bingöl’de eğlence ve ikram amaçlı faaliyet gösteren 
işletme çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket 
kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda mobbing davranışları ile örgütsel bağlılığın 
üç bileşeni olan duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devamlılık bağlılığı arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çalışanların iş yerlerinde yaşam kalitelerine ve mesleki 
durumlarına yönelik maruz kaldıkları mobbing duygusal bağlılıklarını,  itibarlarına 
yönelik karşılaştıkları saldırılar devam bağlılıklarını,  kendini göstermeye ve iletişime 
yönelik maruz kaldığı saldırılar normatif bağlılıklarını düşürmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Mobbing, Örgütsel Bağlılık, Rekreasyon Yönetimi 

Abstract 
The main purpose of this study is to examine whether the mobbing has an impact 

on the organizational commitment of employees formed in recreation businesses serving 
recreational and catering purposes. Employees that are exposed to mobbing lose their 
performance over time, their loyal commitment decreases, and there is intent to leave 
their job. Employees can be separated from the work in case of intimidation. It is 
therefore important to examine the mobbing and the problems caused by the negative 
consequences in the organizations. The research constitutes employees in Bingöl who 
are engaged in entertainment and recreational activities. Questionnaire was used as 
data collection tool in the research. As a result of the analysis of the data, there was a 
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significant relationship between mobbing and three components of organizational 
commitment: emotional commitment, normative commitment and continuity 
commitment. The mobbing to their quality of life and occupational status at workplaces 
reduces the emotional attachment of employees; the one to their reputation reduces 
ongoing commitment, and the one to their self and communication reduces normative 
loyalties. 
Keywords: Mobbing, Organizational commitment, Recreation management 

Giriş  
Yoğun rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmelerin rekabet üstünlüğü 

sağlayabilmeleri ve sürdürebilmeleri, rakiplerinden farklılaşarak üstün duruma 
gelmeleri en önemli kaynağı olan insan faktörüne bağlıdır. Çalışanların örgüt tarafından 
desteklenmesi, başarılarının tanınması, karar alma sürecine dâhil olmaları, yöneticileri 
ve diğer iş arkadaşlarıyla iyi ilişkiler içinde olması çalışanların motivasyonu açısından 
son derece önemlidir.  Ancak tüm dünyada yaygın olarak görülmeye başlanan mobbing 
davranışı çalışanlar üzerinde motivasyonu ve performansı düşürücü etki yaratmaktadır. 
İş yerinde ortaya çıkan mobbing genellikle örgütün üst düzey yöneticilerinin de 
desteğiyle çalışanların diğer çalışanı ya da çalışanları psikolojik açıdan yıldırmayı 
amaçlamaktadır. Dolayısıyla kötü çalışma koşulları ve iş ortamı mobbing davranışının 
ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Mobbing bireysel açıdan çalışanda bazı psikolojik 
ve fiziksel sorunlar yarattığı gibi örgüt açısından da olumsuzluklar doğurmaktadır. 
Örgüte olan bağlılığın azalması, işe devamsızlık, işten uzaklaşma gibi davranışların 
oluşması örgütün başarısını ve verimliliğini düşürmektedir. Ayrıca örgüsel imajın da 
azalmasına sebep olacaktır. 

İşletmelerde örgütsel sağlığı tehdit edici bir unsur olan mobbing davranışı 
işgörenler arasında gittikçe yoğunlaşan kronik endişelere neden olmasından dolayı hem 
işgörenleri hem de tüm işletmeyi etkisi altına alan bir işletme hastalığıdır. Ancak 
mobbingin yıkıcı etkisinin bilinmesine rağmen pek çok işletmede bu davranışı çözüme 
yönelik önlemler alınmaması, mobbinge bağlı problemlerin tespit edilmesinde izlenecek 
işletme politikaları oluşturulmaması işgörenin mobbing davranışıyla tek başına 
mücadele etmesini zorunlu kılmaktadır (Kaymakçı, 2008, s. 70) 

Bu araştırmanın konusu eğlence ve ikram amaçlı hizmet veren rekreasyon 
işletmeleri çalışanlarının mobbing algısının örgütsel bağlılıklarına etkisinin olup 
olmadığının incelenmesidir. Zira emek yoğun işletmeler olan bu yerlerde çalışan 
personeller ayrıca uzun saatler çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Tüm bu sebepler 
neticesinde hizmet sektörünün önemli bir parçası olan eğlence hizmetlerinde 
çalışanların ayrıca incelenmesi ve çalışanların iş ortamlarındaki durumunun 
değerlendirilmesi önem arz etmektedir. 

1. Kuramsal Çerçeve 

1.1. Mobbing 
Türkçe’de yıldırma anlamın da kullanılan mobbing terimi, Latince’de “dalgalanan 

kalabalıklar” anlamına gelen “mobile vulgus” sözcüklerinden oluşur. Yıldırma, 
düzensiz insan kalabalıkları tarafından uygulanan ve kural tanımaz bir şiddete varan 
sürü davranışıdır (Baltaş, 2009, s. 89). Türk Dil Kurumu (2015) mobbing kelimesini, iş 
yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını 
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sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden 
düşürme anlamlarına gelen “bezdiri” olarak açıklamıştır. 

Leymann (1996, s.168) iş yerinde, bir ya da birkaç kişinin, başka bir kişiye 
sistemli olarak doğrulttuğu ve psikolojik terörü oluşturan düşmanca davranışları ve etik 
dışı iletişimi mobbing olarak tanımlamaktadır. Bu davranışların mobbing olarak 
nitelenmesi için, sıklıkla (en az haftada bir kez) ve uzun süreli  (en az altı ay boyunca ) 
olması gerekmektedir. Başka bir tanıma göre mobbing, bir grubun üyelerinin sıklıkla bir 
kişiye uyguladıkları psikolojik saldırıdır (Zapf, 1999, s. 70). Bir işgörenin sürekli olarak 
liderleri ya da iş arkadaşları tarafından kusurlu veya kabahatli bulunması ve onlar 
tarafından küçük düşürülmesidir (Einarsen, Raknes ve Matthiesen, 1994, s. 382). 

Mobbing; çalışanlar ya da işverenler tarafından sistemli, planlı ve sürekli olarak 
tekrarlanan psikolojik şiddet, baskı veya zorbalık olarak ifade edilen ve örgütlerde iş 
yaşamını zorlaştıran bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır (Özler, Atalay ve Şahin, 2008, 
s. 2). İşyerinde bireylere üstleri, eşit düzeydeki çalışanlar veya astları tarafından 
sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi 
davranışlar mobbing kavramını ifade etmektedir. (Tınaz, 2006, s. 13-14). Çoğu zaman 
bir kişinin önderliğinde, başkalarının da isteyerek ya da istemeyerek katıldığı sürü 
davranışını ifade eden bir çeteleşme hareketidir (Baltaş, 2009, s. 89). 

Çalışanı yeterince çaba göstermediği için suçlamak, çalışanı, yaşını temel alarak 
deneyimsiz olduğu gerekçesiyle aşağılamak, örgütün sunduğu imkânlardan 
yararlanmasını engellemek, çalışana aşırı iş yükü vermek, işlerin gerçekleştirilmesi 
mümkün olmayan tarihlerde bitirilmesini istemek, iş arkadaşlarının ya da müşterilerin 
önünde hakaret etmek/küçük düşürmek, performans düzeyi hakkında ağır ithamlarda 
bulunmak, çalışanı işten atmakla tehdit etmek, çalışanın telefon ya da e-postalarına 
cevap vermemek, çalışana fiziksel şiddet uygulamak iş yerinde mobbing davranışının 
temel örneklerindendir (Solmuş, 2005, s. 6-7). Leymann’a göre (1996, s. 171-172) 
psikolojik şiddet sürecinin dört aşaması vardır. Bunlar;  

- Kritik olaylar; sıklıkla çatışmalı bir durumun tetiklenmesiyle başlar. Bu 
çatışmanın nasıl geliştiği tam olarak bilinmemektedir. Mobbing’in ilk safhası 
olan bu aşama çok kısa süreli olabilir.  

- Psikolojik şiddet ve damgalama; mobbing davranışları bu aşamada oluşmaya 
başlar. Kişiyi damgalamayı amaçlayan bu aşamanın temel özelliği saldırgan 
davranışların sergilenmesidir. 

- Personel Yönetimi; bir önceki aşamada gerçekleşen damgalamadan dolayı, 
mobbing davranışlarının odağında olan kişinin yanlış yargılanması 
kolaylaşmıştır. Yönetim öne sürülen önyargıları kabul etme eğilimindedir. Kötü 
olarak damgalanan mobbing kurbanından kurtulma çabaları bu aşama sonuç 
vermeye başlamıştır.  

- İşten çıkarma; bu aşamada bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlıklarının 
bozulduğu gerekçe gösterilerek işten çıkarılmaları kolaylaşır. Genellikle 
paranoya, panik, depresyon ve kişilik bozukluğu en sık konulan ve bireyin işten 
çıkarılmasını kolaylaştıran doğru olmayan teşhislerdir.  

Örgütlerde iş tasarımındaki yetersizlik, örgütsel liderliğin yetersizliği, kurbanın 
mesleki yetersizliği ve örgütsel statüsünün düşüklüğü, örgütte düşük moral standartları 
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gibi mobbinge neden olan birçok faktör vardır (Tutar, 2004, s. 110).  Bunun yanı sıra 
örgüt içinde yatay veya dikey olarak iletişim kanallarının yeterince iyi işlememesi 
sonucu çalışanlar arasındaki ilişkilerin sağlıksız bir biçimde gerçekleşmesi mobbingi 
doğurmaktadır. Kimin hangi işten sorumlu olduğunun bilinmemesi, emir-komuta 
zincirindeki bozukluklar, iş çıktılarında gecikmeler, stres gibi faktörler oluşması ve 
iletişimin bozukluğu sebebiyle de psikolojik yıldırma, taciz gibi olumsuz davranış 
özellikleri sergilenecektir (Acar ve Dündar, 2008, s. 114). Einarsen, Raknes ve 
Matthiesen, (1994) yaptıkları araştırmada lidere olan düşük memnuniyet, iş ortamındaki 
sosyal iklim ve özellikle de rol çatışmalarındaki deneyimler mobbingin oluşmasında 
güçlü etkenler olarak belirlenmiştir. Ertürk ve Cemaloğlu (2014) ilköğretim 
okullarındaki öğretmenler üzerinde yaptıkları çalışmada mobbing ve demografik 
özellikler arasında da ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Buna göre örgütsel nedenlerden 
kaynaklanan mobbing davranışının oluşmasında yaş, eğitim düzeyi ve çalışma yılı 
önemli belirleyicilerdi. Orta yaş grubundaki  (34-45) öğretmenler mobbing 
davranışından, daha genç yaştaki öğretmenlere göre daha çok etkilenmektedirler. Ayrıca 
eğitim düzeyi ve çalışma yılı yüksek olan öğretmenlerde mobbing davranışından daha 
çok etkilenmektedirler. 

Mobbing mağdurlar üzerinde ciddi olumsuzluklara yol açmaktadır. Özellikle 
sağlık sorunları bu olumsuzlukların başında gelmektedir. Bağışıklık sisteminin 
zayıflamasıyla oluşan hastalıklar ve artan kalp hastalıkları olasılığıyla birlikte uzun 
dönemli stres iş yerindeki mobbingin bireyler üzerindeki olumsuz sonuçları 
oluşturmaktadır. Mobbing mağdurları genellikle çok dalgın olmakla birlikte, derin bir 
kendinden şüphelenme duygusu, utanma ve küçük düşme duygusu yaşayarak gönüllü 
bir şekilde sosyal iletişim dünyalarından kendilerini uzaklaştırırlar (Duffy ve Sperry, 
2007, s. 401). Hatta kendinden şüphelenme duygusu öyle bir noktaya varabilir ki, 
mobbing mağdurları kendilerine iyi niyetle selam veren birine dahi ani tepkiler 
verebilmekte ve agresif davranışlar gösterebilmektedir (Yaman, 2009: 44). Mobbing 
mağdurlar üzerinde sosyal açıdan tecrit edilme, damgalanma, gönüllü olarak işten 
ayrılmaya zorlanma ve sosyal uyumsuzluk sorunlarını doğurmaktadır. Ümitsizlik ve 
çaresizlik duyguları, adaleti sağlayan yasal yolların eksikliğine duyulan büyük bir öfke 
duygusu ve büyük bir kaygı durumu mobbingin mağdurlar üzerindeki psikolojik 
sonuçlarını oluşturmaktadır. Ayrıca psiko-somatik olarak tanımlanan depresyon, 
hiperaktivite ve intihar teşebbüsü mağdurların sıklıkla yaşadığı olumsuzluklardır 
(Leymann, 1990, s. 122-123). Nitekim Björkqvist, Östermen ve Hjelt-Back (1994) 
Finlandiya üniversitelerinde akademisyenler üzerinde yapmış oldukları çalışmada 
mobbing mağdurlarının mobbinge maruz kalmayanlara göre çok daha fazla depresyon 
ve endişe yaşadıklarını ve daha fazla saldırganlık gösterdiklerini belirlemişlerdir. 
Mobbing’in örgütler üzerinde de bazı olumsuz etkileri vardır (Pelit ve Pelit, 2014). 
Örgüt barışına olumsuz etkiler yapan yıldırma uygulamaları yol açtığı işe devamsızlık, 
işten soğuma ve işe yabancılaşma gibi olgular nedeniyle iş başarısını ve verimliliğini 
önemli ölçüde düşürmektedir.  Ayrıca mağdurların istifaya zorlanmaları veya işten 
atılmaları sonucunda mahkemelere müracaat etmeleri işletmeleri ödeyecekleri 
tazminatlar nedeniyle maddi, toplumda imajlarının bozulmasıyla da manevi olarak 
zarara uğratabilir (Budak, 2008, s. 397-398). Mobbing davranışıyla birlikte hastalık 
izinlerinin artması, yetişmiş çalışanların işten ayrılmaları ve bununla birlikte yeni 
çalışan alımının getirdiği maliyet, işsizlik maliyetleri ekonomik açıdan örgütleri 
zorlamaktadır (Tınaz, 2006, s. 25-26). 
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1.2. Örgütsel Bağlılık 
Bağlılık, bir örgütün üst yönetim, müşteriler, sendikalar ve toplum gibi çoklu 

unsurlarının örgütün amaçlarıyla özdeşleşme sürecidir (Reichers, 1985, s. 465). 
Örgütsel bağlılık, işgörenin örgütüne karşı olan sadakat tutumu ve görev yaptığı örgütün 
başarılı olabilmesi için gösterdiği ilgidir (Doğan ve Kılıç, 2007, s. 39).  Muthuveloo ve 
Rose, (2005, s. 1079) ise bu kavramı örgütte çalışanların örgüte karşı duydukları 
sadakat ve örgütte kalma niyeti olarak tanımlamışlardır. Görev ve sorumluluk 
duygusuna dayanan sadakat örgüt açısından duygusal bir tepkidir. Örgütsel bağlılık, 
bireyin örgüte karşı duyduğu psikolojik bağlılıktır. Bireyin, kurumun özelliklerini ya da 
bakış açısını içselleştirme ve kabul etme derecesini ifade eder (O’Reilly ve Chatman, 
1986, s. 493). Araçsal bir değerden öte,  çalışanın rolünü örgütün iyiliği için yapması, 
örgütün amaç ve değerleriyle ilişkili olmasını ifade etmektedir (Güllüoğlu, 2012, s. 50). 

Örgütsel bağlılıkla ilgili literatürde yapılan birçok sınıflama mevcuttur. Ancak 
bunlar arasında en çok kabul gören Meyer ve Allen tarafından geliştirilen örgütsel 
bağlılık sınıflamasıdır. Meyer ve Allen örgütsel bağlılığı; duygusal, devam ve normatif 
bağlılık olmak üzere üç açıdan ele almışlardır (Meyer ve Allen, 1984, s. 375).  

a) Duygusal bağlılık, iş görenin duygusal açıdan örgüte dahil olması ve örgütle 
özdeşleşmesi yönündeki bağlılığı ifade eder  (Meyer ve Herscovitch, 2001, s. 
304; Meyer ve Allen, 1991, s. 67). İşin cazibesi, rol ve amaç açıklığı, önerilere 
açık olmak, çalışanlar arasında uyum, örgüte olan güven, çalışanlar arasında 
eşitlik, bireylere verilen önem, geri besleme ve çalışanların kararlara katılması 
gibi faktörler işgörenlerin duygusal bağlılıklarını etkilemektedir.(Allen ve 
Meyer, 1990, s. 17-18) 

b) Devam bağlılığı, iş görenin örgütten ayrılması durumunda oluşacak maliyeti 
düşünerek maddi açıdan örgüte bağlı olmasını ifade eder (Meyer ve Herscovitch, 
2001, s. 304). Kişiyi örgütte tutan olası maddi kayıplardır. İşgören, örgütten 
ayrılmanın kendisine pahalıya mal olacağını düşündüğünden ve örgütten 
ayrılması durumunda daha az seçeneği olacağı fikrine sahip olmasından dolayı 
örgütte kalmaya devam eder. Bu çalışanlardan bazıları başka bir iş bulabilecek 
nitelikte olmadıklarından dolayı, bazıları ise işi sevmekten çok sağlık, aile 
meseleleri ya da emekliliğe yakın olduklarından örgütte kalma kararı verir 
(Çetin, 2004, s. 95)  

c) Normatif bağlılık ise, iş görenin örgüte duyduğu zorunluluktan dolayı işine 
devam etmesi yönündeki bağlılıktır (Meyer ve Herscovitch, 2001, s. 304). 
Örgütte kalma zorunluluğunu gösteren bir tutumu yansıtır (Jaros, 1995, s. 332). 
Yüksek normatif bağlılık seviyesinde olan işgörenler, örgütte kalmanın 
zorunluluktan kaynaklandığını düşünmektedirler (Meyer ve Allen, 1991, s. 67). 

Hem yerli hem de yabancı literatürde mobbing ve örgütsel bağlılık arasındaki 
ilişkiyi araştıran ve açığa çıkarmaya çalışan çeşitli araştırmalar mevcuttur 
(Tengilimoğlu ve Mansur, 2009; Yıldırım, Yirik ve  Yıldırım, 2014; Rehman ve Diğ., 
2015). İşyerinde oluşan mobbingin çalışanları negetif yönde etkilemesi ve örgüte olan 
bağlılık, güven ve adalet duygularını sarsması, ayrıca örgütler açısından ciddi kayıplar 
yaratması çeşitli araştırmacıları bu alana itmiştir (Ünal ve Karoğlu, 2013; Kaygın ve 
Atay, 2014) Bu noktadan hareketle Özler vd., (2008) yapmış oldukları çalışmada 
çalışanların mobbinge maruz kaldıklarında örgütsel bağlılıklarının azaldığı ve isten 
ayrılma isteklerinin arttığını tespit etmiştir. Yüksel ve Tunçsiper’in (2011) çalışması ise 
mobbing ve duygusal bağlılık arasında ilişki olduğunu, duygusal bağlılığı yüksek olan 
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çalışanların işten ayrılma niyetlerinin azaldığını göstermektedir. Karcıoğlu ve Çelik 
(2012) banka işletmelerinde yaptıkları araştırmada mobbing davranışları ile örgütsel 
bağlılık ve üç bileşeni (duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devam bağlılığı) arasında 
anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Ayrıca analiz sonuçlarına göre erkekler kadınlardan daha 
fazla mobbingi algılamaktadır. Pelit ve Kılıç (2012) şehir ve sayfiye otellerinde 
gerçekleştirdikleri çalışmada ise işgörenlerin mobbinge maruz kalma düzeylerinin 
arttıkça tam tersi yönde örgütsel bağlılık düzeylerinin azaldığını bulgulamışlardır. Buna 
karşın kadınların erkeklere oranla daha fazla duygusal bağlılık duyduklarına 
ulaşmışlardır. Rasool vd. (2013)  işyerinde ortaya çıkan mobbingin örgütsel bağlılıkla 
ve işten ayrılama niyetiyle ilişkisi olduğunu, Görgülü vd. (2014) Balıkesir Atatürk 
Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları üzerinde mobbingin etkilerinin araştırıldığı 
çalışmada, sağlık çalışanlarının mobbing davranışına maruz kaldıklarını,  Karahan ve 
Yılmaz (2014) yapmış oldukları araştırmada hastanede görev yapan çalışanların 
psikolojik şiddete maruz kalmalarının örgütsel bağlılıklarını düşürdüğünü, mobbing 
uygulamalarına maruz kalma sıklığı arttıkça çalışanların örgüte olan bağlılık 
düzeylerinde azalma olduğunu tespit etmişlerdir. Rehman vd. (2015) üniversite 
çalışanlarına yönelik yapmış oldukları çalışmada benzer olarak mobbing ve örgütsel 
bağlılık arasında önemli bir ilişki olduğunu, özellikle duygusal bağlılık ve örgütten 
ayrılma niyetinin mobbingle önemli ölçüde ilişkili olduğunu belirlemişlerdir.  

2. Araştırmanın Amacı Ve Hipotezleri 
Bu çalışmanın temel amacı eğlence ve ikram amaçlı hizmet veren rekreasyon 

işletmelerinde oluşan mobbingin çalışanların örgütsel bağlılıklarına etkisinin olup 
olmadığının incelenmesidir. Eğlence hizmetleri sektöründe iş devir hızları oldukça 
yüksektir. Zira emek yoğun işletmeler olan bu yerlerde çalışan personeller ayrıca uzun 
saatler çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Çalışanların yine çoğunluğu kariyer 
planlamalarında ilgili işletmeleri geçiş yeri olarak düşünmesi ve bu nedenle geçici 
olarak çalışmaları da işletmelerde devir hızını yükseltmektedir. Bu etkenlerin dışında 
eğlence ve ikram amaçlı faaliyet gösteren işletmelerde deneyimli personel eksikliği 
veya işletme sahiplerinin alanda deneyimli olmayan yakın akrabalarını işe almaları gibi 
durumlar işlerin eksik veya sorunlu olarak yerine getirilmesine neden olabilmektedir. 
Bu sorunlar da beraberinde yöneticiler ile astlar arasında olumsuz sonuçlar 
doğurabilecek olayların gerçekleşmesine sebep olabilmektedir. İşletmelerin yönetici 
olarak tayin ettiği kişilerin alana yönelik eğitimden ziyade çekirdekten yetişme ve 
geleneksel çalışma prensipleri ile çalışmış olmaları iş yönetim sistemlerinin katı bir 
düzende olmasını beraberinde getirmektedir. Çalışanların ast-üst ilişkilerinde katı bir 
sisteme maruz kalmaları motivasyonlarına negatif yönde etki edebileceği gibi, yaptıkları 
işi benimsemesine de engel olabilmektedir. Yiyecek içecek alanında hizmet anlayışı 
Türkiye’de henüz istenilen seviyede nitelikli bir şekilde gerçekleştirilemediği gibi 
bölgesel düzeyde düşünüldüğünde daha düşük bir hizmet kalitesi anlayışının olduğu 
söylenebilir. Dolayısıyla çalışanların mobbinge maruz kalmaları ve bu durumun 
örgütsel bağlılıklarını etkilemesi ihtimalinin kuvvetli olduğu sanılmaktadır. Çalışma bu 
düşünce doğrultusunda geliştirilmiştir. Tüm bu sebepler neticesinde hizmet sektörünün 
önemli bir parçası olan eğlence hizmetlerinde çalışanların ayrıca incelenmesi ve 
çalışanların iş ortamlarındaki durumunun değerlendirilmesi önem arz etmektedir. 
Çalışanların mobbinge maruz kalıp kalmadıkları, örgütsel bağlılıkları ve maruz 
kaldıkları mobbingin örgütsel bağlılıklarına etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan bu 
çalışmaya ilişkin, geliştirilen hipotez ve alt hipotezlerle araştırma modeli aşağıda 
sunulmuştur. 
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H1: Çalışanların Mobbinge maruz kalması örgütsel bağlılıklarını negatif yönde 
etkilemektedir. 
H1a: Çalışanların kendini gösterebilmesine ve iletişimlerine yönelik maruz kaldığı 
saldırılar duygusal bağlılıklarını etkilemektedir. 
H1b: Çalışanların sosyal ilişkilerine yönelik saldırılar duygusal bağlılıklarını 
etkilemektedir. 
H1c: Çalışanların itibarına yönelik saldırılar duygusal bağlılıklarını etkilemektedir. 
H1d: Çalışanların yaşam kalitesine ve mesleki durumuna yönelik saldırılar duygusal 
bağlılıklarını etkilemektedir. 
H1e: Çalışanların sağlığına yönelik doğrudan saldırılar duygusal bağlılıklarını 
etkilemektedir. 
H1f: Çalışanların kendini gösterebilmesine ve iletişimlerine yönelik maruz kaldığı 
saldırılar devam bağlılıklarını etkilemektedir. 
H1g: Çalışanların sosyal ilişkilerine yönelik saldırılar devam bağlılıklarını 
etkilemektedir 
H1h: Çalışanların itibarına yönelik saldırılar devam bağlılıklarını etkilemektedir. 
H1ı: Çalışanların yaşam kalitesine ve mesleki durumuna yönelik saldırılar devam 
bağlılıklarını etkilemektedir. 
H1i: Çalışanların sağlığına yönelik doğrudan saldırılar devam bağlılıklarını 
etkilemektedir. 
H1j: Çalışanların kendini gösterebilmesine ve iletişimlerine yönelik maruz kaldığı 
saldırılar normatif bağlılıklarını etkilemektedir. 
H1k: Çalışanların sosyal ilişkilerine yönelik saldırılar normatif bağlılıklarını 
etkilemektedir. 
H1l: Çalışanların itibarına yönelik saldırılar normatif bağlılıklarını etkilemektedir. 
H1m: Çalışanların yaşam kalitesine ve mesleki durumuna yönelik saldırılar normatif 
bağlılıklarını etkilemektedir. 
H1n: Çalışanların sağlığına yönelik doğrudan saldırılar normatif bağlılıklarını 
etkilemektedir. 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli 
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3. Yöntem 

3.1. Evren ve Örneklem 
Çalışanların maruz kaldıkları Mobbingin örgütsel bağlılıklarına etkisinin 

incelenmesi amacıyla yapılmakta olan bu çalışma amaç ve düzey bakımından uygulama 
araştırmaları kapsamındadır (Dinler, 1998, s. 9). Araştırma, çalışanların maruz 
kaldıkları mobbingi ve mevcut örgütsel bağlılıklarını ortaya koyduğu içim yöntem 
açısından tanımlayıcı sınıfındadır. İlgili değişkenler arasında hipotezler kurup ilişki ve 
etki analizleri gerçekleştirildiği için araştırma aynı zamanda açıklayıcı özelliğe de 
sahiptir (Clark, Wood, Wilkie ve Riley, 1998, s. 9).  

Araştırmanın evrenini Bingöl’de eğlence ve ikram amaçlı faaliyet gösteren 
işletmelerin çalışanları oluşturmaktadır. Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden 
edinilen bilgiler doğrultusunda; 14 otel işletmesi, 52 yiyecek ve içecek işletmesi 
araştırmanın evreninde yer almaktadır. Ayrıca evrende Bingöl’de bulunan sinema 
salonu, atari, oyun, bowling vb. oyun salonları, çayhaneler, internet kafeler vb. eğlence 
ve ikram amaçlı işletme çalışanları yer almaktadır. Evreni temsil eden işletmelerde 
çalışanlara yönelik sayısal bir verinin olmaması nedeniyle evren sayısı tam olarak 
bilinmemektedir. Bu bağlamda, evrenle ilgili tam bir sayı söylemenin mümkün 
olmamasından ötürü araştırmada örneklem alma yoluna gidilmiş ve kolayda örneklem 
yöntemine göre 345 çalışana anket dağıtılmış, iki katılımcının anketinde bir dizi 
boşlukların olması nedeniyle iki anket iptal edilmiş ve toplam 343 katılımcıya 
ulaşılmıştır. Anketler yüz yüze olarak 2015 Ağustos ve 2016 Ocak aylarında 
toplanmıştır. Araştırma kapsamında oluşturulan sorular, ilgili literatür taraması ve 
uzmanların görüşleri doğrultusunda belirlenmiş (kapsam geçerliliği) daha sonra da;  
çalışanlara yapılmadan önce, 30 kişilik, iş gören üzerinde ön uygulama yapılmış ve 
(görünüş geçerliliği kapsamında) yanlış anlaşılan ya da anlaşılmayan ifadeler 
düzeltilmiştir. Ayrıca çalışmada örgütsel bağlılığı ölçmekte olan 4., 5., 6. ve 18. sorular 
olumsuz ifade içerdiği için analiz aşamasında ters çevrilmiş ve bu bölümle ilgili yapılan 
analizler dönüşüm sonrası ortaya çıkan yeni değerler ile gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan ankette yer alan Mobbing 
ölçeğine ilişkin sorular Leymann’ dan (1990) alınırken örgütsel bağlılık soruları ise 
Allen ve Meyer (1990) tarafından yapılmış çalışmadan uyarlanmıştır. İlgili sorular 
araştırmanın amacına yönelik anlam açısından değişiklik olmayacak şekilde 
düzenlenmiştir. Söz konusu anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin sorular yer alırken ikinci bölümde 
örgütsel bağlılık ve mobbing ölçeklerine ilişkin sorular bulunmaktadır. Ölçeklere ilişkin 
sorular 5’li likert ölçeğine uygun olarak sıralanmıştır. 

Faktör Analizi ve Ölçek Güvenilirliği: Araştırmada kullanılan Mobbing ve örgütsel 
bağlılık ölçeklerine yönelik açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Zira faktör analizi ile 
gözlemlenenden çok sayıdaki değişken içerisinden gruplandırılmış temel değişkenler ya 
da faktörler tanımlayarak değişken sayısının azaltılması mümkün olabilmektedir. (Ural 
ve Kılıç, 2006). Söz konusu analiz değişkenlerin faktör yüklerini belirleyerek 
gruplandırılmasına imkân tanımaktadır (Büyüköztürk, 2003). Ayrıca anket formunda 
yer alan soruların faktör analizi sonucunda oluşturmuş oldukları gruplara güvenilirlik 
analizi uygulanmıştır. Cronbach Alpha değerleri ankette yer alan değişkenler ve alt 
boyutları için ayrı ayrı hesaplanmıştır.  Her iki ölçekte yer alan alt gruplar için yapılan 
güvenilirlik analizi sonuçları faktör analizi tablolarının son kısmında yer almaktadır. 
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Mobbing ölçek sorularına yönelik yapılmış faktör analizi ve güvenilirlik analizi 
sonuçları tabloda detaylı olarak gösterilmektedir.  

Tablo 1: Mobbing Ölçeği Faktör ve Güvenilirlik Analizi sonuçları 

Mobbing ölçeğine ilişkin sorular 
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Üstüm kendimi gösterme olanaklarımı kısıtlar  0,781     

0,887 

İşyerimde sözüm sürekli kesilir  0,760     
Birlikte çalıştığım kişiler kendimi gösterme 
olanaklarımı kısıtlar. 0,803     

Yüzüme bağırılır ve yüksek sesle azarlanırım.  0,688     
Yaptığım iş sürekli eleştirilir.   0,748     
Özel yaşamım sürekli eleştirilir 0,711     
İmalarla ilişki kurmam reddedilir.  0,598     
Kimse ile konuşamam başkalarına ulaşmam 
engellenir  0,798    

0,847 Bana diğerlerinden ayrı bir iş veya pozisyon verilir.  0,561    
Meslektaşlarımın benimle konuşması yasaklanır.  0,814    
İnsanlar arkamdan kötü konuşur.   0,715   

0,881 

Ortada asılsız söylentiler dolaşır.   0,752   
Dini veya siyasi görüşümle alay edilir.   0,692   
Özgüvenimi olumsuz etkileyen bir iş yapmaya 
zorlanırım.   0,790   

Çabalarım yanlış ve küçültücü şekilde yargılanır.   0,767   
Kararlarım sürekli sorgulanır.   0,758   
Benim için hiçbir özel görev yoktur.      0,646  

0,891 

Bana verilen işler geri alınır, kendime yeni bir iş 
bile yaratamam.      0,558  

Sürdürmem için bana anlamsız işler verilir.     0,665  
Sahip olduğumdan daha az yetenek gerektiren işler 
bana verilir.     0,747  

İşim sürekli değiştirilir.     0,755  
Özgüvenimi etkileyecek işler bana verilir.     0,665  
İtibarımı düşürecek, bildiklerimin dışındaki işler 
bana verilir.     0,694  

Bana mali yük getirecek genel zararlara neden 
olunur.    0,634  

Evime ve/veya iş yerimdeki pozisyonuma zarar 
verilir.     0,642  

Fiziksel şiddet tehditleri alırım.     0,792 

0,896 Gözümü korkutmak için hafif şiddet uygulanır.      0,873 
Şahsıma fiziksel zarar verilir.      0,854 
Şahsıma doğrudan cinsel taciz uygulanır.      0,747 

Tabloda Mobbing ölçeğinde yer alan soruların faktör ve güvenilirlik analizi 
sonuçları görünmektedir. Mobbing ölçeğinin altında beş alt faktör bulunmaktadır 
(Leymann, 1990). Bu alt faktörler; “kendini gösterebilme ve iletişime yönelik 
saldırılar”, “sosyal ilişkilere yönelik saldırılar”, “itibara yönelik saldırılar”, “yaşam 
kalitesi ve mesleki duruma yönelik saldırılar”, ve “kişinin sağlığına yönelik doğrudan 
saldırılar” şeklinde tanımlanmaktadır. Mobbing ölçeğinin beş alt boyutunda yer alan 
sorulardan bazıları faktör yüklerinin düşük olması veya birden fazla alt faktöre uyumlu 
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olması nedeniyle çıkartılmıştır. Ayrıca sosyal ilişkilere yönelik saldırılar alt faktöründe 
yer alan bir soru ve kişinin sağlığına yönelik doğrudan saldırılar alt faktöründe yer alan 
bir soru güvenilirlik katsayısını düşürdüğü gerekçesiyle araştırma kapsamında dâhil 
edilmemiştir. Kendini gösterebilme ve iletişime yönelik saldırılar alt faktöründe 7, 
sosyal ilişkilere yönelik saldırılar alt faktöründe 3, itibara yönelik saldırılar alt 
faktöründe 6, yaşam kalitesi ve mesleki duruma yönelik saldırılar alt faktöründe 9 ve 
kişinin sağlığına yönelik doğrudan saldırılar alt faktöründe 4 soru ile araştırmaya devam 
edilmiştir.  

Örgütsel bağlılık ölçeğine ilişkin faktör ve güvenilirlik analizi uygulanmıştır. 
Ölçeğe ilişkin faktör ve güvenilirlik analiz sonuçları tabloda detaylı olarak 
verilmektedir.  

Tablo 2: Örgütsel Bağlılık Ölçeği Faktör ve Güvenilirlik Analizi sonuçları 

Örgütsel bağlılık ölçeğine ilişkin sorular 
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Şimdiki yöneticilerimle birlikte çalışma zorunluluğu hissetmiyorum. 0,848   
0,806 Bu örgüte kendimi “duygusal olarak bağlı” hissetmiyorum 0,843   

Örgütümde kendimi “ailenin parçası” gibi hissetmiyorum 0,836   
Şu anda, istesem bile bu örgütten ayrılmam benim için çok zordur.  0,770  

0,822 
Şimdi isimden ayrılmak istediğime karar verirsem, hayatımda pek çok 
şey alt üst olurdu.  0,881  

Bu örgütten ayrılmayı göze alamayacak kadar az alternatifim olduğunu 
hissediyorum.  0,756  

Örgütüme çok şey borçluyum.   0,806 

0,894 

Menfaatime olsa bile, örgütümden ayrılmanın doğru olmadığını 
düşünüyorum.   0,862 

Örgütümden şimdi ayrılırsam, kendimi suçlu hissederim.   0,742 
Bu örgüt benim bağlılığımı hak ediyor.   0,765 
Örgütümden hemen ayrılmazdım çünkü burada çalışanlara karsı 
sorumluluğum var.   0,778 

Tabloda örgütsel bağlılık ölçeğinde yer alan soruların faktör ve güvenilirlik 
analizi sonuçları görünmektedir. Örgütsel bağlılık ölçeğinin üç alt faktörü 
bulunmaktadır (Allen ve Meyer, 1990). Bu alt faktörler; “duygusal bağlılık”, “devam 
bağlılığı” ve “normatif bağlılık” şeklinde ifade edilmektedir. Örgütsel bağlılık ölçeğinin 
üç alt faktöründe yer alan sorulardan bazıları faktör yüklerinin düşük olması veya birden 
fazla alt faktöre uyumlu olması nedeniyle çıkartılmıştır. Ayrıca devam bağlılığı ve 
normatif bağlılık alt faktörlerinde yer alan birer soru güvenilirlik katsayısını düşürdüğü 
gerekçesiyle araştırma kapsamında dâhil edilmemiştir. Sonuç olarak duygusal bağlılık 
alt faktöründe 3, devam bağlılığı alt faktöründe 3 ve normatif bağlılık alt faktöründe 5 
soru ile araştırmaya devam edilmiştir.  

Hair ve Diğ. (2006, s. 778) ölçek güvenilirliğinin “iyi” olarak nitelendirilebilmesi 
için güvenilirliğin 0.70 ve üzerinde olması gerektiğini belirtmektedir. Bu araştırmada 
belirlenen ölçek güvenilirlikleri 0.80-0,90 arasında olan Mobbing ve örgütsel bağlılık 
ölçekleri güvenilirlik açısından “iyi” olarak kabul edilmektedir. 
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Tanımlayıcı İstatistikler ve Normallik Testi 

Araştırmada ölçülmesi hedeflenen ölçeklerin ortalama, standart sapma, basıklık ve 
çarpıklık değerleri hesaplanmıştır. Shao’ya (2002) göre çalışmada kullanılacak verilerin 
normal dağılım göstermesi, çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±3 arasında olmasına 
bağlıdır. Değişkenlere ilişkin belirtilen değerler tabloda detaylı olarak verilmektedir.  

Değişkenler Ortalama S. sapma Çarpıklık Basıklık 
Mobbing  1,59 0,62 1,397 1,619 
Örgütsel Bağlılık 3,09 1,07 0,016 -0,815 

Tabloda verilen değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerleri ±3 arasındadır. 
Dolayısıyla, veriler normal dağılım göstermektedir. Bu bilgiden hareketle, verilere 
korelasyon, regresyon gibi parametrik testler uygulanabilmektedir. 

4. Bulgular 

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler incelendiğinde 
katılımcıların %53,1’inin erkek, %46,9’unun bayan olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların yaşa göre dağılımı incelendiğinde en çok katılımcının %27,4 yüzdesi ile 
21-25 yaş aralığı olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların %24,8’inin ise 18-20 
yaşında olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Bingöl’de eğlence ve ikram amaçlı hizmet 
veren rekreasyon işletmelerinde çalışanların yarısının genç yaş grubundan oluştuğu 
ifade edilebilir.  

Tablo 3: Çalışanların Bazı Demografik Özelliklerine İlişkin Veriler 
Değişkenler     n   % 

Cinsiyet Erkek 182 53,1 
Kadın 161 46,9 

 
Yaş 

18-20 85 24,8 
21-25 94 27,4 
26-30 59 17,2 
31-40 55 16,0 
41-45 31 9,0 

 45≤ 19 5,5 

Medeni Durumu 
Evli 145 42,3 
Bekâr  198 57,7 

Eğitim  

İlkokul  92 26,8 
Lise  162 47,2 
Ön lisans  49 14,3 
Lisans  33 9,6 
Master  7 2,0 

 
Aile Gelir Durumu 

Çok düşük 72 21,0 
Düşük  73 21,3 
Orta  164 47,8 
Yüksek  28 8,2 
Çok yüksek  6 1,7 

Katılımcıların %57,7’sinin bekâr olduğu, %47,2’sinin ise eğitim durumunun lise 
düzeyinde olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla çalışanların neredeyse yarısının lise mezunu 
olan gençlerden oluştuğu ifade edilebilir. Aile gelir durumları incelendiğinde ise 
%47,8’inin orta gelir düzeyinde olduğu görülmektedir.  

Araştırmada oluşturulmuş hipotezler korelasyon analizi ve regresyon analizine 
tabi tutulmuştur. Korelasyon analizi sonuçları detaylı olarak tabloda verilmektedir.  
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Tablo 4: Korelasyon Analizi Sonuçları 
Ölçeklere ilişkin korelasyon 
değerleri 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
K. Gösterme 
ve İletişim 

P. Korelasyon 
Sig. (2-tailed) 
N 

1        
        

343        

2. 
S. İlişkiler 

P. Korelasyon 
Sig. (2-tailed) 
N 

0,326(**) 1       
0,000        
343 343       

3. 
İtibar 

P. Korelasyon 
Sig. (2-tailed) 
N 

0,417(**) 0,402(**) 1      
0,000 0,000       
343 343 343      

4. Y.Kalitesi 
ve Mesleki 
Durum 

P. Korelasyon 
Sig. (2-tailed) 
N 

0,454(**) 0,402(**) 0,344(**) 1     
0,000 0,000 0,000      
343 343 343 343     

5. 
Kişinin 
Sağlığı 

P. Korelasyon 
Sig. (2-tailed) 
N 

0,220(**) 0,359(**) 0,181(**) 0,548(**) 1    

0,000 0,000 0,001 0,000     
343 343 343 343 343    

6. 
Duygusal 
Bağlılık 

P. Korelasyon 
Sig. (2-tailed) 
N 

-0,219(**) -0,152(**) -0,118(*) -0,276(**) -0,183(**) 1   

0,000 0,005 0,029 0,000 0,001    
343 343 343 343 343 343   

7. 
Devam 
Bağlılığı 

P. Korelasyon 
Sig. (2-tailed) 
N 

-0,093 -0,126(*) -0,263(**) -0,034 0,038 0,181(**) 1  
0,085 0,020 0,000 0,535 0,487 ,001   
343 343 343 343 343 343 343  

8. 
Normatif 
Bağlılık 

P. Korelasyon 
Sig. (2-tailed) 
N 

-0,188(**) 0,001 -0,129(*) -0,108(*) -0,045 0,189(**) 0,615(**) 1 
0,000 0,990 0,017 0,046 0,404 0,000 0,000  
343 343 343 343 343 343 343 343 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabloda gösterilen korelasyon analizi sonuçlarına göre, kendini gösterme ve 
iletişime yönelik saldırılar -0,219(**), sosyal ilişkilere yönelik saldırılar -0,152(**), 
kişinin itibarına yönelik saldırılar -0,118(*), yaşam kalitesi ve mesleki duruma yönelik 
saldırılar -0,276(**) ve kişinin sağlığına yönelik saldırılar -0,183(**) ile duygusal 
bağlılık arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Devam bağlılığı ile sosyal ilişkilere yönelik 
saldırılar -0,126(*) ve kişinin itibarına yönelik saldırılar -0,263(**) arasında pozitif ters 
yönlü bir ilişki vardır. Ancak diğer değişkenler ile devam bağlılığı arasında bir ilişkiden 
bahsedilmesi mümkün değildir. Ayrıca normatif bağlılık ile kendini gösterme ve 
iletişime yönelik saldırılar -0,188(**), kişinin itibarına yönelik saldırılar -0,129(*) ve 
yaşam kalitesi ve mesleki duruma yönelik saldırılar -0,108(*) arasında pozitif ters yönlü 
bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ancak normatif bağlılık ve diğer değişkenler arasında 
bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre arasında ilişki 
olduğu tespit edilen değişkenlere ilişkin hipotezler regresyon analizine tabi 
tutulabilirler. 

Araştırma hipotezlerinin ölçülmesine yönelik korelasyon testinde elde edilen 
sonuçlar çalışmanın amacı doğrultusunda regresyon testinin yapılmasının uygunluğunu 
kısmen doğrulamıştır. Bu bağlamda ölçülmesi hedeflenen hipotezler regresyon testi 
kapsamında açıklanmaktadır. Mobbing alt boyutlarının duygusal bağlılığa olan etkisi 
regresyon analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. İlgili hipotezlerin sonuçları tabloda 
gösterilmektedir. 
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Tablo 5: Duygusal Bağlılık Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B 
Standart 

Hata 
β t p Tolerance VIF 

Sabit değişken 4,426 0,204  21,663 0,000   
K. Gösterme 
ve İletişim 

-0,164 0,084 -0,121 -1,958 0,051 0,709 1,410 

S. İlişkiler -0,038 0,089 -0,026 -0,423 0,673 0,724 1,381 

İtibar 0,025 0,091 0,017 0,274 0,784 0,736 1,358 

Y. Kalitesi ve 
Meslek 

-0,344 0,125 -0,192 -2,751 0,006 0,557 1,795 

Kişinin Sağlığı -0,098 0,137 -0,045 -0,715 0,475 0,671 1,490 

R= 0,299 R2= 0,090 ∆R2= 0,076 Durbin-Watson= 2,041     

F(5,337)=  6,636 p< 0,000           

Bağımlı Değişken: Duygusal bağlılık 
Tabloda Mobbing alt boyutlarının örgütsel bağlılık alt boyutu olan duygusal 

bağlılık ölçeğine etkisi gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde yaşam 
kalitesi ve mesleki duruma yönelik saldırıların, çalışanların örgütsel bağlılığını 
etkilediği (p<0,01) sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifade ile çalışanların yaşam 
kalitelerine ve mesleki durumlarına yönelik maruz kaldıkları Mobbing duygusal 
bağlılıklarını (r:-0,192) düşürmektedir. Ayrıca kendini gösterme ve iletişime yönelik 
saldırıların 0,5 anlamlılık düzeyinde 0,121 birim etkilediği tespit edilmiştir. Ancak diğer 
Mobbing alt boyutlarının duygusal bağlığa yönelik bir etkisi yoktur. Regresyon analizi 
sonucunda belirlilik katsayısı (R2:0,090) hesaplanmış olup, çalışanların duygusal 
bağlılıklarındaki değişimin %9’unun Mobbing alt boyutlarına bağlı olduğu ortaya 
çıkmıştır. Geriye kalan kısım ise başka nedenlerden olabilir. Araştırmanın amacı 
doğrultusunda oluşturulmuş olan H1b, H1c, H1e hipotezleri desteklenmemiş, H1a, H1d 
hipotezleri desteklenmiştir. 

Araştırma kapsamında Mobbing alt boyutlarının devam bağlılığına olan etkisini 
ölçmek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar detaylı olarak tabloda 
gösterilmektedir. 

Tablo 6: Devam Bağlılığı Regresyon Analizi Sonuçları 
Değişken B Standart Hata β t P Tolerance VIF 

Sabit değişken 3,216 0,213  15,068 0,000   
K. Gösterme 
ve İletişim 

0,006 0,088 0,004 0,069 0,945 0,709 1,410 

S. İlişkiler -0,100 0,093 -0,066 -1,075 0,283 0,724 1,381 

İtibar -0,413 0,095 -0,266 -4,365 0,000 0,736 1,358 

Y. Kalitesi ve 
Meslek 

0,061 0,131 0,033 0,470 0,639 0,557 1,795 

Kişinin 
Sağlığı 

0,203 0,143 0,090 1,417 0,157 0,671 1,490 

R= 0,283 R2= 0,080 ∆R2= 0,066 Durbin-Watson= 1,797     

F(5,337)=  5,867 p< 0,000           

Bağımlı Değişken: Devam bağlılığı 
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Tablo incelendiğinde Mobbing alt boyutlarından itibara yönelik saldırıların 0,001 
anlamlılık düzeyinde örgütsel bağlılık alt boyutlarından olan devam bağlılığını -0,266 
düzeyinde etkilediği sonucu görülmektedir. Diğer bir ifade ile çalışanların itibarlarına 
yönelik karşılaştıkları saldırılar, işletmelere yönelik var olan bağlılıklarını olumsuz 
yönde etkilemektedir. Ancak diğer Mobbing alt boyutlarını devam bağlılığına yönelik 
bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonucunda belirlilik katsayısı 
(R2:0,080) hesaplanmış olup, çalışanların devam bağlılıklarındaki değişimin %8’inin 
Mobbing alt boyutlarına bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın amacı 
doğrultusunda oluşturulmuş olan H1f, H1g, H1ı, H1i hipotezleri desteklenmemiş, H1h 
hipotezi desteklenmiştir.   

Araştırmanın amacı doğrultusunda Mobbing alt boyutlarının normatif bağlılık 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar tabloda detaylı olarak 
verilmektedir. 

Tablo 7: Normatif Bağlılık Regresyon Analizi Sonuçları 
Değişken B Standart Hata β t p Tolerance VIF 

Sabit değişken 3,593 0,212  16,971 0,000   
K. Gösterme 
ve İletişim 

-0,229 0,087 -0,167 -2,639 0,009 0,709 1,410 

S. İlişkiler 0,163 0,093 0,110 1,764 0,079 0,724 1,381 

İtibar -0,133 0,094 -0,088 -1,421 0,156 0,736 1,358 

Y. Kalitesi ve 
Meslek 

-0,074 0,130 -0,041 -0,572 0,568 0,557 1,795 

Kişinin 
Sağlığı 

-0,022 0,142 -0,010 -0,152 0,879 0,671 1,490 

R= 0,218 R2= 0,048 ∆R2= 0,033 Durbin-Watson= 1,333     

F(5,337)=  3,368 p< 0,006           

Bağımlı Değişken: Normatif bağlılık 

Tabloya göre Mobbing alt boyutlarından kendini gösterme ve iletişime yönelik 
saldırılar boyutunun normatif bağlılığı 0,05 anlamlılık düzeyinde -0,167 düzeyinde 
etkilediği sonucuna varılmıştır. Daha geniş bir ifade ile çalışanların kendini göstermeye 
ve iletişime yönelik maruz kaldığı saldırılar normatif bağlılıklarını düşürmektedir. 
Ancak diğer Mobbing alt boyutlarının normatif bağlılığı etkilemediği tespit edilmiştir. 
Regresyon analizi sonucunda belirlilik katsayısı (R2:0,048) hesaplanmış olup, 
çalışanların normatif bağlılıklarındaki değişimin %4,8’inin Mobbing alt boyutlarına 
bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulmuş olan 
H1k, H1l, H1m, H1n hipotezleri desteklenmemiş, H1j hipotezi desteklenmiştir.  

Araştırmanın amacı doğrultusunda son olarak Mobbing ölçeğinin, örgütsel 
bağlılık ölçeğine etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Elde edilen veriler tabloda 
detaylı olarak gösterilmektedir. 
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Tablo 8: Örgütsel Bağlılık Regresyon Analizi Sonuçları 
Değişken B Standart Hata β t p Tolerance VIF 

Sabit değişken 3,764 0,155  24,357 0,000   

Mobbing  -0,423 0,090 -0,246 -4,684 0,000 1,000 1,000 

R= 0,246 R2= 0,060 ∆R2= 0,058 Durbin-Watson= 1,491     

F(1,341)=  21,941 p< 0,000           

Bağımlı değişken: örgütsel bağlılık 

Tablo incelendiğinde çalışanların maruz kaldığı saldırıların örgütsel bağlılıklarını 
negatif yönde etkilediği ifade edilebilir. Mobbing ölçeği 0,000 anlamlılık düzeyinde 
örgütsel bağlılığı -,246 düzeyinde etkilemektedir. Ayrıca belirlilik katsayısı 0, 060 
olarak tespit edilmiş olup, buradan hareketle çalışanların örgütsel bağlılıklarının 
düşüşünün %6’sının mobbingten kaynaklandığı söylenebilir. Araştırmanın amacı 
doğrultusunda oluşturulmuş olan H1 hipotezi desteklenmiştir. 

Sonuç Tartışma Ve Öneriler  
Bu çalışmada eğlence ve ikram amaçlı hizmet veren rekreasyon işletmelerinde 

oluşan mobbingin çalışanların örgütsel bağlılıklarına etkisinin olup olmadığının 
incelenmiştir. Mobbing davranışları beş boyutta değerlendirilip örgütsel bağlılığın üç 
boyutuna ayrı ayrı etkileri araştırılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucuna göre 
yaşam kalitesi ve mesleki duruma yönelik saldırıların, çalışanların örgütsel bağlılığını 
etkilediği (p<0,01) belirlenmiştir. Çalışanların iş yerlerinde yaşam kalitelerine ve 
mesleki durumlarına yönelik maruz kaldıkları mobbing duygusal bağlılıklarını (r:-
0,192) düşürmektedir. Ayrıca kendini gösterme ve iletişime yönelik saldırılar 
çalışanların duygusal bağlılıklarını etkilemektedir. Nitekim Özler ve Diğ. (2008), 
Tengilimoğlu ve Mansur (2009) mobbingin örgütsel bağlılığa etkisini inceledikleri 
çalışma bulguları da bu sonucu desteklemektedir. Ancak diğer mobbing alt boyutlarının 
duygusal bağlığa yönelik bir etkisi yoktur. Mobbingin alt boyutlarının devam 
bağlılığına etkisinin olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılan regresyon analizinde 
çalışanların itibarlarına yönelik karşılaştıkları saldırıların, işletmelere yönelik var olan 
bağlılıklarını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.  Ünal ve Karoğlu’nun (2013) 
yaptıkları çalışma da mobbingin devam bağlılığı üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. 
Ancak diğer mobbing alt boyutlarını devam bağlılığına yönelik bir etkisinin olmadığı 
tespit edilmiştir. Mobbingin alt boyutlarının normatif bağlılığına etkisinin olup 
olmadığını ölçmek amacıyla yapılan regresyon analizinde kendini gösterme ve iletişime 
yönelik saldırılar boyutunun normatif bağlılığı 0,05 anlamlılık düzeyinde -0,167 
düzeyinde etkilediği sonucuna varılmıştır. Çalışanların kendini göstermeye ve iletişime 
yönelik maruz kaldığı saldırılar normatif bağlılıklarını düşürmektedir. Karcıoğlu ve 
Çelik’in (2012) çalışması da bu sonucu desteklemektedir. Ancak diğer mobbing alt 
boyutlarının normatif bağlılığı etkilemediği tespit edilmiştir.  Mobbing ölçeğinin, 
örgütsel bağlılık ölçeğine etkisinin olup olmadığı incelemek adına yapılan regresyon 
analizi sonucunda mobbing ölçeğinin 0,000 anlamlılık düzeyinde örgütsel bağlılığı -
0,246 düzeyinde etkilediği, başka bir deyişle çalışanların maruz kaldığı saldırıların 
örgütsel bağlılıklarını etkilediği ifade edilebilir. Nitekim Karcıoğlu ve Çelik’in (2012), 
Yıldırım ve Diğ.. (2014) çalışmaları da bu sonucu desteklemektedir.  Tengilimoğlu ve 
Mansur (2009) hazırlamış oldukları çalışmada mobbingin örgütsel bağlılığa etkisini 
incelemiş olup, mobbingin devam bağlılığına etkisi olmadığı ancak normatif ve 
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duygusal bağlılığın etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. çalışma kısmen de olsa bu 
çalışmayı destekler niteliktedir.  

Ayrıca belirlilik katsayısı 0,060 olarak tespit edilmiş olup, buradan hareketle 
çalışanların örgütsel bağlılıklarının düşüşünün %6’sının mobbingten kaynaklandığı 
söylenebilir. Diğer yandan Pelit ve Kılıç (2012) çalışmalarında mobbinge maruz kalan 
sayfiye ve şehir otelleri çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını belirlemeyi 
hedeflemişlerdir. Çalışma sonuçlarında sayfiye otel çalışanlarının mobbinge daha fazla 
maruz kaldıkları ve şehir otellerinde çalışanların ise örgütsel bağlılıklarının daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca mobbingin örgütsel bağlılığı olumsuz yönde etkilediği 
tespit edilmiştir. Yazarların elde etmiş olduğu sonuç bu çalışma ile aynı doğrultudadır. 
Turizm sektöründe yer alan konaklama işletmelerinden verilen bu örnek yiyecek içecek 
işletmelerinden uzak bir alan değildir. Her iki sektör de turizm sektörünün bir parçası 
olmakla beraber zaman zaman aynı amaçla kullanılan mekânlardır. Bu bakımdan 
çalışma sonuçlarının aynı doğrultuda çıktığı söylenebilir.   

Örgüt içinde çift yönlü iletişim kanallarının geliştirilmesiyle çalışanlar arasındaki 
ilişkilerin sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesi sağlanmalı ve mobbing davranışı 
önlenmelidir.  Özellikle alt kademeden üst kademeye doğru iletişimin açık tutulması, 
çalışanların yöneticileriyle iletişime geçmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Kimin 
hangi işten sorumlu olduğu net bir biçimde belirlenerek rol çatışmaları en aza 
indirilmelidir. İş yerinde stres yaratan faktörler ortadan kaldırılarak çalışan tatmini 
sağlanarak baskı ve yıldırma davranışı önlenmelidir. Ayrıca yöneticiler iş yerinde 
oluşacak yıldırma ve baskı davranışlarının örgütün imajını zedeleyici etki yaratacağının 
bilincinde olarak bu tür davranışların önünü kapatıcı şekilde rol almalıdırlar. 
Unutulmamalıdır ki çoğu zaman yöneticilerin de desteğiyle oluşan mobbing davranışı 
üst yönetimin müdahalesi ve engelleyici rolüyle rahatlıkla ortadan kaldırılmaktadır. 

Eğlence ve ikram amaçlı hizmet veren rekreasyon işletmelerinde oluşan 
mobbingin çalışanların örgütsel bağlılıklarına etkisinin olup olmadığının incelendiği bu 
araştırmada, işletme sahiplerinin mobbing gibi psikolojik ve soyut konularda bilgi 
vermekten kaçınması ve böyle bir çalışmanın olumsuz çıkması korkusuyla çalışanların 
anket katılmalarına izin verme konusunda çekingen davranmaları önemli bir kısıt 
oluşturmaktadır. Ayrıca yoğun çalışma saatlerinden dolayı çalışanların zaman bulup 
anket sorularını cevaplamaları çok güç olmuştur.  Araştırma yapılacak işletmenin 
bulunması ve işletmeden izin alınması büyük sorun oluşturmuştur. 
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Extensive Summary 

 
The main purpose of this study is to examine whether the mobbing has an impact 

on the organizational commitment of employees formed in recreation businesses 
serving recreational and catering purposes. Employees that are exposed to mobbing lose 
their performance over time, their loyal commitment decreases, and there is intent to 
leave their job. Employees can be separated from the work in case of intimidation. It is 
therefore important to examine the mobbing and the problems caused by the negative 
consequences in the organizations.  

The research model has been constituted within study purpose. This model is 
show in the below.  

 
Figure 1: Research Model 

 
H1: Mobbing has a negative effect on organizational commitment.  
H1a: Attacks towards showing oneself and communication have negative effect on 
affective commitment.  
H1b: Effects on social relationships have negative effect on affective commitment.  
H1c: Attacks towards self-esteem have negative effect on affective commitment. 
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H1d: Effects towards quality of life and professional practices have negative effect on 
affective commitment. 
H1e: Effects on health and life have negative effect on affective commitment. 
H1f: Attacks towards showing oneself and communication have negative effect on 
continuance commitment. 
H1g: Effects on social relationships have negative effect on continuance commitment.  
H1h: Attacks towards self-esteem have negative effect on continuance commitment. 
H1ı: Effects towards quality of life and professional practices have negative effect on 
continuance commitment. 
H1i: Effects on health and life have negative effect on continuance commitment. 
H1j: Attacks towards showing oneself and communication have negative effect on 
normative commitment. 
H1k: Effects on social relationships have negative effect on normative commitment.  
H1l: Attacks towards self-esteem have negative effect on normative commitment. 
H1m: Effects towards quality of life and professional practices have negative effect on 
normative commitment. 
H1n: Effects on health and life have negative effect on normative commitment. 

The research constitutes employees in Bingöl who are engaged in entertainment 
and recreational activities. Questionnaire was used as data collection tool in the 
research. As a result of the analysis of the data, there was a significant relationship 
between mobbing and three components of organizational commitment: emotional 
commitment, normative commitment and continuity commitment. The mobbing to their 
quality of life and occupational status at workplaces reduces the emotional attachment 
of employees; the one to their reputation reduces ongoing commitment, and the one to 
their self and communication reduces normative loyalties. 

The results of the study showed that employees who under mobbing also are 
affected about their adherence of organization. Therefore, it is said that there are 
negative outcomes because of mobbing which is done by managers of the food and 
drink businesses to employees. In other words, mobbing is an estimated obstacle for 
development of adherence of organization. In order to have sustainability of this 
organizational adherence and increase efficiency of employees, especially, the mobbing 
which against employees’ their life quality and occupation should be prevented. 
Moreover, detrimental attitude for people’s reputation also damage organizational 
adherence. Finally, giving an opportunity to the workers for proving their capacity 
might be effective. Otherwise, these chances are not allowed, it is estimated that 
occurring of the organizational adherence might be difficult. The communication 
between managers and employees is essential for work efficiency in businesses. If this 
communication occurs, the managers recognize the desires and expectation of their 
employees. 
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Özet 
Örgütlerin en değerli sermayesi olan insan kaynağını etkili bir şekilde 

yönetebilmek çalışan odaklı insan kaynakları yönetimi ile mümkündür. Çünkü 
örgütlerin, hedeflerine ulaşabilmeleri için tüm çalışanların motive edilmesi ve 
beklentilerinin dikkate alınması gerekir. Bu çalışmada, iş tatminini etkileyen birtakım 
etkenler incelenmiş olup, bunlardan duygu düzenleme becerisi ve bilgece farkındalığın 
iş tatmini ile olan ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Ankara’da bulunan kamu ve özel sektörden toplam 408 çalışanın katılımı ile 
verilerin toplandığı araştırmada İş Doyumu Ölçeği, Duygu Düzenleme Ölçeği, Toronto 
Bilgece Farkındalık Ölçeği ve Bütünleştirici Kendilik Farkındalığı Ölçeği kullanılmıştır. 
Korelasyon analizi yapılarak tüm değişkenlerin birbirleriyle olan ilişki düzeyleri tespit 
edilmiştir.  

Demografik bilgilerden eğitim durumu ve yaş değişkenleri, duygu düzenleme 
stratejilerinden duygu yeniden değerlendirme ile bilgece farkındalık ve genel hayat 
memnuniyeti değişkenlerinin iş tatmini ile ilişkili oldukları görülmüştür. Yapılan 
regresyon analizleri sonucunda, iş tatminini; eğitim durumu, sektör, yaş, iş deneyimi, 
bilgece farkındalık düzeyi, genel hayat memnuniyetinin anlamlı düzeyde etkiledikleri 
görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Bilgece Farkındalık, Duygu Düzenleme Becerisi, İş Tatmini 
Abstract 

The most important thing is managing human resource which is the most precious 
capital of organizations effectively. And it’s only possible with employee focused 

1 Bu makale “Bilgece Farkındalık, Duygu Düzenleme Becerisi ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı
yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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Human Resource Management. Because all employees should be motivated and also 
expectations of employees should be taken into account. In this study, a number of 
factors affecting job satisfaction were examined, and it is tried to determine the 
relationships of job satisfaction with emotion regulation skills and mindfulness. 

This study was conducted on total 408 employees from both public and private 
sectors in Ankara. In this study, Job Satisfaction Scale, Emotion Regulation Scale, 
Toronto Mindfulness Scale and Integrative Self Knowledge Scale were used.  

It was found that education status and age variables, emotion reappraisal 
strategies, mindfulness and life satisfaction are significantly correlated with job 
satisfaction. The regression analysis revealed that education status, age, sector, work 
experience, mindfulness and life satisfaction significantly predicted job satisfaction.  

Keywords: Mindfulness, Emotion Regulation Skills, Job Satisfaction   
Giriş 

Örgütlerin başarılarında önemli faktörlerden birisi nitelikli insan kaynağıdır. 
Bütün örgütler; o örgütte çalışmaktan mutlu ve çalışmaya devam etmekte istekli olan, 
işinin gereklerini bilen çalışanlara sahip olmak isterler. Bu önemli özellikler, 
çalışanların işlerinden elde ettiği memnuniyet derecesi ile doğrudan ilişkilidir. 
Çalışanları ve örgütleri aynı anda etkileyebilme özelliğine sahip bir kavram olan iş 
tatmininin; verimliliği, çalışan performansını, örgütsel vatandaşlık davranışını 
artırmasının yanı sıra stres, depresyon ve tükenmişliği de azalttığı bilinmektedir. Bu 
sebeple iş tatmini hem örgütsel hem de bireysel performans açısından son derece öneme 
sahiptir. Dolayısıyla örgütler, hedefleri doğrultusunda tüm çalışanlarını motive 
etmelidir. Motivasyon sayesinde çalışanlar iş yaşamları ile ilgili davranışlarını ve 
çabalarını olumlu yönde değiştirirler.  

Çalışma kapsamında ele alınan diğer kavram duygu düzenleme becerisidir. 
Bireyler, hem iş yaşamlarında hem de özel yaşamlarında karşılaştıkları olaylar 
karşısında farklı tepkiler verebilmekte ve duygularının etkisi altında kalabilmektedirler. 
Bu noktada duygu düzenlemenin gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bireyler, olumsuz 
duygularını azaltmaya ve olumlu olan duygularını ise sürdürmeye ve artırmaya çalışarak 
duygularını düzenleyebilirler. Bu strateji, bireylerin iyi oluş hallerini artırmaya, stres 
seviyelerini azaltmaya yardımcı olur. Çalışanların iş tatmini duymaları açısından iş 
yaşamında da duygu düzenleme stratejileri gereklidir. 

Bireyin işini yaparken tecrübeye açık bir şekilde, önyargısız olarak ve otomatik 
davranmaktan uzaklaşarak şimdiki zamanda olup bitenlerin farkında olması, geçmişe ve 
geleceğe, hissettiği duygu ve düşüncelere dalıp gitmemesi önemlidir. Bilgece 
farkındalık olarak adlandırılan bu durum, bireylerin yaşanılan olumsuz duruma teslim 
olmaktansa, onu anlamaya ve başka bir gözle değerlendirmeye çalışmasına yardımcı 
olmaktadır.  

Bu çalışma kapsamında, çalışanların duygu düzenleme becerileri ve bilgece 
farkındalıklarının, iş tatmini duymaları ile ilişkisi incelenmektedir. Çalışmada genel 
olarak kuramsal çerçeve çizilerek, iş tatmini, duygu düzenleme becerisi ve bilgece 
farkındalık kavramlarına ve birbirleriyle olan ilişkilerine değinilmiştir. Ayrıca araştırma 
konusuna yönelik yurt içi ve yurt dışında yapılmış çeşitli çalışmalara ve araştırma 
sonucunda elde edilen bulgular ile sonuçlara yer verilmiştir. 
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1. Kuramsal Çerçeve 
a. İş Tatmini 

İş tatmini kavramını Demirel ve Özçınar (2009, s. 132), “çalışanın işle ilgili 
beklentilerine ulaşması veya iş sonuçlarını iyi bir şekilde elde etmesi” şeklinde 
tanımlamaktadır. Diğer bir tanım da ise, “bir kişinin işi veya iş deneyimini 
değerlendirmesinden kaynaklanan, hoşa giden duygusal durum ya da çalışanın işiyle 
ilgili olumlu ve olumsuz duyguları” şeklinde ifade edilmektedir (Özutku, 2007, s. 84). 

İş tatmini, kişinin bireysel değerlendirmesi olması sebebiyle, o kişinin değerleri ve 
nelere önem verdiğiyle doğrudan alakalıdır. Örneğin bazı çalışanlar için yüksek bir 
ekonomik gelir en önemli motivasyon aracı iken, bazıları için iyi bir eğitim 
olabilmektedir (Örücü ve Diğ., 2006, s. 40). Dolayısıyla her çalışanın işinden tatmin 
olabilmesi, çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörler genel olarak örgütsel ve bireysel 
faktörler olarak ikiye ayrılarak değerlendirilebilir. İşin niteliği, örgüt içi iletişim, ücret 
ve ödül yönetimi, yönetim tarzı, çalışma koşulları ve terfi imkanı örgütsel faktörler 
iken; yaş, eğitim durumu, deneyim süresi gibi faktörler de bireysel faktörlerdir. 

Tella (2007)’ya göre iş tatmini konusunda aşağıda sıralanmış olan üç boyut ön 
plana çıkmaktadır (Akt. Arslan, 2010, s. 37). 

- İş tatmini iş durumundan kaynaklanan duygusal bir tepkidir. Bu tepki, sonuç 
olarak işe yansımakla birlikte gözle görülmesi olanaksızdır. 

- İş tatmini, çalışanların beklentileri ve gelirlerinin büyüklüğüyle orantılı olarak 
tanımlanmaktadır. Örneğin bir kurumda diğer çalışanlara oranla daha yüksek 
performans gösterip, buna rağmen düşük bir ödüllendirmeyle çalışan kişinin işine, 
yöneticisine ve çalışma arkadaşlarına karşı olumsuz tutumlar içine girmesi 
kaçınılmazken; tam tersi, adil bir ücretlendirme politikası, olumlu tutumlara yol 
açabilmektedir. 

- İş tatmini, çalışanların yararlanacağı işin kendisi, ücret, yükselme olanakları, 
denetim ve çalışma arkadaşları gibi bazı boyutlara sahiptir. 

Ayrıca yazındaki birçok çalışmada iş tatmini ile ilişkili olduğu belirtilen 
motivasyon kuramlarının önemi bulunmaktadır. Paşamehmetoğlu ve Yeloğlu (2013,  
s. 138) motivasyonu, eylemi harekete geçiren içsel unsurlar ve hareketi tetikleyen dışsal 
unsurlar olarak açıklamaktadırlar. Yani bireyin kendi iç dünyasındaki unsurlar ve 
çevresinde olup bitenler motivasyonunu doğrudan etkilemektedir. Buradan anlaşılacağı 
gibi motivasyon için öncelikle belirli bir amaca yönelmek ve enerjiyi harcamak gerekir. 
Bireyin bu davranışı sergilemesi için birtakım ihtiyaçlarını gidermeye yönelik kararlılığı 
da şarttır. Dolayısıyla bireyin amaçlarını belirlemesi ve motive olmasında, tatmin 
edilmemiş olan ihtiyaçları etkilidir. İhtiyaçlar motive olmayı, motive olmak ise hareketi, 
diğer bir ifade ile “davranış”ı doğurur. Davranış aşamasının sonucunda birey amaçladığı 
ile elde ettiğini kıyaslar ve böylece olumlu ya da olumsuz tatmin oluşur (Türkoğlu, 
2011, s. 7). Bu açıdan düşünüldüğünde motivasyon, örgütler ve bireyler açısından 
önemli olmakla birlikte çalışanların işlerinde etkili olabilmeleri için de gereklidir. 

Çalışanların iş tatminsizliği yaşamaları durumunda ise örgüt ve birey açısından ne 
gibi sonuçlarla karşılaşılacağının bilinmesi, iş tatmini kavramının önemini ortaya 
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çıkarmaktadır. İşini sevmeyen ve iş tatminsizliği yaşayan çalışan, işinden uzaklaşma 
davranışı sergileyecek ve işini önemsemeyerek bireysel performansını, dolayısıyla da 
örgütsel performansı düşürecektir. Eroğluer (2008)’e göre iş tatmini yüksek çalışanlar, 
diğer çalışan veya gruplarla uyum içerisinde çalışarak örgüt amaçlarına hizmet edecek 
güç birliği sistemini geliştirirler. İşinden tatmin olmayan çalışan, mevcut örgütünden 
ayrılmanın yollarını ararken, alternatif iş imkânlarını da değerlendirir. Kendisi için 
uygun olan başka bir iş alternatifine yönelir. İşten ayrılma, örgütler açısından hem 
maliyet getirmekte, hem de zaman kaybettirmektedir. Bu olumsuz duruma engel olmak 
için çalışanların örgütsel bağlılıklarının sağlanması gereklidir. Porter (1974) örgütsel 
bağlılığı, “örgütün amaç ve değerlerine kuvvetle inanma ve kabul etme; örgütün yararı 
için dikkate değer çaba göstermeye istekli olma ve örgütün üyesi olmak için güçlü bir 
arzu duyma” olarak tanımlamaktadırlar (Akt. Örücü ve Kışlalıoğlu, 2014, s. 47). 

Rusbult, Farrell, Rogers, Mainous (1988, s. 601), çalışanların iş tatminsizliği 
yaşadıklarında,“ayrılma, ilgisizlik, sesini yükseltme ve bağlılık” olmak üzere, dört farklı 
bireysel tepki verdiklerini belirtmişlerdir. 

 
İş Tatminsizliğine Gösterilen Tepkiler 
         (Rusbult ve Diğ., 1988, s. 604) 

Ayrılma, çalışanın işinden ayrılarak, başka bir örgüte geçmesi veya bunu 
düşünmesi; ilgisizlik, çalışanın işteki çabasını ve ilgisini azaltarak durumların kötüye 
gidişine müsaade etmesi, sürekli işe geç kalması, kişisel işlerine zaman ayırması ve hata 
oranlarında artma olarak açıklanabilir. Sesini yükseltme, çalışanın kötüye giden durumu 
düzeltmek, problemleri çözmek ve öneriler getirmek için iş arkadaşları ve 
yöneticileriyle konuşması, tartışması; bağlılık ise pasif olarak ve iyi niyetle şartların 
iyiye gitmesini beklemek, örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemek ve örgüte destek 
vererek yönetime güvenmektir. 

b. Duygu Düzenleme Becerisi 

Duygu kavramı kelime anlamı olarak, “belirli nesne, olay veya bireylerin insanın 
iç dünyasında uyandırdığı izlenim” şeklinde tanımlanabilir (TDK, 2016). Greenberg 
(2004) duyguların, kendimizi ve çevremizdekileri düzenlemenin yanı sıra, hayata da 
anlam verdiğini; pişmanlık, hüzün, öfke ya da kaygı gibi olumsuz duyguların, kişilerin 
iyi oluş hallerini sağlamaya yönelik olan önemli meselelere odaklanmaları açısından 
yararlı olduğunu vurgulamıştır. Duy ve Yılmaz (2014) ise, duyguların çoğu zaman 
yararlı olduklarını ve olumsuz duyguların zarar verici özelliklerini azaltmaya, olumlu 
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duyguları ise sürdürmeye ve artırmaya çalışmanın da, duygu düzenleme kavramını 
ortaya çıkardığını belirtmiştir. Gross (1998) duygu düzenlemeyi, bireylerin sahip 
oldukları duygularını etkileyebilmeleri ve ifade edebilmeleri olarak özetlemiştir. Bu 
tanımdan yola çıkarak, bireylerin duygularını açık bir şekilde ifade edebilmesinin ve 
duygularının net olarak farkında olmasının yararlı olacağını belirtmekte fayda vardır. 

Kişinin doğası gereği, acıdan kaçınan ve hazzı arayan bir yapısı vardır. Ancak 
duygu düzenleme, hedonizm (hazcılık)den farklı olarak, sadece olumsuz duygulardan 
kurtulmak anlamına gelmediği gibi olumlu duyguları da yerine göre durdurmak veya 
ifade etmemek anlamına gelir (Gross, 1998, s. 286). Örneğin, neşeli bir ruh hali bulunan 
doktorun, hastasına kötü bir hastalığa yakalanmış olduğunu söylerken duygularını ifade 
etmemesi gerekir. Duygu düzenlemenin, hem kişinin kendisi, hem de başkaları 
tarafından yapılabileceğini vurgulayan Thompson ve Calkins (1996), duyguların 
kendisini düzenlemenin yanı sıra, oluşan duyguların sebeplerini de düzenleyebilmenin 
gerekliliğinden bahsetmişlerdir.  

Gross ve John (2003, s. 359), duygu düzenleme ile ilgili olarak bireysel 
farklılıklara değinerek, geliştirdikleri ölçekteki iki faktörden, “yeniden değerlendirme 
(reappraisal)” stratejisini kullananların, “duygu baskılama (suppression)” stratejisini 
kullananlara göre daha olumlu duygular hissettiklerini aktarmışlardır. Bu stratejilerden 
yeniden değerlendirme, duygunun oluşumuna sebep olan faktör veya faktörlerin 
değerlendirilmesiyle hissedilen duyguların değiştirilmesidir. Duygu baskılama 
stratejisinde ise birey, hissettiği duyguyu dışa vuramadığı ve ifade edemediği için diğer 
stratejisiye göre olumsuz bir durum söz konusudur. Yeniden değerlendirme, kabullenme 
ve bilgece farkındalık uygulamaları, istenmeyen duyguların yönetimi açısından yararlı 
uygulamalar iken, duygu baskılama ve sürdürme ise, daha az etkilidir. Çünkü duygu 
baskılama olumsuz duyguların hissedilmesine devam etmeyi ve kişinin yeni olayları 
algılama kapasitesini azaltmayı gerektirir (Brackett ve Diğ., 2010, s. 407). 

Konuyla ilgili yazında, iş tatmini ve duygu düzenleme kavramları arasındaki 
ilişkiyle ilgili bazı çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmalarda, Gross ve John (2003)’un 
duygu düzenleme stratejileri olarak belirlediği, “yeniden değerlendirme” stratejisini 
benimseyen bireylerin iş tatmini seviyelerinin, “duygu baskılama” stratejisini 
benimseyenlere nazaran, daha yüksek olduğu sonucu ile karşılaşılmaktadır. 

c. Bilgece Farkındalık 

Siegel (2010, s. 13), insanoğlunun hayatını basitçe tarif ederek “tüm duygu ve 
düşüncelerin sevinç ve mutluluğu artırmak, acı ve ıstırabı azaltmaya yönelik” olduğunu 
belirtmiş; bu amaç için insan zihninin uykuya dalma durumu hariç sürekli çalıştığını, 
geçmiş veya gelecekle ilgili düşünceler ürettiğini ifade etmiştir. Hedef-odaklı, haz 
arayışlı ve acıdan kaçınma şeklindeki yaklaşımlar, kişinin çevresinde olup bitenleri ve 
şimdiki zamanda yaşananları fark etmesini, yeni deneyimler edinmesini ve öğrenmesini 
engellemektedir.  

Bilgece farkındalık (mindfulness), terim olarak Pali dilindeki sati kelimesinden 
türetilmiş olup, hatırlamak anlamında kullanılmıştır (Bodhi, 2000). Brown ve Ryan 
(2003) ise bilgece farkındalığı, kabule hazır/istekli dikkatlilik ve şimdiki zamanda olan 
olayların ve deneyimlerin farkında olmak şeklinde ifade etmiştir. Bu tanımda geçen 
kabule hazır olmak, yaşanılan olaylarla ilgili olumlu veya olumsuz gelişmeleri olduğu 
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gibi kabul edip kavrayarak onların farkında olmaktır. Kabat-Zinn (1994, s. 4) bilgece 
farkındalığı “belirli bir şekilde, şimdiki zamanda ve yargılamadan dikkatli olmak” 
şeklinde tanımlamakta ve bu tanıma da ilgili yazında sıkça rastlanmaktadır. Bilgece 
farkındalıkta önemli olan, bireyin dikkatini bilinçli bir şekilde zihnine ve bedenine 
odaklaması, hissettiği duygu ve düşüncelerini önyargısız, yargılamadan ve anlayışla 
idrak etmesidir.  

Shapiro ve Diğ. (2006), Kabat-Zinn (1994)’in genel tanımından yola çıkarak, 
bilgece farkındalığın niyet (intention), dikkat (attention) ve tavır/tutum (attitude) olmak 
üzere, üç temel bileşeni olduğunu öne sürmüşlerdir. Ayrıca maksatlı, katılımcı, 
tecrübeye açık ve önyargısız olmanın, “geçmişte yaşanılan bir olaya gömülüp 
kalmaktansa, onunla basitçe yüzleşmek” olarak açıkladıkları “yeniden algılama”yı 
(reperceiving) sağladığını öne sürmüşlerdir. Olumsuz duyguları düzenlemeyebilmek 
yerine onlardan kaçınarak yüzleşmemek, bireye ileriki zamanlarda daha sık ve yoğun 
bir şekilde rahatsızlık verecektir (Bowlin ve Baer, 2012). Oysa yaşanılan olumsuz 
duruma teslim olmaktansa, onu anlamaya ve başka bir gözle değerlendirmeye 
çalışılmalıdır. Örneğin, kaygı veren olumsuz bir durumda kişi, bu durumun verdiği 
stresten dolayı alkol ve sigara tüketimini artırarak veya yeme alışkanlıklarını bozarak 
kurtulmaya çalışabilir. Ancak yeniden algılama sayesinde kişinin, kaygı veren bu 
duruma başka bir gözle bakıp sebeplerini irdelemesi ve bunun normal bir duygusal 
durum olduğunu, belli bir zaman sonra geçeceğini düşünmesi, bu olumsuz durumdan 
kendini kurtarmasını sağlar. Bu sebepledir ki kişinin tecrübelerini, yaşadığı duygu ve 
düşüncelerini bilgece, başka bir gözle ve bilinçli bir şekilde algılamasını ve 
değerlendirmesini gerektirdiği için mindfulness terimi, bilgece farkındalık olarak 
tercüme edilmiştir (Şahin ve Kökdemir, 2015). 

Germer, Siegel ve Fulton (2005), bilgece farkındalığı detaylı olarak açıklamış ve 
çalışmalarında bilgece farkındalıktan bahsetmişlerdir (Akt. Özyeşil ve Diğ., 2011). 
Yazarlara göre bilgece farkındalık, kişinin şu anda deneyimlediklerine karşı aktif ve 
uyanık olması; olumlu ve olumsuz her türlü deneyim ve iyi oluş haliyle ilişkilidir. Bu 
durumun tam tersi ise umursamamak, dalgınlık veya otomatikleşme olarak adlandırılır 
ki bu durumda da kişiler nadiren bilinçli bir şekilde düşünce ve fikirlerini şu anda 
meydana gelmekte olanlara yönlendirirler. 

Bilgece farkındalık, bir kişilik özelliği olmasının yanı sıra egzersizlerle 
geliştirilebilecek bir beceridir. Bilgece farkındalık egzersizleri, kişilerin stresle daha 
etkili bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olduğu için kaygı duymalarını azaltmakta ve 
günlük yaşamlarındaki iyi oluş halleri açısından olumlu etki yaratmaktadır (Weinstein, 
Brown ve Ryan, 2009, s. 381). Bilgece farkındalığı yüksek olan bireyler, kendi duygu 
ve düşüncelerini objektif olarak, farklı bir bakış açısıyla gözlemledikleri için bu duygu 
ve düşüncelere gömülüp kalmazlar. Kendi olumsuz düşüncelerinden etkilenmezler. 
Yazındaki birçok çalışma, bilgece farkındalığı klinik çalışması olarak ele almış olup 
bireylerin stres ve endişe kaynaklı rahatsızlıklarını azaltmak amacıyla değerlendirmiştir. 
Nitekim Dane (2011, s. 998), yazındaki bilgece farkındalık çalışmalarının çoğunun, 
kişilerin iyi oluşları ve sağlıkları ile ilişkilendirildiğine, ancak iş yaşamı ile iş 
performansının ele alınmadığına dikkat çekmiştir. Zaten bu noktada da mevcut 
çalışmanın önemi ortaya çıkmaktadır. 
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Bilgece farkındalık temelli stres azaltma programları, biçimsel yöntemler 
kullanılarak kişinin bilgece farkındalık seviyesini yükseltmeye çalışan programlardır. 
Baer ve Diğ. (2006), 174 yetişkin ile bu programı 8 hafta boyunca, haftada 2 kere ve 
30’ar dakika süresince uyguladığını aktardığı makalesinde, deneklerin duygularının, 
hislerinin ve hareketlerinin farkında olarak günlük faaliyetlerini sürdürmelerini teşvik 
ettiklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını belirtmişlerdir. Gold, Smith, Hopper, Herne, 
Tansey ve Hulland (2010), bu programı uygulayarak öğretmenlerin bilgece farkındalık 
seviyelerini artırmak amacıyla yürüttükleri çalışmalarına, günlük hayatlarında stres 
yaşadıklarını ifade eden 10 ilkokul öğretmeni katılmıştır. Dokuz katılımcının 8 haftalık 
program sonunda stres ve kaygı seviyelerinde azalma görülürken bir katılımcının ise, bu 
program süresince kişisel bazı sıkıntılarından dolayı stres ve kaygı seviyesinde azalma 
görülmemiştir. 

2. Araştırmanın Yöntemi 

a. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Uluslararası yazında iş tatmini ile duygu düzenleme becerisi ve bilgece 

farkındalık kavramlarına ilişkin ayrı ayrı çok sayıda çalışma yer almaktadır. Ancak; bu 
kavramların birlikte incelendiği çalışma sayısı çok azdır. Ayrıca Türkiye’de bu konuyla 
ilgili yapılmış hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla, yazında bahsedilen 
eksikliğin giderilmesi açısından bu çalışmanın ilgili uluslararası ve ulusal düzeydeki 
yazına önemli katkısının olacağı değerlendirilmektedir.   

Örgütsel ve bireysel performansın artmasında iş tatmini etkilidir. Dolayısıyla 
çalışma hayatında önemli bir yeri olan iş tatmininin artırılması noktasında duygu 
düzenleme becerisi ve bilgece farkındalık kavramlarının etkili olup olmadıkları tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap bulunmaya 
çalışılmıştır.  
1. Çalışanların iş tatminleri, yaşam doyumları (genel hayat memnuniyetleri), bilgece 
farkındalık düzeyleri ve duygu düzenleme becerileri arasında anlamlı bir ilişki var 
mıdır? 

2. Çalışanların iş tatmininin yordayıcısı olan değişkenler nelerdir? 
 Bu araştırma soruları kapsamda oluşturulan hipotezler ise şunlardır: 

H1: İş tatmini ile genel hayat memnuniyeti arasında anlamlı ve aynı yönde ilişki vardır. 
H2: İş tatmini ile duygu yeniden değerlendirme arasında anlamlı ve aynı yönde ilişki 
vardır. 
H3: İş tatmini ile duygu baskılama arasında anlamlı ve ters yönde ilişki vardır. 

H4: Bilgece farkındalık düzeyi ile duygu yeniden değerlendirme arasında anlamlı ve 
aynı yönde ilişki vardır. 

H5: Bilgece farkındalığı yüksek olan çalışanlar daha fazla iş tatmini duymaktadırlar. 
b. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın evreni Türkiye’deki tüm çalışanlar olup, bu evreni temsil ettiği 
değerlendirilen örneklem oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Ankara’da “rastgele 
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örnekleme yöntemi” ile oluşturulan örneklem, hem kamu kurumlarında hem de özel 
kurumlarda yaşları 19 ile 62 arasında değişen çalışanları kapsamaktadır.  

Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004, s. 50), yüzde 95 güven aralığında evren büyüklüğü 
100 milyona kadar olan evrenler için yeterli örneklem sayısının 384 olduğunu ve bu 
sayının evreni temsil edebildiğini belirtmişlerdir. Buna göre Türkiye’de istihdam 
edilenlerin sayısının 2016 yılı Ocak döneminde toplam 26 milyon 275 bin kişi olduğunu 
göz önünde bulundurursak mevcut araştırmadaki örneklem sayısının (408) evreni temsil 
edebildiği değerlendirilmektedir (TÜİK, 2016). 

Araştırmanın örnekleminin %55 (224)’i kamu personeli ve %45’i (184) özel 
sektör çalışanı olmak üzere toplam 408 çalışan oluşturmaktadır. Katılımcıların görev 
yaptıkları kurumlar rasgele seçilmiş olup, yöneticilerden müsaade alınmıştır. Ölçekler, 
katılımcıların gönüllülüğü esasına göre çalışma ortamlarında uygulanmıştır. 
Örneklemdeki kamu çalışanlarının; 151’i bir güvenlik kurumundaki çalışanlar ve 73’ü  
üç ortaokulda görev yapan öğretmenlerdir. Özel sektör çalışanlarının; 74’ü mühendis, 
89’u tekniker ve 21’i ise şofördür. Katılımcıların 1’i (%0.2) ilkokul; 2’si (%0.5) 
ortaokul; 35’i (%8.6) lise; 295’i (%72.3) lisans; 75’i (%18.4) ise lisansüstü eğitim 
seviyesindedir. İş deneyim süreleri 5 ile 35 yıl (Ort.=11.95, S.S.=7.83) arasında değişen 
örneklemin %27.7’si kadın iken, %72.3’ü erkektir. 

Katılımcıların anket sorularına içten ve doğru cevaplar verdikleri 
varsayılmaktadır. Toplanmış olan verilerin, çalışanların beyanına dayalı olması, bu 
çalışmanın sınırlılıklarından biridir. Ayrıca çalışanların, eğitim düzeyleri ve cinsiyetleri 
açısından da örneklemde, lisans düzeyinde eğitim ve erkek olma yönünde yanlılıklar 
bulunmaktadır. Bu nedenle araştırma bulguları değerlendirilirken bu yanlılıklar göz 
önünde bulundurulmalıdır.  

c. Veri Toplama Araçları 
i) Demografik Bilgi Formu: Katılımcılardan cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim 

durumu vb. demografik bilgilerinin yanı sıra çalışmakta oldukları sektör ve iş deneyimi 
bilgileri de alınmıştır. 

ii) İş Doyumu Ölçeği: Şahin ve Durak (1994) tarafından geliştirilen İş Doyumu 
Ölçeği, çalışanların iş doyumlarını ölçmek için hazırlanmış olan ve 5’li Likert Ölçeğine 
göre değerlendirilen 32 maddelik bir ölçektir. Mevcut çalışmada (n=408) 
gerçekleştirilen keşfedici faktör analizi sonucunda 6 faktörlü yapının orijinal haliyle 
uyumlu olacak şekilde geçerli olduğu değerlendirilmiştir.  Katılımcılar, her bir maddede 
sorulan konunun kendilerini ne derecede tatmin ettiğini işaretlemektedirler (%0=hiç 
tatmin etmiyor; %25=az tatmin ediyor; %50=kararsızım; %75=çok tatmin ediyor; 
%100=tamamen tatmin ediyor). 

Hesaplanan güvenilirlik katsayıları, ölçeğin bütünü için .94; "işletme politikaları" 
alt ölçeği için .93; "bireysel faktörler" alt ölçeği için .84; "fiziksel koşullar" alt ölçeği 
için .81; "kontrol/otonomi" alt ölçeği için .67; "ücret" alt ölçeği için .52; "kişilerarası 
ilişkiler" alt ölçeği için .56 olarak tespit edilmiştir. 

iii) Duygu Düzenleme Ölçeği: Gross ve John (2003) tarafından geliştirilmiş olan 
10 maddelik Duygu Düzenleme Ölçeği, duygu düzenleme konusunda bireylerarası 
farklılıkları ölçmeye çalışmaktadır. İki faktörlü yapıda olan bu ölçekte, “yeniden 



 
 

B. Karacaoğlan – N. Hisli Şahin 8/4 (2016) 421-444 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 
 

429 

değerlendirme” ve “duygu baskılama” faktörleri tespit edilmiş olup bu ölçek, Ulaşan 
Özgüle (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 

Mevcut çalışmada yapılan faktör analizi de Gross ve John (2003) ile Ulaşan 
Özgüle (2011)’nin tespitleriyle paralellik göstermektedir. Bulunan toplam varyans 
%70.29 olup, “Yeniden Değerlendirme” faktörü varyansın %37.54’ünü; “Duygu 
Baskılama” faktörü ise toplam varyansın %32.75’ini açıklamaktadır. Yeniden 
Değerlendirme faktörü için “Hissettiğim olumsuz duyguları azaltmak istediğimde, 
içinde bulunduğum durum hakkındaki düşüncelerimi değiştiririm” veya “Hissettiğim 
olumlu duyguları (sevinç veya eğlence/coşku gibi) arttırmak istediğimde, düşündüğüm 
şeyleri değiştiririm” şeklindeki sorular örnek olarak verilebilir. “Olumsuz duygular 
hissettiğimde, onları belli etmemek için elimden geleni yaparım” veya “Olumlu 
duygular hissettiğimde, onları belli etmemeye özen gösteririm” şeklindeki sorular 
duygu baskılama faktörüne verilebilecek örneklerdir. Bu çalışma için toplanan veriler 
dikkate alındığında cronbach alfa güvenilirlik katsayıları, Duygu Düzenleme Ölçeğinin 
bütünü için .90; “Yeniden Değerlendirme” alt ölçeği için .88; “Duygu Baskılama” alt 
ölçeği için ise .89 olarak bulunmuştur. 

 iv) Toronto Bilgece Farkındalık Ölçeği: Lau ve Diğ. (2006)’nin geliştirdiği 13 
maddelik Toronto Bilgece Farkındalık Ölçeği, kişilerin bir kişilik özelliği olarak, 
zihinlerinden geçen düşüncelerden etkilenmeden dikkatlerini odaklayabilme 
becerilerinin ne düzeyde olduğunu değerlendirmek üzere geliştirilmiştir. Bu ölçekte, 
“Etkilenmeden İzleme” ve “Merakla Yaklaşma” olmak üzere iki faktörlü bir yapı 
bulunmaktadır. Bu ölçek Şahin ve Kökdemir (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 
Mevcut çalışma verilerine göre, TBFÖ’nün bütünü için cronbach alfa güvenilirlik 
katsayısı .87; merakla yaklaşma alt ölçeği için .83; etkilenmeden izleme alt ölçeği için 
ise .78 olarak bulunmuştur. 

 v) Bütünleştirici Kendilik Farkındalığı Ölçeği: Ghorbani ve Diğ. (2008), 
bireylerin geçmiş ve şimdiki zamanla ilgili tecrübelerini ve gelecek zamanla ilgili 
algılarını ölçmek maksadıyla bu ölçeği geliştirmişlerdir. Şahin ve Kökdemir (2015) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan ölçeğin cronbach alfa katsayı değeri .76’dır. 
Yazarlar, yaptıkları uyarlama çalışmasında da üç faktörlü yapının olduğunu; ancak 
orijinal ölçeği oluşturan yazarların önerileri doğrultusunda, toplam varyansın 
%66.30’unu açıklayan tek faktörlü yapının kullanılabileceğine karar vermişlerdir. 
Mevcut çalışmada Bütünleştirici Kendilik Farkındalığı Ölçeği için bulunan cronbach 
alfa güvenilirlik katsayısı .84’tür. 

3. Bulgular 
Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla Korelasyon 

Analizi yapılmıştır (Gürbüz ve Şahin, 2014). Genel hayat memnuniyeti, bilgece 
farkındalık, duygu yeniden değerlendirme, duygu baskılama ve iş tatmini değişkenleri 
arasındaki ilişkiler Tablo-1’de sunulmuştur. 

Tablo-1’de de görüldüğü üzere, iş tatmini ile bilgece farkındalık (TBFÖ), 
bütünleştirici kendilik farkındalığı, duygu yeniden değerlendirme ve genel hayat 
memnuniyeti arasında aynı yönde ve anlamlı ilişkiler (sırasıyla r=.13, p<.01; r=.19, 
p<.001; r=.13, p<.01; r=.35, p<.001) bulunmuştur. Dolayısıyla hipotez 1 (İş tatmini ile 
genel hayat memnuniyeti arasında anlamlı ve aynı yönde ilişki vardır.) ve hipotez 2 (İş 
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tatmini ile duygu yeniden değerlendirme arasında anlamlı ve aynı yönde ilişki vardır.) 
kabul edilmiştir. Ayrıca Tablo-1’de sunulan bulgulara göre hipotez 4 (Bilgece 
farkındalık düzeyi ile duygu yeniden değerlendirme arasında anlamlı ve  aynı yönde 
ilişki vardır.) te kabul edilmiştir.  

Genel hayat memnuniyeti ile bilgece farkındalık (TBFÖ), bütünleştirici kendilik 
farkındalığı, duygu yeniden değerlendirme arasında aynı yönde ve anlamlı ilişkiler 
(sırasıyla r=.20, p<.001; r=.17, p<.001; r=.20, p<.001) bulunmuştur. Ayrıca genel hayat 
memnuniyeti ile bilgece farkındalığın alt boyutlarından olan merakla yaklaşma  
(r=.19, p<.001) ve etkilenmeden izleme (r=.17, p<.001) arasında aynı yönde ve anlamlı 
ilişkiler bulunmaktadır. 

Tablo - 1: Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

Değişkenler (1) (2) (2a) (2b) (3) (4) (5) (6) 

(1) Genel Hayat 
Memnuniyeti 1        

(2) Bilgece Farkındalık 
(TBFÖ) 

.20*
** 1       

(2a) -Merakla Yaklaşma 
(TBFÖ) 

.19*
** 

.90*
** 1      

(2b) -Etkilenmeden İzleme 
(TBFÖ) 

.17*
** 

.92*
** 

.66*
** 1     

(3) Bütünleştirici Kendilik 
Farkındalığı 

.17*
** 

.29*
** 

.31*
** 

.22*
** 1    

(4) Duygu Yeniden 
Değerlendirme 

.20*
** 

.36*
** 

.35*
** 

.31*
** 

.24*
** 1   

(5) Duygu Baskılama .03 .30*
** 

.30*
** 

.26*
** .03 .56*

** 1  

(6) İş Tatmini .35*
** 

.13*
* .05 .18*

** 
.19*
** 

.13*
* -.06 1 

* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

Duygu baskılamanın ise, bilgece farkındalık ile aynı yönde ve anlamlı  
(r=.30, p<.001) ilişkisi gözlenmiş olup, iş tatmini ile ilişkisi ise ters yönde olmak üzere 
çok düşük ve anlamsızdır. Dolayısıyla hipotez 3 (İş tatmini ile duygu baskılama 
arasında anlamlı ve ters yönde ilişki vardır.) reddedilmiştir. 

Araştırma değişkenlerinden hangilerinin iş tatminini etkilediğinin araştırılması 
amacıyla Regresyon Analizi yapılmıştır. İş tatmininin bağımlı değişken olduğu 
hiyerarşik regresyon analizinde, 1’inci adımda cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim 
durumu, çalışılan sektör ile iş deneyim süreleri; 2’nci adımda genel hayat memnuniyet 
puanları; 3’üncü adımda “Duygu Düzenleme Ölçeği”nin duygu yeniden değerlendirme 
ve duygu baskılama puanları; 4’üncü adımda bilgece farkındalığın iki boyutu olan 
merakla yaklaşma ve etkilenmeden izleme puanları (TBFÖ) ve 5’inci adımda ise, 
bütünleştirici kendilik farkındalığı (BKFÖ) puanları analize dâhil edilmiştir. Analize 
ilişkin bulgular Tablo-2’de bulunmaktadır. 
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Tablo - 2: İş Tatmininin Yordayıcısı Değişkenler                                                                          
(Hiyerarşik Regresyon Analizi) 

Değişken Uyarlanmış 
R2 

R2’deki 
Değişim F F’deki 

Değişim Beta t 

Eğitim Durumu .020 .020 8.408** 8.408** .043 .892 

Sektör .045 .025 9.552*** 10.499** .106 2.260* 

Yaş .055 .010 7.787*** 4.109* .395 2.795** 

İş Deneyimi .080 .026 8.789*** 11.203** -.354 -2.505* 

Genel Hayat Memnuniyeti .172 .092 16.698*** 44.528*** .301 6.309*** 

Etkilenmeden İzleme .183 .011 14.975*** 5.439* .213 3.536*** 

Merakla Yaklaşma .198 .015 14.083*** 7.312** -.197 -3.203** 

Bütünleştirici Kendilik 
Farkındalığı .212 .014 13.415*** 7.206** .130 2.684** 

* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

Analiz sonuçlarına göre iş tatmini bağımlı değişkenini, eğitim durumu, çalışılan 
sektör, yaş, iş deneyimi, genel hayat memnuniyeti ve bilgece farkındalık (etkilenmeden 
izleme, merakla yaklaşma ve bütünleştirici kendilik farkındalığı) bağımsız 
değişkenlerinin anlamlı düzeyde yordayıcı oldukları görülmektedir. İlk adımda analize 
sokulan demografik değişkenler arasından sadece eğitim değişkeninin denkleme girdiği 
ve regresyon modeline anlamlı katkı yaptığı görülmektedir (F(1)=8.408, p<.01).  
R2 değeri .020’dir. Bu sonuç, katılımcıların iş tatminlerinde %2 oranındaki varyansın 
eğitim durumu değişkenince açıklandığını ifade etmektedir. Denkleme ikinci olarak 
giren çalışılan sektör değişkeni %2.5’luk ilave ile iş tatminindeki varyansın 
açıklanmasını %4.5’e çıkarmıştır (F(2)=9.552, p<.001).  Denkleme üçüncü olarak giren 
yaş değişkeni ile modeldeki anlamlılık düzeyi devam etmiş ve %1’lik katkı ile toplam 
açıklanan varyans %5.5’e yükselmiştir (F(3)=7.787, p<.001). Daha sonra denkleme giren 
iş deneyimi değişkeni ile açıklanan varyans %2.6’lık ilave ile %8’e çıkmıştır 
(F(4)=8.789, p<.001). İkinci adımda analize sokulan genel hayat memnuniyeti, iş 
tatmininin açıklanmasında %9.2’lik ilave varyans sağlayarak açıklanan toplam varyansı 
%17.2’ye yükseltmiştir (F(5)=16.698, p<.001). Üçüncü adımda analize sokulan TBFÖ 
alt ölçekleri olan “etkilenmeden izleme” ve “merakla yaklaşma” puanları da denkleme 
girerek açıklanan varyansa sırasıyla %1.1 ve %1.5’lik ilave katkı sağlamışlardır 
(sırasıyla F(6)=14.975, p<.001; F(7)=14.083, p<.001). Bu iki değişkenle birlikte açıklanan 
toplam varyans %19.8’e çıkmıştır. Son olarak analize sokulan BKFÖ puanları ise, 
%1,4’lük ilave katkı ile denkleme girerek açıklanan toplam varyansı %21.2’ye 
çıkarmıştır (F(8)=13.415, p<.001). Bu bulgulara göre hipotez 5 (Bilgece farkındalığı 
yüksek olan çalışanlar daha fazla iş tatmini duymaktadırlar.) kabul edilmiştir. 
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Mevcut çalışmada çalışanların hayatlarından genel anlamda memnun olmalarının 
iş tatminleriyle (r=.35, p<.001) ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Tablo-1). Ayrıca, iş 
tatmininin yordayıcısı değişkenleri tespit etmek amacıyla yapılan regresyon analizinde 
de iş tatminindeki varyansın açıklanmasında, genel hayat memnuniyeti puanlarının 
%9.2’lik önemli bir katkı sağladığı görülmektedir (Tablo-2). Bu noktadan hareketle, 
çalışanların genel hayat memnuniyetlerini hangi değişkenlerin etkilediğini tespit etmek 
maksadıyla ikinci bir hiyerarşik regresyon analizi yapılmış olup, sonuçları Tablo-3’te 
sunulmuştur. 

Genel hayat memnuniyetinin bağımlı değişken olduğu ve sonuçlarının Tablo-3’te 
sunulduğu hiyerarşik regresyon analizinde, 1’inci adımda, cinsiyet, yaş, medeni durum, 
eğitim durumu, çalışılan sektör ile iş deneyim süreleri; 2’nci adımda duygu yeniden 
değerlendirme ve duygu baskılama puanları; 3’üncü adımda TBFÖ alt ölçekleri olan 
merakla yaklaşma ve etkilenmeden izleme; 4’üncü adımda BKFÖ puanları; 5’inci 
adımda ise, iş tatmini alt ölçekleri (işletme politikaları, bireysel faktörler, fiziksel 
faktörler, kontrol/otonomi, ücret ve kişilerarası ilişkiler) analize sokulmuştur. 

Tablo - 3: Genel Hayat Memnuniyetinin Yordayıcısı Değişkenler  
(Hiyerarşik Regresyon Analizi) 

Değişken Uyarlanmış 
R2 

R2’deki 
Değişim F F’deki 

Değişim Beta t 

Eğitim Durumu .086 .086 38.426*** 38.426*** .245 5.578*** 

Duygu Yeniden 
Değerlendirme 

.121 .034 27.820*** 15.812*** .146 3.172** 

Etkilenmeden İzleme .134 .013 20.878*** 6.271* .077 1.650 

İş Tatmini (Ücret Alt 
Ölç.) 

.234 .100 30.808*** 52.597*** .322 7.252*** 

* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

Yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre, genel hayat 
memnuniyetinin yordayıcısı değişkenlerin eğitim durumu, duygu yeniden 
değerlendirme, bilgece farkındalık boyutlarından “etkilenmeden izleme” ve iş yerinde 
alınan “ücret” olduğu tespit edilmiştir. Birinci adımda analize sokulan değişkenlerden 
eğitim durumunun regresyon denklemine girerek modele anlamlı bir katkı yaptığı 
görülmektedir (F(1)=38.426, p<.001). Bu değişkenin R2 değeri .086’dır. Bu sonuç, 
katılımcıların genel hayat memnuniyeti değerlendirmelerindeki varyansın %8.6’lık bir 
kısmının eğitim durumu ile açıklandığını göstermektedir. İkinci adımda denkleme giren 
duygu yeniden değerlendirme, %3.4’lük katkı ile genel hayat memnuniyeti 
puanlarındaki varyansın açıklanmasını %12.1’e çıkarmıştır (F(2=27.820, p<.001). 
Analize üçüncü adımda sokulan TBFÖ alt boyutlarından sadece etkilenmeden izleme 
denkleme girince, modeldeki anlamlılık düzeyi devam etmiş ve %1.3’lük ilave katkı 
tespit edilmiştir (F(3)=20.878, p<.001). Son adımda analize sokulmuş olan ücretin ise, 
hayat memnuniyeti puanlarındaki varyansın açıklanmasına %10’luk ilave katkı 
sağladığı görülmüştür (F(4)=30.808, p<.001). Bu bağımsız değişkenlerin toplam olarak, 
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genel hayat memnuniyeti puanlarındaki varyansın %23.4’ünü açıkladığı tespit 
edilmiştir. 

Mevcut çalışma kapsamında yapılan regresyon analizlerine göre, çalışanların 
eğitim düzeylerinin, iş tatmini ve genel hayat memnuniyetlerini anlamlı düzeyde 
belirleyen bir değişken olduğu görülmektedir (Bkz.Tablo-2; Tablo-3). Bu nedenle 
eğitim gruplarının birbirlerinden nasıl farklılaştığını anlamanın önemli olduğu 
görülmüştür. Ancak 408 kişilik örneklemde eğitim açısından var olan yanlılığı ortadan 
kaldırmak amacıyla eğitim gruplarında, lise ve altındaki 38 kişilik gruba göre bir 
uyarlama yapılmıştır. Bunun için, lisans mezunu grubundan 247, lisansüstü mezunu 
grubundan 27 kişi rastgele seçilerek analizden çıkarılmıştır. Bu düzenleme ile birlikte 
1’inci grup (lise ve altı) 38; 2’nci grup (lisans) 48; 3’üncü grup (lisansüstü) ise 48 
kişiden oluşmuştur.  

Çalışanların duygu düzenleme stratejileri, bilgece farkındalık düzeyleri, genel 
hayat memnuniyetleri ve iş tatmini seviyelerinin eğitim düzeylerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadıklarını tespit etmek maksadıyla “Tek Yönlü Varyans Analiz Testi” 
yapılmış olup test sonuçları Tablo-4’te bulunmaktadır.  

Tablo - 4: Ölçeklerden Alınan Puanların Eğitim Durumlarına                                                    
Göre Karşılaştırılması 

 

Lise ve Altı 
(n=38) 

Lisans 
(n=48) 

Lisansüstü 
(n=48) F 

Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. 

Duygu Yeniden Düzenleme 3.70 1.08 3.60 1.09 3.85 .96 .733 

Duygu Baskılama 3.30 1.17 2.69 1.04 3.05 1.10 3.415* 

Merakla Yaklaşma (TBFÖ) 3.42 .58 3.20 .61 3.57 .58 4.610* 

Etkilenmeden İzleme (TBFÖ) 3.31 .59 3.11 .63 3.28 .73 1.299 

Bütünleştirici Kendilik Farkındalığı 3.18 .57 3.44 .49 3.52 .44 5.145** 

Genel Hayat Memnuniyeti 3.22 .58 3.65 .52 3.90 .43 19.099*** 

İş Tatmini 3.36 .69 4.07 .45 3.67 .65 14.853*** 

  * p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

Test sonucunda duygu baskılamanın, bilgece farkındalık düzeylerinin, genel hayat 
memnuniyetinin ve iş tatmininin eğitim grupları bakımından anlamlı düzeyde 
farklılaştığı tespit edilmiştir. Anlamlı farklılığın hangi eğitim gruplarından 
kaynaklandığını tespit etmek için ise Çoklu Karşılaştırma Testi (Tukey) yapılmıştır.  

ü  Duygu Baskılama: Lise ve Altı > Lisans 
ü  Merakla Yaklaşma: Lisansüstü > Lisans 
ü  Bütünleştirici Kendilik Farkındalığı: Lisansüstü > Lise ve Altı 
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ü  Genel Hayat Memnuniyeti: Lisansüstü > Lisans      
             Lisansüstü > Lise ve Altı    
             Lisans > Lise ve Altı 

ü  İş Tatmini: Lisans > Lisansüstü > Lise ve Altı 
Tablo-4’te de görüldüğü gibi lise ve altı grup, lisans grubuna göre daha fazla 

duygu baskılama stratejisi kullanmaktadır. Lisansüstü grubun, lisans grubuna göre daha 
fazla bilgece farkındalığın merakla yaklaşma boyutuna sahip oldukları görülmüştür. 
Genel hayat memnuniyetinin eğitim seviyesiyle doğru orantılı olarak arttığı da tespit 
edilmiştir. İş tatmini açısından ise, en yüksek puanların lisans grubunda olduğu 
görülmüştür. 

Yapılan regresyon analizinde iş deneyiminin, iş tatmininin yordayıcısı olduğu 
tespit edildiğinden, örneklem 3 farklı iş deneyim grubuna ayrılarak araştırma 
değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Altı yıl ve altında iş deneyimi olanlar 1’inci 
grup, 7 ile 14 yıl arasında iş deneyimi olanlar 2’nci grup, 15 yıl ve üzeri iş deneyimi 
olanlar 3’üncü grup olarak ele alınmıştır. Çalışanların duygu düzenleme stratejileri, 
bilgece farkındalık düzeyleri, genel hayat memnuniyetleri ve iş tatminlerine göre iş 
deneyim süreleri bazında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığının tespiti maksadıyla 
Tek Yönlü Varyans Analiz Testi yapılmıştır. Test sonuçları ise Tablo-5’te 
bulunmaktadır. 

Test sonucunda, gruplar arasında sadece bütünleştirici kendilik farkındalığı 
açısından anlamlı düzeyde farklılık tespit edilmiştir. Anlamlı farklılığın hangi iş 
deneyim gruplarından kaynaklandığını tespit etmek için yapılan Çoklu Karşılaştırma 
Testi (Tukey) sonucunda, 6 yıl ve altı iş deneyimi olan grubun, 15 yıl ve üzeri iş 
deneyimi olan gruba göre daha düşük düzeyde bütünleştirici kendilik farkındalığına 
sahip olduğu görülmüştür. 

Tablo - 5: Ölçeklerden Alınan Puanların İş Deneyimlerine                                                  
Göre Karşılaştırılması 

 

6 Yıl ve Altı 

(n=133) 

7-14 Yıl 

(n=134) 

15 Yıl ve Üzeri 

(n=141) F 

Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. 

Duygu Yeniden Düzenleme 3.76 .94 3.67 .93 3.79 1.03 .537 

Duygu Baskılama 3.06 1.20 2.86 1.09 3.09 1.07 1.751 

Merakla Yaklaşma (TBFÖ) 3.34 .63 3.39 .60 3.50 .68 1.953 

Etkilenmeden İzleme (TBFÖ) 3.22 .67 3.19 .60 3.35 .61 2.576 

Bütünleştirici Kendilik 
Farkındalığı 3.34 .53 3.48 .55 3.54 .53 4.979** 

Genel Hayat Memnuniyeti 3.60 .59 3.73 .56 3.59 .60 2.521 

İş Tatmini 3.72 .55 3.77 .66 3.78 .71 .315 
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* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

Tablo-2’den de hatırlanacağı gibi iş tatminini belirleyen değişkenler arasında 
“sektör” de tespit edilmiştir. Bu durumda sektör bazında bir karşılaştırmanın uygun 
olacağı düşünülmüştür. Çalışanların duygu düzenleme stratejileri, bilgece farkındalık 
düzeyleri, genel hayat memnuniyetleri ve iş tatminlerine göre sektör bazında anlamlı bir 
farklılaşma olup olmadığının tespiti amacıyla iki bağımsız örneklem ortalamasıyla ilgili 
bağımsız hipotez testi yapılmış olup test sonuçları Tablo-6’da sunulmuştur. 

Tablo - 6: Ölçeklerden Alınan Puanların Sektörlere Göre Karşılaştırılması 

Değişkenler 

Sektörler 

t 
Kamu Sektörü 

(n=224) 
Özel Sektör 

(n=184) 

Ort. S.S. Ort. S.S. 

Duygu Yeniden Değerlendirme 3.77 .98 3.70 .96 .765 
Duygu Baskılama 3.08 1.08 2.92 1.16 1.419 
Merakla Yaklaşma (TBFÖ) 3.40 .66 3.43 .63 .500 
Etkilenmeden İzleme (TBFÖ) 3.25 .64 3.27 .62 .381 
Bütünleştirici Kendilik 
Farkındalığı 3.44 .56 3.47 .52 .521 

Genel Hayat Memnuniyeti 3.63 .62 3.64 .54 .116 
İş Tatmini 3.67 .62 3.86 .66 2.922** 

    * p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

Yapılan test sonucunda, kamu kurumlarında çalışanların özel şirketlerde 
çalışanlara göre daha düşük seviyede iş tatmini yaşadıkları görülmektedir  
(t(406)=2.922, p<.01). Bunun üzerine, iş tatminin hangi boyutlarının bu farklılaşmada 
önemli olabileceğini anlamak amacıyla benzer bir karşılaştırma, bu kez iş tatmini alt 
ölçek puanları dikkate alınarak yapılmıştır (Bkz.Tablo-7). 

Tablo - 7: İş Tatmini Alt Ölçek Puanlarının Sektörlere Göre Karşılaştırılması 

İş Tatmini Alt Ölçekleri 

Sektörler 

t Kamu Sektörü 
(n=224) 

Özel Sektör 
(n=184) 

Ort. S.S. Ort. S.S. 

İşletme Politikaları 3.57 .75 3.73 .74 2.206* 
Bireysel Faktörler 3.78 .67 4.01 .66 3.390** 
Fiziksel Faktörler 3.91 .76 4.06 .80 1.879 
Kontrol Otonomi 3.80 .72 4.11 1.45 2.830** 
Ücret 3.01 .92 3.33 .97 3.389** 
Kişilerarası İlişkiler 4.01 .67 4.07 .62 .950 

    * p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

Yapılan bağımsız hipotez testi sonucunda elde edilen bulgulara göre, işletme 
politikaları (t(124)=2.206; p<.05), bireysel faktörler (t(124)=3.390; p<.01), kontrol/otonomi 
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(t(124)=2.830; p<.01) ve ücret (t(124)=3.389; p<.01) alt ölçekleri ile ilgili olarak anlamlı 
farklılıklar bulunmuştur. Buna göre; işletme politikaları, bireysel faktörler, 
kontrol/otonomi ve ücret açısından kamu kurumlarında çalışanların daha düşük 
seviyede iş tatmini sağladıkları görülmüştür.  

Her ne kadar iş tatmininin bağımlı değişken olduğu regresyon analizinde, iş 
tatmini yordayıcılarının neler olduğuna bakıldıysa da, işinden tam anlamıyla memnun 
olanlar ile olmayanların, söz konusu değişkenler açısından kıyaslanmasının da ek bazı 
bilgiler verebileceği düşüncesiyle “Uç Grup Analizi” yapılmıştır. Bu analiz için iş 
tatmini puan ortalamasının (Ort.=3.76) bir standart sapma (S.S.=0.64) üzerinde ve 
altında puan alanlar belirlenmiştir. Yapılan t-test analiziyle gruplar; duygu düzenleme 
becerileri (duygu yeniden değerlendirme ve duygu baskılama), bilgece farkındalık 
düzeyleri, genel hayat memnuniyetleri ve iş deneyimleri açısından karşılaştırılmış olup 
test sonuçları Tablo-8’de sunulmuştur. 

Tablo - 8: Ölçeklerden Alınan Puanların İş Tatmini Uç Gruplarına                                         
Göre Karşılaştırılması 

Değişkenler 

Gruplar 

t 
İş Tatmini Düşük 
Grup     X < 3.12 

(n=63) 

İş Tatmini Yüksek 
Grup   X > 4.40 

(n=63) 

Ort. S.S. Ort. S.S. 

Duygu Yeniden Değerlendirme 3.69 .94 4.28 .94 3.485** 

Duygu Baskılama 3.34 1.16 3.27 1.10 .334 

Merakla Yaklaşma (TBFÖ) 3.54 .72 3.66 .59 1.053 

Etkilenmeden İzleme (TBFÖ) 3.21 .65 3.59 .64 3.293** 

Bütünleştirici Kendilik 
Farkındalığı 3.30 .61 3.70 .56 3.792*** 

Genel Hayat Memnuniyeti 3.40 .65 4.00 .51 5.692*** 

İş Deneyimi 13.72 9.19 15.19 7.44 .990 
   * p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

Elde edilen bulgulara göre iş tatmini yüksek ve düşük gruplar arasında, duygu 
yeniden değerlendirme (t(124)=3.485; p<.01); etkilenmeden izleme (t(124)=3.293; p<.01); 
bütünleştirici kendilik farkındalığı (t(124)=3.792; p<.001) ve genel hayat memnuniyeti 
(t(117.134)=5.692; p<.001) açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu sonuçlar, iş 
tatmini yüksek olan çalışanların diğerlerine kıyasla, daha fazla duygu yeniden 
değerlendirme becerisine ve bilgece farkındalık düzeyine sahip olduklarını ve 
hayatlarından daha fazla memnuniyet duyduklarını göstermektedir. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, çalışanların genel hayat memnuniyetleri ile 
duygularını yeniden değerlendirerek düzenleme becerileri ve bilgece farkındalıklarının 
ilişkili olduğunu göstermektedir. Kişiler, bilgece farkındalık becerilerini artırarak ve 
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duygularını etkin bir şekilde düzenleyerek, stresle başa çıkma ve olumsuz duyguların 
zararlarından asgari düzeyde etkilenme açısından başarılı olabilmektedirler. Sağlıklı bir 
duygu düzenleme becerisine sahip olan kişiler, duygularını tanıyarak, olumlu olanları 
artırıp olumsuz olanları azaltabilirler.  

Bilgece farkındalıkları yüksek olan kişiler, duygu ve düşüncelerini objektif olarak 
değerlendirirler. Geçmişte yaşadıkları olumsuz tecrübelerin etkisinden kurtularak 
dikkatlerini içinde bulundukları ana verirler. Bu sebeple bilgece farkındalıkları yüksek 
olan kişilerin genel olarak hayatlarından daha fazla memnun olacakları öngörülebilir.  

Mevcut çalışma sonuçları, bilgece farkındalık becerisinin duygu düzenleme 
stratejilerinden yeniden değerlendirme ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bilgece 
farkındalığı yüksek kişiler, zihinsel faaliyetlerinin farkında olarak olumsuz duygularını 
azaltabilirler. Çünkü bilgece farkındalık, kişinin tecrübelerini yargılamadan kabul 
etmesine yardımcı olurken, etkin bir duygu düzenleme becerisi edinmesini de 
sağlamaktadır. Bilgece farkındalığı yüksek kişilerin, hissettikleri duygular 
yoğunlaşmadan, onları kontrol ederek düzenleyebildiği söylenebilir.  

Mevcut çalışma bulgularına göre çalışılan sektörün, çalışanların iş tatminlerinin 
yordayıcısı olduğu ve özel sektörde çalışanların kamu kurumlarında çalışanlara oranla 
daha fazla iş tatmini duydukları tespit edilmiştir. Farklı sektörlerdeki çalışanlar arası 
kıyaslama neticesinde; yapılan işin çalışanın kişiliğine, eğitimine ve yeteneklerine 
uygun olmasını ifade eden bireysel faktörler, işle ilgili özgürlük ve karar alma 
serbestliği, ücret memnuniyeti ve işletmenin genel politikaları açısından, özel sektör 
çalışanlarının daha fazla iş tatmini duydukları görülmüştür. Bu farklılıkların muhtemel 
sebeplerine değinilecek olursa; özel sektör çalışanlarının kendi değerleriyle örgüt 
değerlerinin daha fazla uyum içinde olması ve kararlara katılımın daha fazla 
gerçekleşmesi sebebiyle özel sektör çalışanlarının örgütüne olan bağlılıklarının daha 
fazla olabileceği değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra kamu sektöründeki yönetim 
anlayışının özel sektöre kıyasla daha az esnek olması ve eğitim imkânlarının kısıtlı 
olmasının olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirilmektedir.   

Mevcut çalışmada, iş tatmininin önemli bir yordayıcısı bilgece farkındalık olarak 
bulunmuştur. Bilgece farkındalık düzeyi yüksek olan çalışanların, daha fazla iş tatmini 
sağladıkları görülmektedir. Çünkü bilgece farkındalığı yüksek bireyler, yaşadıkları 
olumsuz tecrübelere gömülüp kalmaktansa, onlarla önyargısız bir şekilde yüzleşmeyi 
tercih ederler. Bu sayede işle ilgili birtakım aksaklıkların daha kolay üstesinden 
gelebildikleri söylenebilir. İş tatmini seviyelerine göre yapılan uç grup 
karşılaştırılmasında ise; iş tatmini yüksek olan çalışanların, duygu yeniden 
değerlendirme becerilerinin ve bilgece farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğunu 
belirttikleri görülmüştür. Bahse konu çalışanların daha fazla yaşam doyumu 
sağladıklarını ifade ettikleri de tespit edilmiştir.  

İş ortamında hissettiği duyguları ifade edemeyen ve baskılayan çalışanların iş 
tatminsizliği yaşadıkları bilinmektedir. İş ortamında duygu baskılamayı gerektiren 
durumların var olduğu gerçeğinden hareketle; yöneticilerin, çalışanların duygularını 
baskılamalarını beklememelerinin ve tüm çalışanlarla iletişim kanallarını açık tutarak, 
herkesin yönetime katılmasını sağlamalarının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 
Ayrıca işletmeler tarafından bilgece farkındalık ve bilgece farkındalık temelli stres 
azaltma programları ile ilgili konferanslar ve seminerler planlanarak çalışanların bilgece 
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farkındalıklarını geliştirmeye ve artırmaya çalışılması yerinde olacaktır. Bu sayede 
bilgece farkındalık ve duygu düzenleme becerileri geliştirilen çalışanların iş tatmini 
duymaları ve iş ortamında yaşadıkları birtakım sorunların üstesinden gelebilmeleri 
kolaylaşacaktır. Çünkü yetilerin sonradan edinilebileceği ve geliştirilebileceği 
düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmada kullanılan örneklem Ankara’da bazı sınırlı 
sayıdaki özel ve kamu kurumlarındandan elde edilen bir örneklemdir. Araştırmacılar 
tarafından bundan sonra yapılacak çalışmalarda, bu örneklemin genişletilmesi ve eğitim 
düzeyi ile cinsiyet açısından var olan yanlılıkların azaltılması da faydalı olacaktır.  
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Extensive Summary 

Introduction 
The most important thing is managing human resource which is the most precious 

capital of organizations. And it’s only possible with employee focused human resource 
management. Because all employees should be motivated to be able to achieve the 
objectives of the organization. So expectations of employees should be taken into 
account by all level managers. All organizations aim to have employees who know the 
needs of the organization and eager to continue working happily in that organization. 
These features are directly related to the degree of job satisfaction. 

It is known that job satisfaction not also increase work efficiency, employee 
performance and organizational citizenship behavior; but also decrease stress, 
depression and burnout. Therefore, job satisfaction has great importance in terms of 
both organizational and individual performance. 

In this research the other concept is emotion regulation skill of employees. 
Humanbeings who are under the influence of their emotions, may react differently in 
response to events of both private life and business life. Emotion regulation strategies 
are needed in terms of job satisfaction. It is important that individuals getting distracted 
by their own thoughts and feelings and also not being obsessed with what happened in 
the past. This phenomenon, called “mindfulness” is being not affected from negative 
situations. Because getting distracted by own thoughts and feelings and also not being 
obsessed with what happened in the past are crucial. 

The aim of this study is to examine a number of factors affecting job satisfaction. 
It is tried to determine the relationships of job satisfaction with emotion regulation skills 
and mindfulness. 

Job Satisfaction 
Job satisfaction can be defined as "the degree of satisfaction of employees with 

their jobs" or "individual assessment of  job gains and job conditions" (Demirel and 
Özçınar, 2009, p. 132). Job satisfaction is directly related to a person's individual 
assessment of the job and personal values. The most common definitions of job 
satisfaction in the literature are “the pleasurable emotional state resulting from the 
appraisal of one’s job as achieving or facilitating the achievement of one’s job values” 
and “the extent to which people like or dislike their jobs” (Özutku, 2007, p. 84). 
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Emotion Regulation Skill 
Emotion can be defined as "brief conscious experience characterized by intense 

mental activity and a high degree of pleasure or displeasure ". Greenberg (2004) 
indicated that emotions can give meaning to the person’s life. 

Due to the nature of a person, there is a structure of seeking pleasure and avoiding 
pain. However, emotion regulation does not also mean getting rid of negative emotions 
but also mean stopping positive emotions (Gross, 1998, p. 286). For example, doctors in 
a cheerful mood, should not express their positive feelings when they telling the patient 
that he has a deadly disease. Thompson and Calkins (1996) indicated that it is a need to 
regulate both emotions and causes of those emotions. 

Emotion regulation skills that involve such processes as identifying and labeling 
emotions, allowing and tolerating emotions, establishing a working distance, increasing 
positive emotions, reducing vulnerability to negative emotions have been found to help 
in regulating high distress. Emotion regulation may include any coping strategy 
(problematic or adaptive) that the individual uses when confronted with an unwanted 
intensity of emotion. 

Mindfulness 
Siegel (2010, p. 13) describes the lives of humanbeings as "all the thoughts and 

feelings to increase joy and happiness and to reduce pain and suffering”. For this 
purpose human continuously produce thinking about past and future. Mindfulness is a 
word that refers to a basic human capacity for non-conceptual, non-judging and present 
moment centered awareness, a phenomenon called “seize the day”. This awareness 
arises from intentionally paying attention and acceptance toward what is happening 
while it is happening (Smoski et al., 2015). Kabat-Zinn (1994) defined mindfulness “the 
awareness that emerges through paying attention on purpose, in the present moment, 
and nonjudgementally to the unfolding of experience moment by moment”. 

When we are mindless, we are like programmed machines, computing 
information in a single-minded and rigid way. When we are mindful, we are open to 
surprise, oriented in the present moment, sensitive to context. There are some 
correlation results indicates that mindfulness is negatively associated with burnout, 
anxiety, and depression. Also mindfulness allows for flexibility interrupting automatic 
and habitual processes. 

Method 

Research Questions  
1. What are the relationships between job satisfaction, life satisfaction, 

mindfulness and emotion regulation skills?  
2. What are the predictors of job satisfaction?  

Research Sample  
This study was conducted on total 408 employees from both public and private 

sectors in Ankara/Turkey. In this study, Job Satisfaction Scale (Şahin and Durak, 1994), 
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Emotion Regulation Scale (Gross and John, 2003), Toronto Mindfulness Scale (Toronto 
MS), (Lau et al., 2006), Integrative Self Knowledge Scale (Ghorbani, Watson and 
Hargis, 2008) and Personal Information Form were used. Ulaşan Özgüle (2011) adapted 
Emotion Regulation Scale to Tuskish Culture. Level of relationships between all 
variables were determined with correlation analysis. 

The sample of the study includes 224 public (55%) and 184 private (45%) sector 
employees (total number was 408). 151 of 224 employees are working in security 
company and rest of them are teachers working in three different secondary schools. 74 
of 184 private sector employees are engineers, 89 of them are technicians and 21 of 
them are truck drivers. Education levels of attendants are 0.2% of all employees is 
primary school graduate, 0.5% of them graduated from secondary school, 8.6% of them 
graduated from high school, 72.3% of them have bachelors degree, 18.4% of them have 
postgraduate degree. Attendants’ work experience were 5 to 35 years (Mean = 11.95; 
S.D. = 7.83), ranging from 27.7% of the sample was male, while 72.3 % was female. 
Employees were chosen random and attend to survey voluntarily. 

Findings 
It was found that independent variables (education status, age, emotion reappraisal 

strategies, mindfulness and life satisfaction) are significantly correlated with job 
satisfaction. Also the regression analysis revealed that some independent variables such 
as education status (2%), sectors (2.5%), work experiences (2.6%), life satisfaction 
(9.2%) predicted job satisfaction. Also education status, mindfulness, emotion 
reappraisal and job satisfaction predicted the life satisfaction. 

In the present study it was found that the employees’ life satisfaction is associated 
with their job satisfaction. Regression analysis was conducted to explore which 
variables predicted employee’s job satisfaction. 

According to the regression analysis, the level of employee education status is 
significantly predictive of both job satisfaction and overall life satisfaction. Therefore, 
the results showed that it was important to find out how each education group 
differentiates from each other.  

Life satisfaction explained the variance of job satisfaction with the score of 9.2%. 
Education level (8.6%) and reappraisal (%3.4) predict life satisfaction (totally 
independent variables-%23.4). 

In order to eliminate sampling bias that existed in terms of education levels, three 
education groups were created of 38 people. For this purpose, 247 people of 
undergraduate degree group and 27 people of postgraduate degree group randomly 
selected and removed from the analysis.  

One-Way ANOVA test was conducted in order to determine whether variables 
differed or not differed according to the level of education (Gürbüz and Şahin, 2014). It 
was found that emotion suppression, mindfulness, life satisfaction and job satisfaction 
differ significantly in terms of education groups. 

ü Emotion Suppression: High School and Below > Bachelors  
ü Curiosity: Post Graduate > Bachelors  
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ü Integrative Self Knowledge: Post Graduate > High School and Below  

ü Life Satisfaction: Post Graduate > Bachelors Post Graduate > High 
School and Below Bachelors > High School and Below  

ü Job Satisfaction: Bachelors > Post Graduate > High School and Below  
Conclusions and Recommendations 

The results of this study show life satisfaction, reappraisal emotion regulation 
skills and mindfulness are related. People who can increase mindfulness levels and 
regulate their emotions efficiently, can also cope with stress and be affected at a 
minimum level of negative feelings.  

Mindful people can evaluate their own feelings and thoughts objectively. They 
can get rid of the effects of negative experiences and can focus on present. Therefore we 
can assume that mindful people can be more satisfied with their lives. Because 
mindfulness while helping people to accept experiences without judgement, also 
provides people to acquisite effective emotion regulation skills. Mindful people can 
control their emotions before they get intense.  

In the present study mindfulness was found that a significant predictor of job 
satisfaction. Mindful people can be more satisfied with their jobs, because they can 
easily deal with some problems about their business. The employees who can evaluate 
and regulate their emotions and use effective stress management will be more happy 
and satisfied in their daily and work life. 
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Özet 
İnternetin insan hayatına girmesi ile birlikte diğer çoğu sektör gibi turizm 

sektöründe de pek çok önemli değişim meydana gelmiştir. Bu değişimlerden biri de 
turizm pazarlama ve dağıtım sisteminde meydana gelmiştir. Tüketicilerin seyahat 
acentesi şubesi aracılığıyla satın almayı gerçekleştirdikleri geleneksel turizm dağıtım 
sistemi zamanla yerini internet siteleri üzerinden satın almanın gerçekleştiği çevrimiçi 
dağıtım sistemine bırakmıştır. Böylece çevrimiçi seyahat acenteleri (OTA) olarak 
adlandırılan yeni bir bilgi sistemi türü olan turizm bilgi sistemi kavramı ortaya 
çıkmıştır. İnternet üzerinden tatil paketi, konaklama ve seyahat ürünleri satan bu yeni 
sistemler giderek yaygınlaşmaktadır. 

Bu çalışma ile çevrimiçi seyahat acentelerinin (online travel agency) sektör 
içerisindeki konumu, avantaj ve dezavantajları, kullanım oranları ve tercih edilme 
nedenleri araştırılmaktadır. Bu amaçla konuyla ilgili detaylı bilgi verilmiş ve belirlenen 
örneklem üzerinde anket çalışması uygulanmıştır.  

Yapılan analizler sonucunda internet üzerinden tatil paketi veya konaklama satın 
alıp almama ile eğitim durumu arasında anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Ayrıca 
katılımcıların internet üzerinden tatil paketi veya konaklama satın alma tercih 
nedenlerinde, en yüksek oranlara sahip olan seçeneklerin kullanıcı yorumları ve fiyat 
karşılaştırabilme olduğu görülmüştür. Bu tercihte en düşük oranın da güvenilirlikte 
olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnternet, Yönetim Bilişim Sistemleri, Turizm Bilgi 
Sistemleri, Çevrimiçi Seyahat Acenteleri, Turizm Dağıtım Sistemi. 

Abstract 
Associated with Internet enter people’s life a lot of important changes have 

occurred in the tourism industry like as most the other sectors. One of these changes 
have occurred in the tourism marketing and distribution system. Traditional tourism 
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distribution system that customers use travel agency branch office is supplanting new 
distribution system which customers buy tourism product on internet sites. Thus, it has 
emerged the concept of tourism information system, which is a new type of information 
systems that they are named Online Travel Agencies (OTAs). These new systems which 
sell vacation packages, accommodation and travel products over the internet, are 
becoming increasingly common. 

This study emphasized the importance of online travel agencies, their position 
with in the sector and their benefits and disadvantages. Otherwise this study research 
that why customers choose OTAs instead of traditional travel agencies and usage rates.  
For this purpose, we applied a survey study on sample.  

The results provided using OTAs has significant relationship between customers’ 
level of education. In addition, why respondents prefer buying holiday package or 
accommodation on the internet, having the highest proportions in options are user 
reviews and compare prices. Also reliability has lowest rate choose OTAs. 
Keywords: Internet, Management Information Systems, Tourism Information systems, 
Online Travel Agencies, Tourism Distribution System. 

1. Giriş 
Sanayi devriminden sonra insanoğlunun hayatı internet ve bilgi sistemlerinin 

yaygınlaşması nedeniyle hiç olmadığı kadar köklü değişikliklere uğramıştır. Bilginin en 
önemli kaynak olduğu  (Barutçugil, 2004, s. 20-21) bu çağa bilgi çağı veya bilişim çağı 
adı verilmektedir (Webster, 2006). Bilişim çağında pek çok sektör gibi turizm sektörü 
de bu değişimden payını almıştır.  

Bir ürünün pazara sunulması, tüketici ile buluşması sürecinde kullanılan yapıya 
dağıtım sistemi denilmektedir (Hudson, 2008, s. 218). Klasik turizm dağıtım sistemi, 
tüketicinin, seyahat acenteleri şubesine giderek basılı kataloglardan tatil yapmak istediği 
konaklama tesisini ve hizmetleri seçmesi ile gerçekleşmektedir. Bilişim çağının 
getirdiği internet gibi yeniliklerin etkisiyle turizm sektöründe de önemli ölçüde 
değişiklikler meydana gelmiştir. Çevrimiçi seyahat acenteleri (online travel agencies, 
OTAs) şeklinde adlandırılan internet siteleri, tüketicilere tatil paketlerini ve turizm 
hizmetlerini internet üzerinden satın alma olanağı sunmaktadır. Bu radikal değişim, 
turizm dağıtım sistemini önemli ölçüde değiştirerek Booking.com ve Tripadvisor.com 
gibi çoğu çevrimiçi sistemleri dünyanın en büyük çevrimiçi seyahat acenteleri haline 
getirmiştir (Coldwell, 2016). 

Bu çalışma ile çevrimiçi seyahat acentelerinin yeri ve kullanımı, kişilerin bu 
siteleri ne oranda ve ne amaçla kullandıkları ve turizm ürünlerinde çevrimiçi satın 
almayı neden tercih ettikleri araştırılmaktadır. 

Sırası ile çalışmada turizm sektörü ve bilgi sistemleri, turizmde bilgi sistemlerinin 
kullanımı, geleneksel turizm dağıtım sistemi ve bu sistemin nasıl işlediği hakkında bilgi 
verilmiştir. Sonrasında çevrimiçi seyahat acenteleri, bunların kullanım oranları ve 
turizm sektörü içerisindeki yerleri, avantaj ve dezavantajları ve Türkiye’deki çevrimiçi 
seyahat acentelerinin durumları hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak belirlenen 
örneklem üzerinde uygulanan anket ve bu anketin istatistiksel bulgularına yer 
verilmiştir. 
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2. Turizm, İnternet ve Bilişim Sistemleri 
Turizm, sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir getirici hiçbir uğraşta bulunmamak 

koşulu ile (Usta, 2009, s. 7) bireylerin turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri 
tüketerek gerçekleştirdikleri geçici konaklamadır (Hall ve Lew, 2009, s. 5-7). Turizm, 
Dünya’da en önemli sektörlerden bir tanesidir. Dünya’da işgücünün yaklaşık %10’u 
turizm sektöründe çalışmaktadır. Benzer şekilde turizm sektörünün Dünya’daki GSMH 
içerisindeki payı da yaklaşık %10’dur (Sezgin, 2015). Turizm, ödemeler dengesine 
yapmış olduğu katkılar ve istihdam yaratıcı etkisinden dolayı bu potansiyele sahip 
birçok ülke tarafından önemsenen bir sektördür. 

Turizm sektörü her ne kadar emek yoğun bir yapıya sahip olsa da, bilişim 
teknolojilerindeki gelişmeler turizmi önemli ölçüde etkilemektedir (Buhalis ve Law, 
2008, s. 609; Law, Leung, Au, ve Lee, 2013, s. 10). Turizm sektöründe, bilgi teknolojisi 
için miktarı milyar dolarları bulan harcamalar yapılmaktadır. Turizm sektörü aynı 
zamanda da veri ve bilgi yoğun bir yapıya sahiptir. Sektör içerisinde meydana gelen 
faaliyetlerde yoğun ve önemli miktarda veri ve bilgi üretilmektedir (Emeksiz, 2000, s. 
34). 

İnternet; kişisel veri, bilgi ve belgeler yanında kurumsal ürün ve hizmetlere ait 
çeşitli dijital kaynaklardan oluşan sanal yapılara (World Wide Web, ftp, e-posta, e-
ticaret, e-devlet vb.) ve topluluklara (facebook.com, etstur.com, vb.) erişim, paylaşım ve 
hatta ticaret yapma imkanı sunan bilgisayar ağlarından oluşan küresel çapta sistematik 
bir iletişim ağıdır. 

Bilişim sistemi ise kısaca kurumca belirlenen prosedürlere göre organizasyonel 
veriyi toplayıp işleyen ve yöneticiye karar süreçlerinde destek olmak amacıyla rapor 
üreten bir sistemdir. Bilişim sistemleri dört ana unsurdan meydana gelmektedirler; 
bilgisayar (işletim sistemi yazılımı ve donanım birlikteliği), ağ ve internet, bilgi sistemi 
yazılımı, prosedürler. 

Bilgisayara iş yaptırmak için bir araya getirilen komutlar kümesine bilgisayar 
programı denmektedir. Bilgisayar programları amatör veya profesyonellerce 
yazılabilmektedirler. Ancak yazılım profesyonellerinin, işletmelerin iş ve işlemlerini 
yerine getirmek amacıyla yazılım mühendisliği disiplininin öngördüğü metot ve 
modelleri kullanarak geliştirdikleri ve bilgisayar programına göre çok daha büyük 
boyutlara ve işlevlere sahip olan programlar kümesine yazılım denmektedir. Yazılımlar 
işletmelerin iş süreçlerini otomatikleştirecek şekilde modellenip geliştirildikleri zaman 
otomasyon adını almaktadırlar. Otomasyonlar da güvenlik, kontrol, yetkilendirme, 
zamanında işleme ve iletme, karar süreçlerine destek olma gibi organizasyonca 
belirlenen, yazılı olan ve olmayan standart, kural ve politikalardan oluşan prosedürleri 
içerdikleri zaman bilgi sistemi adını almaktadırlar.  

Bilgi sistemlerine  ister kurumsal ağ üzerinden, isterse küresel iletişim sistemi 
olan internet üzerinden erişilsin, ya bir uygulama ara yüzü ya da bir web tabanlı ara yüz 
ile insan kullanımına sunulurlar. Bilgi sistemleri, organizasyona karar desteği sağlamak 
amacıyla işletmenin iç ve dış çevresinden topladığı verileri işleyip enformasyona 
dönüştüren ve bunları raporlar halinde yöneticilere ileten sistemlere dönüştüklerinde 
Yönetim Bilgi Sistemi adını alırlar. 

Bir bilgi sistemi turizmle ilgili bir organizasyonun karar süreçlerini desteklemek 
amacıyla turizm organizasyonun iç ve dış çevresinden ilgili verileri toplayıp, işleyip 
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turizm enformasyonunu oluşturup, bunu ilgili turizm yöneticisine rapor ederse turizm 
bilgi sistemi adını alır. 

Bilgi sistemleri, bir ya da daha çok iş sürecinde kullanılan veriyi toplamak, işleyip 
enformasyona dönüştürmek, iletmek, depolamak, yönetmek için bilgi teknolojilerini 
kullanan sistemler olarak tanımlanmaktadır (Graan, 2000, s. 405). 

Bir bilgi sistemi hem fiziksel yapılardan (bilgisayar, ağ ve internet donanımları), 
hem yazılım gibi sayısal (dijital) bileşenlerden hem de neyin nasıl yapılacağını belirten 
ve bir otomasyonu bilgi sistemine çeviren çeşitli prosedürlerden oluşmaktadır. 
Bilgisayar donanımı ve başta bir sistem yazılımı olan işletim sistemi olmak üzere çeşitli 
işletmelerin kullandıkları uygulama yazılımları (iş yazılımları) birlikte bilgisayar 
sistemlerini oluşturmaktadır. Kullanıcılar tarafından anlamlandırılan uygulamaların 
çıktıları ve fikirler birlikte bilgi sistemi haline gelmektedir (Boahene, 2001, s. 81). 

Bir bilgi sisteminin işlevi, planlama kontrol ve karar desteği için veri ve bilgileri 
toplamak, işlemek, kaydetmek, dönüştürmek ve yaymaktır (wikipedia.org, 2016). 
Böylece bilgi sisteminin işlevleri; girdi, işlem, çıktı ve geri bildirim olarak karşımıza 
çıkar 

Turizm işletmelerinde içsel (dahili) ve dışsal (harici) bilgi sistemleri 
bulunmaktadır. Bunlardan içsel bilgi sistemleri, işletme içerisindeki bilginin toplanması, 
işlenmesi, iletimi ile ilgiliyken, dışsal bilgi sistemleri işletme dışında gerçekleşen 
özellikle müşteriler, dağıtım kanalları ve pazarlama ile ilgili kısmı oluşturmaktadır 
(Emeksiz, 2000). 

Turizm sektörünün önemli bir kısmını oluşturan, otel işletmelerinde dönemsel 
faaliyetleri yakından izlemek ve bu faaliyetlerle ilgili bilgileri zamanında, doğru bir 
biçimde elde etmek, sonuçları yönetimin kullanımına sunmak amacıyla bilgisayarlardan 
yararlanılmaktadır (Emeksiz, 2000, s. 35).  

Otel içerisinde çeşitli yazılımlar aracılığıyla rezervasyon yapılmakta, müşteri 
hesapları tutulmakta, stok ve muhasebe işlemleri gibi pek çok iş gerçekleştirilmektedir. 
Geçmişte manuel olarak yapılan bu işler, günümüzde turizm bilgi sistemleri yardımıyla 
daha kolay, daha hızlı ve profesyonel bir biçimde yapılabilmektedir. Gelişen bilgi 
teknolojileri sayesinde artık daha büyük kitlelerin verilerini işleyip bilgiye dönüştürmek 
mümkün olmakta, dolayısıyla daha büyük otelleri ve daha iyi turizm hizmetlerini 
görmek mümkün olmaktadır. 

İçsel bilgi sisteminin en önemli parçalarından biri konaklama yönetim sistemidir. 
Gelişen teknoloji ile birlikte bu sistemlerde gelişmiş ve dışsal bilgi sistemleri ile 
bağlantılı hale gelmiştir. Konaklama yönetim sistemleri otele rezervasyonla başlayan ve 
çıkış ile son bulan bu süreci yönetmektedir. Bu süreç karmaşık ve bilgi yoğun bir 
yapıdadır. Turizm bilgi sisteminin dışsal kısmında kalan merkezi rezervasyon sistemleri 
ve internet ile konaklama yönetim sistemi uyumlu şekilde çalışmalıdır (Emeksiz, 2000, 
s. 36). 

Turizm ürünü, üretildiği yerde tüketilmesi gereken bir üründür. Bu nedenle ürünü 
rafta görmek, dokunmak ve test etmek mümkün değildir. İnternet, turizm ürününü 
araştırmak, görmek ve hakkında bilgi toplamak için önemli bir kaynak olmuştur. Pek 
çok internet kullanıcısı tatile çıkmadan önce gitmeyi düşündüğü yer ya da konaklama 
tesisleri hakkında bilgiyi internet üzerinden edinmektedir. Günümüzde akıllı 
telefonların kullanımı ile bu oran daha da yükselmektedir (No ve Kim, 2015, s. 564). 
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Yukarıda da bahsedildiği gibi turizm sektöründe gerek işletme içinde gerekse 
işletme dışında bilgi teknolojilerinin kullanımı oldukça yoğundur.  

Dışsal bilgi sistemlerinin önemli bir parçası olan, merkezi rezervasyon sistemleri 
geçmişte telefon ve faks gibi iletişim araçları ile yapılan işlemleri daha kolay ve hızlı 
hale getirmiştir. Bilgisayarlı rezervasyon sistemleri ilk defa 1960’larda kullanılmaya 
başlanmıştır. Daha sonra 1980’ler Global Dağıtım Sistemleri bu süreci takip etmiştir 
(Xiang, Magnini ve Fesenmaier, 2015, s. 244). Bu sürece internetin de dâhil olması 
turizm dağıtım kanallarının yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Bu durum 
internetin, turizm dağıtım kanalı üzerinde tamamen aracısızlaştırma (disintermediation) 
etkisinin olup olmayacağı sorusunu gündeme getirmiştir (Karamustafa ve Öz, 2008, s. 
284).  

İnternetin turizm sektörü üzerindeki etkileri iki boyutlu olmuştur. Bunlardan 
birincisi dağıtım kanalı üzerindeki etki olurken, diğeri tüketicilerin tatil planı yaparken 
internet kullanımı üzerinde olmaktadır. İnternet, akıllı telefonların yaygınlaşması ve 
sosyal ağlar turizm sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir (Xiang, Magnini ve 
Fesenmaier, 2015, s. 245).  

Turizm sektöründe, diğer birçok sektörde de olduğu gibi bilgisayarların kullanımı 
1980’lerde başlamıştır. Buna internetin de eklenmesi ile sektörün yapısında önemli 
değişiklikler meydana gelmiştir (Law ve Lau, 2000). İnternetten önce turizm dağıtım 
sistemi tur operatörleri, global dağıtım sistemleri (GDS) perakendeci seyahat acenteleri, 
incoming acenteler ve yerel tedarikçilerden oluşmaktaydı. GDS ilk olarak 1960’larda 
American Airlines tarafından uygulama konulmuş Sabre olarak isimlendirilen 
bilgisayarlı rezervasyon sistemidir (CRS). Daha sonra Amadeus, Galileo, Abacus ve 
Worldspan gibi sistemlerde bu pazara dâhil olmuştur. Bu sistemler aracılığıyla seyahat 
acenteleri otellere çevrimiçi rezervasyon yapabilmektedir (Kracht ve Wang, 2010, s. 
739). GDS’ler, otellerin rezervasyon sistemlerine bağlanırken switch olarak adlandırılan 
Thisco ve Wizcom gibi sistemler kullanmaktadırlar (Choi ve Kimes, 2002, s. 26). 
GDS’ler her ne kadar rezervasyon işlemine küresel bir boyut kazandırmış ve 
kolaylaştırmış olsa da karmaşık bir yapıya sahiptir. Ayrıca sisteme dâhil olan 
işletmelere ek maliyetler getirmektedir. Bu maliyetin oda gelirinin %25-30’u kadar 
olduğu belirtilmektedir (Emeksiz, 2000, s. 37-38). 

İnternetin kullanılmaya başlanmasından sonra turizm pazarı içerisindeki 
tedarikçiler tüketiciler ile doğrudan iletişim kurmak için web sitesi kurmaya 
başlamışlardır (Kracht ve Wang, 2010, s. 740). Özellikle büyük otel işletmeleri 
tüketicilere doğrudan satış yolunu tercih etmeye başlamışlardır. Bu durum dağıtım 
kanalı olarak seyahat acentelerinin rollerini bile sarsacak güçtedir (Tse, 2003, s. 454). 

Son yıllarda ortaya çıkan Booking.com, Tripadvisor, Rocketmiles ve Expedia gibi 
çevrimiçi rezervasyon siteleri, 1,3 milyar $ civarındaki bu pazardan paylarını artırmaya 
çalışmaktadırlar (forbes.com, 2016). Booking.com ve Tripadvisor dünyanın en büyük 
seyahat acenteleri haline gelmişlerdir (Coldwell, 2016). Bu sitelerden sadece 
Tripadvisor aylık ortalama 340 milyon kişi tarafından ziyaret edilmektedir 
(tripadvisor.com, 2016). Öyle ki bu rezervasyon siteleri uluslararası yazında çevrimiçi 
seyahat acenteleri (online travel agencies, OTAs) olarak adlandırılmaktadır (Dev ve 
O'Connor, 2015, s. 119). 
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3. Geleneksel Turizm Dağıtım Sistemi 
Geleneksel turizm dağıtım sisteminde, rezervasyonlar münferit olarak telefon, 

faks ve seyahat acentesi veya tur operatörü kanalıyla yine bu iletişim araçları 
kullanılarak yapılmaktadır (Christodoulidou, Connolly ve Brewer, 2010, s. 1049; Gale, 
2006, s. 401; Goeldner ve Ritchie, 2006, s. 181). Geleneksel sistemde seyahat edecek 
kimseler, genellikle, otel ve havayolu gibi ürün ve hizmet sağlayıcıya ulaşmak için 
seyahat acentelerini tercih etmektedirler (Law, Leung, Lo, Leung ve Fong, 2015, s. 
433). Burada satın alınan şey bazen uçak bileti gibi tek bir ürün olabileceği gibi; bazen 
de konaklama, ulaştırma, eğlence, rehberlik gibi pek çok üründen oluşan ve paket tur 
(Holloway ve Taylor, 2006, s. 8) olarak adlandırılan bir ürün birleşimi de 
olabilmektedir. Bu durum turizm ürününü birçok üreticinin bir araya gelmesinden 
meydana gelen karmaşık bir ürün yapmaktadır. Turizm dağıtım kanalı, çeşitli üreticiler 
tarafından üretilen ya da bir araya getirilen turistik ürünün alıcılara ulaştırılmasını 
sağlayan bir operasyon yapısı, sistemi veya bağlantı kanalıdır (Goeldner ve Ritchie, 
2006, s. 178). Dağıtım kanalı, uzakta olan tüketicilere, ürünün satışı ve erişimini 
sağlamak için oluşturulmuş organizasyon ve servis sistemidir (Buhalis,2000). 

Turizm dağıtım kanalı tedarikçiler ile müşteriler arasında bir köprü 
oluşturmaktadır. Böylece bir yandan müşterilere ürün hakkında bilgi verilmesi 
sağlanırken diğer yandan rezervasyon ve ödeme için imkân sağlanmaktadır (Pearce, Tan 
ve Schott, 2004, s. 398). Bu sistemin tüketiciye en yakın olan kısmında perakendeci 
seyahat acenteleri ya da tur operatörleri bulunmaktadır. Tur operatörleri havayolu 
koltukları, otel odaları veya transfer hizmeti gibi ürünleri satın alarak bunlardan bir 
paket oluşturan ve bu ürün demetini perakendeci seyahat acentelerine veya doğrudan 
turistlere satan toptancılardır (Holloway ve Taylor, 2006, s. 169). Perakendeci seyahat 
acenteleri ise; başkalarına ait paket turları yada konaklama, ulaşım ve transfer gibi 
hizmetleri satan işletmelerdir. Geleneksel yöntemde tur operatörleri ve perakendeci 
seyahat acenteleri müşterilere bu ürünleri katalog, broşür vb. yardımıyla tanıtmakta ve 
pazarlamaktadır (Batinic, 2013, s. 4; Page, 2007, s. 233; Syratt ve Archer, 2003, s. 5). 

Geleneksel turizm dağıtım sisteminin ürünü müşteriye doğrudan satan iki temel 
aktörü bulunmaktadır (Page, 2007, s. 231). Bunlar perakendeci seyahat acenteleri ve tur 
operatörleridir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 1: Turizm Dağıtım Sistemi (Holloway ve Taylor, 2006, s. 169) 
3.1. Perakendeci Seyahat Acenteleri 
Perakendeci seyahat acenteleri, tatil ve turizmle ilgili ulaşım, konaklama ve diğer 

yan hizmetler gibi çeşitli ürün ve hizmetleri müşterilerine satın alınmak üzere sunan 
turizm işletmeleridir. Perakendeci seyahat acenteleri, potansiyel müşteri durumundaki 

!
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kişilere diğer turizm işletmelerinin ürettiği ya da bir araya getirdiği hizmetleri sunar 
(Bhatia, 2012, s. 41). 

Ülkemizde seyahat acentesi tanımı 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat 
Acenteleri Birliği Kanunu ile yapılmıştır. Bu kanunun 1’nci maddesi (e) bendinde 
seyahat acentesi; “kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları 
ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence 
hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat 
acenteleri vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluş” olarak tanımlanmıştır. Kanun 
içerisinde perakendeci ya da perakendeci olmayan seyahat acentesi ayrımına 
gidilmemiştir. Bu kanunun 3’ncü maddesi (b) bendindeki B grubu seyahat acenteleri 
için yapılan “uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat 
acentelerinin düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar” tanımı yazındaki perakendeci 
seyahat acentesi tanımlamalarına uymaktadır. 

Perakendeci seyahat acenteleri, tur operatörlerinin ya da diğer turizm 
işletmelerinin oluşturdukları ürün ve hizmetlerin satıcısı durumundadırlar (Beech ve 
Chadwick, 2006, s. 416). Geleneksel turizm dağıtım sisteminde perakendeci acenteler, 
çeşitli katalog ve broşürler yardımı ile (Molina ve Esteban, 2006) tatile çıkma isteği 
olan kişilere turistik ürünleri pazarlamaktadır.  

3.2. Tur Operatörleri 
Tur operatörü, turizm sektöründeki tedarikçilerin (otel, havayolu vb.) üretmiş 

oldukları ürünleri bir araya getirerek kendileri veya perakendeci seyahat acenteleri 
aracılığıyla satan, tüketici ile üreticiler arasında köprü oluşturan işletmelerdir (Holloway 
ve Taylor, 2006, s. 467). Tur operatörleri turizm sektörünün en önemli aktörlerinden 
biridir (Clerides, Nearchou ve Pashardes, 2008). Konaklama, ulaşım, rehberlik, yiyecek-
içecek vb. turistik ürünleri bir araya getiren ve bunlardan paket tur oluşturan işletmeler 
tur operatörleridir. Tur operatörleri perakendeci seyahat acenteleri ile birlikte geleneksel 
turizm sistemi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bunlar, potansiyel turistlere 
destinasyon hakkında bilgi vermekle birlikte (Baloglu ve Mangaloglu, 2001, s. 1), 
ürünün müşteri ile buluştuğu noktadadır. 

Bir tur operatörü, en az iki ürünü birleştirerek yeni bir turizm ürünü meydana 
getirmektedir (Räikkönen, 2014). Tur operatörleri ve perakendeci acenteler 
müşterilerine bu satışı yaparken broşür, katalog gibi basılı materyalleri 
kullanmaktadırlar (Doswell, 1997, s. 77). Acente ya da tur operatörü şubesine gelen 
potansiyel müşteriler, bu kataloglar yardımı ile gitmek istedikleri bölge ya da 
konaklama tesisini seçmektedirler. Bu kataloglarda konaklama tesisi ve destinasyon 
bölgesi hakkında bilgiler ve fotoğraflar bulunmaktadır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2: Turizm Dağıtım Sisteminde Tur Operatörü ve Perakendeci Seyahat Acentesinin 
Konumu (Holloway & Taylor, 2006, s. 468) 

!
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4. Çevrimiçi Seyahat Acenteleri 
Turizm sektörü, bilgi teknolojisindeki hızlı gelişim ve internetin yaygınlaşmasıyla 

birlikte e-ticaret çağına girmiştir. Guo, Zheng, Ling ve Yang’e (2014) göre 30 büyük 
otel markasının toplam oda rezervasyonlarının %57’si internet üzerinden yani çevrimiçi 
olmaktadır. Bu oran tahmin edilenin de ötesinde olmuştur (Pröll ve Retschitzegger, 
2000, s. 182). Bilgi ve iletişim teknolojisinde meydana gelen hızlı değişim bütün 
dünyada sektörlerde yapısal değişimlere neden olmuştur (Büyüközkan ve Ergün, 2011, 
s. 6586). Bu değişim turizm sektöründe de meydana gelmiştir (Buhalis ve Law, 2008, s. 
609). Uçak bileti satın alma, otel odası ve araç kiralama gibi pek çok servis çevrimiçi 
hale gelmiştir. İnsanların büyük bir oranı tatil planı yaparken interneti bilgi toplama 
amacı ile kullanmaktadır (Ling, Guo ve Yang, 2014). 

Turizm ürünü tüketim isteği uyandıran doğal, kültürel ve sosyal verilerin ve 
bunları destekleyecek hizmet ve faaliyetlerin birleşiminden oluşan, karma bir üründür 
(Usta, 2009, s. 109). Turistik ürün konaklama gibi tek bir üründen oluşabileceği gibi, 
tatil paketi gibi birçok ürün ve hizmetten meydana gelen bir yapıda da olabilmektedir. 
Turizm, boş zamanda yapılan eğlendirici ve iyi zaman geçirici faaliyetlerden meydana 
gelmektedir (Goeldner ve Ritchie, 2006, s. 4). Turizm kavramında yer değiştirme de söz 
konusu olduğundan, turizm ürünün önemli bir tarafını oteller ve ulaşım işletmeleri 
oluşturmaktadır (Baum ve Kokkranikal, 2005, s. 87). Çevrimiçi seyahat acenteleri, 
seyahat ile ilişkili otel, havayolu, araç kiralama gibi rezervasyonları web tabanlı olarak 
(internet üzerinden web sitelerini kullanarak) çevrimiçi gerçekleştiren işletmelerdir 
(Bhat, 2016). 

Çevrimiçi seyahat acenteleri 1995’te internetin yaygınlaşmaya başlaması ile 
görülmeye başlamıştır (Chircu ve Kauffman, 2000). 1996’da bir küresel dağıtım sistemi 
(GDS) olan Sabre’nin kurduğu ve daha sonra Expedia tarafından satın alınan 
(Chowdhry, 2016) Travelocity pazara dahil olmuştur (Kracht ve Wang, 2010, s. 741). 
Travelocity rezervasyon bulurken halihazırda Sabre sistemini kullanmaktaydı 
(Hockenson, 2016). Yine 1996’da teknoloji devi Microsoft Expedia’yı hayata geçirerek 
çevrimiçi seyahat acentesi pazarına girmiştir (Shillinglaw, 2016). Bu dönemde ve daha 
sonraki süreçte, destinasyon turları satan Viator 1995, sosyal ağ ve rezervasyon 
sistemini bir arada sunan TripAdvisor, gezi yayıncılığı/rezervasyon sistemi Lonely 
Planet, Lastminute.com, Priceline gibi birbirine benzer yada farklı birçok şirket bu 
pazara girmiştir (Joyce, 2016; Kracht ve Wang, 2010, s. 741; May, 2016). 

Çevrimiçi seyahat acenteleri, birçok farklı otelin rezervasyonlarını yapan, otel ile 
müşteriler arasında aracılık rolü üstlenen dolayısıyla bu işten ekonomik fayda sağlayan 
şirketlerdir.  (Christodoulidou, Connolly ve Brewer, 2010, s. 1049). 

4.1. Çevrimiçi Seyahat Acentelerinin Avantajları 
Gelişen teknoloji insanlara pek çok alanda kolaylıklar sağlamaktadır. Bu 

kolaylıklar diğer birçok sektörde olduğu gibi turizm sektörünü de etkilemiştir. 
Bahsedildiği gibi teknolojik gelişmeler turizm sektörünün dağıtım sistemi üzerinde 
radikal değişimlere neden olmuştur (Buhalisa ve Licata, 2002, s. 208). Geleneksel 
sistemde satışlar acente şubeleri aracılığıyla yüz yüze yapılırken, günümüzde çevrimiçi 
satışlar hızla artmaktadır.  İnternet, turizm dağıtım sistemi için ürünü müşterilere 
sunmanın ve pazarlamanın yeni bir yolu haline gelmiştir (Agag ve El-Masry, 2016, s. 
97; Law ve Wong,  2003, s.118). Çevrimiçi seyahat acentelerinin avantajları şöyle 
sıralanabilir (Țugulea, Bobâlcă, Maha ve Maha, 2014, s. 193). 
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Fiyatlar ve ürünleri karşılaştırmak kolaylaşmıştır (Hobica, 2006): Çevrimiçi 
seyahat acentelerinin sitelerinde gelişmiş filtreleme özellikleri mevcuttur. Bu filtreler 
sayesinde binlerce değişik ürün ve fiyat arasında tüketiciler kendilerine uygun olanı 
seçebilmektedirler. Katalog ve broşür ile mümkün olamayacak kadar çok ürün bu 
şekilde tüketicilere sunulmaktadır.  

Ürünler hakkında detaylı bilgi alınabilir (Kuom ve Oertel, 1999): Çevrimiçi 
seyahat acentelerinin sitelerinde ürünler hakkında detaylı bilgi bulmak mümkündür. Bir 
konaklama işletmesinin odalarını, hizmetlerini ya da bir destinasyonun gezilmeye 
değecek yerlerini görmek hatta üç boyutlu sanal gezinti yapmak mümkündür. Örneğin 
tripadvisor.com sistemi üzerinde gidilmek istenen yer aratıldığında, konaklama ve 
restoranlara ek olarak, o bölgenin gezilecek yerleri de sonuçlar içerisinde verilmektedir 
(tripadvisor.com, 2016). 

Reyting, öneri ve yorum sistemi sağlar (Gaggioli, 2015): Çevrimiçi seyahat 
acentelerinin çoğu sunulan hizmetlerin müşteri tarafından puanlanmasına ve 
yorumlanmasına imkan verir. Geleneksel dağıtım sistemindeki yüz yüze satışın aksine, 
yorum sisteminde daha önce o hizmeti ya da ürünü tercih etmiş olan müşterilerin 
puanları ve görüşleri, o ürünü tercih etme potansiyeli olan kişilere önemli bir rehber 
olmaktadır. Yüz yüze satışta müşteri sadece acentenin satış temsilcisi tarafından verilen 
bilgi doğrultusunda kısıtlı bir bilgi ile tercihini yapmaktaydı. Yapılan araştırmalar 
internet üzerinden alışveriş yapan müşterilerin %61’nin aldıkları ürün hakkında daha 
önce bu ürünü alanların görüşlerini okuduklarını göstermektedir  (Eddy, 2016). Bu 
görüş bildirme, yorum yapma ve puanlama sistemi, hizmet kalitesi düşük olan 
işletmelerin pazardaki rekabet şansını da düşürmektedir. Böylece bu sistemler, 
hizmetleri hakkında olumsuz yorum alan işletmeler için önemli bir geri bildirim kaynağı 
olmaktadır. 

Yerel ve küçük işletmeler için uluslararası pazara açılma imkânı sağlar: Küçük 
işletmeler için web sitesi kurmak, bu siteler üzerinden çevrimiçi satış yapmak ve çok 
sayıdaki internet kullanıcısına ulaşmak her zaman mümkün olmamaktadır. Çoğu işletme 
bu ek maliyetlere katlanamamakta veya gerekli teknik ve beşeri altyapıyı 
sağlayamamaktadır. Bu nedenle çevrimiçi seyahat acenteleri, yerel ve küçük işletmeler 
için çok sayıda potansiyel müşteriye ulaşma imkânı sağlamaktadır. 

4.2. Çevrimiçi Seyahat Acentelerinin Dezavantajları 
Çevrimiçi seyahat acenteleri otel ve hizmet sağlayıcılarından yüksek komisyon 

almaktadırlar (Fox, 2014; Weiss, 2014): Çevrimiçi seyahat acenteleri aldıkları 
komisyonlar ile konaklama işletmelerinin ya da diğer hizmet sağlayıcılarının kar 
oranlarını azaltmaktadır. 

Bilgisayar kullanım bilgisine ihtiyaç vardır: Özellikle belirli bir yaşın üstündeki 
müşteriler için internet kullanımı gençlere oranla daha zor olmaktadır. İnternet kullanım 
bilgisine sahip olmayan kişiler için çevrimiçi seyahat acentelerinden ürün satın almak 
zor olmaktadır. 

Yüz yüze satışın olmaması (Çalışkan, Kutlu ve Kımıloğlu, 2013, s. 9): Satışın 
çevrimiçi olması yüz yüze satışın sağlamış olduğu, sunulan ürünler hakkında ilgili 
birine soru sormak gibi iletişimsel faydaları sağlamamaktadır. Bazı müşteriler için bu 
önemli bir durumdur (Bogdanovych, Berger, Simoff ve Sierra, 2006, s. 421). 

E-ticaretle ilgili güvenli kaygıları (Bogdanovych, Berger, Simoff ve Sierra, 2006, 
s. 426): Bazı müşteriler çevrimiçi alışverişi güvenli bulmamaktadır. Fakat bu durumun 
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her geçen gün azaldığı görülmüştür. Artık insanlar çevrimiçi alışverişe geçmişte 
olduğundan daha çok güvenmektedirler. İnsanların bu kaygıları alışveriş yaptıkça 
azalmaktadır (Cesur ve Tayfur, 2015, s. 32). 

4.3. Türkiye’de Çevrimiçi Seyahat Acenteleri 
Türkiye’deki çevrimiçi seyahat acentelerini değerlendirmek için sektörü iki farklı 

açıdan ele almak gerekmektedir. Bunlardan birincisi; destinasyon olarak Türkiye için 
kullanılan uluslararası çevrimiçi seyahat acenteleridir. 

Turizm sektörü Türkiye için ekonomik açıdan en önemli sektörlerden biridir. 
WTTC1’nin yayınlamış olduğu Türkiye raporuna göre, 2014 yılı için turizm ve seyahat 
sektörünün gayri safi yurtiçi hasılasına (GDP) doğrudan katkısı 37,5 Milyar $’dır ki bu 
ülkemizin GSYH’sının %4,7’sini oluşturmaktadır.  Benzer şekilde Türkiye’de doğrudan 
ve dolaylı olarak 2,5 Milyon kişi turizm ve seyahat sektöründe istihdam edilmektedir 
(Turner, 2015, s. 4-11). Türkiye’yi 2014 yılında yaklaşık 34,3 milyon turist ziyaret 
etmiştir (Türsab, 2016). Doğal ve tarihi güzellikleri ile uluslararası çevrimiçi seyahat 
acenteleri için Türkiye önemli bir destinasyon olmaktadır. 

Uluslararası çevrimiçi seyahat acentelerinin web sitelerinde Türkiye ile ilgili bir 
çok turistik hizmet ve ürün bulunmaktadır. Bu web sitelerine girildiğinde sistem 
Türkiye’den erişildiğini tespit edip buna göre Türkiye’den oteller önermektedir2. 
Booking.com sistemi İstanbul’dan 2422, Ankara’dan 205 tesis ve Antalya’dan da 335 
tesis sunmaktadır (Booking.com, 2016). Orbitz’i satın aldıktan sonra dünyanın en 
büyüğü haline gelen Expedia’nın (King ve Rice, 2015) web sitesinde ise, Türkiye 
aratıldığında 197 otel önermektedir (Expedia.com, 2016). Tripadvisor’da ise, Türkiye 
destinasyonu aratıldığında oldukça geniş bir ürün seçeneği verilmektedir. Ayrıca 
Türkiye için sistemde 2,2 Milyon yorum ve düşünce bulunmaktadır (Tripadvisor.com, 
2016b). Dünya’da özellikle Almanya, Rusya ve Birleşik Krallık için Türkiye önemli bir 
destinasyondur (Aner, 2015). İstatistiklere göre Türkiye’de çevrimiçi rezervasyon oranı, 
çevrimdışına oranla daha yüksektir. 2014’deki bir araştırmaya göre Türkiye’de 
çevrimiçi konaklama rezervasyonu %51 iken çevrimdışı rezervasyon %39 civarındadır. 
Türkiye bu oran ile araştırmaya katılmış ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır 
(Statista.com, 2014a). Türkiye’de tatil araştırması için internetin kullanım oranı ise 
%47’dir (Statista.com, 2014b). 

Çevrimiçi seyahat acentelerinin ikinci boyutu olarak yerli çevrimiçi seyahat 
acentelerini ele almak gerekmektedir. Bu kategoride özellikle son yıllarda büyük 
gelişme görülmektedir. Bu pazarda Etstur, Jolly, Tatilbudur, Setur gibi birçok büyük 
aktör bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının geçmişi perakende seyahat acentesi iken 
teknolojik gelişmelere paralel olarak çevrimiçi satış pazarına da girmişlerdir.  

Türkiye’de pazarın en büyük firmalarından biri Etstur’dur. Aylık 2 milyon 
ziyaretçi sayısı ile Ets ülkedeki en büyük turizm sitesi durumundadır (Aner, 2015). 
Çevrimiçi rezervasyon sistemini Türkiye’de ilk uygulayan şirketlerden biridir 
(etstur.com, 2016). Etstur, çevrimiçi satışla paralel olarak perakende şubelerinde de 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Sadece çevrimiçi hizmet veren tatilsepeti ise çevrimiçi 
incoming lideri konumundadır (Andrik, 2015). Tatilsepeti denizaşırı satışlarını Expedia 
ile yaptığı anlaşma ile gerçekleştirmektedir (PR Newswire, 2013). 

                                                
1 World Travel & Tourism Council: http://www.wttc.org/ 
2 http://www.booking.com/index.tr.html, http://www.trivago.com.tr/, https://www.tripadvisor.com.tr/, 
https://www.expedia.com/,  
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Pazarın başka bir kısmında da çevrimiçi seyahat siteleri bulunmaktadır. Daha çok 
seyahat bileti üzerine yoğunlaşan bu şirketlerin pazardaki payları azımsanmayacak 
durumdadır. TUIK3 verilerine göre 2014 yılında yaklaşık 275 Milyon karayolu yolcusu 
taşınmıştır4. TUIK’in yine 2014 verilerine göre iç hat uçuşlarda yaklaşık 85 Milyon 
yolcu taşınmıştır. Nüfusu 80 milyona yaklaşmış genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan 
bir ülkede seyahat pazarı da oldukça büyüktür. Bu pazarın çevrimiçi kısmında ise 
otobüs firmalarının biletlerini çevrimiçi olarak satan oBilet lider konumundadır 
(Andrik, 2015). Şirket ayda ortalama 120 Bin bilet sattığını belirtmektedir (Erdoğan, 
2015). Otobüs bileti pazarında firmalar daha çok kendi web siteleri üzerinden bilet 
satışlarını gerçekleştirmektedir.  

Havayolu taşımacılığında ise THY, SunExpress, Flypgs, Onurair havayolu 
şirketleri kendi web siteleri üzerinden bilet satışı yapmaktadırlar. THY web sitesini 
ayda yaklaşık 14 Milyon kişi ziyaret ederken Flypgs’nin web sitesi ise ayda yaklaşık 6 
Milyon kişi tarafından ziyaret edilmektedir (Andrik, 2015). Bu pazarda ayrıca firmalara 
ait biletleri internet üzerinden satan portal şeklinde sistemlerde bulunmaktadır. 

5. Çevrimiçi Seyahat Acentelerinin Kullanımı: Bir Uygulama 
Gerek ulusal gerekse uluslararası yazında internetin yaygınlaşmasından sonra 

gerçekleşen değişimin ve bu değişimin çeşitli sektörler üzerindeki etkisini araştırmak 
için pek çok çalışma yapılmıştır. Turizm sektöründe ise bu çalışmaları, dağıtım kanalları 
üzerinde internetin etkisi ve pazarlama alanında web’in kullanımı şeklinde iki 
kategoride görmek mümkündür. Buhalis (1998, s.4) çalışmasında bilgi teknolojilerinin 
turizm endüstrisindeki kullanımından bahsederken, teknolojiyi takip edemeyen 
işletmelerin sektörde zamanla rekabet edemeyeceklerine değinmiştir. Buhalis, aynı 
çalışmada turizm sektöründeki bu teknolojik gelişmeleri; 1970’lerdeki Bilgisayarlı 
Rezervasyon Sistemleri (CRS), 1980’lerdeki Küresel Dağıtım Sistemleri (GDS) ve 
1990’lardaki İnternet Üzerinden Dağıtım Sistemleri olmak üzere üç önemli döneme 
ayırarak anlatmıştır. Bu dönemde henüz ortaya yeni çıkmış olan çevrimiçi seyahat 
acenteleri (OTAs) giderek pazarda büyük paya sahip olmuşlardır. 

Buhalis ve Licata (2002) başka bir çalışmada internetin dağıtım kanallarından biri 
haline gelmesi ile GDS’lerin rakabet edebilmek için yapılarını değiştirmek zorunda 
olduklarından bahsetmişlerdir. Bazı GDS’ler bu işi kendi çevrimiçi seyahat acentelerini 
kurarak ya da ortaklıklarla sürdürme yoluna gitmişlerdir (Sabre/Travelocity.com, 
Galileo/Trip.com ve Worldspan/Expedia.com gibi). 

Law R. , Leung, Lo, Leung ve Fong (2015) çalışmalarında konaklama ve turizm 
sektöründe dağıtım kanallarına değinmişlerdir. Çalışma, geleneksel dağıtım sisteminin 
hala kullanılmasına rağmen internet dağıtım sisteminin hızla büyüdüğü göstermiştir. 
Law ve Wong (2003) başka bir çalışmada web sitelerinden turizm hizmet ya da ürünü 
satın alan  kişi oranının %6,54 olduğunu belirtmektedir. Günümüzde bu oran neredeyse 
%40’lere kadar yaklaşmıştır. Bu oran tatil planlaması yaparken daha da yüksektir 
(Bremner, 2014; Lefranc, 2014; Statista.com, 2016c). 

Türkiye’de yapılan çalışmalarda genel olarak çevrimiçi seyahat acentelerinin 
aracılık rolleri ve web sitelerinin turizm pazarlamasında kullanımı ile ilgili olmuştur. 
Emeksiz (2000) çalışmasında otel işletmelerindeki içsel ve dışsal bilgi sistemlerini 

                                                
3 Türkiye İstatistik Kurumu: 2014 Devlet Yolu, İl Yolu ve Otoyollar Üzerindeki Seyir ile Yük ve Yolcu 
Taşımaları İstatistikleri. 
4 KGM Sorumluluğundaki yol ağı üzerinde yolcu taşımalarıdır. 
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anlatırken, GDS’lerinin turizm rezervasyon sistemi içerisindeki yeri ve önemine 
değinirken internetin bu konudaki potansiyelinden de bahsetmiştir. Sarıışık ve Akova 
(2006) seyahat acentelerinde internetin rolü ve önemi üzerine yaptıkları çalışmalarında, 
internetin ve e-ticaretin yaygınlaşmasından bahsederken, yaptıkları uygulamada 
işletmelerin internet sayfalarının olup olmamasına ve bunu ne amaçla kullandıklarına 
değinmişlerdir. Sarı ve Kozak (2005) ise, turizm pazarlamasında web sitelerinin 
önemine ve bunun destinasyon tanıtımında kullanımı üzerine çalışmışlardır. 

Google ve Nielsen Araştırma Şirketi, Türkiye Tatil Araştırması başlığı altında 
yaptıkları bir araştırmada Türkiye’de tüketicilerin %56’sı senede birden fazla seyahat 
etme fırsatı bulabiliyorken, tatile gidenlerin %95’i Türkiye’de kalmayı tercih ediyorlar. 
Erken rezervasyon kampanyalarına rağmen tatilcilerin önemli bir kısmı tatil programına 
son anda karar veriyor; araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı tatil planlarını tatile 
çıkmadan sadece 1-2 hafta önce yapıyor. Araştırma göre; tüketiciler bilgi toplamak, otel 
bulmak ve fiyat karşılaştırması yapmak için interneti çok sık kullanıyorlar. Araştırmaya 
katılanların %80’i tatil planlarını yaparken inernette arama motorlarında araştırma 
yapıyor ve bu kişilerin yaklaşık üçte ikisi 3-5 farklı web sayfasını ziyaret etmeyi tercih 
ediyorlar (turizmdunyasi.com.tr, 2016). 

5.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Örneklemi 
Dünyada ve dolayısıyla Türkiye’de internet kullanan insan sayısı gittikçe 

artmaktadır (Internetlivestats.com, 2016). Türkiye’de otelde tatil yapma eğilimi de her 
geçen gün artmaktadır. 2009 yılında yapılan bir araştırmada otelde tatil yapma planı 
olanlar %18 iken (MasterIndex Araştırması, 2009), araştırmanın 2011 sürümünde bu 
oran %22’ye çıkmıştır (hurriyet.com.tr, 2011). Gerek TUİK gerekse Turizm 
Bakanlığı’na ait güncel verilere bakılacak olursa bu eğilimin yukarıya doğru olduğu 
görülmektedir (www.turizmdatabank.com/turizm-istatistikleri, 2016; 
www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri, 2016; www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072, 
2016). Türkiye’de internet kullanımı ve internetten alışveriş yapma oranı giderek 
artmaktadır ve benzer şekilde geleneksel tatil şekli olan aile/akraba ziyareti vb. şeylere 
turistik tesislerde tatil yapma eğilimi de giderek eklenmektedir. 

Çalışma ile kişilerin tatil paketi, konaklama ya da seyahat bileti satın alırken 
interneti ne oranda kullandıkları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların tatil 
paketi satın alırken interneti ne oranda kullandıklarının yanı sıra bu satın almaları 
yaparken otelin web sayfasını mı yoksa çevrimiçi seyahat acentelerini mı kullandıkları 
belirlenecektir. Çevrimiçi seyahat acentelerinin neden tercih edildiği de araştırma 
kapsamında yer almaktadır. Çalışma buna ilaveten gelişmekte olan çevrimiçi seyahat 
acenteleri pazarındaki tercihler hakkında bilgi sağlayacaktır. 

Araştırma örneklemi olarak Niksar Sosyal/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
akademik ve idari çalışanları seçilmiştir. Toplam 51 çalışanın 47’si araştırmaya katılmış 
ve anketleri doldurmuştur. Örneklem sayısı %95 güvenirlikte ve 0.05 hata toleransı 
düzeyinde yeterli kabul edilmektedir (Bartlett, Kotrlik ve Higgins, 2001, s. 46). 

5.2. Araştırma Yöntemi 
Araştırma kapsamında, kolayda örneklem yöntemi ile belirlenen kişilere tatil 

paketi, ulaşım bileti satın alırken internet kullanımı hakkında soruların bulunduğu anket 
uygulanmıştır. Anket soruları, ulusal ve uluslararası yazın taranarak hazırlanmıştır 
(Agag & El-Masry, 2016; Bogdanovych, Berger, Simoff, & Sierra, 2006; Law & Wong, 
2003; Sarı & Kozak, 2005). Ankette demografik sorular dahil olmak üzere 14 soru 
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bulunmaktadır. Anket çalışmasına katılanların yıllık gelirlerinin yılda bir kez en azından 
ucuz sayılabilecek bir turizm paketini satın alabilecekleri düzeyde olduğu 
düşünüldüğünden gelir faktörüne ankette değinilmemiştir. 

Ankette çevrimiçi seyahat acenteleri ile ilgili sorulara ek olarak, cinsiyet, eğitim 
durumu gibi demografik sorulara da yer verilmiştir. Katılımcılardan En son satın 
aldığınız tatil paketini hangi yolla satın aldınız? Sorusuna İnternet olarak cevap 
verenlere bununla ilgili devam soruları sorulurken, Almadım ve Acente Şubesi (Yüzyüze 
Satış) olarak cevap veren kişilere bu sorular sorulmamıştır. 

Örneklemden anket yoluyla elde edilen veri kategorik özellikte olduğu için 
parametrik olmayan testler uygulanmıştır. Bu bağlamda istatistiksel analiz olarak, iki 
süreksiz değişken arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığını belirlemek için ki-kare 
testi (chi-square analysis) kullanılmıştır (Tabachnick ve Fidell, 2013, s. 58). Analizler 
IBM SPSS v.23 ile yapılmıştır5. 

6. Bulgular 
Katılımcılar cinsiyet, yaş, eğitim durumlarına göre gruplandırılmıştır. 

Katılımcıların yaş ve eğitim durumlarına göre gruplandırılması Tablo 1’de 
verilmektedir. Buna göre, katılımcıların büyük çoğunluğu 30-36 yaş aralığında 
bulunmaktadır. Erkeklerin %44,7’si, bayanların ise %45,8’i bu yaş aralığında 
bulunmaktadır. Eğitim durumuna bakıldığında erkeklerin %60,5’i, bayanların ise 
%50’si lisansüstü düzeyindedir.  

Tablo 1: Örnekleme Ait Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Dağılımları	  

 Cinsiyet Toplam 
 Erkek Bayan   
 n % n % n % 

Yaş 38 79,2 10 20,8 48 100 
23-29 12 31,6 1 27,1 13 27,1 
30-36 17 44,7 5 45,8 22 45,8 
37-43 2 5,3 1 6,3 3 6,3 
44-50 6 15,8 2 16,7 8 16,7 
58+ 1 2,6 1 4,2 2 4,2 
Eğitim Durumu       
Lise 2 5,3 1 10 3 6,3 
Önlisans 7 18,4 3 30 10 20,8 
Lisans 6 15,8 1 10 7 14,6 
Lisansüstü 23 60,5 5 50 28 58,3 

Katılımcıların internet üzerinden tatil paketi veya konaklama alıp almadıklarına 
ilişkin görüşlerinde cinsiyet, yaş, eğitim ve günlük internet kullanım oranlarına göre 
anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır.  

Örneklem verileri üzerinde yapılan analiz sonucunda örnekleme ilişkin cinsiyet, 
yaş, eğitim durumu ile internetten tatil paketi veya konaklama alıp almamalarına ilişkin 
istatistikler ve ki-kare testi sonuçları Tablo 2’de verilmektedir. 

 

                                                
5 Bkz. http://www-01.ibm.com/software/tr/analytics/spss/ 



 
 

M. Keskinkılıç – Y. Ağca – E. Karaman 8/4 (2016) 445-472  
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

458 

Tablo 2: Cinsiyet, Yaş ve Eğitim Durumuna Göre İnternet Üzerinden Tatil Paketi 
veya Konaklama Satın Alma Ki-Kare Puanlarının Dağılımı (χ2, s.d, P Değerleri, 

n=47) 

 İnternetten hiç tatil paketi veya 
konaklama satın aldınız mı?    

Cinsiyet Evet Hayır Toplam χ2 S.D P 

Erkek Gözlenen 21 16 37 

0,888 1  
0,346 

Beklenen 19,7 17,3 37 

Bayan Gözlenen 4 6 10 
Beklenen 5,3 4,7 10 

Yaş Evet Hayır Toplam χ2 S.D P 

23-29 Gözlenen 4 9 13 

8,789 4 0,067 

Beklenen 6,9 6,1 13 

30-36 Gözlenen 16 6 22 
Beklenen 11,7 10,3 22 

37-43 Gözlenen 1 2 3 
Beklenen 1,6 1,4 3 

44-50 Gözlenen 4 3 7 
Beklenen 3,7 3,3 7 

58+ Gözlenen 0 2 2 
Beklenen 1,1 0,9 2 

Eğitim Evet Hayır Toplam χ2 S.D P 

Lise Gözlenen 1 2 3 

14,267 3 0,003 

Beklenen 1,6 1,4 3 

Önlisans Gözlenen 1 9 10 
Beklenen 5,3 4,7 10 

Lisans Gözlenen 2 4 6 
Beklenen 3,2 2,8 6 

Lisansüstü Gözlenen 21 7 28 
Beklenen 14,9 13,1 28 

Cinsiyet ile internet üzerinden tatil paketi veya konaklama satın alma arasında bir 
ilişki olup olmadığını test etmek için uygulanan ki-kare sonuçlarına göre bu iki 
değişken arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki yoktur (χ2(1)=0,888;p>0,05). 
Benzer şekilde katılımcıların yaşları ile internetten tatil paketi satın almaları arasında 
istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki görülmemiştir (χ2(4)=8,879;p>0,05). Bunların aksine 
katılımcıların eğitim durumları ile internet kullanarak tatil paketi satın almaları arasında 
anlamlı bir ilişki görülmektedir (χ2(3)=14,267;p<0,05).  

Katılımcıların internetten tatil paketi veya konaklama satın almaları ile günlük 
internet kullanım oranları arasındaki ilişkiye ait ki-kare analizi sonuçları ve bazı 
istatistiki veriler Tablo 3’de verilmektedir. 
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Tablo 3: Katılımcıların Günlük İnternet Kullanım Oranlarına Göre İnternet 
Üzerinden Tatil Paketi veya Konaklama Satın Alma Ki-Kare Puanlarının Dağılımı 

(χ2, s.d, P Değerleri, n=47) 

 İnternetten hiç tatil paketi veya 
konaklama satın aldınız mı?    

İnternet kullanım sıklığı Evet Hayır Toplam χ2 S.D P 

1 Saatten az Gözlenen 2 4 6 

5,274 3 0,153 

Beklenen 3,2 2,8 6 

1-3 Saat Gözlenen 16 8 24 
Beklenen 12,8 11,2 24 

3-6 Saat Gözlenen 2 6 8 
Beklenen 4,3 3,7 8 

6 Saatten 
fazla 

Gözlenen 5 4 9 
Beklenen 4,8 4,2 9 

Sonuçlara göre katılımcıların günde ne kadar internet kullandıkları ile internetten 
tatil paketi veya konaklama satın almaları arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
görülmemektedir (χ2(3)=5,274;p>0,05). 

İnternet üzerinden tatil paketi satın almış olan katılımcılara bunun en son otelin 
web sayası üzerinden mi yoksa çevrimiçi seyahat acenteleri üzerinden mi olduğuna dair 
soru yöneltilmiştir. Verilen cevaplara göre yapılan ki-kare testi sonuçları ve bazı 
istatistiki veriler tablo 4’te verilmektedir. 

Tablo 4: Katılımcıların Otelin Web Sitesi ve Çevrimiçi Seyahat Acentesi 
Kullanımlarına İlişkin Ki-Kare Puanlarının Dağılımı (χ2, s.d, P Değerleri, n=47) 
İnternetten tatil paketi satın alırken otelin web sayfasını mı kullandınız? Yoksa 
booking.com, tatilsepeti.com, etstur.com, expedia.com gibi çevrimiçi seyahat 

acentelerini mı kullandınız?  

Cinsiyet 
Otelin 
Web 

Sayfası 

Çevrimiçi 
Seyahat 
Acentesi 

Toplam χ2 S.D P 

 n % n % n % 

3,144 1 0,76 Erkek 6 24 15 60 21 84 
Bayan 3 12 1 4 4 16 

Toplam 9 36 16 64 25 100 

Buna göre internet üzerinden tatil paketi satın alan toplam 25 kişinin 9’u yani 
%36’sı otelin web sitesini kullanmışken 16 kişi yani %64’ü çevrimiçi seyahat 
acentelerini tercih etmiştir. Cinsiyete göre bunun anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğine bakıldığında ise, istatistiki olarak anlamlı bir ilişki görülmemektedir 
(χ2(1)=3,144;p>0,05). 

Katılımcılara tatil paketi ve konaklama satın alırken neden interneti tercih 
ettiklerine dair birden çok seçeneği seçebilecekleri bir soru yöneltilmiştir. Tercihlerini 
perakendeci seyahat acenteleri yerine internetten yana kullanan toplam 25 kişiye ait, 6 
seçenekten seçmiş oldukları 70 cevabın dağılımları ve oranları Tablo 5’de 
verilmektedir. 
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Tablo 5: Katılımcıların Tatil Paketi veya Konaklama Satın Alırken Neden 
İnterneti Tercih Ettiklerine İlişkin Dağılımlar ( n=25) 

Tatil paketi veya konaklama satın alırken 
neden interneti tercih edersiniz? 

Cevaplar Toplam İçerisindeki 
Oran (%) n % 

Kolay Erişim 11 15,7 44 
Daha Ucuz 9 12,9 36 
Detaylı Bilgi 15 21,4 60 
Güvenilir 3 4,3 12 
Kullanıcı Yorumları 16 22,9 64 
Fiyat Karşılaştırabilme 16 22,9 64 
Toplam 70 100  

Görüldüğü üzere en yüksek oranlara sahip olan seçenekler %22,9 ile kullanıcı 
yorumları ve fiyat karşılaştırabilme olmuştur. Bu her iki seçeneğin toplam içerisindeki 
oranı %64’tür. Yani tatil paketi ya da konaklama satın alırken interneti tercih edenlerin 
%64’ü bu sitelerin sahip oldukları kullanıcı yorumları ve fiyat karşılaştırabilme 
sistemleri nedeniyle tercihlerini bu yönde kullanmaktadırlar. Katılımcıların yine büyük 
bir kısmı (%60) detaylı bilgi edinebildikleri için bu sistemleri tercih etmektedirler. En 
düşük oran da güvenilirlikte görülmektedir. Buna göre katılımcıların sadece %12’si 
güvenilir oldukları için çevrimiçi seyahat acentelerini ya da otel web sitelerini paket tur 
ya da konaklama satın almak için kullanmaktadırlar. 

Benzer bir soru internette otobüs ve bilet satın alımı ile ilgili olarak sorulmuştur. 
İnternetten otobüs ve uçak bileti satın aldığını belirten katılımcılara internetten bilet 
satın alırken neden büro yerine interneti tercih ettiklerine dair soru yöneltilmiştir. 
Toplam 36 kişi internetten otobüs veya uçak bileti aldığını belirtmiştir. Nedenine ilişkin 
verilen cevaplara ilişkin dağılımlar ve oranlar Tablo 6’da verilmektedir. 

Tablo 6: Katılımcıların Otobüs ve Uçak Bileti Satın Alırken Neden İnterneti 
Tercih Ettiklerine İlişkin Dağılımlar ( n=36) 

Otobüs veya uçak bileti satın alırken 
neden interneti tercih edersiniz? 

Cevaplar Toplam İçerisindeki 
Oran (%) n % 

Kolay Erişim 33 37,5 91,7 
Daha Ucuz 11 12,5 30,6 
Detaylı Bilgi 9 10,2 25 
Güvenilir 6 6,8 16,7 
Kullanıcı Yorumları 6 6,8 16,7 
Fiyat Karşılaştırabilme 23 26,1 63,9 
Toplam 88 100  

Sonuçlara bakıldığında internetten otobüs veya uçak bileti satın alırken internetin 
tercih edilmesinin nedenlerinin internetten tatil paketi veya konaklama satın alma ile 
farklı dağıldığı görülmektedir. Bu soruyu cevaplayanların %91,7’si bunun nedeninin 
kolay erişim olduğunu belirtmiştir. Özellikle akıllı telefonların gelişmesi ile birlikte 
çeşitli uygulamalar veya web tarayıcıları üzerinden kolaylıkla ulaşım bileti satın 
alınabilmektedir. Bu sorudaki en çok tercih edilen bir diğer seçenek ise fiyat 
karşılaştırabilme olmuştur (%63,9). En düşük oranlara ise kullanıcı yorumları ve 
güvenilirlik seçenekleri sahiptir. Kullanıcı yorumları seçeneği internet üzerinden tatil 
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paketi veya konaklama satın almayı önemli tercih nedenlerinden biriyken; otobüs ve 
uçak bileti satın almada bu seçenek çok önemli bir tercih nedeni değildir. 

Katılımcıların internet üzerinden otobüs veya uçak bileti alıp almadıklarına 
ilişkin görüşlerinde cinsiyet, yaş, eğitim ve günlük internet kullanım oranlarına göre 
anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır.  

Örneklem verileri üzerinde yapılan analiz sonucunda örnekleme ilişkin cinsiyet, 
yaş, eğitim durumu ile internetten otobüs veya uçak bileti alıp almamalarına ilişkin 
istatistikler ve ki-kare testi sonuçları Tablo 7’de verilmektedir. 
Tablo 7: Cinsiyet, Yaş ve Eğitim Durumuna Göre İnternet Üzerinden Otobüs veya 
Uçak Bileti Satın Alma Ki-Kare Puanlarının Dağılımı (χ2, s.d, P Değerleri, n=47) 

 İnternetten hiç tatil paketi 
konaklama satın aldınız mı?    

Cinsiyet Evet Hayır Toplam χ2 S.D P 

Erkek Gözlenen 29 9 37 

0,168 1 0,483 Beklenen 28,5 9,5 37 

Bayan Gözlenen 7 3 10 
Beklenen 7,5 2,5 10 

Yaş Evet Hayır Toplam χ2 S.D P 

23-29 Gözlenen 10 3 13 

16,379 4 0,003 

Beklenen 9,8 3,3 13 

30-36 Gözlenen 21 1 22 
Beklenen 16,5 5,5 22 

37-43 Gözlenen 1 2 3 
Beklenen 2,3 0,8 3 

44-50 Gözlenen 4 4 8 
Beklenen 6 2 8 

58+ Gözlenen 0 2 2 
Beklenen 1,5 0,5 2 

Eğitim Evet Hayır Toplam χ2 S.D P 

Lise Gözlenen 1 2 3 

23,530 3 0,001 

Beklenen 2,3 0,8 3 

Önlisans Gözlenen 7 3 10 
Beklenen 7,5 2,5 10 

Lisans Gözlenen 1 6 6 
Beklenen 5,3 1,8 6 

Lisansüstü Gözlenen 27 1 28 
Beklenen 21 7,0 28 

Cinsiyet ile internet üzerinden otobüs veya uçak bileti satın alma arasında bir ilişki 
olup olmadığını test etmek için uygulanan ki-kare sonuçlarına göre bu iki değişken 
arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki yoktur (χ2(1)=0,168;p>0,05). 

Katılımcıların yaşları ile internet üzerinden otobüs veya uçak bileti satın almaları 
arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki görülmektedir (χ2(4)=16,379;p<0,05). 
Sonuçlara göre katılımcıların internet üzerinden otobüs veya uçak bileti satın 
almalarında yaş önemli bir faktördür. İnternet üzerinden otobüs veya uçak bileti satın 
alanların yaklaşık %86’sı 23-36 yaş aralığında bulunmaktadır. 
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Katılımcıların eğitim durumları ile internet üzerinden otobüs veya uçak bileti satın 
almaları arasında anlamlı bir ilişki görülmektedir (χ2(3)=23,530;p<0,05). İnternet 
üzerinden tatil paketi veya konaklama satın alma tercihine benzer şekilde internet 
üzerinden otobüs veya uçak bileti satın alma ile eğitim durumu arasında anlamlı bir 
ilişki görülmektedir.  

Katılımcıların internetten otobüs veya uçak bileti satın alıp almamaları ile günlük 
internet kullanım oranları arasındaki ilişkiye ait ki-kare analizi sonuçları ve bazı 
istatistiki veriler Tablo 8’de verilmektedir. 

Tablo 8: Katılımcıların Günlük İnternet Kullanım Oranlarına Göre İnternet 
Üzerinden Otobüs veya Uçak Bileti Satın Alma Ki-Kare Puanlarının Dağılımı (χ2, 

s.d, P Değerleri, n=48) 

 
Uçak ve Otobüs gibi yolculuk bileti 

satın alırken interneti kullanır 
mısınız? 

   

İnternet kullanım sıklığı Evet Hayır Toplam χ2 S.D P 

1 Saatten az Gözlenen 4 2 6 

12,444 3 0,006 

Beklenen 4,5 1,5 6 

1-3 Saat Gözlenen 20 4 24 
Beklenen 18 6 24 

3-6 Saat Gözlenen 3 6 9 
Beklenen 6,8 2,3 9 

6 Saatten 
fazla 

Gözlenen 9 0 9 
Beklenen 6,8 2,3 9 

Sonuçlara göre katılımcıların günlük internet kullanım oranları ile internet 
üzerinden otobüs veya uçak bileti satın almaları arasında anlamlı bir ilişki 
görülmektedir (χ2(3)=12,444;p<0,05). Bu soruya günde 6 Saatten fazla internete 
girenlerin hepsi evet yanıtını vermiştir. İkinci en yüksek oran 1-3 saat arası internete 
girenlerde görülmektedir. Onların oranı ise %83,3’tür. 

7. Sonuç ve Tartışma 
Bu çalışma ile çevrimiçi seyahat acenteleri ve bunların neden tercih edildiği 

araştırılmıştır. Bu kapsamda yazın taranarak, çevrimiçi seyahat acentelerinin turizmin 
yapısı üzerinde yapmış olduğu değişimler ve tüketicilerin satın alma tercihlerinde 
interneti kullanım eğilimlerindeki nedenler vurgulanmıştır. 

Tüketicilerin tatil paketi, konaklama veya otobüs ya da uçak bileti satın alırken 
neden çevrimiçi satın alma kanalını tercih ettiklerini saptamak için yazın doğrultusunda 
bir anket hazırlanmış ve sonuçlar analiz edilerek yorumlanmıştır. 

Çıkan sonuçlar, internet üzerinden tatil paketi veya konaklama satın alıp almama 
ile eğitim durumu arasındaki ilişkinin istatistiki açıdan anlamlı olduğunu göstermektedir 
(χ2(3)=14,267;p<0,05). İnternet üzerinden tatil paketi satın alıp almama değişkeni ile 
cinsiyet (χ2(1)=0,888;p>0,05), yaş (χ2(4)=8,879;p>0,05) değişkenleri arasındaki 
ilişkinin istatistiki açıdan anlamlı olmadığı görülmüştür. 

Katılımcıların internet üzerinden tatil paketi veya konaklama satın alma tercih 
nedenlerine bakıldığında, en yüksek oranlara sahip olan seçeneklerin %22,9 ile kullanıcı 
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yorumları ve fiyat karşılaştırabilme olduğu görülmüştür. Bu tercihte en düşük oranın da 
güvenilirlikte olduğu saptanmıştır. 

Katılımcıların otobüs veya uçak bileti satın alırken interneti kullanıp 
kullanmamaları ile cinsiyet, yaş ve eğitim durumu arasındaki ilişkilere bakıldığında, 
cinsiyetin bu değişken ile arasında anlamlı bir ilişkiye sahip olmadığı görülmektedir 
(χ2(1)=0,168;p>0,05). Bunun tersi olarak katılımcıların yaşları ile internet üzerinden 
otobüs veya uçak bileti satın almaları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki 
görülmektedir (χ2(4)=16,379;p<0,05). Buna göre, internet üzerinden otobüs veya uçak 
bileti satın alanların yaklaşık %86’sı 23-36 yaş aralığında bulunmaktadır. Genç nüfusun 
internet ile daha ilgili olması burada ön plana çıkmaktadır (Law R. , Leung, Lo, Leung 
ve Fong, 2015, s. 445). 

Katılımcıların eğitim durumları ile internet üzerinden otobüs veya uçak bileti satın 
almaları arasında anlamlı bir ilişki görülmektedir (χ2(3)=23,530;p<0,05). İnternet 
üzerinden tatil paketi veya konaklama satın alma tercihine benzer şekilde internet 
üzerinden otobüs veya uçak bileti satın alma ile eğitim durumu arasında anlamlı bir 
ilişki görülmektedir.  

Katılımcıların internet üzerinden otobüs veya uçak bileti almalarında tercih nedeni 
olan değişkenler, kolay erişim (soruyu cevaplayanların %91,7) ve fiyat karşılaştırabilme 
olmuştur (soruyu cevaplayanların %63,9’sı). 

Katılımcıların günlük olarak internette geçirdikleri vakit ile internetten tatil paketi 
veya yolculuk bileti satın almaları arasındaki ilişkiye bakıldığında, internetten tatil 
paketi veya konaklama ile bu değişken arasında bir ilişki görülmemekteyken 
(χ2(3)=5,274;p>0,05), internetten otobüs veya uçak bileti satın alma arasında anlamlı 
bir ilişki görülmektedir (χ2(3)=12,444;p<0,05). 

Araştırmanın geliştirilmesi için çeşitli sınırlılıkları ortadan kaldırmak 
gerekmektedir. Bunların başında daha büyük ve çeşitli sosyo-demografik özelliklere 
sahip bir örnekleme yapılması gelmektedir. Çevrimiçi seyahat acentelerinin tercih 
edilmesinde gelir durumu, ikamet edilen coğrafi konum, çalışma durumu, iş yoğunluğu, 
birlikte seyahat edilen kişi sayısı, fiyatlar gibi diğer başka faktörlerinde 
değerlendirilmesi yeni yapılacak çalışmaların sınırlılıklarını azaltacaktır.  

Sonuç olarak bu çalışmada belli sınırlılıklar çerçevesinde internetin, turizm bilgi 
sistemlerinin ve çevrimiçi seyahat acentelerinin turizm dağıtım kanalları üzerindeki 
etkisi ile müşterilerin turizm ürün ve hizmetlerini otellerin web sitelerinden mi yoksa 
çevrimiçi seyahat acentelerinden mi satın aldıkları; cinsiyet, yaş, eğitim, günlük internet 
kullanımı faktörlerine ve internet kullanım nedenlerine bağlı olarak, ki-kare testleri ile 
genel hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. 
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Extensive Summary 

Introduction 

To put on sale a product or service, and deliver it to the consumer process is 
called as distribution systems (Hudson, 2008, s. 218). In traditional tourism distribution 
systems, customers go to travel agencies and look for possible pull offs and services that 
they want to take a vocation from printed catalogues.    

Innovations like the Internet emerging in the information age make serious 
changes in almost all sectors. There are important changes in tourism sector as well. 
Web sites called online travel agencies (OTAs), for example, enable customer to 
purchase vocation packages and tourism services via the Internet. This radical change 
also significantly alters tourism distribution systems and brings about emerging of huge 
OTAs like TripAdvisor.com and booking.com offering world-wide vocational services 
(Coldwell, 2016).  In this study, it is aimed to investigate OTAs preferences, utilization 
ratio of OTAs and why customers prefer OTAs for vocational services.  

Tourism, Internet and Information Systems  
Tourism is a temporary accommodation for individuals consuming goods and 

services produced by tourism establishments, providing that they are not to sit on 
generating revenue and not to make the establishment as a permanent accommodation 
(Usta, 2009, s. 7; Hall ve Lew, 2009, s. 5-7). Tourism is one of the most important 
sector. 10% of labor in the world is employed in tourism sector. Similarly, the ratio of 
tourism in GDP is approximately 10 % (Sezgin, 2015). Tourism is an important sector 
to pay attention for almost all countries because of its effect on deficit balance and 
generating employment.  

Internet is a world-wide systematic computer network which enable individuals to 
access, share and also trade with the communities (facebook.com, etstur.com, vb.) and 
virtual structures composed of variety digital resources of institutional goods and 
services in addition to personal data, information and documents.  

Information systems (IS) collect organizational data according to the business 
routines defined by the organization, process the data and generate reports for 
supporting decision making process. Information systems composed of four main 
components. These are computers (operating systems, software and hardware), network 
and Internets, information system software and procedures. From this point, systems 
developed for supporting tourism organizations’ decision making processes are called 
tourism information systems.   
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Aim, Justification and Sample of the Study 

In this study it is aimed to investigate at which rate individuals use Internet for 
purchasing vocational packages, accommodation and excursion tickets. In addition, it is 
also investigated at which rate customer use the establishment web site instead of 
OTAs.  That is, why individuals prefer OTAs is also in the scope of the study. The 
result of the study also indicates preferences about the new OTAs.  

Research Method 

Since the data collected form the participants shows categorical characteristics, 
non-parametric statistical tests were employed. In this context, chi-square analysis was 
used to determine whether the difference between the two discrete variables is 
statistically significant or not (Tabachnick ve Fidell, 2013, s. 58). IBM SPSS v.23 was 
used for statistical analysis.   

Findings 

According to the findings, there is a statistically significant relationship between 
purchasing vocation packages – accommodation via internet and education level 
(χ2(3)=14,267;p<0,05).  However, there is no statistically significant relationship 
between age (χ2(4)=8,879;p>0,05)  and sexuality (χ2(1)=0,888;p>0,05).  

In terms of motivation of customers to prefer purchasing vocation packages – 
accommodation via internet, user comments and price comparison have the greatest 
impact on customer preferences (22,9 %). On the other hand, confidence has the lowest 
impact on customer preferences.     

With respect to the relationship between whether the participants use internet for 
purchasing bus and flight ticket or not and demographic information (sex, age, 
education level), there is no statistically significant relationship between sex and 
purchasing ticket preference (χ2(1)=0,168;p>0,05). On the contrary, there is a 
statistically significant relationship between purchasing ticket via internet and age 
((χ2(4)=16,379;p<0,05).  

Accordingly, 86% of participants purchasing ticket via internet are aged between 
23 and 36. This may be because of the fact that young population come into prominence 
in terms of internet use (Law R., Leung, Lo, Leung ve Fong, 2015, s. 445).  

There is also statistically significant relationship between education level and 
ticket purchasing preference ((χ2(3)=23,530;p<0,05). This is also the case for 
purchasing vocation packages – accommodation via internet. What motivate the 
participants to buy tickets via internet may be explained by easy access (91,7 % of 
participants) and price comparison (63,9% participants).  

According to finding, there is no relationship between participants’ internet use 
habit and purchasing vocation packages – accommodation via internet. That is, using 
internet more or less does not affect vocation packages – accommodation purchasing 
behavior (χ2(3)=5,274;p>0,05). However, internet use habit has statistically significant 
relation with purchasing ticket behavior (χ2(3)=12,444;p<0,05).  

Suggestions 
In order to improve the study, limitations should be eliminated as is for all 

researches. For example, different socio-demographic groups can be included to 
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increase the generalizability of the study.  Moreover, including different variables such 
as; geographic location, employment status, profession, number of traveler and prices 
may reduce limitations’ effects on future studies.  

Discussion and Conclusion  
In conclusion, the effect of Internet on tourism information systems and online 

tourism agencies was explained in this study. To do so; sex, age, education level, 
internet use habits were defined as factors that can affect purchasing behavior of 
customers.  Chi-square analysis was employed to understand customers’ purchasing 
vocation packages- accommodation and travel tickets preferences. Results show that 
age, education level and internet use habits affect ticket purchasing behavior. Education 
level also important factor for purchasing vocation packages via Internet. Price 
comparison, customer comments and easy access are the main reasons of using OTAs.  
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Özet 
Bu çalışma, teknoloji ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi AK içsel büyüme 

modeli çerçevesinde AB-28 ülkeleri için ve 1990-2014 yıllarına ilişkin olarak 
incelemeyi amaçlamaktadır. Teknoloji değişkeni yerine internet kullanıcı sayısı ve 
bilimsel ve teknik makale sayısı vekil değişken olarak kullanılmıştır. Uygulamada panel 
birim-kök, eşbütünleşme, Granger nedensellik yaklaşımı ve vektör hata düzeltme 
modelinden yararlanılmıştır. Nedensellik ilişkisi tüm örneklem ve her bir ülke için tek 
tek olmak üzere kısa ve uzun dönem için incelenmiştir. Uygulama sonuçları; AB-28 
ülkelerinde brüt sermaye oluşumu ve internet kullanıcı sayısından ekonomik büyümeye 
doğru kısa dönemde pozitif nedensellik ilişkisi olduğunu, uzun dönemde ise nedensellik 
ilişkisi bulunmadığını göstermiştir. Ülke bazında ise Kıbrıs, Danimarka, Litvanya, 
Letonya, Estonya, Slovenya, Malta, Lüksemburg, İsveç ve Polonya’nın hem kısa hem 
de uzun dönemde, İsveç’in ise sadece uzun dönemde makale sayısı ve internet kullanıcı 
sayısından ekonomik büyümeye doğru pozitif yönlü nedensellik ilişkisi taşıdığı 
görülmüştür. AB-28 ülkelerinde, internet kullanımı ve bilimsel yayını teşvik edici 
politikalar büyümeyi destekleyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi 
Abstract 

This study aims to investigate relation between technology and economic growth 
for EU-28 countries. The period of analysis covers from 1990 to 2014. It was used 
economic growth, gross capital formation, interner users and scientific and technical 
article variables to estimate AK endogeneous growth model. In our study, panel unit-
root, panel cointegration, panel Granger causality and vector error correction model was 
applied. The results of panel Granger causality represent that the impact of gross capital 
formation and internet users on economic growth is positive and statistically significant 
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in short-term and there is no Granger causality between variables in long-term. Cyprus, 
Denmark, Lithuania and Poland have Granger causality from scientific and technical 
journal article and internet usage to economic growth in short and long term. Sweden 
has Granger causality from scientific and technical journal article and internet usage to 
economic growth in only long term. Increasing internet usage policies implemented in 
EU-28 countries should promote economic growth.  
Keywords: Technology, Economic Growth, Panel Data Analysis 

Giriş 
Günümüzde ülkelerin uluslararası alandaki rekabet gücünü belirleyen en önemli 

faktör; teknolojik kapasitedir. İçsel büyüme teorilerinden Rebelo (1991) çalışmasında 
da teknolojik gelişmenin ekonomik büyümeye hız kazandırılabileceği görüşü 
savunulmaktadır. Bu bağlamda; AB-28 ülkelerinde ekonomik büyüme ve teknoloji 
arasındaki ilişki Rebelo (1991) tarafından ortaya konan AK içsel büyüme modelinden 
yola çıkılarak incelenecek olup, teknoloji değişkeni için Mussa (2000) tarafından 
önerilen internet kullanımı ve Han (2007) tarafından önerilen bilimsel ve teknik makale 
sayısı vekil değişkenleri kullanılmıştır.   

Avrupa Birliği, bilgi teknolojileri alanında bir dizi eylem planı hayata geçirmiştir. 
2000 yılında kabul edilen e-Avrupa 2002 eylem planı; ucuz, hızlı ve güvenli internet, 
internet kullanımının teşvik edilmesi, insan kaynağına yatırım konularını içermektedir. 
Böylece, tüm işyeri ve okullara internet erişimi sağlanmış, internet erişimine sahip 
hanehalkı sayısı önemli ölçüde artırılmıştır. 2002’de kabul edilen e-Avrupa 2005 Eylem 
Planı; e-devlet, e-eğitim, e-sağlık, e-iş, genişbant erişimi ve güvenli bilgi altyapısını 
içermektedir. Bu planın tamamlanmasının ardından “i2010: Büyüme ve İstihdam için 
Avrupa Bilgi Toplumu Stratejisi” kabul edilmiştir. Bu strateji; tek Avrupa bilgi alanı, 
yenilikçilik ve AR-GE’ye yatırım, kapsayıcı Avrupa bilgi toplumu başlıklarından 
oluşmaktadır. Söz konusu eylem planlarının hayata geçmesi sonucunda internet 
kullanıcı sayısında önemli artışlar yaşanmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinin 100 kişi 
başına düşen internet kullanıcı sayısı 2000 yılında ortalama 20 iken, bu sayı 2014 
yılında %290’lık bir artışla 78’e yükselmiştir. Aynı dönemde dünya genelinde 100 kişi 
başına düşen internet kullanıcı sayısı 7’den 40’a %471 büyümüştür.  

Bilimsel ve teknik makale sayısına bakıldığında; Avrupa Birliği’nde üretilen 
bilimsel ve teknik makale sayısının 2000 yılında 447.790 iken 2014’de 605.535 
yükselerek sadece %35 oranında arttığı gözlenmiştir. Bu artış, aynı dönemde dünya 
genelinde üretilen makale sayısındaki %124’lük büyümenin oldukça altındadır. 2013 
yılında dünya genelinde yayınlanmış makale sayısı içindeki paylar bakımından Doğu 
Asya ve Pasifik %32, AB %28, Kuzey Amerika %22 ile başı çekmektedir. Ülke bazında 
ise  %18,9 ile ABD ilk sırada yer alırken, ardından %18.4 ile Çin gelmektedir. Grafik 
1’den de görülebileceği üzere Kuzey Amerika ülkelerinde dünya makale üretiminden 
alınan pay 1990 sonrasında düşüş trendine girerek %45’lerden %22’lere kadar 
gerilemiştir. Bu gerileme trendi AB ülkelerinde ise hafif düzeyde gözlenmiş, 2000’li 
yıllarda %35 olan pay 2013’te %28’lere gerilemiştir.  
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Grafik 1: Bazı Bölge ve Ülkelerin Dünya Bilimsel ve Teknik Makale Üretimindeki 
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Kaynak: Dünya Bankası, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-
indicators. 

Teoride teknolojik gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini inceleyen 
çok sayıda çalışma mevcuttur. Bunlar arasında, Rebelo (1991) tarafından ortaya konan 
AK içsel büyüme modeli teknoloji gelişmenin ekonomik büyümeye hız 
kazandırılabileceği görüşünü savunmaktadır.  

Bu çalışmada, AB-28 ülkelerinde teknoloji ve ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkinin AK modeli çerçevesinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Veri seti 1990-2014 
dönemi yıllık verilerini kapsamaktadır. Teknoloji değişkeni yerine internet kullanıcı 
sayısı ve bilimsel ve teknik makale sayısı vekil değişkenleri kullanılmıştır. Ekonometrik 
analiz aşamasında panel birim-kök, panel eşbütünleşme, panel Granger nedensellik ve 
panel vektör hata düzeltme modeli yaklaşımları uygulanmıştır. Bu çalışma, teknoloji ve 
ekonomik büyüme ilişkisini AK içsel büyüme modeli çerçevesinde inceleyerek 
literatüre farklı bir bakış açısı katacaktır.  

Çalışma, 2. bölüm literatür çalışması, 3. bölüm veri ve yöntem, 4. bölüm bulgular, 
5. bölüm sonuç ve tartışma şeklinde devam etmektedir. 

Teorik Çerçeve 
AK tipi üretim fonksiyonu Cobb–Douglas fonksiyonunun özel bir halidir. 

 
Cobb–Douglas fonksiyonunda Y, bir ekonomideki toplam üretimi, A, toplam faktör 
verimliliğini, K, sermayeyi, L, işgücünü, , sermayenin çıktı elastikiyetini 

göstermektedir.  olduğu durumda üretim fonksiyonu doğrusal olmaktadır. 



 
 

A. Pala 8/4 (2016) 473-487 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

476 

Rebelo (1991) tarafından ortaya konan AK içsel büyüme modeli;  

 
formunda olup; Y, ekonomik çıktıyı, A, teknoloji düzeyini, K, fiziksel ve beşeri 
sermaye birikimini göstermektedir.  

Bu fonksiyonda ekonomik sermaye birikimi ve ekonominin çıktı arasında 
doğrusal bir ilişkinin var olduğu varsayılmaktadır.  Rebelo (1991) ülkeler arasındaki 
farklı büyüme oranlarını politika farklılıklarına dayandıran bir model göstermiştir. Reel 
faiz oranı sabit olup, tüketim sabit bir oranda artmaktadır. Ekonomik büyümeyi 
belirleyen unsur tasarruf oranlarıdır. Tasarruf oranlarının artması daha yüksek büyüme 
oranlarına yol açmaktadır. AK modelinde teknolojik gelişme olmasa bile sermaye ve 
yatırım artışı ekonomik büyümeyi olumlu etkileyecektir.  

Literatür  
Ekonomik büyüme ve etkili faktörler üzerine literatürde sayısız çalışma 

bulunmakta, bu konu başta politika yapıcılar olmak üzere akademisyenlerin üzerinde 
durduğu en önemli başlıklardan biri olmaya devam etmektedir. Başlıca büyüme teorileri 
arasında Harrod (1939), Domar (1946), Solow (1956) ve Swan (1956) çalışmaları göze 
çarpmaktadır. Neo klasik büyüme modelinde üretim fonksiyonu ölçeğe göre azalan 
getiriye sahip olup teknoloji dışsal olarak kabul edilmektedir. Ancak, 90’lı yıllarda 
teknolojiyi içsel değişken olarak kabul eden çalışmalar yapılmıştır. İçsel büyüme 
teorileri arasında; Romer (1990), Rebelo (1991), Aghion ve Howitt (1992) ve Barro 
(1990) çalışmaları gelmektedir. İçsel büyüme modellerindeki öngörü, teknoloji 
alanındaki harcamaların artırılarak ekonomik büyümeye hız kazandırılabileceği 
yönündedir. Rebelo (1991) tarafından ortaya konan içsel büyüme modellerinden AK 
modelinde, A, ekonomideki teknoloji seviyesini etkileyecek tüm faktörleri, K ise 
ekonomideki sermaye birikimini temsil etmektedir.  

Teknoloji ve ekonomik büyüme ilişkisini incelemek üzere teknoloji yerine 
internet kullanıcı sayısı, bilimsel ve teknik makale sayısı ve benzer değişkenleri 
kullanan çok sayıda çalışma mevcuttur. Bunlardan Pohjola (1998) 1980’ler ve 
1990’ların başında ABD’de Bilgi Teknolojisi yatırımları ve ekonomi verimliliği 
arasında negatif ilişki bulmuştur. Schreyer (2000) G7 ülkeleri için bilgi ve iletişim 
teknolojileri harcamaları ile büyüme ilişkisini incelemiş, bilgi ve iletişim teknolojileri 
sermayesinin ekonomik büyümeye katkısının ABD için 0.4, Almanya, Fransa ve İtalya 
için ise 0.2 olduğunu bulmuştur. Bassanini vd. (2000) verimlilik ve ARGE harcamaları 
ilişkisini irdelemiş, yeni teknoloji ve özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
verimliliği olumlu etkilediğini göstermiştir. Jalavaa ve Pohjola (2002) 1990’larda 
ABD’deki ekonomik gelişme üzerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretimi ve 
kullanımı faktörlerinin etkili olduğunu ortaya koymuştur. Diğer yandan, çalışma, 
Finlandiya’da bilgi ve iletişim teknolojilerinden kaynaklanan büyüme artışının 
1990’ların başında %0.3’ten 1990’ların sonunda %0.7 seviyelerine yükseldiğini ortaya 
koymaktadır. Freund ve Weinhold (2004) internet ve ticaret arasındaki ilişkiyi panel ve 
yatay-kesit regresyonları ile incelemiş, internet alanındaki gelişmelerin ekonomik 
büyümeyi olumlu etkilediğini bulmuştur.  
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Tablo 1: İlgili Literatür Karşılaştırması 
 Dönem Ülkeler Değişkenler Yöntem Sonuç 

Pohjola (1998) 1980-1996 ABD Bilgi Teknolojisi 
Yatırımları 

- (-) 

Schreyer (2000) 1980-1996 G7 ülkeleri Bilgi ve iletişim 
teknolojileri  

- (+) 

Bassanini vd. (2000) 1985-1996 OECD 
ülkeleri 

Bilgi ve iletişim 
teknolojileri 

- (+) 

Jalavaa ve Pohjola 
(2002) 

1979-1996 ABD Bilgi ve iletişim 
teknolojileri 

- (+) 

Freund ve Weinhold 
(2004) 

1995-1999 56 ülke İnternet Yatay-kesit panel 
regresyonu 

(+) 

Noh ve Yoo (2008) 1995–2002 60 ülke İnternet 
 

Yatay-kesit panel 
regresyonu 

(-) 

Choi ve Yi (2009) 1991-2000 207 ülke İnternet (yatırım, 
kamu harcamaları 
ve enflasyonu) 

Yatay-kesit panel 
regresyonu 

(+) 

Choi (2010) 1990-2006 151 ülke İnternet Havuzlanmış 
EKK 

(+) 

Czernich vd. (2011) 1996-2007 OECD 
ülkeleri 

Genişbant altyapı 
çalışmaları 

Yapay değişken 
modeli  

(+) 

Jin ve Jin (2013) 1975-2003 33 ülke Akademik yayın 
sayısı 

Yatay-kesit 
regresyonu 

(+) 

Jaffe (2013) 1982-2010 85 ülke Yayın sayısı Ağaç kümeleme 
analizi 

(+) 

Gholizadeh vd. (2014) 1996-2011 Asya 
ülkeleri ve 
10 ülke 

Akademik yayın, 
internet 

Spearman 
korelasyon 
katsayısı 

(+) 

Noh ve Yoo (2008) internet ve gelir eşitsizliğinin ekonomik büyüme üzerindeki 
etkisini 60 ülke için incelemiş, internet edinmenin gelir eşitsizliği yüksek olan ülkelerde 
büyümeyi negatif etkilediğini göstermiştir. Choi ve Yi (2009) büyüme denkleminde 
yatırım, kamu harcamaları ve enflasyonu kontrol değişkeni olarak kullandığı durumda 
internetin ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve istatistiksel anlamlı bir etkiye sahip 
olduğunu göstermiştir. Choi (2010) 151 ülke için hizmet ticareti üzerinde internetin 
etkisini havuzlanmış EKK regresyonu, sabit etkiler modeli ve panel GMM kullanarak 
araştırmış, pozitif bir etki bulmuştur. Czernich vd. (2011) yüksek hızlı internet için 
yapılan genişbant altyapı çalışmalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 1996-
2007 dönemi için OECD ülkeleri üzerinde araştırmıştır. Çalışmada genişbant 
yaygınlığındaki %1’lik bir artışın yıllık kişi başına hasılada %0.9-1.5 oranında bir 
büyüme sağladığı ortaya konmuştur.  

Jin ve Jin (2013) temel bilimler ve mühendislik alanındaki akademik yayın 
sayısının ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve istatistiksel anlamlı bir etki yaptığını 
ortaya koymuştur.  Ekonomi ve işletme alanında yapılmış akademik yayın sayısı için ise 
bu etkinin daha küçük olduğu görülmüştür. Jaffe (2013) 1982-1992 dönemi için yayın 
sayısı ve kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 
Ağaç kümeleme analizinin kullanıldığı çalışmada temel bilimlerdeki araştırma yayın 
sayısının artırılarak Ortadoğu ülkelerinde hızlı bir ekonomik büyüme sağlanabileceğini 
ortaya koymuştur. Gholizadeh vd. (2014) 1996-2011 dönemi verilerini kullanarak, Asya 
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ülkeleri ve dünyanın önde gelen 10 ülkesi arasındaki akademik yayın verimliliğini 
karşılaştırmış; akademik yayın, internet kullanımı ve GSYİH arasındaki ilişkiyi 
incelemiştir. Uygulama için Spearman korelasyon katsayısı, Mann–Whitney U testi ve 
Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Sonuçta, akademik yayın, internet kullanımı ve 
GSYİH değişkenleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

Veri ve Yöntem 
Veri 
Bu çalışma AB-28 ülkeleri için yapılmış olup, 1990-2014 yıllarını kapsamaktadır. 

AB-28 ülkeleri; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, 
İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, 
Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İngiltere’den oluşmaktadır. Çalışmada teknoloji 
düzeyi için internet kullanıcı sayısı (100 kişi başına) ve bilimsel ve teknik makale 
sayısı; sermaye birikimi için brüt sermaye oluşumu (%, GSYİH); ekonomik büyüme 
için Gayri Safi Yurtiçi Milli Hasıla (GSYİH) büyümesi (yıllık, %) vekil değişken olarak 
kullanılmıştır. 

Tablo 2: Değişken Listesi 
Değişkenler Kodlar 
Gayri safi yurtiçi milli hasıla (GSYİH) büyümesi (yıllık, %) GDP 
İnternet kullanıcı sayısı (100 kişi başına) IUSE 
Bilimsel ve teknik makale sayısı ART 
Brüt sermaye oluşumu (% GSYİH) GCF 

 Çalışmada kullanılan vekil değişkenlerin  literatürdeki kullanımlarından bazıları 
şu şekildedir; Goss ve Phillips (2002) internet kullanımı değişkenini bilgi teknolojisi 
kabiliyeti için vekil değişken olarak kullanmıştır. İnternetin ekonomik rolünü inceleyen 
Freund ve Weinhold (2000) kablolu ve cep telefonları, bilgisayar ve genişbant gibi bilgi 
ve iletişim teknoloji araçlarını teknoloji yerine kullanmıştır. Mussa (2000) 100 kişi 
başına düşen internet kullanıcı sayısını, teknoloji kullanımı için vekil değişken olarak 
kullanmıştır. Asongu (2013) ve Dutz ve Dahlman (2007) çalışmalarında bilimsel ve 
teknik makale sayısı değişkeni yenilik değişkeni yerine vekil olarak kullanılmıştır. 
Campbell ve Agbiokoro (2014) bilimsel ve teknik dergileri teknoloji için vekil değişken 
olarak kullanmıştır. Han (2007) bilim ve teknolojiyi anlamak için bilimsel makale ve 
patent değişkenlerinin kullanılmasını önermiştir.  

Veriler Dünya Bankası’ndan derlenmiştir. Çalışmada yüksek serbestlik derecesi 
sağladığı, çoklu doğrusal bağlantıyı azaltması ve birçok ülkeyi birarada incelemeye 
fırsat vermesi bakımından panel veri yöntemi tercih edilmiştir.  

Yöntem 
Çalışmada Rebelo (1991) tarafından geliştirilen aşağıdaki AK modeli takip 

edilmiştir.  

 
Modelde A teknoloji düzeyini, K ise fiziksel ve beşeri sermayeyi göstermektedir. 

AK modeline dayanarak oluşturulan panel regresyon modeli aşağıdadır.  

      (2) 
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Her bir AB-28 ülkesi  i=1,…,N ile gösterilmektedir. 1990-2014 yılları ise t= 
1,….T ile ifade edilmektedir. GDP, GSYİH büyümesi (yıllık %); GCF, brüt sermaye 
oluşumu (% GSYİH); ART, bilimsel ve teknik makale sayısı, IUSE, internet kullanıcı 
sayısı, parametreler ve  hata terimini temsil etmektedir.  

Panel veri analizinde yatay-kesit bağımlılığının test edilmesi ve varlığı 
durumunda bu problemi dikkate alan eşbütünleşme ve birim-kök testlerinin kullanılması 
gerekmektedir. Bu sebeple ilk olarak yatay-kesit bağımlılığının olup olmadığı 
araştırılacaktır. Örneklemde N ve T’nin büyüklüklerine göre farklı yatay-kesit 
bağımlılığı testleri geliştirilmiştir. Çalışmada, N>T olduğundan, bu durum için 
geliştirilen Pesaran (2004) yatay-kesit bağımlılığı testi kullanılmıştır. (deHoyos ve 
Sarafidis, 2006). Pesaran (2004) yatay kesit bağımlılığı test istatistiği şöyledir:  

 
Panel birim-kök testleri, yatay-kesit bağımlılığını dikkate alıp almamasına göre 1. 

ve 2. nesil olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 1. nesil birim-kök testleri yatay-kesit 
birimlerinin bağımsız olduğunu varsaymaktadır. Ancak, küreselleşmeye bağlı olarak 
artan ülkelerarası ilişkiler ülkelerarası bağımlılığı da artırmıştır. Yatay-kesit 
bağımlılığını göz önüne alarak 2. nesil birim-kök testleri geliştirilmiştir. Bu testlerden 
bazıları; MADF, SURADF, Bai ve Ng (2004) ve CADF (Pesaran, 2003, 2007) 
testleridir. Çalışmamızda, yatay-kesit bağımlılığı söz konusu olduğundan bu sorunu 
dikkate alan 2. nesil birim-kök testlerinden Pesaran (2003, 2007) CADF testi 
kullanılmıştır. 

Değişkenlerin eşbütünleşik olup olmadıkları, yatay-kesit bağımlılığını dikkate 
alan Westerlund (2007) panel eşbütünleşme testi kullanılarak araştırılacaktır. Testin 
yokluk hipotezinde değişkenlerin eşbütünleşik olmadığı savı yeralmaktadır. 

Serilerin eşbütünleşik olması durumunda, meydana gelebilecek şokların 
yaratacağı sapmanın ne kadar zamanda düzeleceğini görmek amacıyla hata düzeltme 
modeli kullanılacaktır.  

Değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkisini incelemek için Engle ve 
Granger (1987) tarafından geliştirilen iki aşamalı yöntem kullanılmıştır. Birinci 
aşamada hata düzeltme terimlerini elde etmek için ARDL hata düzeltme modeli tahmin 
edilmiştir. İkinci aşamada ise dinamik hata düzeltme modeli ile Granger nedensellik 
modeli tahmin edilmektedir (Lee and Chang, 2008). Panel vektör hata düzeltme 
modelleri şu şekildedir.  

   (3a) 
 

   (3b) 
 

   (3c) 
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     (3d) 
, ilk farkları; p, optimal gecikme uzunluğu ve , hata terimini göstermektedir. 

Bu gösterim kısa ve uzun dönem nedenselliklerin belirlenmesine izin vermektedir.  

Bulgular 
Tablo 1’de Pesaran (2004) yatay-kesit bağımlılığı testinin sonuçları 

görülmektedir. Bulgular, hem sabit etkiler hem de rassal etkiler modeli için “Yatay-kesit 
bağımlılığı yoktur” yokluk hipotezinin reddedildiğini işaret etmektedir.  Böylece,  
yatay-kesit bağımlılığının varlığını dikkate alan eşbütünleşme ve birim-kök testleri 
kullanılacaktır.  Bu sonuç, ülkelerden birine gelen ekonomik bir şokun diğer ülkeleri de 
etkileyeceğini göstermektedir. Bu bilgi ışığında, ülkelerdeki politika uygulayıcıların 
ekonomiyi ilgilendiren kararlar alırken diğer ülkeleri etkileyen şokları dikkate almaları 
gerektiği görüşü ortaya çıkmaktadır.   

Tablo 1: Yatay-Kesit Bağımlılığı Testi 

 Pesaran (2004)  CD testi 

Sabit Etkiler Modeli 42.508* (0.000) 

Rassal Etkiler Modeli 43.367* (0.000) 

Not: *,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde katsayıların anlamlılığını ifade 
etmektedir. Parantez içindeki değerler testlerin olasılık değerlerini göstermektedir. 

Tablo 2, CADF testinin sonuçlarını içermektedir. Test sonuçları “birim-kök 
vardır” yokluk hipotezinin reddedildiğini göstermektedir.1 Yani, tüm değişkenler 1. 
dereceden bütünleşiktir.  

Tablo 2: Pesaran CADF Panel Birim-Kök Testi 

Değişkenler  t-bar Z 
Düzey   
GDP -2.455 -0.825 (0.205) 
GCF -2.471 -0.919 (0.179) 
ART -2.247 0.358 (0.640) 
IUSE -1.751 3.179 (0.999) 
İlk Farklar   
ΔGDP -2.583 -4.498 (0.000) 
ΔGCF -2.216 -2.514 (0.006) 
ΔART -2.416 -3.596 (0.000) 
ΔIUSE -2.251 -2.707 (0.003) 
Not: *,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde katsayıların anlamlılığını ifade 
etmektedir. Parantez içindeki değerler testlerin olasılık değerlerini göstermektedir. Test 
sabitli ve trendli olup, gecikme uzunluğu 2 olarak alınmıştır. 

                                                
1Kritik değerler için Pesaran (2007)’ye bakınız. 
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Westerlund (2007) eşbütünleşme testi sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur. Elde 
edilen sonuçlar “eşbütünleşme yoktur” yokluk hipotezinin reddedilmesi yönündedir. Bu 
sonuca göre, ekonomik büyüme, brüt sermaye oluşumu, bilimsel ve teknik makale 
sayısı ve internet kullanıcı sayısı değişkenleri eşbütünleşik olup, değişkenler uzun 
dönem denge ilişkisine sahiptir. Başka deyişle, seriler uzun dönemde birlikte hareket 
etmektedir.  

Tablo 3: Westerlund (2007) Panel Eşbütünleşme Testi 

İstatistikler Değer Z-değeri 

 -2.852* -4.173* (0.000) 

 -12.806* -2.992* (0.001) 

 -6.321 -1.063 (0.144) 

 -8.825* -2.699* (0.004) 

Not: *,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde katsayıların anlamlılığını ifade etmektedir. Parantez 
içindeki değerler testlerin olasılık değerlerini göstermektedir. ve  grup ortalama testleri,  ve ise 
panel testlerini göstermektedir. istatistiği panel veri setinin küçüklüğüne bağlı olarak anlamsız olabilir. 
(Westerlund, 2007). 

Tablo 4: Hata Düzeltme Modeline Dayalı Granger Nedensellik Sonuçları 

 Kısa Dönem Nedensellik  Uzun Dönem Nedensellik 

DGDP DGCF DART DIUSE ECT 
DGDP - 31.421* (0.000) 7.000 (0.071) 8.418* (0.038) -0.747 
DGCF 1.955 (0.581) - 2.965 (0.397) 6.872 (0.397) 0.172 
DART 0.716 (0.869) 1.374 (0.711) - 0.371 (0.946) -3.425 
DIUSE 4.658 (0.198) 2.144 (0.542) 2.018 (0.568) - -0.796 
Not: *,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde katsayıların anlamlılığını ifade etmektedir. Parantez 
içindeki değerler testlerin olasılık değerlerini göstermektedir. 

Tablo 4’te kısa ve uzun dönem Granger nedensellik testinin sonuçları yer 
almaktadır. Denklem (3a)’nın sonuçlarına göre; AB-28 ülkelerinde brüt sermaye 
oluşumu ve internet kullanıcı sayısı değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerinde kısa 
dönemde pozitif yönde etkili olduğu, bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
gözlenmiştir. (3b), (3c) ve (3d) denklemlerine ilişkin tahmin sonuçları ise açıklayıcı 
değişkenlerin istatistiksel olarak anlamsız olduğunu göstermektedir. Uzun dönem 
nedensellik ilişkisini gösteren hata düzeltme terimleri istatistiksel olarak anlamsızdır. 
AB-28 ülkelerinde ekonomik büyümeyi sürükleyici faktörler arasında sermaye 
oluşumunun yanı sıra internet kullanıcı sayısının da önemli düzeyde etkili olduğu 
anlaşılmaktadır.  

Değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem nedensellik ilişkisi AB-28 ülkelerinin 
her biri için araştırılmış, sonuçlar Ek Tablo A.1-A.2’de sunulmuştur. Buna göre; kısa 
dönemde internet kullanıcı sayısından ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik 
ilişkisinin gözlendiği ülkeler; Kıbrıs, Danimarka, Litvanya, Hollanda, Polonya ve 
Slovenya’dır. Uzun dönem ilişkilere baktığımızda; internet kullanıcı sayısından 
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ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisinin gözlenen ülkeler; Litvanya ve İsveç 
olarak belirlenmiştir.  

Kısa dönemde bilimsel ve teknik makale sayısından ekonomik büyümeye doğru 
nedensellik ilişkisinin var olduğu ülkeler; Kıbrıs, Danimarka, Litvanya, Malta ve 
Polonya’dır. Uzun dönemde, bilimsel ve teknik makale sayısından ekonomik büyümeye 
doğru nedensellik ilişkisinin gözlendiği ülkeler ise; Letonya, Litvanya, Lüksemburg, 
Malta ve İsveç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ülkelere ait hata düzeltme terimleri 
sırasıyla -1.096, -0.398, -0.710, -1.807, 0.558 olup istatistiksel olarak anlamlıdır. 
Şokların yarattığı sapmalar uzun vadede ilk dört ülke için ortalamaya dönme eğilimi 
taşırken, İsveç için bunun tam tersi söz konusudur.  

2008 krizinin ardından Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Malta, Lüksemburg, Estonya, 
Çekya, Danimarka, Almanya, Romanya, Slovenya ve Polonya gibi ülkelerde özellikle 
kamu alanında AR-GE harcamaları artmıştır. (Yenilik Birliği Rekabet Raporu 2013, AB 
Komisyonu, 2013) AR-GE yatırımlarının hız kazandığı bu ülkelerde (Çekya, Almanya, 
Romanya hariç), internet kullanımı ve makale sayısından ekonomik büyümeye doğru 
pozitif nedensellik gözlenmiştir. İnternet kullanımından ekonomik büyümeye doğru 
nedensellik gösteren ülkeler; Kıbrıs, Danimarka, Litvanya, Hollanda, Polonya, 
Slovenya, Litvanya ve İsveç’tir. Makale sayısından ekonomik büyümeye doğru 
nedensellik gösteren ülkeler ise; Kıbrıs, Danimarka, Litvanya, Malta,  Letonya, 
Lüksemburg ve İsveç’tir. AR-GE harcamalarında artış gözlenen AB-28 ülkelerinde, 
teknoloji değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu görülmüştür.   

Sonuç ve Tartışma 
Bu çalışma, AB-28 ülkelerinde teknoloji ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

Rebelo (1991)’in geliştirdiği AK modelini takip ederek 1990-2014 yılları için 
incelemektedir. Değişkenler; ekonomik büyüme, brüt sermaye oluşumu, bilimsel ve 
teknik makale sayısı ve internet kullanıcı sayısı olarak belirlenmiştir. Uygulamada, 
yatay-kesit bağımlılığı, panel birim-kök, panel eşbütünleşme, panel Granger nedensellik 
yaklaşımı, ve vektör hata düzeltme modelinden yararlanılmıştır.  

Granger nedensellik testi sonuçlarına göre kısa dönemde brüt sermaye oluşumu ve 
internet kullanıcı sayısı değişkenlerinden ekonomik büyümeye tek yönlü nedensellik 
ilişkisi olduğu anlaşılmış, uzun dönemde nedensellik ilişkisi bulunmadığını 
göstermiştir.  

Kısa ve uzun dönem nedensellik ilişkisi tüm örneklem ve her bir ülke için tek tek 
incelenmiştir. Buna göre, kısa dönemde AB-28 ülkelerinde ekonomik büyüme üzerinde 
sermaye oluşumunun yanı sıra internet kullanıcı sayısının pozitif etkili olduğu, uzun 
dönemde bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Diğer yandan, ülke 
bazında yapılan çalışma sonucunda;  

AR-GE yatırımları 2008 sonrasında hız kazanan Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Malta, 
Lüksemburg, Estonya, Çekya, Danimarka, Almanya, Romanya, Slovenya ve Polonya 
gibi ülkelerde (Çekya, Almanya, Romanya hariç), internet kullanımı ve/veya makale 
sayısından ekonomik büyümeye doğru pozitif nedensellik gözlenmiştir. Sonuçlar, Choi 
ve Yi (2009), Gholizadeh vd. (2014) ve Czernich vd. (2011) ile uyumludur. AB-28 
ülkelerinde internet kullanımı ve bilimsel ve teknik makale sayısını artıracak tedbirler 
büyümeyi teşvik edecektir.  
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EK TABLO A1: Panel Granger Nedensellik ve Vektör Hata Düzeltme Modeli 

 
EK TABLO A2: Panel Granger Nedensellik ve Vektör Hata Düzeltme Modeli 
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Extensive Summary 

Nowadays, technological capability is the most important factor determining 
competitiveness of country in the international arena.  Rebelo (1991) advocated that 
technological developments support to economic growth. In this study, the relation 
between economic growth and technology in EU-28 countries investigated using by AK 
endogeneous growth model proved by Rebelo (1991). A, represents all factors that will 
affect the level of technology, K, represents capital formation. It has been applied 
number of internet user suggested by  Mussa (2000) and scientific and technical journal 
artical suggested by Han (2007)  as technology proxy variable.  

Bassanini et al. (2000) investigated that the relation between productivity and 
R&D expenditure. They found that new technology and knowledge and information 
technology have a positive effect on productivity. Freund and Weinhold (2004) 
examined that the relation between internet and trade using by panel and cross-section 
regression models. They found that developments in the field of internet positively 
impact on economic growth. Czernich et al. (2011) researched the effect of broadband 
infrastructure investments for high-speed internet on economic growth for 1996-2007 in 
OECD countries. They found that broadband prevalence has a positive impact on  GDP 
per capita.  

Jin and Jin (2013) proved that the number of article in the field of basic sciences 
and engineering have a positive impact on economic growth. Gholizadeh et al. (2014) 
investigated that the relationship between the number of research article, internet usage 
and economic growth for the period of 1996-2011 in Asian countries and ten capital 
countries. They found that positive relation between research article, internet and 
economic growth.  

This study covers by EU-28 countries and the period of 1990-2014. EU-28 
countries include; Avustria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden and United Kingdom. In this study, it has been used the 
number of internet user (100 per capita) and the number of scientific and technical 
journal artical as a technology proxies. It has been used gross capital formation (%, 
GDP) for capital accumulation proxy and GDP growth (annually, %) for economic 
growth proxy. Data was collected from World Bank.  
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We follow AK model developed by Rebelo (1991). 

 
A, represents tecnological level, K, represents capital accumulation. Panel 

regression model based on the AK model is below.   

  (2) 

Each EU-28 countries have been represented by i=1,…,N. GDP, represents Gross 
Domestic Product Growth (annually, %); GCF, represents Gross Capital Formation (% 
GDP); ART, represents the number of scientific and technical journal article, IUSE, 
represents the number of internet user (100 per capita), represent 
parameters,  represents error term.   

Firstly, we will test whether there is cross-sectional dependence. There are 
different cross-sectional dependence tests depending on the size of N and T. In this 
study, it has been used Pesaran (2004) cross-sectional dependence test formed for N>T 
was applied. (deHoyos and Sarafidis, 2006). Pesaran (2004) cross-sectional test 
statistics is below.  

 
Table 1 shows that Pesaran (2004) cross-sectional dependence test results. Results 

denoted that the null hypothesis of “There is no cross-sectional dependence” is rejected. 
In this case, it will be used unit-root and cointegration test allowed cross-sectional 
dependence. Pesaran (2003, 2007) CADF panel unit-root test allowed cross-sectional 
dependence has been used. According to the CADF test results, the null hypothesis of a 
unit-root is rejected. Westerlund (2007) panel cointegration test was used. The null 
hypothesis of “There is no cointegration” is rejected. As a result of this, economic 
growth, gross capital formation, scientific and technical journal article and internet user 
variables are cointegrated, namely, all variables have a long-term equilibrium relation.  

For the purpose of investigation the short and long-term causality relationship 
between variables, it has been applied two stage method developed by Engle and 
Granger (1987). This method was used for both full sample and individually for each 
country.  

As a result of Equation (3a), gross capital formation and internet user variables 
have a positive impact on economic growth in short term for full sample. Error 
correction term is statistically insignificant.  

As a result of the study for each countries, it was observed that there is a positive 
causality relationship from research article and internet user to economic growth for 
Cyprus, Denmark, Lithuania, Latvia, Slovenia, Malta, Luxemburg, Estonia, Sweden  
and Polonia in both short and/or long-term. Our results are consistent with Choi and Yi 
(2009), Gholizadeh et al. (2014) and Czernich et al. (2011). Consequently, the 
precautions to increase internet user and science and technical journal article will 
encourage to economic growth in EU-28 countries.  
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Özet 
Örgütlerin faaliyet alanları ya da türleri ne olursa olsun varlıklarını 

sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyulan en önemli faktör güçtür. Güç, örgüt içerisindeki 
bireylerin davranışlarının oluşmasında ve bu davranışların örgütsel amaçlara hizmet 
etmesinde üst yönetim tarafından kullanılan bir araçtır. Bu çalışma, güç, otorite, 
örgütsel güç, örgütsel güç kaynakları ve örgütsel güç türlerini tartışmayı ve irdelemeyi 
amaçlayan niteliksel bir incelemedir. Amaç, ilgili literatür tarandıktan sonra güç ve güç 
türleri hakkında kapsamlı bir yargıya varmaktır. Çalışmanın ilk bölümünde güç ve 
otorite kavramları tarihsel süreçleri ile bütünsel olarak ele alınmıştır. İkinci bölümde ise, 
gücün kaynakları ve türleri hakkında kavramsal bir analiz yapılmıştır. Sonuç olarak güç 
ve güç türlerine yönelik tanım ve teoriler açıklanmış, Weber’in geleneksel otorite 
anlayışından hareketle geleneksel güç yeni bir güç türü olarak önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Güç, Güç Kaynakları, Güç Türleri, Otorite 
Abstract 

Regardless of the areas of activity or types of organizations, the most important 
factor needed to sustain their existence is power. Power is a tool used by senior 
management in the formation of behaviors of individuals within the organization and in 
the serving of these behaviors for organizational purposes. This study is a qualitative 
study aimed at discussing and examining the power, authority, organizational power, 
organizational sources of power and organizational power types. The objective is to 
arrive at a comprehensive judgment on the power and power types after the relevant 
literature is searched. In the first part of the study, the concepts of power and authority 
are handled holistically with their historical processes. In the second part, a conceptual 
analysis is made about the sources and types of power. As a result, an explanatory 
definition and classification of power and power types have been tried and traditional 
power has been proposed as a new type of power, starting from Weber's definition of 
traditional authority. 
Keywords: Power, Sources of Power, Power Types, Authority 
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Giriş 

İki ya da daha fazla kişinin ortak bir amacı gerçekleştirebilmek için bilinçli ve 
planlı bir şekilde bir araya gelerek oluşturdukları yapıya örgüt denir. Örgütlerin 
faaliyetlerini yürütmelerindeki en önemli faktör ise güç ya da otoritedir. Örgütsel amaç 
ve hedeflere ulaşma sürecinde gücün ya da otoritenin olmaması örgütleri hareketsiz 
kılan bir durum olarak ifade edilebilir. Örgütsel yapıyı oluşturan en önemli unsur olan 
birey, yapı içerisinde yönetici, lider ya da işgören olarak yer almaktadır. Bu bireylerin 
karşılıklı etkileşimlerinin sağlanmasında kullanılan yegâne faktör de güç veya 
otoritedir. Güç; bireyin başkalarını kendi isteği doğrultusunda harekete sevk edebilme 
yeteneğidir. Bireyin başkaları üzerindeki etkisiyle davranış sergilemesi için güce ve güç 
için de bir etkiye ihtiyaç vardır.  

Örgütsel yazın incelendiğinde güç ya da otoriteden yoksun bir örgütsel yapının 
oluşmasının mümkün olmadığı görülmektedir. Güç ve/veya otorite, lider ya da 
yöneticinin hem iş, işlem ve faaliyetlerini yürütmesinde hem de bu faaliyetleri yerine 
getiren bireyin davranışlarının oluşmasında belirleyici bir etkiye sahiptir. Bununla 
birlikte ilgili yazında güç ve otoriteye ilişkin birçok farklı tanım ve yaklaşımları görmek 
mümkündür.  

Güç kelimesi, toplum ve bireyler tarafından çok sevilen bir kavram değildir. Güç, 
başkaları üzerine baskı yapan, onların davranışlarını zorlayan ve hatta kısıtlayan bir 
unsur olarak görülmektedir. Güç, bir bireyin başka birey ya da bireylerin davranışlarını 
etkileme kapasitesidir ve bu nedenle etkilenen birey etkileyen bireyin istek ve arzuları 
doğrultusunda faaliyette bulunur (Eren, 2010).  

Bireylerin ve grupların, başkalarının amaçları karşısında kendi amaçlarına nasıl 
ulaştıkları, gücü sosyolojik açıdan da önemli hale getirmektedir. Bu nedenle Foucault, 
K. Marx ve M. Weber gibi önemli düşünürler güç kavramı üzerinde özellikle 
durmuşlardır (Giddens, 2005). Güç kavramı Clegg (1989), Lukes (1974), Weber (1978) 
ve Giddens (1984), başta olmak üzere sosyal bilimciler tarafından kapsamlı bir şekilde 
ele alınıp kuramsallaştırılmıştır. Söz konusu kuramlar, gücü tanımlama ve güce ilişkin 
cevabı aranan sorular itibariyle birbirlerinden farklı noktalara odaklanmışlardır (Mangen 
ve Brivot, 2015).  

Güce ilişkin yapılan tanımlamalardan bazılarına bakıldığında, Weber (2004) gücü; 
“bir sosyal ilişki içinde, bir aktörün hangi temele dayanırsa dayansın, direnmeyle 
karşılaşsa bile istediğini yapabilme konumunda olma ihtimali” olarak açıklamaktadır.  

Russel’e göre; “enerji” kavramı nasıl fiziğin temeli ise “güç” kavramı da sosyal 
bilimlerin temel kavramıdır. Güç, başkalarını kendi istediği yönde davranışa sevk 
edebilme yeteneği olduğu için, ilişkisel bir kavramdır. Diğer bir ifade ile güç kavramı 
kişiler arasındaki ilişkileri ifade eder. Bu nedenle başkaları ile ilişki içerisinde olmadan, 
bir kişi için güçlüdür denemez (Koçel, 2011).  

Foucault’ya göre ise, güç gerçek ile ilişkilidir. Ona göre hakikat; bu dünyaya ait 
bir şeydir, sadece kontrolün/sınırlılığın (constraint) çoklu biçimleri yoluyla üretilir ve 
gücün düzenli etkilerini ortaya çıkarır. Güç, ilişkiler yoluyla uygulanır ve kişiler bu 
ilişkiler içinde basit bir şekilde yer alamazlar, kişiler bu güce hem teslim olma, hem de 
onu uygulama durumundadırlar (Dikili, 2014).  
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Sosyolojinin öncüleri arasında yer alan Durkheim’e göre ise, sosyolojinin esas 
entelektüel ilgisi toplumsal olguların incelenmesidir. Toplumsal olgular, bireylere dışsal 
olan ve tek tek kişilerin yaşamları ile algılamaları dışında kendi gerçekliklerine sahip 
olan duygu, düşünce ya da davranış biçimleridir. Toplumsal olguların bir başka özelliği 
ise, onların bireyler üzerinde zorlayıcı bir güce sahip olmalarıdır (Giddens, 2005).    

Diğer yandan Lukes (1974) güç kavramını; yalın güç, politik güç ve sosyal güç 
olmak üzere üç boyutlu olarak açıklamaktadır. Buna göre “formal karar alma sürecinde 
kullanılan güç”, “bazı konuları formal karar alma sürecinden uzaklaştıran güç” ve 
“çatışmayı önleyen güç” kavramlarının birbirinden ayrılması gerektiğini savunmaktadır. 
Lukes’a göre güç çoğunlukla düşünceleri, kanıları, bilinç ve öncelikleri oluşturmakta 
kullanılır, böylece kişiler diğer seçenekleri hayal edemedikleri için statükoyu, mevcut 
durumu kabul ederler (Bayraktaroğlu, 2000). Lukes’un bu teorisi, gücü sadece var 
olmak için algılayan toplumsal güç teorisyenlerine (Dahl, 1959 ve Polsby, 1963) kritik 
bir cevap niteliği taşımaktadır (Knights ve McCabe, 1999).  

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, güç tek yönlü bir kavram değildir. Sosyal etki 
çerçevesinde güç, “bir tarafın, diğer tarafın tutum ve davranışlarını, görüşlerini, 
amaçlarını, ihtiyaçlarını ve değerlerini değiştirme ve kontrol etme yeteneği” olarak 
tanımlanmaktadır (Rahim, 1989).  

Alan yazında güce ilişkin birçok tanım bulunmakla birlikte güç genel olarak; 
başkalarını etkileme yeteneği (Lunenburg, 2012), yöneticilerin örgütsel faaliyetler ve 
alınan kararlarda etkili olma kabiliyeti (Robbins ve Coulter, 2003), kişinin başkalarını 
kendi istediği davranışlara sevk edebilme becerisi (Bursalıoğlu, 1997; Özkalp ve Kırel, 
2003) olarak ifade edilmektedir (Argon vd. 2014).  

Son yıllarda yerli literatürde örgütsel güç ile ilgili olarak; güç mesafesi 
(Kemikkıran, 2015; Uslu ve Ardıç, 2013), kaynak bağımlılığı (Dikili, 2014), örgütsel 
güç ölçeği geliştirme (Altınkurt ve Yılmaz, 2013), iş çevresine uyum (Argon vd. 2014); 
iç motivasyon ve örgütsel özdeşleşme (Özdemir, 2013), örgütsel vatandaşlık davranışı 
(Çavuş ve Harbalıoğlu, 2016; Uğurlu ve Demir, 2016), örgütsel bağlılık ve örgütsel 
özdeşleşme (Polat ve Meyda, 2011) üzerine çalışmalar yapılmıştır.  

İlgili yazın incelendiğinde gücün tanımlanmasına yönelik bir kavram kargaşası 
olduğu dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı, güç ve otorite 
kavramlarını detaylıca ele almak, gücün kaynaklarını ve güç türlerini açıklamaya 
çalışmaktır. Ayrıca Weber’in geleneksel otorite anlayışından hareketle, “geleneksel 
güç” yeni bir güç türü olarak önerilmiş, bu yönüyle de çalışmanın alan yazına katkı 
sağlaması beklenmektedir. 

Yöntem 

Gerçeği araştırmak ve mevcut duruma anlam verilmesine yönelik çalışmalar 
tanımlayıcı nitelikteyken, nedenleri açıklayarak temeldeki ilkeleri anlamayı amaçlayan 
araştırmalar ise açıklayıcı bir özelliğe sahiptir. Tanımlayıcı araştırmalar, araştırmanın 
merkezindeki nesne ya da olgunun var olan durumunun (Gay ve Diehl, 1992) ifade 
edilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Diğer bir ifade ile tanımlayıcı araştırmanın amacı 
birey, grup, örgüt, durum ya da olgunun düzgün bir portresini çizmektir (Altunışık vd. 
2010). Tanımlayıcı araştırmalar genellikle güncel meselelerin çözümüne yönelik, 
uygulamadaki yararı göz önünde bulundurularak yapılan uygulamalı araştırmalardır. 
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Açıklayıcı araştırmalar ise genellikle temel bilimsel sorunların pratikteki yararı 
düşünülmeksizin gerçekleştirilen kuramsal araştırmalardır (Ural ve Kılıç, 2006).   

Bu bilgilerden hareketle, kuramsal ve kavramsal inceleme niteliğinde olan bu 
araştırma, amacı ve yapısı itibariyle açıklayıcı nitelikte bir çalışmadır. Bu amaçla alan 
yazında güç ve örgütsel güç ile ilgili çalışmalar incelenmiş ve güç kuramları 
birbirleriyle karşılaştırılarak kavram, bütün yönleriyle açıklanmaya çalışılmıştır.  

Örgütsel Güç ve Otorite Kavramı 
Güç ve otorite birbirlerine yakın kavramlar olsa da aslında farklı olgulardır. 

Otorite, insanları etkileme salahiyeti; güç ise etkileme yeteneğidir. Bu nedenle otorite 
bir yetkidir ve birileri tarafından verilir, gerektiğinde de geri alınır. Güç ise, yetenektir; 
kazanılır ve kaybedilir, birileri tarafından verilmez, olsa olsa kazanılması için destek 
sağlanır (Erdoğan, 2007).  

Güç, bireylerin ya da bir grubun üyelerinin, hedeflerine ulaşabilme ya da sahip 
oldukları çıkarları iletebilme yetenekleridir. Güç bütün insan ilişkilerinin, her yerde 
kendini gösteren bir yönüdür (Giddens, 2005).    

Güç, başkalarının davranışlarını etkileyebilme yeteneğidir (Şimşek, 2009). Başka 
bir deyişle, bir bireyin başkalarını kendi istediği yönde davranışa sevk edebilme 
yeteneğidir. Dolayısıyla güç, ilişkisel bir kavramdır. Yani güç kavramı daima bireyler 
arasındaki ilişkileri ifade eder. Eğer birey, başkalarını kendi istediği yönde davranmaya 
yönlendirebiliyorsa o zaman güçlü olduğu söylenebilir (Koçel, 2011). Dahl (1957) da 
gücü insanlar arasındaki ilişki boyutunda ele alarak; “belirlenen amaçlara ve istenen 
sonuçlara ulaşmak için sosyal aktörlerin diğer sosyal aktörler üzerindeki etki kapasitesi” 
olarak açıklamaktadır (Astley ve Sachdeva, 1984).  

Emrinde bulunan işgörenlerin kendisine itaatini sağlayamayan bir yönetici 
hakkında otoriteden yoksun bir kimse olarak bahsedilir. Yöneten kişi, emrinde bulunan 
işgörenleri kendisine itaat ettirmek zorundadır. Yönetsel anlamda otorite, “emir-
kumanda yetkisi ve gücünü ifade eden ve grubu teşkil eden bireyler arasında hiyerarşik 
ilişkiler doğurmak suretiyle psiko-sosyal bir farklılaşma meydana getiren kuvvettir.” 
Yöneticiler bu güç sayesinde başkalarının hareket ve davranışlarına rehber olan kararları 
alabilme iktidarına sahip olurlar. Bu nedenle, onun yönetsel bakımdan önemi ortaya 
çıkar ve birisi ast, diğeri üst olan iki birey arasında meydana gelen bir güç olarak belirir 
(Eren, 2009).  

Güç kavramı genellikle başkalarının üzerindeki hâkimiyet (A’nın B üzerindeki 
gücü) olarak ortaya çıkmış olmasına rağmen, Follett (1924) güç kavramının kişilerle 
birlikte geliştirilmesinin mümkün olabileceğini öne sürerek güce ilişkin farklı bir bakış 
açısı ortaya atmıştır. Follett (1973), bu tarz gücü “ortaklaşa”, “birlikte geliştirilebilir” 
ve “zorlayıcı” olmayan güç olarak tanımlamıştır (Coleman, 2004).  

Weber’e göre güç çoğu zaman zorlamayı da beraberinde getirir ve çalışma 
kampları, hapishaneler gibi yerlerde sıklıkla görülür. Diğer taraftan otorite, güce çok 
benzese de, fiziki bir zorlamayı içermeyebilir. Ayrıca, Weber güç kullanmada 
meşruiyetin rolünü vurgulayarak, gücün meşruluk kazanmış halini otorite olarak 
değerlendirir. Gücün otoriteye dönüşmesi önemli bir süreçtir ve sosyal kontrol 
kuramlaştırılması ile yakından ilişkilidir. Bu sürece örnek olarak ast-üst ilişkisi 
verilebilir (Bayraktaroğlu, 2000).  

Güce ilişkin bir başka önemli teori ise Wish ve arkadaşları (1976) tarafından 
gücün dağıtımına yönelik geliştirilmiştir. Örgütlerde gücün taraflar arasında (işgören ve 
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yönetici, kadın ve erkek, azınlık ve çoğunluk vb.) eşit bir şekilde dağıtılıp 
dağıtılmadığına ilişkin inanç ve idealler örgütsel gücün anlaşılmasına ilişkin önemli bir 
nokta olarak ele alınmıştır (Coleman, 2004).  

Güç; insan, finansman, teknoloji ve bilgi gibi örgütsel kaynakların kontrolünde 
önemli bir faktördür. Bu süreçte, pozisyonel güç ve dolayısıyla örgütsel otoritenin 
üzerinde durulması gerekmektedir (Bathelt ve Taylor, 2002). Bu açıdan ele alındığında; 
Marriott (2008), örgütsel kaynakların kontrolünü sağlamada örgütlerdeki formel 
otoritenin mücadele tarafından şekillendirildiğini belirtmektedir. Kaynaklar üzerinde 
sağlanan kontrol ise, gücün bir başka şeklidir. Bu nedenle, örgütsel yapılar, kurallar, 
uygulama ve prosedürler politik ve örgütsel kontrol için verilen mücadelenin bir 
yansıması olarak görülmektedir (Frawley, 2015).   

Clegg (1989), güç konusundaki süreç ve kuramsal yaklaşımların temelinin 
sosyolojide olduğunu belirterek modern düşünceye ulaşmada önemli rolleri olan 
Makyavelist ve Hobbes anlayışlarına dikkat çekmektedir. Machiavelli gücün ele 
geçirilmesi konusundaki bazı “stratejik, yerel ve pratik” fikirlerinden kurtulamamıştır. 
Buna karşılık, Hobbes ise “egemen güç” olarak adlandırdığı, kurulu bir otoritenin güç 
anlayışını daha yapısal ve pozitivist bir çerçevede ele almıştır (Fincham, 1992; 
Bayraktaroğlu, 2000). Hobbes anlayışına göre güç; gelecekteki beklentilere ulaşmak 
için bugün sahip olunan kaynaktır. Bu nedenle yaşamsal faaliyet devam ettiği sürece 
daha fazla güç arayışı da devam edecektir. Hobbes anlayışının temelinde; “eğer insanlar 
eşit kabul edilmezse, zayıf olan güç mücadelesinde rekabet etme şansına sahip olamaz” 
anlayışı yatmaktadır (Balpınar, 2013).  

Gücün kuramında önemli bir yeri olan Clegg’in (1989) güç devreleri modelinde 
ise, üç düzey söz konusudur: Birinci düzeyde; olaylarla ilgili olan yani episodik güç yer 
almaktadır. Bu aşamada güç, episodik bakış açısıyla, kurallar, ilişkiler ve kaynaklar gibi 
güç öğelerinin oluşturduğu bir süreçte hareket eder. Burada gücün anlaşılması, ortaya 
çıkması, tekrar üretilmesi ve dönüştürülmesi için gerekli olan kurucu öğeler söz 
konusudur. Bu ilk aşama, Clegg (1989) tarafından, “sosyal bilimlerin normal gücü” 
olarak adlandırılır. İkinci düzeyde sosyal uyum söz konusudur ve düzenli güç “kurallar” 
ve “zorunlu geçiş noktaları” boyunca uygulanmaktadır. Üçüncü düzey ise, sistem 
uyumu şeklinde ortaya çıkar ve “disiplin ve üretim teknikleri” üzerinde yoğunlaşan, 
kolaylaştırıcı gücü ifade etmektedir (Bayraktaroğlu, 2000). 

Fincham (1992) ise, örgütsel gücün açıklanmasında bakış açıları modeli ile gücü 
üç farklı açıdan ele almıştır (Tablo1) 

Tablo1. Örgütsel Güce Yönelik Bakış Açıları  
(Perpectives on Organizational Power) 

Güce Bakış Açısı Analiz Düzeyi Gücün Temeli 
Süreçsel Sosyal 

etkileşim 
Güç stratejileri (güç birliği, bilginin 
yönlendirilmesi) 

Kurumsal Dışsal yapı Manda altındaki otorite 
Sosyal yapı (sınıf ve mevki gücü, cinsiyet, 
pazarlar, meslekler) 

Örgütsel İçsel yapı Hiyerarşik Mekanizmalar (seçim, kariyer, 
baskın güç birliği, baskın mantık) 

(Kaynak: Fincham, 1992) 
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Tablo1’deki güç yaklaşımları gücü farklı düzeylerde ele almaktadır. Süreçsel 
düzeyde güç, çıkar grupları arasındaki etkileşime dayanmakta ve stratejik bir 
açıklamaya sahiptir. Süreçsel modelde, sosyolojinin önemli bir konusu olarak kuralların 
kanunlaşması durumu söz konusudur. Pettigrew (1973) bu model üzerinde çalışmalar 
yaparak, gücün sosyal ve süreçsel boyutları üzerinde durmuş, örgütlerde dönüştürücü ve 
vizyoner liderler yani “müstesna kişilerin” önemine dikkat çekmiştir.   

Pettigrew (1973), örgütlerde başarılı bir güç stratejisinin bağlı olduğu kritik 
noktalar olarak; (1) grubun veya grup liderinin kaynaklar için gerekli olan işlem 
talepleri yapısının nasıl işlediğine yönelik algısının doğruluğu, (2) talep işleme 
sisteminde kilit role sahip üstler veya oyuncularla politik itibarın sürdürülmesi, (3) 
grubun gücünü arttırmak veya grupların çatışması sonucu ortaya çıkan tehditleri 
engellemek için çevredeki fırsatların kullanılması olarak ifade etmektedir (Roos ve Hall, 
1980).  

Fincham’ın bakış açısına göre ise, kurumsal kademede, gücün dayanak noktası 
himayedir ve bu yolla güç dışsal bir kontrole sahiptir. Örgütsel kademede ise, örgütün 
kendi güç uygulamaları söz konusudur. Bu model, yönetsel gücü örgütlerdeki yerleşik 
ilişkilere bağlı görmekte ve örgüt üyelerinin sosyal yapıdaki özelliklerini ön plana 
çıkarmaktadır. Bu bağlamda Willmott (1987), yönetsel rollerdeki yapılar ile ilgili olarak 
yeni bir yaklaşım üzerinde durmuştur. Kurumsal gücün eş zamanlı olarak 
çoğulcu/politik, kontrol ve ekonomik değişkenli bir yapıyı içerdiğini öne sürerek, 
kurumsal güce ilişkin daha önce ortaya konan hiyerarşik ve sınıf yaklaşımlarını 
geliştirmiştir (Fincham, 1992).  

Green (2013) ise güç kavramını, örgütsel güç matrisi oluşturarak açıklamaya 
çalışmıştır. Buna göre, iki yapılı kapsayıcı bir model oluşturarak dikey eksende özerk 
(autonomous) ve ortak (collective) gücü, yatay eksende ise örtülü/kapalı (implicit) ve 
açık (explicit) gücü ele almıştır (Şekil1).  

Özerk güç, bireysel mevcudiyet ile ilgilidir. Bunun önemi, söz konusu 
hâkimiyetin hem hissettirme ve güçlendirme kapasitesinden hem de açık ve net bir 
şekilde sorumluluktan doğan yenilik ve yaratıcılığın müşterek büyüsünün olmasından 
kaynaklanmaktadır. Doğrunun diğer ucunda yer alan ortak güç ise, belirlenen amaçlar 
etrafında toplanmış kişilerin bütünleşmiş farklı bakış açıları yoluyla ortaya çıkan güçtür. 
Ortak güç, çoğunluğun gücü ile ilgili olduğundan bir ailenin, örgütün veya milletin aynı 
amaç etrafında toplanması ile ilgilidir. Özerk güce örnek olarak otokrasiyi, ortak güce 
ise demokrasiyi örnek göstermek mümkündür (Green, 2013).  

 
Şekil1. Örgütsel Güç Matrisi (Green, 2013) 

Özerk güç 

Örtülü 
güç 

Açık güç 

Ortak güç 
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Ortak güç bağlamında, 1950 ve 1960’lı yıllarda oldukça büyük bir üne sahip olan 
ve kökenini liberal düşünceden alan plüralist teori akla gelmektedir. Ana düşüncesi, 
toplumdaki baskı gruplarının çokluğu olan bu teori Dahl, Lindblom, Riesman, Galbraith 
gibi düşünürlerle popülerlik kazanmıştır. Bu teoriye göre toplumsal ve siyasi güç, çok 
sayıdaki gruplar arasında dağılmış ve paylaşılmıştır. Plüralistlerin üzerinde 
yoğunlaştıkları eşitlik anlayışı, gücün dağılımı ve farklı güç merkezlerinde paylaşılması, 
halkın karar verme aşamasında söz sahibi olması konularıdır (Arslan, 2003).  

Green’in (2013) örgütsel güç matrisinin yatay ekseninde ise; bir tarafta amaçtan 
çok iletişimin ön plana çıktığı, açıkça sergilenen veya ifade edilenlerin söz konusu 
olduğu açık güç; diğer tarafta ise gizli olan ama yine de bir etkileşimin olduğu kapalı 
güç ekseni yer almaktadır. Kapalı güç sübjektif/öznel, açık güç ise objektif/nesnel bakış 
açıları ile farklı güç akımları olarak nitelendirilmektedir. Ancak bu iki güç türü 
birbirlerinden farklı olmakla birlikte, hem objektif hem de sübjektif ilişkilere sahip 
olabilirler. Güç literatürüne bakıldığında (Piero ve Melia, 2003; Russell vd., 1986), 
kapalı ve açık güç türlerinin informel ve formel güç ilişkileriyle de ele alındığı 
görülmektedir. Bu iki ayrıma göre, informel güç üstü kapalı güce, formel güç ise açık 
güce örnek olarak gösterilmektedir. Kapalı/informel güç, örgütlerde belirli kişiler 
etrafında yoğunlaşmaktadır ve formel/açık gücün aldığı kararlarda -başka birileri olsa 
dahi- onları örgütlerde dayanak noktası haline getirir (Green, 2013).  

Gücün kaynaklarından biri olan otorite ise, yasal güç ile eş anlamlı 
kullanılmaktadır (Şimşek, 2009). Otorite kavramı, Max Weber tarafından kapsamlı bir 
şekilde ele alınmıştır. Weber otoriteyi; “bir örgütün üyelerinin istekli ve şartsız olarak 
üstlerinin talimatlarını yerine getirmeleri” olarak tanımlamaktadır. Çünkü üstlerin 
talimat vermeye yasal olarak hakları vardır ve astların bu talimatlara uymamaları yasal 
değildir (Koçel, 2011). 

Fayol ise otoriteyi, “emir verme hakkı ve itaat ettirme gücü” olarak tanımlamıştır. 
Otorite ancak bir güç kullanım şeklidir (Koçel, 2011). Otoriteye ilişkin bir diğer 
yaklaşım Bernard’a ait kabul teorisi olarak bilinir. Buna göre, kişinin astları üzerindeki 
otoritesi astların onun emir ve talimatlarına uymayı kabul etmeleriyle açıklanabilir.   

Güç; kaynaklar, bağımlılık ve denetim yönünden kişinin sahip olduğu bir özellik 
iken statü, bireyin içinde bulunduğu ortam veya çevresindeki kişiler tarafından bireye 
verilmektedir. Güçle ilgili en önemli sorunlardan birisi, gücün suistimal ve yozlaşmaya 
yol açabilmesidir. Diğer taraftan güç, sahip olunan kaynakla ilgili yani kaynak 
temellidir, statü ise başkaları tarafından verilmektedir. Bu nedenle güç, statüye kıyasla 
kişinin özellikleri ile ilgili olup, statü örgütteki diğer kişilerin özelliğini yansıtmaktadır 
(Kemikkıran, 2015). 

Weber’e (2006) göre meşru otoritenin temel olarak üç türü vardır ve bu ayrım 
karşılıklı bağımlılık esası üzerine kuruludur. Bunlardan ilki rasyonel temellere dayanan 
yasal otoritedir. Yasal otorite, normatif kuralların meşruluğu ve bu yasalara göre 
egemenlik konumuna getirilenlerin emir verme hakkı olduğu inancına dayalıdır. Meşru 
egemenlik durumunda uyulması gereken, yasalarla belirlenmiş ve kişisel nitelikte 
olmayan bir düzendir. Kişilerden ziyade, biçimsel ve rasyonel kurallara dayalı olan bu 
otorite türü, bürokratik kurumlar ile yakından ilişkilidir (Arslan, 2003).  

 Geleneksel otorite; geleneksel temellere, geleneklerin kutsallığına ve geleneklere 
göre gücü elinde bulunduranların meşruluğuna olan sabit inanca dayalıdır. Geleneksel 
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otoritede, geleneklerle mukaddes güç konumunda bulunan ve geleneklere göre bağlı 
olunan kişiye uyulması gerekir. Ancak, buradaki itaat durumunda resmi değil, 
geleneklerle belirlenmiş şahsi bir bağlılık söz konusudur. Karizmatik otorite ise; 
“kişinin istisna kutsallığına, kahramanlığına, örnek ve farklı özelliklerine ya da onun 
tarafından açıklanan veya emredilen kalıpların ya da emrin kutsallığına olan bağlılığa 
dayalıdır. Kendisine uyulan kişi, vahyi, kahramanlığı ya da örnek nitelikleri dolayısıyla 
karizmatik lider olarak nitelenen kişidir ve bu otorite bireylerin söz konusu karizmaya 
inancı ile sınırlıdır” (Weber, 2006) 

Rasyonel otorite tipinde, otorite rasyonel bir hukuk sisteminin sonucudur. Bu 
otorite tipinde, insanlar geleneksel olarak saygı gören bir şefe veya karizmatik bir lidere 
değil, bir dizi soyut, genel ve kişilik dışı kurala bağlılık gösterir. Siyasi iktidarı ellerinde 
tutanlar, Weber’in sınıflandırmasına göre bu otorite türlerini ellerinde bulunduranların 
temel otorite anlayışı şu şekilde açıklanabilir:  “Geleneksel şef: “Bana itaat et, çünkü 
halkımız yüzyıllardan beri şeflerine itaat etmiştir”. Karizmatik lider: “Bana itaat et, 
çünkü ben senin hayatını değiştirebilirim”. Hukuki-rasyonel yönetici ise : “Bana itaat et, 
çünkü ben senin hukuka uygun olarak atanan yöneticinim” anlayışına sahiptir” (Parkin 
1982’den akt. Gönenç, 2001).  

Weber'in sınıflandırması incelendiğinde, meşruiyetin hukukilikle aynı şey 
olmadığı anlaşılmaktadır. Hukukilik, hukuka veya kanunlara uygunluğu anlatır. 
Yöneticilerin anayasa ve kanunlara uymaları, o yöneticilerin yönetilenler gözünde 
meşru olduğu anlamına gelmez. Yani, yöneticiler karar alırken ve emir verirken pozitif 
hukuka uygun davranabilmekte, buna rağmen yönetilenlerin çoğunluğu veya bir kısmı 
yöneticilerin yönetme hakkını tanımayabilirler veya meşru olduğuna inanmayabilirler 
(Gönenç, 2001).   

Güç kavramını dahi iyi açıklayabilmek için, onu bütünleyen güç alanı, güç konusu 
ve güç kaynaklarına da değinmekte yarar vardır. Güç alanı (domain of power), güç 
sahibi olduğu kabul edilen kişinin etkileyebildiği kişilerin toplamını ifade eder. Güç 
konusu (scope of power), güç sahibinin kişileri hangi konularda etkileyebildiğini 
gösterir. Güç kaynakları (sources of power) ise kişinin başkalarını etkileyebilmek için 
hangi kaynaklardan yararlandığını belirtir (Şimşek, 2009; Koçel, 2011).   

Örgütsel Gücün Kaynakları/Türleri 
Güç kaynakları, sahip olunan gücün temelinin neye dayandığını ifade etmektedir. 

Yani kaynaklar, güç temelinin nasıl kontrol edildiğini tanımlamaktadır. “Gücü nereden 
elde edebilirim?” sorusu gücün kaynaklarını bulmaya yöneliktir. Başkalarının 
davranışlarını yönlendirmek için neyin kontrol edildiği ise, gücün temelini 
oluşturmaktadır (Bayrak, 2001).  

Güç kaynakları veya türleri, ilk olarak French ve Raven (1959) tarafından kişi ve 
örgüt, grup, takım arasındaki etkileşimlerden yola çıkılarak yasal güç, zorlayıcı güç, 
ödüllendirme gücü, karizmatik (benzeşim) gücü ve bilgi/uzmanlık gücü olarak beş 
boyutta ele alınmıştır.  Diğer yandan Max Weber geneksel otorite tanımlaması ile gücün 
kaynaklarına ilave bir faktör daha eklemiştir. Örgütlerde üstler takım üyelerini 
etkileyebilmek için gücün farklı türlerini kullanabilirler. Bu nedenle gücün kaynaklarını 
açıklamak, örgütlerde kullanılan farklı güç türlerini ortaya koyabilmek açısından 
oldukça önemlidir.  

Söz konusu örgütsel güç kaynakları veya türleri aşağıda detaylı bir şekilde 
açıklanmaktadır:  
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Yasal Güç: Yasal güç otoriteyi temsil etmektedir. Burada astların emir ve 
buyruklara uymaya kendilerini mecbur hissetmeleri durumu söz konusudur.  

Yasal güç, çalışanların üstlerin gerekli olan davranış değişikliğini isteme hakkı 
olduğunu ve kendilerinin de bunlara itaat etme zorunluluğu olduğunu kabul etmesinden 
kaynaklanır. “Ne de olsa benim üstüm ve benden istediği şeyi yerine getirmem gerekir” 
düşüncesi söz konusudur. “Mecburiyet”, “yükümlülük”, “gereklilik” gibi durumlar 
yasal gücü açıklamada kullanılabilecek anahtar kelimelerdir. Yasal pozisyon gücü, 
karşılıklı münasebet, eşitlik, sorumluluk gibi kavramlar yasal gücü daha etkili hale 
getirebilecek normlardır (Raven, 2008).    

Bir yönetici örgüt hiyerarşisinde bir mevkiye atandığı zaman bu güce sahip 
olmaktadır. Eğer yönetici bu gücü zorlayıcı olarak değil de, astların düşüncelerine de 
önem vererek kullanırsa örgütte demokratik bir ortam oluşturulmuş olur. Bu nedenle 
yasal güç zorlayıcı güce kıyasla daha kapsamlıdır. C. Barnard (1938) tarafından ortaya 
konulduğu üzere, astların otorite kabul alanlarını yani yöneticinin, astların kabul 
edebileceği karar ve planları ortaya koyması bu gücün kullanılmasını etkin kılar (Eren, 
2010).  

Zorlayıcı Güç: Bu güç türü, örgüt hiyerarşisinde astların başarısızlıkları halinde 
baskı ve korku gibi olumsuz etkiler yapmaya dayanan cezalandırıcı bir niteliğe sahiptir 
(Eren, 2010). Zorlayıcı güç grup üyelerini belirli yönde bir davranışa yöneltmek için 
başvurulan maddi ve manevi zorlamaları ifade eder. Bu güç, fiziki güç kullanımından, 
silah kullanmaya ve iş örgütlerinde yöneticilerin astlara verebilecekleri uyarı cezasından 
örgütle ilişkilerini kesmeye kadar uzanır. Zorlayıcı güç, birey üzerindeki zorlamayı ya 
da baskıyı ifade eder. Birey istemese dahi başka biri tarafından davranışları üzerinde 
etkisi olan bir zorlama ya da baskı karşısında bu güce maruz kalmış olur. Üstlerin 
astlarını zorlaması, fiziksel veya psikolojik baskı altında tutması, tehdit etmesi gibi 
uygulamalar zorlayıcı güce örnek verilebilir. Bireylerde veya grup üyelerinde korku ve 
baskı oluşturan her şey zorlayıcı bir güç kaynağıdır. Zorlayıcı güçte, itaat edilmemesi 
durumunda kıdem düşürme, işine son verme, hoşa gitmeyen görevlendirmeler gibi 
olumsuz neticelerle yönetimin baskı yoluyla değişimi sağlamaya çalışma durumu söz 
konusudur. 

Ödüllendirme Gücü: Bireyin başkalarını bir ödül ya da teşvik edici eylemler ile 
davranışa yönlendirmesi için kullanılan güçtür. Bu güç türünde, yönetici veya lider 
konumundaki kişinin grup üyelerini ödüllendirmesi söz konusudur. Olumlu 
motivasyonun en etkili yoludur. Ücret artışı sağlama, terfi ettirme, daha fazla 
sorumluluk verme, daha iyi iş verme, statüyü değiştirme, övme gibi ödüllerin hepsi bu 
gücün kaynağıdır. Ödüllendirme gücü çalışanların istenileni yerine getirmesi diğer bir 
deyişle, itaat etmesi durumunda; yönetimin maaş artışı, promosyon, işle ilgili özel 
ayrıcalıklar gibi olumlu bir özendirici sunma kabiliyetiyle ilgilidir.  

Ödüllendirme gücüne sahip bireyler, ister biçimsel örgütlerde isterse doğal 
örgütlerde olsun, önemli bir motivasyon aracına sahiplerdir. İzleyiciler yada çalışanlar 
ödül gücü ile davranış değişikliğinde bulunabilirler.  

Karizmatik Güç: Literatürde özdeşlik, benzeşme, referans gücü gibi isimlerle de 
kullanılan bu güç türü, kaynağını kişinin model olma değerinden almaktadır. 
Etkileyenin sosyal karşılaştırmalarda referans noktası olarak alınması, etkilenenin 
özdeşleşme isteğini körüklemektedir (Gürüz ve Gürel, 2006). Lider veya yönetici 
kişiliğinin astlara saygı uyandırması, onlara ilham vermesi temelini oluşturur. Lider 
veya yöneticinin doğuştan birlikte getirdiği kişisel özellikleri ve davranışları ile ilgilidir.  
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Karizmatik güç, hedef kitlenin bu gücü elinde bulunduran kişileri 
tanımlamasından veya onun gibi olmak istedikleri model olarak görmelerinden 
kaynaklanmaktadır. “Üstüme hayranlık duyuyorum ve onun gibi olmak istiyorum. 
Olayları çözme yoluna olan inancı beni oldukça tatmin etmektedir” anlayışı hâkimdir 
(Raven, 2008).  

Robert House (1992) karizmayı üç temel değişkene bağlamaktadır. Bunlar, yüksek 
bir özgüvene sahip olma, yüksek bir etkileme yeteneği ve kendi inançlarının ahlaki 
yönden doğru olduğuna güçlü bir şekilde ikna etme becerisidir.  

Bilgi ve Uzmanlık Gücü: Lider veya yöneticinin bilgi, deneyim ve 
uzmanlıklarıyla ilgili olan bu güç kaynağı, iş başarımında en etkili araçların başında yer 
almaktadır.  

 Uzmanlık gücünü elinde bulunduran kişiler, bazı durumlarda yapılması 
gerekenlere ilişkin üstün kavrama yetileri ve bilgisine sahiptirler. Bu nedenle uzmanlık 
gücünün esas kaynağı, hedef kitlenin bu kişilere karşı güvenidir. “Üstüm, bu tarz 
durumlara ilişkin çok fazla deneyime sahiptir. Bu nedenle, ben tam olarak sebebini 
anlamasam bile yaptığında haklıdır.” düşüncesi hâkimdir. Burada ifade edilen “sebebini 
anlama” durumu bilgi gücünü uzmanlık gücünden ayıran temel noktadır.  

Bilgiye dayalı güç ise, kaynağını sahip olduğu ve diğer kişi ya da kişilerin ilgi 
alanına giren bilgiden almaktadır. Bu noktada, etkilenen kişinin etkilenmesinin nedeni 
etkileyen kişi değil, sunduğu bilgidir. Dolayısıyla bu gücün etkisi, bilişsel düzeyde 
gerçekleşmektedir (Gürüz ve Gürel, 2006).  

Bilgi gücü ile uzmanlık gücü arasındaki temel fark yukarıda ifade edilen davranışı 
anlamlandırma veya sorgulama/sorgulamama durumundan kaynaklanmaktadır. Astlar, 
üstlerinin aldıkları kararlar ve uyguladıkları davranışlarda uzmanlığına güvenmedikleri 
zaman bu davranışı sorgulama yoluna gidebilirler. Bu nedenle, bilgi gücünü etkili 
kullanmada, üst asları etkileyebilme noktasında konuşmasını dikkatli bir şekilde tekrar 
etmeli, muhakeme yetisini gözden geçirmeli, konuşma şeklini çalışmalıdır. Ya da gücü 
elinde bulunduran kişi, sonraki süreçlerde ortaya çıkabilecek durumların ikna alt 
yapısını oluşturmak adına hedef gruba kendisi hakkında tatmin edici bir bilgi 
sunmalıdır.  

Geleneksel Güç: Türk Dil Kurumuna göre gelenek: “Bir toplumda, bir toplulukta 
eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım 
gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, 
tradisyon”dur (tdk.gov.tr).  

Geleneksel güç, geleneklerin kutsallığına ve bu geleneklere göre gücü elinde 
bulunduranların meşruluğuna olan inanca dayalıdır. Geleneksel güç sahibi, üst amir 
değil; bireysel anlamda efendi’dir. Geleneksel örgütlerde en önemli mevkilerin egemen 
yöneticinin aile ya da kabilesinden kişilerle doldurulması yaygındır (Weber, 2006).  

Geleneksel güç sahibi kişiler güçlerini, geleneklere olan saygıdan ve geleneksel 
sadakat duygusunun oluşturduğu bağlılıktan alırlar. Bu nedenle, geleneksel güçte resmi 
değil, geleneklerin verdiği otoriteyle belirlenmiş şahsi bir bağlılık söz konusudur. 
Geleneksel gücün kaynağı, gücü elinde bulunduran kişinin sahip olduğu kişisel 
özelliklerden değil, geleneklerin o kişiye yükledikleri misyon ve vizyondan 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla geleneklerin baskın olduğu örgütlerde ve toplumlarda, 
bu gücün etkisi de yüksektir. 
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Sonuç 
Güç gerek günlük yaşamda gerekse örgütsel yönetim alanında oldukça önemli bir 

kavramdır. Gücün farklı kaynakları olmakla birlikte gücün ne kadar verimli 
kullanılabileceği, ne kadar doğru yönetildiğine bağlıdır. Bu nedenle hem lider hem de 
yönetici açısından sahip olduğu gücün kaynağının farkında olması ve otoritesinin 
dayandığı unsurları bilmesi gücün verimli ve etkili kullanılabilmesi açısından oldukça 
önemlidir. Güç ve otorite birbirlerine yakın, iç içe geçmiş ama birbirlerinden farklı 
kavramlardır. Otorite, insanları etkileme yetisi iken; güç etkileme yeteneğini ifade 
etmektedir. Weber’e (2006) göre yasal, geleneksel ve karizmatik otorite olmak üzere 
meşru otoritenin üç saf türü vardır. 

Güç kaynakları ise daha sonra diğer araştırmacılar tarafından (Robbins, 1996; 
Hicks ve Gullet, 1976) farklı şekillerde açıklanmaya çalışılsa da ilk olarak French ve 
Raven (1959) tarafından tanımlanmış ve diğer araştırmacılara yol gösterici olmuştur. 
French ve Raven (1959) kişi ve örgüt, grup, takım arasındaki etkileşimlerden yola 
çıkarak güç kaynaklarını; yasal güç, zorlayıcı güç, ödüllendirme gücü, karizmatik 
(benzeşim) gücü ve bilgi/uzmanlık gücü olarak beş boyutta ele almışlardır.  

Gücün kaynakları detaylı olarak incelendiğinde hem ödüllendirme hem de 
zorlayıcı güçte, etkiden dolayı taraflar arasında açık bir sosyal bağlılık olduğu göze 
çarpmaktadır. Çünkü kişiler hedeflere ulaşılması ya da ulaşılamaması durumunda bu 
güçlerin uygulanacağının farkındadırlar. Ödüllendirme gücü ve zorlayıcı güç sosyal 
bağlılık durumunun yanı sıra, bu güçlerin etkili olabilmesi için gözetim gerekliliğinden 
dolayı da diğer güç kaynaklarından ayrılmaktadırlar. Eğer ödül veya baskı, gözlem ve 
denetim olmadan sadece gücün uygulanması temeline dayanırsa ve eğer kişiler 
yönetimin itaatin olup olmadığını tespit edebileceğine inanırlarsa uyma durumu söz 
konusu olacaktır. Bilgi gücünde ise bu şekilde bir gözetim gerekliliğine ihtiyaç 
duyulmayacaktır (Raven, 2008).  

Karizmatik otoritede ise önemli olan, liderin karizmatik gücünün etkisinde 
olanlar tarafından nasıl algılandığıdır. Karizmatik otorite, hem rasyonel, hem 
bürokratik, hem de geleneksel güçle taban tabana zıttır. Rasyonel otorite, kurallara bağlı 
olduğu için rasyoneldir. Karizmatik otorite, aksine her türlü güce yabancı olduğundan 
dolayı rasyonel değildir. Geleneksel otoritede ise, eskiden kalma kurallara bağlılık 
vardır. Karizmatik otorite, kendi egemenliğini ortaya çıkartır ve geçmişle çok 
ilgilenmez, bu nedenle de özel bir güç niteliği taşır. Ayrıcalıklı gruplara yönelik hiçbir 
özel pozisyon ayarlaması söz konusu değildir. Burada tek dayanak, kişisel anlamda 
karizmadır. Karizmatik otorite tipine daha çok devrim dönemlerinde rastlanmaktadır 
(Weber 2006’dan akt. Yılmaz vd. 2013).  

Bu araştırmada, Weber’in geleneksel otorite tanımlamasından yola çıkılarak 
geleneksel güç yeni bir güç türü olarak önerilmiştir. Geleneksel güçte ortak bir 
eğilimden kaynaklanan şahsi bağlılık söz konusudur. Geleneksel gücün temel çıkış 
noktası kültürel değerlerdir. Geleneksel güç; “bir toplumdaki kültürel değerlerden yola 
çıkılarak geleneksel saygınlığa sahip olan bir kişinin elinde bulundurduğu güç türü” 
olarak tanımlanabilir.  

Özellikle gelenek ve adetlerini koruyan ve buna bağlı yaşamaya çalışan 
toplumlarda geleneksel gücün etkisinin araştırılması, örgütsel ilişkilerde önemli 
sonuçlara dikkat çekebilir. Bu doğrultuda, kavramsal araştırmanın devamı olarak bir 
sonraki araştırmada örgütsel güç algısına ilişkin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının 
geliştirilerek alan yazına katkı sağlanması düşünülmektedir.  
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Extensive Sumary 

Introduction 
A structure where two or more people come together in a conscious and planned 

way to perform a common goal is called an organization. The most important factor in 
performing the activities of the organizations is power or authority. In the process of 
achieving organizational goals and objectives, lack of power or authority can be 
expressed as a state immobilizing the organizations. The only factor used to ensure the 
mutual interaction of individuals is also power or authority. Power is the ability of the 
individual to motivate others to act in their own direction. There is also a need for 
power for the individual to behave with his/her influence over others and an influence is 
needed for power.  

When organizational literature is examined, it seems that it is not possible to form 
an organizational structure that lacks power or authority. Power and/or authority has a 
decisive influence in the conduct of the work of the leader or manager, as well as of the 
behavior of the individual performing these activities. However, it is possible to see 
many different approaches and definitions in the literature related to power and 
authority. Therefore, the aim of this research is to explain in detail the concept of power 
and authority, to deal with different dimensions and to try to explain the sources and 
power types that generate power. 

Method 
This research, which is a theoretical and conceptual examination, is an 

explanatory work in terms of purpose and structure. For this purpose, studies on power 
and organizational power in the field of literature have been examined and power 
theories have been compared with each other to try to explain the concept in all its 
aspects.  

The Concept of Organizational Power and Authority 
 Although concepts of power and authority are close to each other, they are 

actually different phenomena. Authority is the ability to influence people; Power is the 
ability to influence. For this reason, authority is an authorization, granted by someone, 
and is withdrawn when necessary. As for Power, it is an ability, earned and lost, not 
given by others, or only provided support for the acquisition (Erdoğan, 2007). 

Power is the ability of individuals or groups of members to reach their goals or to 
convey the interests they have. Power is an aspect of all human relations, manifesting 
everywhere (Giddens, 2005).    



 
 

M.M. Kızanlıklı – H. Koç – A. Kılıçlar  8/4 (2016) 488-504 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

503 

In order to be able to explain the concept of power well, it is also useful to refer to 
the power field, the power concept and the power sources that complete it. The domain 
of power refers to the totality of the people that can be influenced by someone who is 
considered to have power. The scope of power shows which subjects the power owner 
can affect the people with. The sources of power indicate which resources are used to 
influence others (Şimşek, 2009; Koçel, 2011).   

Organizational Power Resources/Types 

Power sources indicate where the power holders get their power base. So sources 
indicate how the power base is controlled. The question "Where can I get the power?" is 
based on finding the sources of power. What is controlled to guide others' behaviors 
forms the basis of power (Bayrak, 2001). 

The aforementioned organizational power sources and their types are explained in 
detail below:  

Legal Power: Legal power represents authority. It is the case that subordinates 
feel compelled to obey orders and commands. Legal power comes from the fact that 
employees accept that superiors have the right to ask for the necessary behavior change 
and that they also have to obey them. "After all, he/she is my superior and I have to 
fulfill his requirement." Conditions such as "obligation", "requirement" and "necessity" 
are the key words that can be used to explain legal power. Concepts such as legal 
position, mutual relations, equality, responsibility are norms that can make legal power 
more effective (Raven, 2008).    

Compelling Power: In a hierarchy of organizations, it has a punitive quality based 
on negative effects such as pressure and fear in the case of subordinates' failures (Eren, 
2010). The compelling power refers to the material and moral constraints imposed on 
the members of the group to orient themselves in a particular way. 

Rewarding Power: It is the power used by an individual to direct others to a 
behavior with a rewards or incentives. In this type of power, it is a question of whether 
the manager or leader is rewarding group members. Individuals with rewarding power, 
whether in formal organizations or natural organizations, have an important means of 
motivation. Audiences can find a change in behavior with reward power.  

Charismatic Power: This kind of power, which is also used in the literature with 
names such as identity, similarity, reference power, derives its source from the value of 
the person being a model. Taking influencer as a reference point in social comparisons 
fuels the willingness of the affected person to identify (Gürüz and Gürel, 2006). It is the 
basis for the personality of the leader or manager to inspire and arouse respect to 
subordinates. It is about the personal attributes and behaviors that the leader or the 
manager brings together innately.  

Knowledge and Expertise Power: This power source, which is related to the 
knowledge, experience and expertise of the leader or the manager, is at the forefront of 
the most effective tools in work achievement. Persons who hold the power of expertise 
have the knowledge and knowledge of superior understanding of what needs to be done 
in some cases. For this reason, the real source of expertise is the trust of targeted masses 
to these people. "My superior master has a lot of experience with these kinds of 
situations. Therefore, he/she is right even if I do not even understand the reason." The 



 
 

M.M. Kızanlıklı – H. Koç – A. Kılıçlar  8/4 (2016) 488-504 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

504 

"understanding the reason" as expressed here is the key point separating information 
power from expertise power.  

Traditional Power: Tradition, according to the Turkish Language Institution is 
"Cultural remains, habits, knowledge, customs and behaviors, sanctions, traditions, 
which have the power of sanction and conveyed from generation to generation, 
respected due to being time honored in a society" (tdk.gov.tr). The source of traditional 
power stems not from the characteristics of the person holding the power but from the 
mission and vision that traditions put on that person. Therefore, in organizations where 
traditions dominate, the influence of this power is also high. 

Conclusion 
Although sources of power are tried to be explained by researchers (Robbins, 

1996; Hicks and Gullet, 1976) in different ways, they were first defined by French and 
Raven (1959) and provided guidance to other researchers. French and Raven (1959) 
addressed the sources of power in five dimensions as legal power, coercive power, 
rewarding power, charismatic power and knowledge / expertise power, from the 
interaction between person and organization, group, team. 

As in this research, traditional power has been proposed as a new type of power, 
starting from Weber's definition of traditional authority. There is a personal 
commitment caused by a common tendency in traditional power. The basic outcome of 
traditional power is cultural values. Traditional power can be described as "the kind of 
power that a person with traditional dignity possesses starting from the cultural values 
in a society".  
 

 

 
 



Algılanan Örgütsel Destek ve İşe İlişkin Duyuşsal İyi Oluş Halinin 
Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerine Etkileri: Hizmet 

Sektöründe Bir Araştırma1 

The Impacts Of Perceived Organizational Support And Job-Related 
Affective Well-Being On Counterproductive Work Behavior: A Study In 

Service Sector 
Ayşen AKBAŞ TUNA 

Gazi Üniversitesi 
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 

Ankara, Türkiye 
aakbastuna@gazi.edu.tr 

Yasin BOYLU 
Gazi Üniversitesi 
Turizm Fakültesi 
Ankara, Türkiye 

yasin@gazi.edu.tr 

Özet 
Bu araştırmanın amacı çalışanların üretkenlik karşıtı iş davranışları 

sergilemelerinde algılanan örgütsel desteğin ve işe ilişkin duyuşsal iyi oluşun etkili olup 
olmadığını araştırmaktır. Hipotezlerin testi için Yapısal Eşitlik Modeli tercih edilmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre, algılanan örgütsel desteğin işe ilişkin olumlu duyuşsal iyi 
oluş halini pozitif yönde etkilediği, bununla birlikte algılanan örgütsel desteğin işe 
ilişkin hissedilen olumsuz duygu halini negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. 
Araştımada algılanan örgütsel desteğin hırsızlık, geri çekilme ve kötü davranma 
boyutları üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Aracı 
değişken olan, işe ilişkin olumlu duyuşsal iyi oluş halinin, hırsızlık, geri çekilme ve 
kötü davranma boyutları üzerinde de anlamlı bir etkisi bulunamazken; işe ilişkin 
hissedilen olumsuz duygu halinin ise hırsızlık, geri çekilme ve kötü davranma boyutları 
üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur. Buna göre algılanan 
örgütsel desteğin, üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerindeki etkisinde işe ilişkin 
olumsuz duygular değişkeninin aracı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Üretkenlik karşıtı iş davranışları, algılanan örgütsel destek, işe 
ilişkin duyuşsal iyi oluş, hizmet sektörü 

Abstract 

This study examines whether perceived organizational support and job-related 
affective well-being in the service sector impact counterproductive work behaviors 
exhibited by employees. Multivariate statistical methods such as descriptive statistics 
and structural equation modeling were used to analyze the questionnaire responses. 
The findings of this study reveal that perceived organizational support impacts job-
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related affective well-being. Accordingly, while a positive impact exists between 
perceived organizational support and positive emotions, a negative impact exists 
between perceived organizational support and negative emotions. In addition, perceived 
organizational support partially impacts counterproductive work behaviors of 
employees such as theft of organizational property, withdrawal behavior, and abuse. 
Using employee emotions as a mediating variable as per the Job-related Affective Well-
being Scale, we found that positive emotions do not impact employee theft, withdrawal 
behavior, and abuse, whereas negative emotions positively and significantly impact 
these behaviors. Furthermore, negative emotions play a mediating role in the 
relationship between perceived organizational support and counterproductive work 
behaviors. 

Keywords: Counterproductive work behaviors, perceived organisational support, job-
related affective well-being, service sector 

GİRİŞ 
Örgütler her ne kadar çalışanlarının performanslarını arttırmak için uygun örgütsel 

şartları sağlamaya çalışsa da; işgörenler, işin kendisinden ve çalışma ortamından 
kaynaklanan nedenlerden dolayı bazı istenmeyen davranışlar sergilerler. Bu davranışlar, 
işgörenlerin fiziksel ve psikolojik olarak zorlanmaları neticesinde ortaya çıkabileceği 
gibi, kişisel özelliklerinden de kaynaklanabilir. Alan yazına bakıldığında örgütlere 
maddi ve manevi zarar veren uygun olmayan davranışlar sergileyen çalışan 
davranışlarının “Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları” olarak tanımlandığı görülmektedir.  

İşyeri suçları çoğu kez saptanamadığından veya saptandığında üzerine 
gidilmediğinden, görünmez bir sosyal problem olarak varlığını sürdürerek örgütlerin 
"karanlık yüzünü" oluşturmaktadır. 21. yüzyılda toplumsal düzeyde yaşanan suç artışı 
çağımızın karmaşık sosyal topluluklarından olan örgütlerin de önemli sorun 
kaynaklarından birisidir. Örgütlerin yaşadığı bu sorun toplumsal suç eğilimlerinin bir 
uzantısı olmakla birlikte, yeniden yapılanma, küçülme gibi çağdaş yönetim 
uygulamaları sonucu azalan kariyer olanakları da çalışanların kuruma bağlılığını 
azaltarak bu tür eğilimleri güçlendirmiştir (Arbak, Şanlı ve Çakar, 2004, s. 6). 
Örgütlerde zaman, para ve itibar kaybına sebep olan bu davranışların sebeplerinin 
ortaya çıkarılması ve bu davranışlara karşı önlem alınması gerekliliğinden, özellikle 
2000’li yıllarda başlayan çeşitli araştırmaların yürütüldüğü görülmüştür. Bu 
araştırmalarda çeşitli örgütsel faktörler ile bu davranışlar arasındaki ilişkiler incelenerek 
daha somut sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Bazen işten ve iş dışından beklentiler işgörenlerin tahammül sınırını 
zorlamaktadır. Özellikle araştırmanın yürütüldüğü hizmet sektörü gibi birebir insan 
ilişkilerinden dolayı stresin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, bu beklentilerin 
altından kalkma konusundaki fiziksel veya psikolojik yetmezlik stres seviyesini 
yükseltmektedir. Bu durumda, beklentiler altında ezilme tehdidi ile karşı karşıya olan 
işgörenlerin, örgütün vereceği desteğe olan ihtiyaçları da artmaktadır. Dolayısıyla, 
çalışılan örgüt tarafından değer verilme, iyi veya kötü günlerinde yalnızlık hissetmeme 
ve örgütün desteğini arkada görme gibi işgören beklentilerinin karşılanması anlamına 
gelen ve araştırmanın değişkenlerinden olan algılanan örgütsel destek, çalışanların 
örgütleri ile gönül bağı kurmalarında etkili olacaktır (Turunç ve Çelik, 2010, s. 184).  
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Araştırma konusu olan bir diğer kavram ise “İşe İlişkin Duyuşsal İyi Oluş” 
durumudur. Duygular günlük iş yaşantısının doğal bir parçasıdır ve çalışanlar işe 
geldiklerinde kapıda duygularını kontrol ettikten sonra iş yerlerine girmezler. Mutluluk, 
coşku ve hoşnutluk gibi duyguların yanısıra üzüntü, öfke ve kaygı gibi duyguları 
işyerlerinde işle ilgili meydana gelen olaylarda hissedebilirler. Bu çeşitli duygular tıpkı 
normal yaşamda olduğu gibi iş yaşamında da çalışanların işlerine yönelik düşüncelerini 
ve davranışlarını yönlendirir (Liu, 2006, s. 8). Alan yazına bakıldığında mutlu, sağlıklı 
ve refaha sahip olma anlamına gelen iyi oluş (well-being) kavramının öznel iyi oluş, 
psikolojik iyi oluş, sosyal iyi oluş ve işe ilişkin duyuşsal iyi oluş şeklinde 
sınıflandırıldığı görülmektedir. Bu araştırmada, Van Katwyk, Fox, Spector ve Kelloway 
(2000) tarafından, bireyin işi hakkındaki hislerini ve işine karşı olan duygusal 
tepkilerini değerlendirme olarak tanımlanan "işe ilişkin duyuşsal iyi oluş" kavramı 
incelenmiştir.  

Üretkenlik karşıtı iş davranışları, yaygın ve maliyetli olmasına rağmen alan 
yazında konu hakkında halen bu davranışların hangi faktörlerle ilişkili olduğu 
araştırılmaktadır. Algılanan örgütsel destek ve işe ilişkin duyuşsal iyi oluş ayrı ayrı 
üretkenlik karşıtı iş davranışları ile ilgili olmasına rağmen bu iki faktörün birlikte 
üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırmaya 
rastlanmamıştır. Bu çalışmada ise algılanan örgütsel destek ve üretkenlik karşıtı iş 
davranışları arasındaki ilişkide işe ilişkin iyi oluşun aracılık etkisi araştırılmıştır.  

KAVRAMSAL ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları  
Üretkenlik karşıtı iş davranışları, iradeli olarak örgüte ve müşteriler, diğer 

çalışanlar ve yöneticiler gibi örgüt paydaşlarına zarar veren ya da zarar verme niyetiyle 
gerçekleştirilen belirgin davranışlar bütünüdür (Spector vd., 2006, s. 447). Saldırganlık 
ve hırsızlık gibi oldukça belirgin davranışları ya da işi yanlış yapma veya kasten 
talimatlara uymama gibi daha pasif davranışları içerir (Fox vd., 2001, s. 292). 

İş yerinde bu tarz negatif davranışları adlandırmak için çeşitli terimler olmasına 
rağmen; hırsızlık, sabotaj, kişilerarası saldırganlık, iş yavaşlatma, zamanı ya da 
malzemeleri boşa harcama ve dedikodu yayma gibi çalışanların örgüte ya da örgüt 
üyelerine zarar verme davranışları, üretkenlik karşıtı iş davranışlarının genel 
kapsamındadır (Penney ve Spector, 2002, s. 126). 

Spector vd. (2006) üretkenlik karşıtı iş davranışlarını kötü davranma, üretimden 
sapma, sabotaj, hırsızlık ve geri çekilme olmak üzere beş farklı kategoriye ayırmıştır. 
Buna göre kötü davranma, örgüt içerisinde diğerlerine yöneltilen fiziksel ya da 
psikolojik zararlı davranışlarla birlikte; bireyi görmezden gelme, bireye vurma ya da 
onu itme davranışlarını içerir. Üretimden sapma, zaman sınırı olan işleri yavaştan alma 
gibi iş görevlerini kasıtlı olarak başarısızlığa uğratmadır. Sabotaj, örgüt varlıklarının 
zarar görmesi ya da bozulması ile ilgilidir. Geri çekilme, çalışma için harcanan zamanı 
kısıtlama davranışlarını kapsar. Son olarak çalma davranışı ise örgüte ya da başka bir 
bireye ait bir eşyayı almaktır.  

Üretkenlik karşıtı iş davranışlarını açıklamak için kullanılan geçerli kuramsal 
çerçeve sosyal değişim teorisine dayanmaktadır. Başkaları tarafından kendilerine 
olumlu davranış gösterildiğinde, bireyler bu davranışın kaynağına olumlu tutum veya 
davranış yoluyla, aynı karşılığı vermek zorunda hissederler. Çalışanlar olumsuz 
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davranışla karşılaştıklarında ise olumlu tutumlarını ve davranışlarını azaltır ya da geri 
çeker ve onların yerine olumsuz olanları körükleyebilirler. En önemli sosyal değişim 
teorilerinden birisi haksız muameleye uğrayan çalışanların zararlarının karşılanmasını 
talep edeceğini öne süren Adams'ın (1965) Eşitlik Teorisidir. Bu teori, iş-yaşam 
dengesini sağlama konusunda işveren prosedürlerinin adaletinden ya da inisiyatif 
kullanımı ile ilgili açıklamaların doğruluğu ya da kapsayıcılığından memnun kalmayan 
çalışanların örgüte yönelik olarak; işe geç gelme, daha az çaba gösterme, işe izinsiz ara 
verme, yöneticileri hakkında aşağılayıcı açıklamalar yapma ve başkalarına terbiyesizce 
hareketlerde bulunma gibi üretkenlik karşıtı iş davranışları ile karşılık verebileceğini 
öne sürer (Beauregard, 2014, s. 2).  

Örgütlerde bazı durumlar üretkenlik karşıtı iş davranışlarının ortaya çıkmasıyla 
ilgilidir. Bunlardan ilki, örgütün bu tür davranışlara karşı caydırıcı bir politikasının olup 
olmadığıdır. Örneğin; çalışanlar bu tarz davranışlar sergilediklerinde ciddi yaptırımlarla 
karşılaşacaklarını bilirlerse, muhtemelen bu tarz davranışlara daha az meyil 
edeceklerdir. Hollinger ve Clark (1983) 'ın, üretkenlik karşıtı iş davranışlarına 
uygulanan örgütsel yaptırımlar ve bu yaptırımların algılanan şiddetini ölçmek amacıyla 
yaptıkları çalışmada, her iki değişkenin de hırsızlık ile negatif yönde ilişkili olduğu 
iddia edilmiştir. Üretkenlik karşıtı iş davranışları aynı zamanda örgütlerdeki ödül ve 
ceza politikalarıyla da ilgilidir. Psikolojideki davranış değiştirme yaklaşımı ile 
değerlendirilen bu uygulamaya göre, çalışanların destek gördüklerinde bu davranışları 
sergilemeye devam edecekleri ve ödüllendirilmeyen ve cezalandırılan bu davranışları 
sürdürmeyecekleri varsayılmaktadır. Çalışanlar tarafından örgütün kural ve ilkelerinin 
nasıl algılandığı da üretkenlik karşıtı iş davranışları ile ilgilidir. Sosyal öğrenme 
kuramına göre, çalışanlar hem kendilerinin hem de başkalarının sergiledikleri 
davranışların sonuçlarını deneyimleyerek öğrenebilirler. Örneğin bir çalışan başka bir 
çalışanın işverenin parasını çaldığı zaman elde ettiği faydayı gözlemleyebilir. Daha 
önce böyle bir davranış sergilememiş olan çalışan, diğer çalışanın cezalandırılmadığını 
gördüğünde böyle bir davranış sergileme yoluna gidebilir. Bu durumda örgütün yapması 
gereken, cezaları açıkça tanımlamak ve suçluların cezalandırılacağının teminatını 
vermektir (Gruys, 1999, s. 20). 

İşe İlişkin Duyuşsal İyi Oluş 
Çalışma konusu olan işe ilişkin duyuşsal iyi oluş kavramı, Van Katwyk vd.(2000) 

tarafından, bireyin işi hakkındaki hislerini ve işine karşı olan duygusal tepkilerini 
değerlendirme olarak; Diener ve Larsen (1993) tarafından ise iş çevresindeki sık 
yaşanan olumlu duygular ve nadir yaşanan olumsuz duygular şeklinde açıklanmıştır 
(Ünal, 2014, s. 203).  

İşe karşı duyuşsal iyi oluş, "işyerinde duygulara yer yoktur ve duygular ya kontrol 
edilmeli ya da yok sayılmalıdır" bakış açısı geçerli olduğundan göz ardı edilmiştir. 
Duygular ile iş tatmini, iş ortamı ve çalışan çıktıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
gerekliliği, daha sonra araştırmacılar tarafından dikkate alınmıştır. Weiss ve 
Cropanzano (1996)' nun "Duyuşsal Olaylar Teorisi", belli iş koşullarına karşı 
çalışanların duyuşsal tepkilerine odaklanmış, iş ortamı ve çalışan çıktıları arasındaki 
ilişkiyi anlamak için duyguların temel faktör olduğunu savunmuştur (Lubbers, 2003, s. 
38).  

Alan yazında duyuşsal iyi oluş modeli, ilk kez Peter Warr (1987, 1990) ve Van 
Katwyk vd. (2000) tarafından iş bağlamında değerlendirilmiştir. Her iki modelde de işe 
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YÜKSEK 
UYARILMA 

DÜŞÜK 
UYARILMA 

DÜŞÜK 
MEMNUNİYET 

YÜKSEK  
MEMNUNİYET 

Üzüntü  Coşku  

Depresyon  Hoşnutluk  

Şekil 1: İki Boyutlu Duyuşsal İyi Oluş Modeli 
Kaynak: Van Katwyk vd., 2000, s. 220. 

 

ilişkin duygular, memnuniyet ve uyarılma derecesi açısından sınıflandırmıştır 
(Makikangas vd., 2007, s. 198). Van Katwyk vd. (2000), işe ilişkin duyuşsal iyilik 
durumunu ölçmek için geliştirdikleri ölçekte, yüksek memnuniyet yüksek uyarılmışlık 
(YMYU) (ör. enerjik, heyecanlı), yüksek memnuniyet düşük uyarılmışlık (YMDU) (ör. 
hoşnutluk, tatmin), düşük memnuniyet yüksek uyarılmışlık (DMYU) (ör. kızgın, 
kaygılı), ve düşük memnuniyet düşük uyarılmışlık (DMDU) (ör. sıkılma, depresyon) 
olmak üzere dört alt boyut bulunmaktadır (Şekil 1). Ölçeğin memnuniyet ekseninde 
bireylerin işleri ile ilgili memnuniyet durumları; uyarılmışlık ekseninde ise, motivasyon 
durumları bulunmaktadır. Örneğin; işi ile ilgili yüksek memnuniyeti ve yüksek 
uyarılmışlığı olan birey enerjik, heyecanlı, hevesli, coşkulu ve ilham almış hissederken; 
düşük memnuniyet ve düşük uyarılmışlığı olan birey sıkıntılı, bunalmış, hevesini 
kaybetmiş, ümitsiz ve yorgun hissetmektedir. Bununla birlikte, yüksek memnuniyet ve 
düşük uyarılmışlığı olan birey huzurlu, sakin, hoşnut, tatmin olmuş ve rahatlamış 
hissederken; düşük memnuniyet ve yüksek uyarılmışlığı olan birey kızgın, kaygılı, 
iğrenmiş, korkmuş ve bezmiş hissetmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşe ilişkin duyuşsal iyi oluş ölçeği, işe ilişkin hem olumlu hem de olumsuz 
duygusal tepkileri değerlendirmek için geliştirilmiştir. Ölçek potansiyel olarak yüksek 
düzeyde olumsuz duygu deneyimleyen ya da düşük düzeyde olumlu duygu 
deneyimleyen bireyleri ya da grupları tanımlamak için potansiyel bir tanı aracı olması 
yönünden yararlıdır (Van Katwyk vd., 2000, s. 228)  

Algılanan Örgütsel Destek 
Algılanan örgütsel destek, çalışanların, örgütün onların katkılarına değer verdiği 

ve iyi oluş durumlarıyla ilgilendiklerine dair geliştirdikleri inanç olarak 
tanımlanmaktadır (Eisenberger, Huntington, Hutchinson ve Sowa, 1986, s. 501). 
Algılanan örgütsel destek, örgüt çalışanlarının kendilerini güvende hissetmeleri ve 
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Şekil 2:Araştırma Modeli 

AOD 

İH(OLUMLU) 

İH(OLUMSUZ) 

HIRSIZLIK 

GERİ 
ÇEKİLME 

KÖTÜ 
DAVRANMA 

arkalarında örgütün varlığını hissetmeleridir. Her zaman örgütün desteğini yanı başında 
hisseden çalışanlar, işlerine daha sıkı bağlanacaklar ve işyerinden ayrılmayı 
düşünmeyeceklerdir (Özdevecioğlu, 2003, s. 116). Bu bağlamda destekleyici bir 
örgütte, işgörenlerin beklentileri önemsenmeli ve onlara değer verilmelidir. Çünkü örgüt 
tarafından değer verildiği ve önemsendiğine ilişkin algılar, bireyin örgüt üyeliğini 
içselleştirmesini ve böylece örgüt açısından olumlu davranışları daha fazla sergilemesini 
sağlayacaktır (İplik, İplik ve Efeoğlu, 2014, s. 111).  

Yönetici ile çalışan arasındaki iletişim, algılanan örgütsel destek açısından 
oldukça önemlidir. Bu nedenle yöneticilerin ifadelerinde, politikalarında ve 
uygulamalarında, açık veya örtülü olarak verdikleri mesajlar, algılanan örgütsel destek 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çalışanların tepe yönetiminden çeşitli kanallarla 
sürekli olarak değerli olduklarına yönelik mesaj, övgü ve onay almaları, yüksek 
düzeyde örgütsel destek algısına yol açmaktadır. Ayrıca adalet, yönetici desteği, 
örgütsel ödüller ve çalışma koşulları da (ödeme, terfi, iş güvencesi, otonomi, rol stresi) 
örgütsel desteğin diğer önemli unsurlarıdır (İplik vd.2014, s. 111). Bu nedenle, örgütsel 
ödüller ve ücret, terfi, iş zenginleştirme gibi olumlu iş koşulları, çalışanlar tarafından 
sendikal müzakereler veya devletin sağlık ve güvenlik düzenlemeleri gibi dışsal 
zorlamalarla değil; örgütün gönüllü olarak yaptığı eylemler olarak algılandığı takdirde, 
algılanan örgütsel desteğe katkıda bulunmaktadır (Rhoades ve Eisenberger, 2002, s. 
698). 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 
Bu araştırmanın temel amacı, hizmet sektörü çalışanlarının algıladıkları örgütsel 

desteğin, üretkenlik karşıtı iş davranışlarına etkisinde işe ilişkin duyuşsal iyi oluşlarının 
aracılık rolünü araştırmaktır. Bunun için söz konusu ilişkilerin gösterildiği araştırma 
modeli Şekil 2’de görülmektedir. 
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Araştırmaya ait hipotezler ise şunlardır:  

H1: Algılanan örgütsel desteğin işe ilişkin olumlu duyuşsal iyi oluş üzerinde pozitif 
yönlü etkisi vardır.  

H2: Algılanan örgütsel desteğin işe ilişkin olumsuz duygular üzerinde negatif yönlü 
etkisi vardır. 

H3: Algılanan örgütsel desteğin üretkenlik karşıtı iş davranışlarının alt boyutları 
üzerinde negatif yönlü etkisi vardır. 

H4: İşe ilişkin olumlu duyuşsal iyi oluşun üretkenlik karşıtı iş davranışlarının alt 
boyutları üzerinde negatif yönlü etkisi vardır. 

H5: İşe ilişkin olumsuz duyguların üretkenlik karşıtı iş davranışlarının alt boyutları 
üzerinde pozitif yönlü etkisi vardır. 

H6: Algılanan örgütsel desteğin üretkenlik karşıtı iş davranışlarının alt boyutları 
üzerindeki etkisinde olumlu iyi oluş halinin aracılık rolü vardır.  

H7: Algılanan örgütsel desteğin üretkenlik karşıtı iş davranışlarının alt boyutları 
üzerindeki etkisinde işe ilişkin hissedilen olumsuz duyguların aracılık rolü vardır.  

Analiz ve Bulgular 
Demografik Bulgular 

Araştırmanın evrenini, Türkiye'deki hizmet sektörü çalışanları oluşturmaktadır. 
Hizmet sektörü emek yoğun bir sektördür ve insan unsuru bu sektördeki en önemli 
faktördür. Bu nedenle, çalışanların tutum ve davranışlarının diğer sektörlere göre bu 
sektörde daha farklı olacağı düşünüldüğünden bu araştırmanın evrenini hizmet sektörü 
oluşturmaktadır. Araştırma için hizmet sektöründe çalışan 706 kişiye ulaşılmıştır. Buna 
göre, araştırma kapsamındaki çalışanların % 59,2' si erkek, % 40,8' i ise kadındır. 
Çalışanların yaşlarının dağılımı, % 57,9' u 21-30 yaş arasında, % 5,4' ü 20 yaş ve altında 
şeklindedir. Çalışılanların sektörlere göre dağılımına bakıldığında % 34,8' inin turizm, 
%17' sinin eğitim-danışmanlık, %4,8' inin perakendecilik-toptancılık ve yine % 4,8' inin 
iletişim sektöründen olduğu görülmektedir. Çalışanların o işyerinde çalışma süresi 
incelendiğinde, % 45,5' inin 1-5 yıl arası, % 6,4' ünün ise 15 yıldan fazla süredir aynı iş 
yerinde çalıştığı görülmektedir. Çalışanların % 40,2' si işgören pozisyonunda 
çalışmaktadır. Çalışanların % 40,5' inin haneye giren aylık gelir toplamı 1.501-3.000 TL 
iken sadece % 4' ünün 7.501 TL ve üzeri geliri vardır.  

Araştırmada Kullanılan Ölçeklere İlişkin Bulgular 

Bu çalışmada Eisenberger vd (1986) tarafından geliştirilen“Algılanan Örgütsel 
Destek Ölçeği”nin, yine Eisenberger vd tarafından 1997'de oluşturulan 8 maddelik kısa 
formu kullanılmıştır. Ölçeğin yapısal geçerliliğini tespit etmek amacıyla yapılan 
açıklayıcı faktör analizine göre Kaiser-Meyer-Olkin değeri örneklem hacminin 
yeterliğini (KMO=0,879), Bartlett testi ise, hesaplanan ki-kare değeri istatistiksel olarak 
anlamlı olduğunu ve faktör analizinin uygulanabilirliğini (x2=2460,007; p<0,01) ortaya 
koymuştur. İyi bir faktör analizi için KMO ölçüsünün 0,80'den fazla olması beklenir 
(Alpar, 2013, s. 294). Ölçeğin, Kaiser-Mayer Olkin testi sonucu 0,80-0,89 arasında 
çıktığından bu sonuç iyi olarak değerlendirilmektedir. Algılanan örgütsel destek ölçeği 
için faktör analizine ölçek sekiz maddelik orijinal hali ile dahil edilmiş ve faktör yükleri 
hesaplanmıştır. İç tutarlığı çok yüksek olan bu ölçek için yapılan DFA sonucunda, 



 
 

A. Akbaş Tuna – Y. Boylu 8/4 (2016) 505-521 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

512 

ölçeğin yine tek boyutlu bir yapı sergilediği ve madde sayısının, faktör yükünü 
karşılamayan maddeler yapısal eşitlik analizine dahil edilemeyeceği için sekiz 
maddeden beş maddeye indirilmiştir  

İşe karşı duyuşsal iyi oluş ölçeği Van Katwyk vd. (2000) tarafından 
geliştirilmiştir. Bu çalışmada ölçeğin, uluslararası pek çok araştırmada kullanılan orjinal 
20 maddelik kısa formu kullanılmıştır. İşe ilişkin duyuşsal iyi oluş ölçeğinin faktör 
analizi sonuçlarına göre, Kaiser-Meyer-Olkin değeri örneklem hacminin yeterliğini 
(KMO=0,957), Bartlett testi ise faktör analizinin uygulanabilirliğini (x2=11332,635; 
p<0,001) ortaya koymuştur. Bu ölçek için yapılan DFA sonuçlarına göre, ölçeğin işe 
ilişkin olumlu duygular ve olumsuz duygular olmak üzere iki boyutlu bir yapı 
sergilediği görülmüş; olumsuz duygular alt boyutundan faktör yükünü karşılamadığı 
için bir madde atılmıştır. 

Üretkenlik karşıtı iş davranışlarını ölçmede ise Spector ve Fox (2006) tarafından 
geliştirilen ve toplam 32 maddeden oluşan ölçekten yararlanılmıştır. Üretkenlik karşıtı 
iş davranışları ölçeğinin faktör analizi sonuçlarına göre Kaiser-Meyer-Olkin değeri 
örneklem hacminin yeterliğini (KMO=0,947), Bartlett testi ise, faktör analizinin 
uygulanabilirliğini (x2=9242,166; p<0,001) ortaya koymuştur. Analiz sonucunda 
ölçekle ilgili üç faktörlü bir yapının oluştuğu görülmektedir. Ölçeğe ait faktör yükleri 
hesaplandığında yeterli faktör yüküne sahip olmayan maddeler çıkarılmıştır. Buna göre 
ölçekteki 1., 2., 5., 6., 8., 9., 10., 12., 14., 15., 20., 21. ve 22. maddeler ölçeğin 
güvenirliğini ve faktör yapısını bozduğu için analiz dışı bırakılmıştır. Yapılan DFA 
sonuçlarına göre ölçeğin hırsızlık, geri çekilme ve kötü davranma şeklinde üç boyutlu 
bir yapı sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Elde edilen veriler SPSS 20.0 ve AMOS 20.0 programı ile analiz edilmiştir. 
Doğrulayıcı faktör analizi ile uyumlu olup olmadığı test edilen modelin, yeterliğini 
belirlemek için bir takım uyum indeksleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada Ki-Kare (x2) 
İyilik Uyumu, Serbestlik Derecesi, Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA), 
Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI) ve Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (NNFI), 
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI), İyilik Uyum İndeksi (GFI) ve Düzenlenmiş İyilik 
Uyum İndeksi (AGFI) ve Artan Uyum İndeksi (IFI) kullanılmıştır. Aşağıdaki tablo 1'de 
uyum indeksi değerleri gösterilmektedir.  

Tablo 1: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
 
Ölçekler X2 sd X2/sd RMSEA NFI NNFI CFI GFI AGFI IFI 

AOD 19.03 4 4.76 0.073 0.99 0.99 0.99 0.99 0.96 1.00 
İİDİO 690.78 148 4.66 0.072 0.98 0.98 0.99 0.91 0.88 0.99 
ÜKİD 705.73 146 4.83 0.074 0.98 0.98 0.98 0.90 0.88 0.98 

AOD: Algılanan Örgütsel Destek, İİDİO: İşe İlişkin Duyuşsal İyi Oluş, ÜKİD: Üretkenlik Karşıtı İş 
Davranışları 

Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 
Araştırmada bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak 

amacıyla, Pearson korelasyonları hesaplanmıştır.  
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Tablo 2: Araştırmada Yer Alan Değişkenler Arasındaki Ortalama, Standart 
Sapma ve Korelasyon Değerleri 

 
 Ort. s.s. AOD İ.İ.D.İ.O. 

Olumlu 
İ.İ.D.İ.O. 
Olumsuz 

U.K.İ.D. 
Hırsızlık 

U.K.İ.D. 
Geri 

Çekilme 

U.K.İ.D. 
Kötü 

Davranma 
AOD 3,1805 1,04281 (0,91)      
İ.İ.D.İ.O. 
Olumlu 3,0619 1,00457 ,515** (0,94)     

İ.İ.D.İ.O. 
Olumsuz 2,3882 ,95217 -,418** -,601** (0,94)    

U.K.İ.D. 
Hırsızlık 1,1300 ,43026 -,067 ,021 ,088* (0,84)   

U.K.İ.D. 
Geri 
Çekilme 

1,4278 ,53966 -,128** -,101** ,195** ,502** (0,72)  

U.K.İ.D. 
Kötü 
Davranma 

1,1546 ,38757 -,109** -,058 ,164** ,759** ,549** (0,93) 

Tablo 2 'ye göre, algılanan örgütsel destek ile işe ilişkin olumlu duyuşsal iyi oluş 
hali arasında (r=0.515; p<0.01) pozitif yönlü bir ilişki ve algılanan örgütsel destek ile 
işe ilişkin olumsuz duygular arasında (r=-0.418; p<0.01) negatif yönlü bir ilişki olduğu 
tepit edilmiştir. Algılanan örgütsel destek ile üretkenlik karşıtı iş davranışlarının geri 
çekilme boyutu (r=-0.128; p<0.01) ve kötü davranma (r=-0.109; p<0.01) boyutları 
arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırmada işe ilişkin olumlu duyuşsal durum ile geri çekilme arasında (r=-
0.101; p<0.01) negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna ilaveten, işe 
ilişkin hissedilen olumuz duygular ile hırsızlık boyutu (r=-0.088; p<0.05), geri çekilme 
boyutu (r=-0.195; p<0.01) ve kötü davranma boyutları arasında (r=-0.164; p<0.01) 
pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Algılanan örgütsel destek ile üretkenlik karşıtı iş davranışları arasındaki ilişkide 
işe ilişkin duyuşsal iyi oluşun aracılık rolünün olup olmadığı Baron ve Kenny (1986) 
tarafından önerilen yöntemle test edilmiştir. Araştırma modelinde tüm sonuçlar 
beklentiler doğrultusunda çıksa bile YEM çalışmalarında modele ilişkin son 
değerlendirmeyi yapabilmek için bazı bağımsız ölçütlere ihtiyaç duyulmaktadır. Uyum 
iyiliği istatistikleri olarak da adlandırılan bu değerler her bir modelin bir bütün olarak 
veriler tarafından kabul edilebilir bir düzeyde desteklenip desteklenmediğine ilişkin 
yargıya ulaşılmasına olanak tanır (Şimşek, 2007, s. 13). Ölçüm modelinde olduğu gibi 
yapısal eşitlik modelinin değerlendirilmesinde de yazında sıkça yer alan model uyum 
iyiliği testleri kullanılmıştır. Ayrıca daha önce de değinildiği gibi yapısal eşitlik modeli 
testlerinden önce ölçüm modellerinin test edilmesi bir karşılaştıma yapma imkanı 
sağlamaktadır. Genellikle yapısal modellerin sonuçları ölçüm modeli sonuçlarından 
daha iyi uyum değerleri göstermese de sonuçları çok kötü olması da çok fazla beklenen 
bir durum değildir (Nakıboğlu, 2008, s. 134). 

Ölçüm modeline ait sonuçlar CMIN/DF: 2,69; GFI:0,87; AGFI: 0,85; NFI:0,98; 
IFI:0,98; CFI:0,98; RMSEA: ,049 olarak bulunmuştur. Yapısal eşitlik modeline ait 
sonuçların beklenen değerlere yakın olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçların 



 
 

A. Akbaş Tuna – Y. Boylu 8/4 (2016) 505-521 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

514 

ölçüm modelindeki sonuçlarla karşılaştırılması neticesinde, yapısal model sonuçlarının 
ölçüm modeli sonuçlarıyla örtüştüğü görülmektedir. Tablo 3 'te yapısal eştilik modeline 
ait sonuçlar yer almaktadır.  

Tablo 3: Yapısal Eşitlik Modeline Ait Sonuçlar 

Uyum Ölçüleri CMIN/DF GFI AGFI NFI 
Delta1 

IFI 
Delta2 CFI RMSEA 

Model  2,812 ,865 ,845 ,903 ,936 ,935 ,051 

Yapısal Eşitlik Modeli ve Hipotez Testleri 
Şekil 3' te yapısal eşitlik modeli ile yapılan analiz sonuçları görülmektedir. Buna 

göre, bağımsız değişken olan algılanan örgütsel desteğin, bağımlı değişkenler olan 
hırsızlık (β= -0,04; p<0,01), geri çekilme (β= -0,08; p<0,01) ve kötü davranma (β= -
0,05; p<0,01), üzerinde negatif yönde anlamlı etkisi olduğu görülmektedir. Bu durumda 
aracılık etkisi için ilk koşul sağlanmış bulunmaktadır.  
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Şekil 4' e bakıldığında ise araştırma modelinde yer alan ilişkilerden, algılanan 
örgütsel desteğin işe ilişkin olumlu duyuşsal iyi oluş halini pozitif yönde etkilediği 
(γ=0,52; p<0,01), bununla birlikte, algılanan örgütsel desteğin işe ilişkin hissedilen 
olumsuz duygu halini (γ=-0,45; p<0,01) negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Yani 
bağımsız değişkenin aracı değişkenler üzerinde anlamlı etkileri olduğu görülmüştür.  

Araştırmada, işe ilişkin olumlu duyuşsal iyi oluş halinin, hırsızlık, kötü davranma 
ve geri çekilme boyutlarını anlamlı bir şekilde etkilemediği tespit edilmiştir. Şekil 4' e 
göre aracı değişken olan işe ilişkin hissedilen olumsuz duygu halinin ise hırsızlık 
(β=0,10; p<0,01), geri çekilme (β=0,22; p<0,01) ve kötü davranma (β=0,15; p<0,01) 
boyutları üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Bu durumda 
aracı değişkenin bağımlı değişken üzerinde etkisi olma koşulu da sağlanmıştır.  

Yani aracı değişken olan işe ilişkin hissedilen olumsuz duygular değişkeni analize 
dahil edildiğinde algılanan örgütsel desteğin hırsızlık, geri çekilme ve kötü davranma 
üzerindeki etkisi ortadan kalkmakta ancak işe ilişkin hissedilen olumsuz duyguların 
algılanan örgütsel destek üzerindeki etkisi yani aracı değişkenin bağımsız değişken 
üzerindeki anlamlı etkisi devam etmektedir. Bu durum tam aracılık etkisi meydana 
getirmektedir ve bu hipotezler de kabul edilmektedir. 

Sonuç ve Tartışma 
Çalışma, işe ilişkin duyuşsal iyi oluşun algılanan örgütsel destek ve üretkenlik 

karşıtı iş davranışları üzerindeki aracılık etkisini belirlemeyi amaçladığından, bu amaca 
ilişkin geliştirilen hipotezler yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Bu amaçla 
geliştirilen ilk hipotez, algılanan örgütsel desteğin işe ilişkin olumlu duygular üzerinde 
etkisinin olduğu yönündedir. Kurulan modele göre, algılanan örgütsel desteğin, işe 
ilişkin olumlu duyguları pozitif yönde anlamlı şekilde etkilediği görülmektedir. Buna 
göre, algılanan örgütsel destekteki bir birimlik artış ya da azalış şeklindeki değişim, işe 
ilişkin olumlu duygularda ortalama % 52' lik bir artış ya da azalış şeklinde değişim 
meydana getirecektir. Bu bulgu doğrultusunda, araştırmanın H1 hipotezi kabul 
edilmiştir. Bununla birlikte H2 hipotezi olan, algılanan örgütsel desteğin işe ilişkin 
hissedilen olumsuz duygu halini negatif yönde etkilediği yani, örgütsel desteği daha 
fazla hisseden çalışanların % 45 daha az işlerine karşı olumsuz duygular hissettikleri 
tespit edilmiş ve bu hipotez de kabul edilmiştir. Araştırmada algılanan örgütsel desteğin 
hırsızlık, geri çekilme ve kötü davranma boyutları üzerinde kurulan ilk modele göre 
negatif yönde bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle H3 hipotezi kısmen 
desteklenmiştir. Aracılık etkisini ölçmek için kurulan ikinci modelde aracı değişken 
analize dahil edildiğinde bu etkilerin ortadan kalktığı ve algılanan örgütsel desteğin 
üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerindeki etkisinin aracı değişken vasıtasıyla oluştuğu 
görülmüştür. Riggle, Edmondson ve Hansen (2008) tarafından yapılan 20 yıllık süreyi 
kapsayan meta analizi sonuçlarına göre, çalışanların örgütsel desteği algılamadıkları 
zaman üretkenlik karşıtı iş davranışları sergiledikleri şeklindeki bulgular bu çalışmada 
ulaşılan algılanan örgütsel desteğin üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerinde negatif 
yönde bir etkiye sahip olduğu bulgusunu destekler niteliktedir.  

İşe ilişkin olumlu duyuşsal iyi oluş halinin, H4 hipotezi olan üretkenlik karşıtı iş 
davranışlarının alt boyutları olan hırsızlık, geri çekilme ve kötü davranma boyutlarını 
anlamlı bir şekilde etkilemediği tespit edilmiştir. Alan yazına bakıldığında bu bulguyu 
destekleyecek bir çalışmaya rastlanmamış ancak kavramsal ve kuramsal çerçeve başlığı 
altında belirtildiği gibi işe ilişkin hissedilen olumlu duygular ile üretkenlik karşıtı iş 
davranışları arasında negatif yönlü anlamlı ilişkilerin bulunduğu çalışmalara 
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rastlanmıştır. İşe ilişkin hissedilen olumsuz duygu halinin ise üretkenlik karşıtı iş 
davranışlarının alt boyutları üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi olduğu 
görülmektedir (H5). Çalışanların işlerine karşı hissetikleri olumsuz duyguları arttıkça % 
10 oranında hırsızlık davranışının, %22 oranında geri çekilme davranışının ve % 15 
oranında kötü davranma davranışının arttığı söylenebilir. 

Araştırmada işe ilişkin duyuşsal iyi oluş durumunun algılanan örgütsel destek ve 
üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerindeki aracılık etkisini ortaya koymak için aracılık 
hipotezleri geliştirilmiştir. Baron ve Kenny (1986)' e göre, değişkenler arasında bir 
aracılık rolünden bahsedebilmek için, aracı değişkenin analize alınması sonrasında, 
bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan etkilerinde anlamlı bir 
azalmanın olması veya aralarındaki ilişkinin anlamsızlaşması gerekmektedir (Çetin, 
Şeşen ve Basım, 2012, s. 206). Buna göre, araştırmanın aracılık hipotezlerine ilişkin test 
sonuçlarına bakıldığında, algılanan örgütsel desteğin üretkenlik karşıtı iş davranışlarının 
alt boyutları olan hırsızlık, geri çekilme ve kötü davranma üzerindeki etkisinde, işe 
ilişkin olumlu iyi oluş halinin aracılık etkisinin olmadığı görülmüştür. Bu durumda H6 
hipotezi desteklenmemiştir.  

Ancak algılanan örgütsel desteğin hırsızlık, geri çekilme ve kötü davranma 
değişkenleri üzerindeki etkisinde olumsuz iyi oluş halinin aracılık rolü olduğu tespit 
edilerek H7, hipotezi desteklenmiştir. Balducci, Schaufeli ve Fraccaroli (2011) 
tarafından yapılan çalışmada, işe ilişkin negatif duyguların iş talepleri ve üretkenlik 
karşıtı iş davranışlarından kötü davranma davranışı arasındaki ilişkiye aracılık ettiği 
bulunmuştur. 

Araştırmada algılanan örgütsel desteğin çalışanların işlerine ilişkin hissettikleri 
olumlu duyguları etkilediği ancak; hırsızlık, geri çekilme ve kötü davranma gibi 
üretkenlik karşıtı iş davranışlarını sergileyip sergilememeleri konusunda bir etkisinin 
olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla hizmet sektörü çalışanlarının algıladıkları örgütsel 
destekten dolayı iyi hissetmelerine rağmen çeşitli örgütsel veya bireysel faktörler 
nedeniyle bu hislerinin, üretkenlik karşıtı iş davranışlarında bulunmalarını engelleme 
şeklinde bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte işe ilişkin hissedilen 
olumsuz duyguların bu davranışların ortaya çıkmasına neden olduğu görülmüştür. Buna 
göre çalışanların algıladıkları örgütsel destekten dolayı işlerine karşı iyi hissetmeleri 
onların üretkenlik karşıtı iş davranışları sergileyip sergilememelerine etki etmezken 
kötü hissetmeleri bu davranışları sergilemelerine neden olmaktadır. Üretkenlik karşıtı iş 
davranışlarının alan yazında misilleme ya da intikam gibi kavramlarla da açıklandığı 
düşünüldüğünde davranışların bu nedenlerle sergilendiği söylenebilir.  

Örgütlerin karanlık yüzü olarak da nitelendirilen bu davranışlar, örgütlerin en 
önemli sorun kaynaklarından bir tanesidir. Bu nedenle örgütler, kendi kontrol 
mekanizmalarını kurarak bu tür davranışların örgütte yaygınlaşması ve dahası bunun bir 
kültür haline gelmesini engellemelidirler. Üretkenlik karşıtı iş davranışlarının önlenmesi 
için örgütler; gözetleme, özellikle elektronik ortamda yapılan bir gözetleme ya da 
denetleme şeklinde kendi kontrol mekanizmalarını kurarak bu davranışları ortaya 
çıkarma ve buna yönelik önleyici tedbirler alma yoluna gidebilirler. Ayrıca örgütlerin 
ödül ve ceza politikalarını gözden geçirmeleri önerilmektedir. Çünkü daha önce böyle 
bir davranış sergilememiş olan çalışan, diğer çalışanın cezalandırılmadığını gördüğünde 
böyle bir davranış sergileme yoluna gidebilir. Bu durumda örgütün yapması gereken, 
cezaları açıkça tanımlamak ve suçluların cezalandırılacağının teminatını vermektir 
(Gruys, 1999, s.20).Üretkenlik karşıtı iş davranışlarını önlemek için önerilebilecek bir 
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diğer yol da insan kaynakları uygulamaları ile ilgilidir. Örneğin işe alım sürecinde 
çeşitli testler aracılığı ile çalışanların bu tür davranışlara eğilimleri ölçülebilir; adayların 
sabıka kaydı araştırılabilir ve iş sözleşmesinin gerektiği şekilde düzenlenebilir. Ayrıca 
çalışanların, iş arkadaşları ile arasındaki ihtilafların bir yönetici tarafından çözüleceğine 
dair inançlarının olması gerekmektedir (Riggio, 2003, s. 272). Bu noktada da örgütlere 
etik bir örgütsel iklim oluşturmaları önerilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, 
üretkenlik karşıtı iş davranışlarından en çok geri çekilme davranışının sergilendiği 
görülmektedir. İşe gelmeme, geç gelme ya da işten erken çıkma şeklinde gerçekleşen bu 
davranışın önlenmesi için örgütlerin çalışanların işe giriş çıkış saatlerini kartlı giriş 
sistemi kullanarak kontrol etmeleri önerilebilir. Yine bu davranışların kontrol altına 
alınabilmesi ve çalışanların işlerine karşı olumlu duygular hissetmelerine yardımcı 
olmak için örgütlerde psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilebilir.  
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Extensive Summary 
Introduction 

Although organizations try to provide the appropriate organizational conditions to 
increase the performance of their employees, employees, for reasons caused by the work 
itself and the work environment, exhibit some counterproductive behaviors. In the 
literature, counterproductive work behavior (CWB) is commonly defined as voluntary 
or intentional behavior that acts against the interests of the organization. CWB has 
found itself to be the focus of extensive research recently due to the pervasive and 
costly consequence of such behaviors which affects both the organizations and their 
employees. According to Spector et al. (2006) CWBs include acts directed toward both 
organizations and individuals, including aggression (physical and verbal), sabotage, 
theft, and withdrawal.  

The service sector is a sector where stress is intensely experienced due to one-to-
one human relations and the physical or psychological impairment of the responsibility 
of employees raise the level of stress. In this case, the needs of those who face the threat 
of crushing under expectations are also increasingly in need of support. Hence, 
perceived organizational support (POS) is important, for POS reflects the general belief 
held by an employee that the organization values his or her continued membership and 
is generally concerned about his or her well-being (Aselage & Eisenberger, 2003; 
Eisenberger et al., 1986; Rhoades & Eisenberger, 2002).  Another subject of research is 
"job-related affective well-being" (JAWS). Emotions are a natural part of everyday 
work experience, and when employees come to work they do not go into business after 
checking their emotions at the door.  

Research Method and Findings 

The main purpose of this research is to examine the mediating role of the job-
related affective well-being in the relationship between perceived organizational support 
and counterproductive work behaviors in service sector. The research model is given in 
Figure 1 below. The sample of the research is the service sector employees in Turkey. 
The service sector is a labor-intensive sector and the human factor is the most important 
factor in this sector. For this reason, the service sector constitutes the universe of this 
research because the attitudes and behaviors of employees are considered to be different 
in this sector compared to other sectors. Research was carried out by questionnaire with 
706 employees.  
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Figure 1: Research Model 
POS: Perceived Organizational Support, JAWS: The Job-related Affective Well-being Scale, CWB: 

counterproductive work behavior 
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The results of measurement model are found as CMIN/DF: 2,69; GFI:0,87; AGFI: 
0,85; NFI:0,98; IFI:0,98; CFI:0,98 and RMSEA: ,049. The results of the structural 
model are CMIN/DF: 2,81; GFI: ,86,5; AGFI: ,84,5; NFI:0,903; IFI:0,936; CFI:0,935; 
RMSEA: ,051. These results show that structural model is acceptable. 

Conclusion 
In the study has a positive impact on positive emotions of employees about their 

work but it has been seen that perceived organizational support has no impact on 
exhibiting counterproductive work behaviors such as theft, withdrawal and abuse. 

Therefore, it can be said that although the service sector employees feel good 
about the organizational support they perceive, these feelings do not have any effect of 
preventing the counterproductive work behaviors. However, negative feelings about 
work lead to these behaviors.  

Accordingly, while it is seen that employees' positive emotions, affected by 
perceived organizational support do not have any impact on exhibited counterproductive 
work behaviors by employees, negative emotions cause them to exhibit these behaviors. 
When it is considered that counterproductive work behaviors are explained in terms of 
retaliation or revenge in the field, it can be said that the behaviors are exhibited for the 
reasons of retaliation or revenge.  

The following suggestions can be made on the subject. First it can be suggested 
that organizations should establish their own control mechanisms to prevent such 
behavior from becoming widespread in the organization and even becoming a culture of 
it. 

It is also suggested that organizations should pay close attention to the reward and 
punishment policies since an employee who has never had such behavior before can go 
on to exhibit such behavior when he sees that the other employee has not been 
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punished. Another way to avoid anti-productivity business behaviors is through human 
resources practices. For example, in the recruitment process, the tendencies of 
employees to these behaviors can be measured through various tests. Other 
recommended practices in the recruitment process include investigating the criminal 
record and arranging the employment contract as required. 
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Özet 
Marka değeri* kavramı tüketici satın alma davranışında önemli bir role sahip 

olduğu için, hem sektörel hem de akademik açıdan yoğun ilgi görmektedir. Özellikle 
rekabetin giderek yoğunlaştığı perakende sektörü için perakende marka değeri ve 
öncülleri arasındaki ilişkileri tespit etmek önemli bir rekabetçi avantaj sağlayabilir. 
Perakende marka değeri öncülleri arasındaki ilişkilere göre daha etkin pazarlama 
stratejileri oluşturulabilir.  Bu çalışmanın amacı da; perakende sektöründe yer alan 
IKEA markası için perakende marka değeri öncülleri arasındaki ilişkileri “yapısal eşitlik 
modelleme” ile incelemek ve elde edilen model sonuçlarına göre pazarlama stratejileri 
önermektir. Araştırmanın ana kütlesini, Bursa il merkezinde yaşayan ve IKEA’dan en 
az bir defa alışveriş yapmış olan tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırma için oluşturulan 
anket ile 2016 yılının Haziran ve Temmuz aylarında veri toplama işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, modelde yer alan çeşitlilik, iletişim ve hizmet 
unsurlarının perakende marka değeri üzerinde olumlu etkisi olduğunu, iletişimin ise en 
fazla etkisi olan öncül olduğunu göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Perakende Marka Değeri, Marka Bağlılığı, Yapısal Eşitlik 
Modelleme, IKEA 

Abstract 
Brand equity gets much attention from both academicians and practitioners 

because it has an important role in consumer buying behavior. It is especially important 
to determine the relationships between the brand equity and its antecedents in the retail 

* Bu makalede “marka değeri” kavramı “brand equity” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmıştır.
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industry, where the competition is severe, as it helps to get competitive advantage. 
Marketing strategies can be developed according to the relationships between the 
antecedents of the retailer brand equity. The aim of this study is to examine the 
relationships between the antecedents of retail brand equity of the brand IKEA by 
structural equation modelling and propose marketing strategies based on the model 
results. The sample of this study consists of consumers who live in the center of Bursa 
and have shopped from IKEA at least once. The data were collected by a structured 
questionnaire in June and July 2016. Findings of the research indicate that assortment, 
communication and service variables have positive effects on retail brand equity. 
Communication is found as the antecedent that has the biggest effect on retail brand 
equity. 
Keywords: Retail Brand Equity, Brand Loyalty, Structural Equation Modelling, IKEA 

1. Giriş 

Marka değeri akademisyenler ve pazarlama yöneticileri tarafından oldukça önemli 
bir kavram olarak görülmekte olup, bir işletmenin en önemli maddi olmayan 
varlıklarından biridir ve tüketici tercihlerini, satın alma niyetlerini olumlu etkiler 
(Echchakoui, 2015, s. 140). Günümüz pazarlarında başarılı markaların sürdürülebilir 
rekabetçi avantaja sahip olabilmeleri için ayırt edici bir imaj geliştirip bunu 
sürdürmeleri gerekmektedir. Marka değeri; müşteri değerini arttırmak, markaları 
farklılaştırmak, marka performansını değerlendirmek ve pazarda rekabetçi avantaj elde 
etmek için çok önemli bir role sahiptir. Güçlü bir marka değeri ise, tüketiciler markaları 
tanıdıkları, markalarla kendilerini özdeşleştirdikleri ve marka bağlılığı oluştuğu zaman 
elde edilir. Marka değerinin öncüllerini araştıran çalışmalarda son yıllarda bir artış söz 
konusudur. Bu ilginin sebebi marka değerinin tüketicilerin marka seçiminde, marka 
bağlılığında, marka yayma stratejisinde ve işletme performansında önemli bir etkisinin 
bulunmasıdır. (Çifci ve Diğ., 2016, ss. 3740-3741) 

Günümüzde, tüketici tercihlerinde önemli rol oynayan pazar oyuncularının 
başında perakendeciler gelmektedir. Perakendeciler üreticiler ve tüketiciler arasındaki 
boşluğu doldurmaya yarayan, tedarik zincirinde ve tüketici davranışlarındaki 
değişiklikleri özgün bir biçimde etkileyen aracı kuruluşlardır (Kennedy, Kapitan ve 
Soo, 2016, s. 125). Amerikan Pazarlama Derneği’nin tanımına göre perakende markası; 
bir perakendecinin ürün ve hizmetlerini rakiplerinden farklılaştırmaya yarayan marka 
olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde gittikçe artan bir biçimde daha fazla perakendeci 
kendi markalarını satışa sunmakta ve bu da perakendeci markalarının önemini 
arttırmaktadır. Perakende markalarının gittikçe artan pazar payları, perakendeciliğe 
verilen önemin artmasıyla birlikte güçlenmekte, ekonomik durgunluk ve kriz 
zamanlarında tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını değiştirebilmektedir (Calvo-Porral 
ve Diğ., 2013, s. 138). 

Perakende marka değeri oluşturmak perakendeciler için stratejik bir konu olup 
perakendeci işletmelerin özel etiketli ürünleri piyasaya sunarak kaldıraç etkisinden 
faydalanmalarını, bunun etkisiyle gelir ve kârlılıkların artmasıyla birlikte rakiplerinden 
farklılaşma gibi avantajlar elde etmelerini sağlamaktadır. Perakendeci işletmenin 
tüketicilerin zihinlerindeki imajı perakende marka değerinin temelini oluşturmaktadır  
(Jinfeng ve Zhilong, 2009, s. 486). 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de perakende sektöründe yer alan IKEA markası 
için perakende marka değeri öncülleri arasındaki ilişkileri “yapısal eşitlik modelleme” 
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ile incelemek ve elde edilen model sonuçlarına göre pazarlama stratejileri önermektir. 
Böylece, yerli yazında yabancı yazına göre çok daha az sayıda araştırmanın olduğu bu 
alana katkı sunmak hedeflenmiştir.  

2. Perakende Marka Değeri ve Önemi 
Perakendeci zincirleri, tüketicilerin zihinlerindeki konumlarını giderek artan bir 

şekilde güçlü, çekici ve özgün markalar şeklinde oluşturmaya çalışmaktadırlar. Örneğin 
IKEA ve Aldi gibi markalar yaptıkları uygulamalar ve tüketicilere sağladıkları çeşitli 
avantajlar sayesinde tüketicilerin zihinlerinde belki de daha mağazalarını açmadan 
belirli bir konum elde etmeyi başarmışlardır. Bazı perakendeciler için mağazaların 
konumu hala başarı için en kritik unsur olarak görülse dahi, yerel mağazaların değerini 
ve imajını o perakende markasının değeri belirlemektedir (Swoboda ve Diğ., 2013, s. 
251).  

Markalama ile ilgili birçok temel prensibin perakende markalara da 
uygulanabilirliği bilinse de, perakende markaların ürün markalarından önemli derecede 
farklılıklar içerdiği ve perakende markalarla ilgili bazı temel prensiplerin çeşitlilik arz 
ettiği söylenebilir. Perakende markaları doğaları gereği ürün markalarına oranla daha 
çoklu algı içerdiği için perakende marka değerinin etkilenmesi için zenginleştirilmiş 
müşteri deneyimlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Perakendeciler ayrıca kendi marka 
imajlarını, hizmet kalitelerine ekledikleri özgün çağrışımlarla, ürün çeşitliliği, fiyat ve 
kredi politikaları gibi farklı yollardan yaratmaktadırlar. Son yıllarda perakendecilik 
sektörünün büyük bir aşama kaydettiği söylenebilir. Bir yanda çeşitli promosyon ve 
özel markaların büyümesi artan perakendeci gücünün bir göstergesi olarak kabul 
edilirken, diğer yanda ise çeşitli indirim mağazalarının devreye girmesi klasik 
perakendecilik anlayışı için bir baskı unsuru olarak görülmekte ve bu da perakendeciler 
arasındaki rekabetin daha da artmasına katkı sağlamaktadır. Perakendeciler göreceli 
pazar gücü ve toplam kanal kâr payı için imalatçı markalarla rekabet halinde 
olmaktadırlar. Bu şekilde, kendi markalarını da satabilmektedirler. Giyim sektörü gibi 
sektörlerde GAP ve Talbots gibi sadece kendi özel markalarını satan perakendecilere 
oldukça sık rastlanmaktadır. Özel markalı ürünler kendilerine özgün marka isimleri 
altında piyasaya sunulabildiği gibi, perakendecinin ismi altında da satışa 
sunulabilmektedirler. Böylelikle, çoğu zaman imalatçı markaların desteğinden yoksun 
olsalar da, perakendecilere ürünlerini diğer perakendecilerin ürünlerinden 
farklılaştırmak için olanak sağlanabilmektedir (Ailawadi ve Keller, 2004, s. 332).  

Perakendecilerin nasıl konumlandırılmaları gerektiği ve perakendeciler tarafından 
satılan markaların çeşitliliği perakendecilerin imajı açısından kritik öneme sahiptir. Bazı 
perakendeciler, performanslarından da anlaşıldığı üzere, markalarını diğerlerinden daha 
etkin bir biçimde yönetmişlerdir. 1980’li ve 1990’lı yıllarda Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki perakende sektörü genel olarak durgunluk içinde olsa da, bazı 
perakendeciler oldukça iyi kârlar elde etmişlerdir (Ailawadi ve Keller, 2004, s. 332). 
Perakendecilerin marka olarak yükselişe geçmeleri perakendecilikte en önemli 
eğilimlerden birisidir. Başarılı perakende markaları; tüketici algılarını, mağaza seçimi 
ve bağlılığını etkilemede önemli bir rol oynayabilmektedir. Araştırmalar perakende 
markalar ile müşterilerinin arasındaki güçlü ilişkilerin oluşturulmasında rol oynayan 
perakende stratejilerinin temel unsurları konusunda tutarlı bulgular içermektedir 
(Allaway ve Diğ., 2011, s. 191). Perakende sektöründeki önemli bir eğilim perakende 
markalarının, özellikle de dayanıksız tüketim mallarında, güçlü bir büyüme 
göstermesidir. Tüketiciler ekonomik kriz zamanlarında perakende markalarını satın 
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almaya daha yatkındırlar. Aynı zamanda tüketicilerin perakende markalarını bir kere 
denedikten sonra, kriz zamanı sona erdikten sonra da o markaları satın almaya devam 
ettikleri görülebilmektedir (Calvo-Porral ve Diğ., 2013, s. 136-137).  

Perakende markaları, perakendeciler tarafından satışa sunulan ve o perakendeci 
işletmeyi diğer perakendeci işletmelerden farklılaştıran markalardır. Buna göre, 
perakendeci işletmelerin diğer perakendecilerden farklılaştırılmasının sağlanması, o 
perakendeci markalarına karşı müşteri bağlılığını teşvik edecektir. Perakende markaları, 
tüketicilerin o perakende markalarının yeterli kaliteye sahip olduğuna inandıklarında 
mağaza farklılığı yaratabilmektedir. Perakende markalarının satın alınması ve mağaza 
bağlılığı arasındaki bir diğer çağrışım da; birçok ürün kategorisi için küresel bir 
perakende marka stratejisi geliştirmektir. Tüketiciler perakende markalarını birçok 
ülkede satın aldıkları zaman, yüksek değiştirme maliyetleri nedeniyle diğer perakende 
mağazaları ziyaret edip onların perakende markalarını satın almaya daha az istekli 
olmaktadırlar. Buna zıt olarak bazı perakendeci markalar ise ulusal markalara oranla 
fiyatlarında indirime giderek fiyat farkındalığı yüksek olan tüketicilerin ilgisini çekerek 
mağazaları dolaşıp kendileri için en iyi fiyat seçeneğini bulmak için çabalamalarını 
sağlayabilmektedirler (Gonzalez-Benito ve Martos-Partal, 2012, s. 237).  

Günümüzde birçok ülkede perakende markalarının algılanan kalite seviyelerinde 
bir artış eğilimi gözlemlenmektedir. Nitelikli inovasyon, gelişmiş ambalajlama ve geniş 
perakende marka çeşitliliği perakende marka değeri aracılığıyla müşteri değeri 
yaratabilmektedir. Perakende markalarının başarı kaynaklarından bir tanesi mağaza 
farklılaştırması ve bağlılığı sağlayan algılanan kalite olmaktadır. Perakende markalama 
politikaları Belçika, Hollanda, İsviçre ve Birleşik Krallık başta olmak üzere Avrupa 
çapında geliştirilmiştir. Bununla birlikte Avrupalı perakendeciler tarafından geliştirilmiş 
olan bu perakende markalama politikaları birbirlerinden farklı olmakla birlikte, aynı 
ülke içinde yer alan perakendecilerin de birbirlerinden farklı oldukları söylenebilir (Jara 
ve Cliquet, 2012, s. 140). Perakendecilik sektöründeki kurumsal firmaların çok çeşitli 
lokasyonlarda şubeleri bulunmaktadır. Walmart, Tesco ve Ikea gibi perakendeciler 
sadece alışveriş destinasyonları değil, aynı zamanda önemli küresel işletmelerdir. 
Deloitte’nin raporuna göre dünya çapında en büyük 250 perakendeci işletmenin yıllık 
gelirleri toplamı 4 trilyon doları aşmaktadır. Kurumsal perakende markaları ürün 
markalarıyla kıyaslandığında ürün çeşitliliği, mağaza düzeni, personelle etkileşim gibi 
ayırt edici ve çeşitli marka çağrışımlarına sahip özgün markalardır (Dwivedi ve 
Merriless, 2016, s. 69).  

Starbucks gibi perakendeci işletmeler maddi olmayan varlıklarını ve 
performanslarını güçlendirmek için hem kurumsal itibarlarına hem de perakendeci 
markalarına giderek artan bir şekilde yatırım yapmaktadırlar. Bu yatırımlar her ne kadar 
kurum ve mağazalar hakkındaki tüketici algılarını güçlendirmeyi hedeflese de, kurumla 
ilgili algılar bireysel bir mağazaya ait bir fonksiyon ya da tam tersi olabilmektedir. 
Böylelikle bu algılar tüketicilerin zihinlerinde önemli çift yönlü ilişkileri içermektedir 
(Swoboda, Berg ve Schramm-Klein, 2013, s. 447). Perakendeci markaları tüketicilere 
imalatçı markalara oranla, düşük imalat, ambalajlama ve reklam gibi unsurlara 
dayanarak oluşan daha düşük fiyat sayesinde ortaya çıkabilen daha rekabetçi bir 
alternatif sunarak tüketicilere fayda sunabilmektedirler (Calvo-Porral ve Diğ., 2013, s. 
138). Perakende markalarının hızlı bir biçimde büyümesi perakende sektörünü, özellikle 
de dayanıklı olmayan tüketim mallarında, önemli derecede etkilemekte, özellikle 
ekonomik durgunluk ve gerileme dönemlerinde perakende markalarına olan ilginin daha 
da fazla artmasına yol açabilmektedir (Gonzalez-Benito ve Martos-Partal, 2012, s. 236).  
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Günümüzde tüketiciler perakende markaları düşük fiyata sahip oldukları için 
değil, imalatçı markalara oranla daha kaliteli olarak algıladıkları ve özelliklerini takdir 
ettikleri için satın almaktadırlar. Tüketicilerin perakende markalarını satın almalarındaki 
temel güdünün sadece tüketicilerin fiyat odaklı olmaları ve bütçelerini daha fazla 
düşünmeleri olmadığı rahatlıkla söylenebilmektedir. Günümüzde perakende markaları 
imalatçı markalarla kıyaslandığında benzer kaliteye sahip markalar olarak 
algılanmaktadırlar (Calvo-Porral ve Diğ., 2013, s. 138). Perakendeci markası; bir 
perakendecinin ürün ve hizmetlerini rakiplerinden ayırt etmeye yaramakta ve marka 
değeri de, yapılan pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin diğer perakende 
markalarından daha olumlu tepkiler alması sonucunda yaratılmaktadır. Perakende 
marka imajı, mağazalarda üreticilerin markalarını sunarak, tüketicilerin ilgisini çekerek 
ve bağlılık oluşturarak arttırılabilmektedir (Cartwright, McCormick ve Warnaby, 2016, 
s. 83). Perakende formatı perakendecilerin ürünlerini temsil etmektedir. Bu formatlar 
tüketici ihtiyaçlarıyla eşleştirebilmek için tasarlanmış rekabetçi kategorilerden 
oluşmaktadır. Bunun için, perakende formatları jenerik konumlandırma profilleri olarak 
nitelendirilmektedir. Bu profiller düşük fiyat gibi temel özellikler olarak da bilinen 
format özelliklerine ve geniş çeşitliliğe dayanmaktadır (Swoboda, Berg ve Dabija, 2014, 
s. 156).  

Pazarlama sektöründe son yıllarda en çok dikkat çeken konulardan birisi de marka 
değeri konusudur. Marka değeri; tüketicilerin zihinlerinde yer alan belirli bir markaya 
yönelik hafıza temelli çağrışımlardan oluşan bir kümedir şeklinde tanımlanabilir 
(Allaway ve Diğ., 2011, s. 190). Perakende marka değeri, tüketicilerin perakende 
kanallarını ne kadar güçlü, çekici ve özgün markalar olduklarıyla ilgili genel 
değerlendirmeleri, perakendecilerin performansı ve tüketicilerin davranışları hakkında 
oldukça etkili bir unsur olarak bilinmektedir. Tüketicileri etkilemede ve nitelikli 
işgücünü istihdam etmede güçlü markalara sahip olmanın öneminin ileri boyutlara 
ulaşması nedeniyle perakendeci işletmeler marka değerlerini yönetmek için uygun 
strateji geliştirmenin yollarını aramaktadırlar. Target ve Walmart gibi perakende 
devleri, perakende markalarını işletme stratejilerinin önemli bir parçası olarak görmekte 
ve tüketici isteklerinin karşılanması için mağazalarına ve perakende niteliklerine 
yatırıma devam etmektedirler. Tüketicilerin zihinlerindeki perakende marka 
çağrışımları, özellikle perakende marka değerini etkileyen çeşitlilik, fiyat gibi özellikler, 
çeşitli perakende sektörleri arasında değişiklik gösterebilmektedir (Swoboda, Weindel 
ve Halsig, 2016, s. 265).  

Perakende marka değeri ile ilgili yapılmış daha önceki çalışmalar incelendiğinde 
yazına genelde iki çeşit bakış açısının hâkim olduğu söylenebilir: Bunlar; kurumsal 
varlık bakış açısı ve tüketici temelli bakış açısıdır. Kurumsal varlık bakış açısı; Aaker’in 
1991 yılındaki çalışmasını takip ederek, farkındalık, çağrışımlar, algılanan kalite ve 
bağlılık gibi çoklu boyutların perakende marka değeri ile ilişkili olduğunu belirtir. 
Bunun aksine tüketici temelli bakış açısı ise Keller’in 1993 yılında yapmış olduğu 
çalışmayı takip ederek tüketicilerin hafızalarındaki ağlarda hem marka farkındalığı hem 
de marka imajının yer aldığını vurgulamaktadır. Tüketicilerin zihinlerindeki 
perakendeciye ait imaj perakende marka değerinin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla 
tüketicilerin perakendeci ve mağaza imajı algısı güçlü ve özgün perakende marka 
çağrışımları geliştirmede yardımcı olabilmektedir. Bu imajlar perakende marka değeri 
için önemli bir temel arz etmektedirler. Perakende marka değeri mağaza ve kurumsal 
imaj aracılığıyla tüketicilerle olan ilişkileri geliştirmekte ve zenginleştirmektedir. Eğer 
perakendeciler tüketiciler üzerinde himaye kurmak istiyorlarsa, perakende marka 
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değeri; özgünlük, sevilebilirlik ve güçlü bir imaj gibi özelliklere sahip olmalı ve bunun 
sonucunda da rekabetçi üstünlük, psikolojik (duygusal) ve davranışsal sadakat elde 
etmelidir (Takahashi, 2004, s. 77).  

Perakende marka değerinin etkileri perakende sektörleri arasında değişkenlik 
gösterebilmektedir. Tüketicilerin perakende sektöründeki baskın alışveriş güdüleri ve 
satın alma sıklıklarının çeşitliliği muhtemelen uyarıcıları devreye sokarak karar alma 
durumlarını etkilemektedir (Swoboda, Weindel ve Halsig, 2016, s. 268). Perakende 
marka değerini iyi yönetebilmek perakendecilere rakiplerinden farklılaşmayı sağlayarak 
gelir ve kâr üzerinde doğrudan bir etki yaratmayı, maliyetleri daha aza indirmeyi 
sağlamaktadır. Birçok sektörde perakende markalarının değeri ve imajı, satışa 
sundukları imalatçı markalara da bağlı olmaktadır. Perakendeciler imalatçı markaları 
tüketici ilgisi çekmek, belirli mağazalara karşı bağlılık yaratmak için 
kullanabilmektedirler. İmalatçı markalar mağazalar için bir imaj ve konumlandırma 
yaratmada yardımcı olmaktadır (Ailawadi ve Keller, 2004, s. 332). 

3. Perakende Marka Değerinin Öncülleri ve Yazın Taraması 
Perakende marka değeri tüketicilerin o perakende işletmesinin markalarına daha 

olumlu tepkiler verdikleri zaman oluşmaktadır. Marka çeşitliliği perakende marka 
değerinin oluşturulmasında perakende markalarının imalatçı markalara göre kâr 
marjlarını arttırabilmelerine olanak sağladığı, tüketicilerin perakende mağazalarına 
bağlılığını arttırdığı için kritik bir öneme sahiptir. Perakende markaları kalite açısından 
ne kadar iyi konumlandırılırsa, ürünün başarı şansı da o kadar yüksek olmaktadır 
(Kennedy, Kapitan ve Soo, 2016, s. 126). Perakende özelliklerine (düzen, iletişim ve 
personel gibi) dayanan perakendeci imajına zıt olarak, perakende marka değeri; 
tüketicilerin zihinlerindeki perakendeci ile ilgili bilgileri ve güçlü olma, çekicilik ve 
özgünlük gibi çağrışımları kapsamaktadır (Swoboda, Weindel ve Halsig, 2016,s. 267). 
İlgili yazında çeşitlilik, fiyat, mağaza düzeni, iletişim, hizmet ve marka bağlılığı 
perakende marka değeri öncülleri arasında yer almaktadır.  

3.1. Çeşitlilik 
Çeşitlilik perakendeciler tarafından “bir ürün kategorisindeki farklı öğelerin 

sayısı” olarak tanımlanmaktadır. Perakendeciler, tüketicilere sundukları ürünlerin 
azalması durumunda tüketicilerin bunun farkına vararak çeşitlilik ile ilgili 
algılamalarının azalacağından ve bunun da mağazalarından daha az alışveriş 
yapmalarıyla sonuçlanacağını düşünürler. Bu ikilemi çözebilmek için perakendecilerin 
bir ürün kategorisinde önerilen ürün sayısı ve tüketicilerin çeşitliliğe bakış açıları 
arasındaki bağlantıyı iyi kavramaları gerekmektedir (Broniarczyk, Hoyer ve McAlister, 
1998, s. 166). Tatmin edici finansal performans uygun bir şekilde seçilmiş ürün 
kategorisi ve uygulanan stratejilere bağlı olmaktadır. Yeni ürünler pazara çok çabuk 
girip çıkabilmekte, bu yüzden de uygun bir ürün çeşitliliği sağlayabilmek oldukça zor 
bir iş haline gelmektedir (Bartkowiak ve Rutkowski, 2016, s. 118). Ürün kategorisi 
çeşitliliğini oluşturan markalar bir satış noktasından diğerine değişiklik gösterebilir. 
Örneğin küçük marketlerdeki çeşitlilik süpermarketler ve hipermarketlere göre daha 
azdır. Pazarlamacıların yapması gereken, belirli çeşitlilik yapıları altında markalarının 
göreceli gücünü değerlendirmektir (Dass, Kumar ve Peev, 2013, s. 735-736).  

Bir perakendecinin çeşitliliği kendisinin genel imajıyla tutarlı olmalı ve mağaza 
trafiği oluşturabilmelidir. Perakendeciler farklı müşteri segmentlerine arzu edecekleri 
ürünleri sağlayabilmek için gerekli olan ihtiyaçları dengelemeye ve mağaza kârlılığını 
optimum seviyeye getirmeye çalışmaktadırlar. Çeşitlilikteki bu artış da dinamik bir satın 
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alma ortamı yaratarak tüketicilerin çeşitlilik kalitesini algılamalarını ve mağaza içindeki 
satın alma kararlarını etkilemektedir. Çeşitlilik optimizasyonu perakendecileri tüm 
tüketici segmentlerinin ihtiyaçlarını karşılayamama riskini arttırmaktadır. Diğer yandan, 
geniş boyutta bir çeşitlilik farklı tüketici tercihlerini, çok etkili olmasa da, karşılama ve 
tüketici karar alma sürecini iyileştirme şansını arttırabilmektedir. Diğer yandan 
tüketiciler de bazen çok fazla çeşitliliği, karar verme güçlüğü yaratabilmesi yüzünden 
tercih etmeyebilirler. Hatta tüketiciler belirli bir tercihleri olmadığı zamanlarda daha az 
çeşitliliği fazla çeşitliliğe sıklıkla tercih etmektedirler. Perakendeciler bazen de tüketici 
tercihlerini karşılamak için değil, karar verme süreçlerini etkilemek için çeşitliliği 
kullanabilmektedirler (Dass, Kumar ve Peev, 2013, s. 737). 

3.2. Fiyat 
Birçok perakendeci işletme, tüketicileri etkileyerek kendi mağazalarına 

çekebilmek ve kâr marjlarını arttırabilmek için kendi özel markalarını piyasaya 
sürmüşlerdir. Bu perakendeci işletmeler ulusal markalara kıyasla daha düşük fiyat ve 
düşük kaliteli alternatifler oldukları düşünce yapısının da ötesine geçmektedirler. 
Bununla birlikte, perakendeciler bazen kalite seviyesinde ulusal markaları da aşan 
seçkin ürünler üretebilmektedirler (Grewal, Levy ve Kumar, 2009, s. 2).  

Perakendecilerin fiyatlarını nasıl belirledikleri oldukça ilgi çeken bir konu olarak 
görülmektedir. Pazarlama karmasının 3P’si satıcı için değer yaratırken fiyatı temsil eden 
dördüncü “P” ise perakendeciler için gelir yaratmaktadır. Perakendeciler bir ürün ya da 
hizmetin fiyatını çok yüksek olarak belirlerlerse tüketiciler bunu uygun olmayan bir 
değer teklifi olarak görecek ve satın almayacaklardır. Çok düşük bir fiyat belirlendiği 
zaman da tüketiciler bunu düşük kalite, düşük performans ve ürün ve hizmet ile ilgili 
negatif özelliklerle bağdaştırabilmektedir. Doğru fiyatı belirlemek çok önemli bir 
perakendecilik görevi olsa da, genelde en az anlaşılan ve en zor yönetilen unsur olarak 
görüldüğü için sonraya bırakılmaktadır. Farklı tüketiciler farklı alışveriş tercihlerinde 
bulundukları için, bazı tüketicilere pahalı gelen ürünler diğer tüketicilere ucuz 
gelebilmektedir. Perakendeciler bazı sadık müşterileri için yüksek fiyat uygulaması 
yaparken, yeni müşteriler elde etmek için bazı ürünleri düşük fiyatla piyasaya 
sunabilmektedirler. Gözde olan fiyatlandırma stratejilerinden birisi de zararına 
fiyatlandırma, yani ürünlerin perakendecilere olan maliyetine eşit ya da daha düşük bir 
fiyata satılmasıdır. Perakendeciler bu yolla mağaza trafiğini arttırabilmekte ve diğer 
bazı ürünlerin satışını da sağlayabilmektedirler (Grewal, Levy ve Kumar, 2009, s. 5). 

3.3. Mağaza Düzeni 
Tüketiciler perakende mağazalarıyla sanal ortamda ve fiziksel mağazalarda 

etkileşime geçmektedirler. Renk, ışıklandırma, tarz ve müzik gibi çeşitli mağaza içi 
unsurları satın alma noktasında tüketicilerin satın alma kararlarını diğer etkenlerden 
daha fazla etkileyebilmektedir. Mağaza düzeninin oynadığı kritik bir rol de tüketicilere 
ürün ve hizmetlerin kaliteleri hakkında çeşitli ipuçları sağlayabilmesidir. Mağaza düzeni 
aynı zamanda tüketicilerin küresel mağaza imajı değerlendirmelerini veya mağaza 
hakkında sahip oldukları tutumları etkileyen birkaç girdiden birisi olarak görülmektedir. 
Üstelik mağaza imajı, tüketicilerin mağaza seçim kararını etkilemede önemli bir rol 
oynamaktadır. Ürün ve hizmet kalitesi de mağaza düzeniyle birlikte mağaza imajını 
önemli ölçüde etkilemektedir. Dahası, ürün ve hizmet kalitesi tüketicilerin karar verme 
süreçlerini etkileyen kritik unsurlar olmaktadırlar (Baker, Grewal ve Parasuraman, 
1994, s. 328-329).  
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Perakende mağazalarının düzeni tüketicilerin ürün kaliteleri hakkında çıkarımlar 
yapmasında önemli derecede etkili olmaktadır. Mağazaların içyapısı, renkler gibi 
unsurlar tüketicilerin bir mağaza hakkında çıkarımlar yapmalarında yararlandıkları 
ipuçlarıdır. Gardner ve Siomkos (1985) çalışmalarında tüketicilerin daha yumuşak bir 
ışıklandırma altında, daha rahatlatıcı bir müzik, daha göze hoş gelen halılar, kabinler ve 
güzel giyimli çalışanların olduğu bir ortamda satılan parfümlerin daha olumlu 
değerlendirildiğini bulmuşlardır. Tüketicilerin hizmetleri değerlendirmeleri perakende 
mağazaların düzeni tarafından etkilenebilmektedir. Daha önce yapılan çalışmaların 
bazılarında mağazayla ilgili çevresel faktörler tüketicilerin bir restoranın kalitesini 
değerlendirmelerindeki en önemli ipuçlarından biri olarak bulunmuştur (Baker, Grewal 
ve Parasuraman, 1994, s. 329-330). 

3.4. İletişim 
İletişim; dağıtım kanallarını bir arada tutan yapıştırıcı olarak nitelendirilebilir. 

İletişimin pazarlama kanalları içerisindeki rolü hem teorik hem yönetimsel açıdan 
önemli bir konu olarak görülmektedir. Pazarlama kanalları arasındaki iletişim; ikna 
edici bilgilerin aktarılmasında, katılımcı kararların teşvik edilmesinde, programların 
koordine edilmesinde ve sadakatin cesaretlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır 
(Mohr ve Nevin, 1990, s. 36). İletişim sadece kurumsal olarak ele alınmamalı, hem 
pazarlamacılar tarafından uygulanan planlı iletişime, hem de tüketiciler tarafından 
uygulanan plansız iletişime odaklanılmalıdır. Planlı iletişimler pazarlamacı tarafından 
uygulanan reklam, atmosfer ve promosyon gibi aktiviteleri içermektedir. Diğer yandan 
ağızdan ağza iletişim ve ücretsiz tanıtım gibi pazarlamacılar tarafından sağlanan plansız 
iletişim çeşitleri de mevcut olmaktadır. 

Her ne kadar perakende işletmelerinin iletişim hedefleri çeşitli paydaşlar için 
çeşitlilik gösterse de, müşteriler ana hedef olarak görülmektedir. Planlı iletişim 
perakendecilerin tüketici ihtiyaçlarını tatmin etmek ve yer, ürün çeşitliliği, mağaza 
tasarımı ve düzeni, reklam, fiyatlandırma ve müşteri hizmetleri gibi unsurları da içeren 
tüm karar değişkenlerini içermektedir (Lee ve Hsu, 2010, s. 81). 

3.5. Hizmet 
Perakende markaları, perakendeciliğin bir hizmet işletmesi olması nedeniyle 

imalatçı markalardan ayrılmaktadır. Perakende markaları gerçek mağazalarla ilintili 
olduğu için perakende markalarının imajı mağaza imajıyla ilgili çağrışımları da 
kapsamalıdır. Bir hizmet markası olarak perakende işletmesi ve mağazaları dışında 
perakende markasını ürünlerle ilişkilendiren bir unsur bulunmamaktadır. Hizmet 
markaları ile ilgili yazına bakıldığında bir hizmet markasının somut unsurlar ve 
işletmeyle ilgili deneyimlerle oluşan çağrışımlardan oluştuğu belirtilmektedir. 
Dolayısıyla, bir hizmet markası inşa etme süreci bir markanın kurumsal görünümüne 
dayanan bütüncül bir yaklaşım gerektirmektedir. Perakendecilikte mağazalar o 
perakende işletmelerinin nereye ait olduğunun simgesi olmaktadır, mağaza işletmenin 
ürünüdür (Jara ve Cliquet, 2012, s. 141-142).  

3.6. Marka Bağlılığı 
Oliver’a (1999) göre bağlılık üç aşamada gerçekleşmektedir. İlk olarak bilişsel 

bağlılık gelişir. Zaman içerisinde duygusal ve yönelimsel bağlılık da ortaya 
çıkmaktadır. Perakendeciler için yönelimsel bağlılık, alışveriş deneyimi sonunda ortaya 
çıkması kuvvetle istenen bir sonuç olarak görülmektedir. Yönelimsel bağlılık, hizmetin 
kalite ve değeri hakkındaki istikrarlı düşünceler ve  hizmet sağlayıcısına yönelik güçlü 
duygusal bağlara dayanmaktadır. Hizmet tatmini yönelimsel bağlılığın gelişebilmesi 
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için gerekli fakat yetersiz bir koşul olmaktadır (Bouzaabia, van Riel ve Semeijn, 2012, 
s. 114).  

Perakende sektöründe müşteri bağlılığı oluşturulmasında, müşteri için değer 
yaratılmasını doğrudan etkileyen operasyonel unsurlara odaklanmak kilit rol oynayabilir 
(Bouzaabia, van Riel ve Semeijn, 2012, s. 123). Güçlü bir müşteri bağlılığı 
geliştirebilmek için işletmeler sadece yeterli hizmet seviyesini değil, istenen hizmet 
seviyesini de aşabilmelidirler (Zeithaml, Berry ve Parasuraman, 1996, s. 35). Birkaç 
istisna haricinde, bir işletmenin hizmet kalitesi unsurları ne kadar iyiyse, tüketicilerin o 
işletmeye olan bağlılığı o kadar yüksek olmakta ve daha yüksek fiyat ödemeye daha 
fazla gönüllü olmaktadırlar. Hizmet problemi yaşamayan müşterilerin genelde en 
yüksek niyetsel bağlılığa sahip olan müşteriler olduğu ve diğer işletmelere geçme 
niyetlerinin de daha az olduğu görülmektedir (Zeithaml, Berry ve Parasuraman, 1996, s. 
42).  

İlgili yazına bakıldığında marka değeri ile ilgili yapılmış çok sayıda çalışma 
mevcut olmasına rağmen, perakende marka değeri ile ilgili yapılan çalışmaların daha az 
sayıda olduğu görülmektedir. Swoboda, Weindel ve Halsig, (2016); algılanan perakende 
özelliklerinin perakende marka değeri üzerindeki, özellikle de bu özelliklerin önemli 
perakende sektörlerindeki değişebilen rollerini ve perakende marka değerinin niyetsel 
bağlılık üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Bu çalışmada, 2112 tüketiciden veri 
toplanmıştır ve dört farklı perakende sektöründe gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarının 
sonucunda perakende marka değerinin özelliklerinin öneminin sektörden sektöre 
çeşitlilik gösterdiği, bununla birlikte perakende marka değeri ve tüketicilerin niyetsel 
bağlılığı arasında istikrarlı ve güçlü bir bağlantı bulunmuştur.  

Allaway ve Diğ., (2011); süpermarket sektöründeki marka değerini ölçerek 
tüketicilerin müdavimi oldukları süpermarketlerin marka değeri seviyeleri ile ilişkili 
strateji etmenlerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Bunun için 22 ulusal, bölgesel ve 
özellikli süpermarket markasının marka değeri seviyelerini tüketicilere yönelik yapılan 
anket çalışmalarıyla hesaplamışlardır. Çalışmanın bulguları sonucunda, tüketicilerin 
büyük bir çoğunluğunun müdavimi oldukları süpermarketler hakkında güçlü duygulara 
sahip oldukları ve o süpermarketlerin müşterilerini ellerinde tutmak için yapmakta 
oldukları hizmet seviyesi, ürün kalitesi ve çeşitliliğin, yüksek seviyede marka değeri 
elde etmek için sahip olunması gereken temel gereksinimler oldukları ortaya çıkmıştır. 
Resmi bir şekilde sadakat programları uygulayan süpermarket markalarının genelde 
düşük seviyeli marka değerine sahip oldukları görülmüştür. 

Arnett, Laverie ve Meiers, (2003); hem sektör yöneticilerine hem de 
akademisyenlere yardımcı olmak amacıyla perakende değeri ölçümü için bir metot 
geliştirmeye çalışmışlardır. Buna ek olarak perakendeciler tarafından karşılaştırma 
aracı, pazarlama stratejileri ve taktiklerinin başarı veya başarısızlığının göstergesi, pazar 
segmentlerinin çekiciliğinin hesaplanması için bir araç ve belirli perakendecilerin 
perakende değerlerinin çeşitli bileşenlerinin göreceli önemini incelemek için bir araç 
olmak üzere kullanılabilecek dört çeşit gösterge sağlamışlardır. Bu göstergeler aynı 
zamanda pazarlama araştırmacılarına perakende değerinin potansiyel öncül ve 
sonuçlarını incelemelerine yardımcı olabilmektedir. 

Beristain ve Zorrilla (2011); mağaza imajının perakende marka değerini 
etkilediğini gösteren iki teorik model önermişlerdir. Çalışmalarında kullandıkları 
analizin yaklaşımının temeli, bir taraftan Aaker’in (1991) modelini kullanarak, 
bileşenleri aracılığıyla marka değerini tanımlamak, diğer bir yandan da mağaza imajını 
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hesaplamada (sosyal ve stratejik boyutlar da dâhil) kurumsal bileşenleri içermektir. 
Sonuçlar mağaza imajının perakendeciler tarafından perakende marka değerinin tüm 
boyutlarını, özellikle de reklam ve stratejik boyutlarını, etkilemek için 
kullanılabileceğini göstermektedir.  

Calvo-Porral ve Diğ. (2013); çalışmalarında İspanya’daki büyük perakende 
mağazaları temel alınarak, tüketicilerin bakış açılarına göre hangi değişkenlerin 
perakende marka değeri üzerinde etkileri olduğunu analiz etmeyi hedeflemişlerdir. 
Araştırmada 362 İspanyol tüketiciye online anket yoluyla ulaşılmıştır. Sonuçlar; 
özellikle mağazanın reklam imajının hem perakende markasının algılanan kalitesi, hem 
de perakende mağazasının bilinirliği üzerinde etkili olduğu ve perakende mağazasının 
kaynaklarıyla ilişkili olduğu, perakende marka bilinirliğinin de perakende marka değeri 
üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. 

4.Araştırma Metodolojisi 
4.1.Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı; perakende sektöründe yer alan IKEA markası için 

perakende marka değeri öncülleri arasındaki ilişkileri “yapısal eşitlik modelleme” ile 
incelemek ve elde edilen model sonuçlarına göre pazarlama stratejileri önermektir. 

4.1.2.Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örneklem Büyüklüğü 
Araştırmanın ana kütlesini, Bursa il merkezinde yaşayan ve IKEA’dan en az bir 

defa alışveriş yapmış olan tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırma için oluşturulan anket 
ile 2016 yılının Haziran ve Temmuz aylarında veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Toplamda 237 adet anket toplanmıştır. Toplanan anketlerin incelenmesi sonucunda, 33 
anket eksik doldurulma, tek seçenek işaretleyerek doldurulma gibi nedenlerle 
araştırmaya dâhil edilmemiştir. Sonuç olarak 204 anketin araştırma modelinin testi için 
kullanımına uygun olduğuna karar verilmiştir. Yazında, yapısal eşitlik modelleme 
yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarda örneklem büyüklüğünün 200 - 500 
aralığında olabileceği ifade edilmektedir (Möius, 2003, s. 248; Kline, 2011, s. 178). 
Analizler için Lisrel 8.71 ve IBM SPSS 21.0 programları kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenirliliği uluslararası bazı 
çalışmalarla kanıtlanmıştır (Chowdhury, Reardon ve Srivastava, 1998; Yoo, Donthu ve 
Lee, 2000; Jara ve Cliquet, 2012; Bouzaabia, van Riel ve Semeijn, 2013; Chinomona, 
2016; Swoboda, Weindel ve Halsig, 2016). Ancak, anket farklı bir örneklemde 
uygulanacağından, bir pilot araştırma ile ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği tekrar test 
edilmiştir. 

4.1.3.Araştırmada Kullanılan Ölçek 
Bu kısımda, perakende marka değeri ve öncülleri arasındaki ilişkilerin 

belirlenmesi için kullanılan değişkenler ve ölçeklerin alıntılandığı kaynaklar yer 
almaktadır. Ölçekler oluşturulurken geniş bir yazın taraması yapılmıştır. Bu yazın 
taraması sonucunda değişkenler arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde ortaya koyabilecek 
ölçekler belirlenmeye çalışılmıştır. Ölçeklerde gerekli düzenlemeler ve uyarlamalar 
yapılarak anket formu hazırlanmıştır. Kullanılan ölçek ifadelerinin oluşturulmasında 
yararlanılan kaynaklar aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Ölçeklerin Hazırlanmasında Yararlanılan Kaynaklar 

ÖLÇEK 
DEĞİŞKENLERİ 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

Çeşitlilik Chowdhury, Reardon ve Srivastava, 1998; Swoboda ve Diğ., 
2007; Allaway ve Diğ., 2011; Swoboda, Weindel ve Halsig, 
2016. 

Fiyat Yoo, Donthu ve Lee, 2000; Villarejo-Ramos ve Sánchez-Franco, 
2005; Swoboda, Weindel ve Halsig, 2016. 

Mağaza Düzeni Chowdhury, Reardon ve Srivastava, 1998; Swoboda, Weindel ve 
Halsig, 2016. 

İletişim Zehir ve Diğ., 2011; Chinomona, 2016; Swoboda, Weindel ve 
Halsig, 2016. 

Hizmet Chowdhury, Reardon ve Srivastava, 1998; Ramsaran ve Fowdar, 
2007; Jara ve Cliquet, 2012; Swoboda, Weindel ve Halsig, 2016. 

Perakende Marka 
Değeri 

Verhoef, Langerak ve Donkers, 2007; Swoboda, Weindel ve 
Halsig, 2016. 

Marka Bağlılığı Chaudhuri ve Holbrook, 2001; Algesheimer, Dholakia ve 
Herrmann, 2005; Hohenstein ve Diğ., 2007; Bouzaabia, van Riel 
ve Semeijn, 2013. 

Pilot araştırmada uygulanan anket formunda 26 adet 5’li Likert tipi ölçek ile 
ölçülen ifadeler ve 4 adet demografik bilgi için soru bulunmaktadır. Pilot araştırmada, 
ilgili testler için 73 adet anket ile veri toplanmıştır. Pilot araştırma ile toplanan veriler 
üzerinde güvenilirlik analizi yapılmıştır. Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda 
“çeşitlilik” boyutunu ölçen 2 adet ifade,  “hizmet” ve “perakende marka değerini” ölçen 
birer adet ifade anket formundan çıkarılmıştır. Dolayısıyla pilot araştırma sonucunda 
revize edilen anket formunda, “çeşitlilik”, “fiyat”, “mağaza düzeni”, “iletişim”, 
“hizmet”, “perakende marka değeri” ve “marka bağlılığı” boyutlarını ölçmek üzere 22 
adet 5’li Likert tipi ölçek ile ölçülen ifadeler ve demografik bilgiler için yaş, cinsiyet, 
medeni durum ve aylık gelir olmak üzere 4 soru yer almıştır.  

Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda; çeşitlilik boyutunun Cronbach Alpha 
değeri 0.73, fiyat boyutunun Cronbach Alpha değeri 0.87, mağaza düzeni boyutunun 
Cronbach Alpha değeri 0.87, iletişim boyutunun Cronbach Alpha değeri 0.82, hizmet 
boyutunun Cronbach Alpha değeri 0.87, perakende marka değeri boyutunun Cronbach 
Alpha değeri 0.86, marka bağlılığı boyutunun Cronbach Alpha değeri 0.85 ve ölçeğin 
bir bütün olarak Cronbach Alfa değeri 0.90 olarak elde edilmiştir. Ölçekte yer alan 
ifadelerin, teorik model ile varsayılan faktörler altında toplanıp toplanmadıklarını test 
etmek için yapılan faktör analizi soncunda elde edilen çıktılardan birisi olan KMO 
Bartlett's testi sonuçları aşağıda Tablo 2’da görüldüğü gibidir. 

Tablo 2: KMO ve Bartlett's Test Sonuçları 

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy. ,823 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2740,182 

df 231 

 Sig. ,000 
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Açımlayıcı faktör analizi sonuçları aşağıda Tablo 3’de yer verilmektedir. 
Görüleceği üzere, toplamyedi faktör oluşmuştur. Burada yer alan birinci faktör “mağaza 
düzeni”, ikinci faktör “iletişim”, üçüncü faktör “fiyat”,  dördüncü faktör “hizmet”, 
beşinci faktör “perakende marka değeri”, altıncı faktör “marka bağlılığı” ve yedinci 
faktör “çeşitlilik” grubunu oluşturan ifadelerdir. 

Tablo 3: Döndürülmüş Faktör Matrisi 
 FAKTÖR 

1 2 3 4 5 6 7 

CES1             ,713 
CES2             ,743 
F1     ,887         
F2     ,881         
F3     ,799         
MD1 ,771             
MD2 ,785             
MD3 ,848             
MD4 ,805             
ILT1   ,819           
ILT2   ,792           
ILT3   ,709           
ILT4   ,648           
HIZ1       ,825       
HIZ2       ,808       
HIZ3       ,824       
PMD1         ,813     
PMD2         ,851     
PMD3         ,849     
BAG1           ,733   
BAG2           ,845   
BAG3           ,754   

4.1.4.Araştırma Modeli Ve Hipotezleri 
Araştırmada test edilmek üzere oluşturulan kavramsal model aşağıdaki Şekil 1’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 1: Kavramsal Model 
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Araştırma hipotezleri, perakende marka değeri ile perakende marka değeri 
boyutları arasındaki tek yönlü ilişkileri ifade etmektedir. Bunlar sırasıyla aşağıda 
verilmektedir.  
H1: “Çeşitlilik” boyutunun “perakende marka değeri” üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 
H2: “Fiyat” boyutunun “marka bağlılığı” üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 
H3: “Mağaza düzen” boyutunun “marka bağlılığı” üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 
H4: “İletişim” boyutunun “perakende marka değeri” üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 
H5: “Hizmet” boyutunun “perakende marka değeri” üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 
H6: “Perakende marka değeri” boyutunun “marka bağlılığı” üzerinde olumlu bir etkisi 
vardır. 

4.1.5.Araştırmanın Bulguları 
Bu bölümde frekans analizi ve oluşturulan yapısal modelin test edilmesiyle ilgili 

test sonuçları yer almaktadır. 
4.1.5.1.Frekans analizi sonuçları 
Bu kısımda, araştırmanın frekans analizi sonuçları yer almaktadır. Katılımcılara 

ilişkin demografik bilgiler Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4: Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Cinsiyet Sıklık Yüzde Medeni Durum Sıklık Yüzde 

Kadın 119 58,3 Evli 103 50,5 
Erkek 85 41,7 Bekâr 101 49,5 
Toplam 204 100,0 Toplam 204 100,0 
Yaş Sıklık Yüzde Aylık Gelir Sıklık Yüzde 

15-24 32 15,7 1300 TL'den az 30 14,7 
25-34 99 48,5 1301-2500 TL arası 55 27,0 
35-44 40 19,6 2501-3500 TL arası 47 23,0 
45-54 22 10,8 3501-5000 TL arası 42 20,6 
55-64 7 3,4 5001 TL ve üzeri 30 14,7 
65 ve üzeri 4 2,0 Toplam 204 100,0 
Toplam 204 100,0    

Tablo 4’ten görüldüğü üzere, katılımcıların yüzde 58,3’ünü kadınlar, yüzde 
41,7’sini ise erkekler oluşturmaktadır. Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde 
50,5’inin evli, yüzde 49,5’inin ise bekâr olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaş 
aralığına bakıldığında ise 25 – 34 yaş aralığında büyük yoğunluk olduğu 
gözlemlenmektedir. Katılımcıların aylık gelirleri ağırlıklı olarak 1301 – 5000 TL 
arasındadır. 
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4.1.5.2.Araştırma modelinin yapısal eşitlik modelleme kullanılarak test 
edilmesi 

Yapısal eşitlik modelleme yaklaşımı ile Şekil 1’de verilen kavramsal model test 
edilmiştir. Şekil 2’de elde edilen yapısal modelin t değerleri ve Şekil 3’te elde edilen 
yapısal modelin standardize çözüm değerleri yer almaktadır.   

 
Şekil 2: Yapısal Model Standardize Çözüm Değerleri 

 

 
Şekil 3: Yapısal Model T Değerleri 

Şekil 2’den görüleceği üzere “çeşitlilik”, “iletişim” ve “hizmet” boyutlarının 
perakende marka değeri üzerinde olumlu bir etkisi bulunmaktadır. “Fiyat”, “mağaza 
düzeni” ve “perakende marka değeri” bileşenlerin ise marka bağlılığı üzerinde olumlu 
bir etkisi tespit edilmiştir. Şekil 3’te yer alan T değerleri sonuçları kullanılan kavramsal 
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modelin araştırma için uygun olduğunu göstermektedir. Ancak, bu çözüm değerlerinin 
dışında, “uyum iyiliği istatistikleri” olarak adlandırılan bazı değerlerin de kontrol 
edilmesi gerekmektedir. Tablo 5’te yapısal modele ilişkin uyum iyiliği istatistikleri 
gösterilmektedir. 

Tablo 5: Modele İlişkin Uyum İyiliği İstatistikleri 
 

Ki-kare/Serbestlik Derecesi  1.70 

Goodness of Fit Index (GFI) 0.87 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.83 

Comparative Fit Index (CFI) 0.97 

Normed Fit Index (NFI) 0,94 

Root Mean Square Residual (RMR) 0.05 

Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 0.06 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 0.06 

Ki-kare/Serbestlik Derecesinin iki veya altında olması modelin uygun bir model 
olduğunu göstermektedir (Şimşek, 2007, s. 14). Diğer uyum iyiliği değerleri de yazında 
kabul gören aralıkta olduğu için genel olarak modelin uygun uyum iyiliği istatistiklerine 
sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 6: Yapısal Eşitlik Modelleme Analizinin Sonuçları 
 

Yollar Hipotez 
Standardize 
Çözüm 
Değerleri 

T Değerleri Sonuç 

Çeşitlilik – Perakende Marka 
Değeri H1 0.22 2.57 Kabul 

Fiyat – Marka Bağlılığı H2 0.30 3.99 Kabul  

Mağaza Düzeni  – Marka 
Bağlılığı H3 0.39 4.41 Kabul 

İletişim - Perakende Marka 
Değeri H4 0.32 2.66 Kabul 

 
Hizmet - Perakende Marka 
Değeri H5 0.22 2.20 Kabul 

Perakende Marka Değeri – 
Marka Bağlılığı H6 0.22 2.97 Kabul 

 

5. Sonuç ve Tartışma  
Araştırmada; perakende sektöründe yer alan IKEA markası için perakende marka 

değeri öncülleri arasındaki ilişkiler “yapısal eşitlik modelleme” ile incelenmiştir. Elde 
edilen modele göre çeşitlilik boyutunun perakende marka değeri üzerinde olumlu bir 
etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre perakende sektöründe yer alan 
firmaların perakende marka değerlerini arttırmak için tüketicilere sunacakları ürünleri 
çeşitlendirmeleri gerekmektedir. Perakende mağazalarının ürün çeşitliliğini arttırması 
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perakende markasının değerine olumlu katkıda bulunacaktır. Elde edilen yapısal 
modelin yol katsayılarına bakıldığında “iletişim” – “perakende marka değeri” – “marka 
bağlılığı” yolunun önemli olduğu söylenebilir. Bir başka ifade ile perakende 
mağazalarının iletişimi (gözlenen değişkenler: IKEA’nın reklamları mükemmel olması, 
IKEA tarafından yapılan reklamlar tüketicilere hitap etmesi, IKEA iletişimi çok 
bilgilendirici ve faydalı olması IKEA), perakende marka değeri örtük değişkenini 
(gözlenen değişkenler: IKEA güçlü bir markadır, IKEA iyi bilinen bir markadır ve 
IKEA ilgi çekici bir markadır), perakende marka değeri de marka bağlılığını 
etkilemektedir. Bu noktadan hareketle iletişim araçlarını etkin bir şekilde 
kullanmalarının perakende marka değerini ve perakende markasına olan bağlılığı 
arttıracağı söylenebilir. “Hizmet” – “perakende marka değeri” yolu perakende 
sektöründe yer alan firmaların dikkat etmesi gereken bir diğer unsuru oluşturmaktadır. 
Perakende mağazalarının satış sürecinde ve satış süreci sonrasında tüketici beklentilerini 
karşılayacak düzeyde kaliteli bir hizmet vermeleri gerekmektedir. Perakende mağazaları 
tarafından verilen hizmetin kaliteli olması perakende marka değerine olumlu etkide 
bulunmaktadır. Perakende marka değerinin artması da tüketicilerin perakende 
markasına olan bağlılığının artmasında önemli bir aracı olmaktadır. 

İlgili yazında bu sonuçlara benzer veya farklı sonuçlar içeren araştırmalar 
mevcuttur. Örneğin, Swoboda ve Diğ., 2007 yılında beş perakende sektörü üzerinde 
yapmış oldukları deneysel çalışmalarında güçlü bir perakende markası oluşturmada 
hizmet kalitesinin etkisini incelemişlerdir. Araştırma için Almanya’da her sektör için 
400 ve toplamda 2000 kişi ile yüz yüze görüşme yoluyla veri toplanmış ve toplanan 
veriler yapısal eşitlik modelleme yaklaşımıyla AMOS 6.0 programında 
değerlendirilmiştir. Çalışmada güçlü bir perakende markası oluşturmak için hizmet 
kalitesinin en önemli unsurlardan birisi olduğu sonucuna varılmıştır. Elde ettikleri 
sonuçlara bakılacak olursa hizmet kalitesi, çeşitlilik ve reklamın perakende marka 
değerini etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Bir diğer örnek olarak Dabija, Szentesi ve 
Pop’un 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırma verilebilir. Bu araştırmada Romanya’nın 
perakende giyim sektöründe müşterilerin algısını etkileyen boyutların (çeşit, mağaza 
ortamı, fiyat, iletişim, hizmet ve mağaza yeri) müşteri temelli marka değeri üzerine olan 
etkilerini incelemek amacıyla 1088 kişiden anket yoluyla veri toplanmıştır. Araştırmada 
ürün çeşitliliği, mağaza ortamı, fiyat ve hizmetin moda sektöründe marka değeri 
üzerinde önemli etkilerinin olduğu, iletişim ve mağaza yerinin ise marka değeri 
üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Yine benzer sonuçlar içeren bir diğer çalışma Khraim’e aittir. Çalışmada, marka 
bağlılığının kadın tüketicilerin kozmetik ürünleri satın alma davranışlarına olan etkisi 
incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre, marka ismi, ürün kalitesi, fiyat, promosyon, 
hizmet kalitesi ve mağaza ortamının marka bağlılığı üzerinde olumlu etkisi olduğu, 
tasarım unsurunun ise marka bağlılığı üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı 
sonucuna varmıştır. Swoboda, Weindel ve Halsig, 2016 yılında yayınlanan 
çalışmalarında, çeşitlilik, fiyat, mağaza düzeni, iletişim ve hizmetin ise sektörlere göre 
perakende marka değeri üzerinde farklı etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır. 
Özellikle de hizmet, ürün çeşitliliği ve mağaza düzeninin perakende marka değeri 
üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Perakende mağazalarına karşı bağlılığın oluşabilmesi için perakende marka 
değerinin yanı sıra mağaza düzeni boyutunun da önemli olduğu yapısal model sonucu 
elde edilen diğer önemli bulgular arasındadır. Çalışmada, tüketicilerin alışveriş 
esnasında rahat hareket etmesi, mağazada istedikleri ürünleri kolayca bulabilmesi ve 
alışveriş sırasında keyif alması tüketicilerin perakende markasına olan bağlılıklarını 
arttırdığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle perakende mağazalarının mağaza düzenine 
önem vermeleri ve tüketicilerin rahat edebileceği şekilde mağaza düzenini oluşturmaları 
tüketicilerin bağlılığını arttırmada önemli rol oynamaktadır. Perakende markalarına 
karşı bağlılığı etkileyen bir diğer unsur ise fiyattır. Bu nedenle perakende mağazalarının 
fiyat stratejilerini belirlerken piyasa şartlarını göz önünde bulundurmaları ve 
müşterilerine karşı uygun fiyattan hizmet vermeleri marka bağlılığının oluşmasına 
katkıda bulunacaktır.  
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Extensive Summary 

Introduction 
Brand equity is seen as a very crucial topic by academicians and marketing 

managers and it is a very important intangible asset of a firm which affects consumer 
preferences and their buying intentions positively. In today’s consumer-oriented 
markets, firms need to develop a distinctive image and maintain it to have a sustainable 
competitive advantage against their competitors. Brand equity has a significant role for 
businesses to enhance customer value, differentiate brands, evaluate brand performance 
and obtain competitive advantage in the market. Creating retail brand equity is a 
strategic issue for retailers as it gives retailers some advantages like benefiting from the 
leverage effect of the brand by presenting private label products and differentiating from 
their competitors as their revenues and profits enhance. The purpose of this study is to 
examine the relationships between the antecedents of retail brand equity of the brand 
IKEA by structural equation modelling and propose marketing strategies based on the 
model results.  

Methodology 

The sample of the study consists of consumers who live in the center of Bursa and 
have shopped from IKEA at least once. The data were collected by a structured 
questionnaire in June and July 2016.  

After an intensive literature review, the most appropriate scales were chosen for 
this study as those scales would reveal the relationships between the antecedents of 
retail brand equity clearly. The questionnaire was prepared with necessary adjustments 
on the selected scales. Those scales are shown below:  
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VARIABLES REFERENCES 

Assortment Chowdhury, Reardon and Srivastava, 1998; Swoboda et al., 
2007; Allaway et al., 2011; Swoboda, Weindel and Halsig, 
2016. 

Price Yoo, Donthu and Lee, 2000; Villarejo-Ramos and Sánchez-
Franco, 2005; Swoboda, Weindel and Halsig, 2016. 

Store Layout Chowdhury, Reardon and Srivastava, 1998; Swoboda, 
Weindel and Halsig, 2016. 

Communication Zehir et al., 2011; Chinomona, 2016; Swoboda, Weindel and 
Halsig, 2016. 

Service Chowdhury, Reardon and Srivastava, 1998; Ramsaran and 
Fowdar, 2007; Jara and Cliquet, 2012; Swoboda, Weindel and 
Halsig, 2016. 

Retail Brand Equity Verhoef, Langerak and Donkers, 2007; Swoboda, Weindel 
and Halsig, 2016. 

Brand Loyalty Chaudhuri and Holbrook, 2001; Algesheimer, Dholakia and 
Herrmann, 2005; Hohenstein et al., 2007; Bouzaabia, van 
Riel and Semeijn, 2013. 

The results of the reliability analysis shows that the Cronbach Alpha values for 
assortment, price, store layout, communication, service, retail brand equity, brand 
loyalty and all dimensions were found as 0.73, 0.87, 0.87, 0.82, 0.87, 0.85 and 0.90 
respectively. The KMO Bartlett’s test results are shown below:  

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy. ,823 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2740,182 

df 231 

 Sig. ,000 

Research hypotheses of the study are: 

H1: “Assortment” dimension has a positive effect on “retail brand equity”. 

H2: “Price” dimension has a positive effect on “brand loyalty”. 

H3: “Store layout” dimension has a positive effect on “brand loyalty”. 

H4: “Communication” dimension has a positive effect on “retail brand equity”. 

H5: “Service” dimension has a positive effect on “retail brand equity”. 

H6: “Retail brand equity” dimension has a positive effect on “brand loyalty”. 

Findings 
The analysis results of the structural modelling are shown below. The paths, 

standardized path coefficients and t values can be seen.  
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Paths Hypothesis 
Standardized 
Path 
Coefficients 

T 
Values 

Accepted/ 
Rejected 

Assortment – Retail Brand 
Equity H1 0.22 2.57 Accepted 

Price – Brand Loyalty H2 0.30 3.99 Accepted 

Store Layout  – Brand Loyalty H3 0.39 4.41 Accepted 

Communication – Retail 
Brand Equity H4 0.32 2.66 Accepted 

 

Service – Retail Brand Equity H5 0.22 2.20 Accepted 

Retail Brand Equity – Brand 
Loyalty H6 0.22 2.97 Accepted 

 

Conclusions and Recommendations 
In this study, the relationships between the antecedents of retail brand equity of 

IKEA brand were examined by structural equation modelling. According to the model, 
assortment variable has a positive effect on the retail brand equity. Looking at the 
results, the brands in the retail industry should diversify their products which they offer 
to consumers. The increase in the assortment of the products of retailers will affect retail 
brand equity positively. Examining the path coefficients of the structural model, it can 
be said that the paths between communication- retail brand equity- brand loyalty were 
found to be important. In other words; the communication of the retailer brands affects 
retail brand equity and retail brand equity affects brand loyalty. Considering this result, 
it can be said that the effective usage of communication tools will enhance the retail 
brand equity and the brand loyalty of retailer brand in the end. The path between service 
and retail brand equity is another issue that retailer firms should focus. Retail firms 
should offer high quality service which would meet the expectations of their customers 
both during the sale process and after sales. The high quality service offered by retail 
firms have a positive effect on retail brand equity. As retail brand equity of a firm 
increases, the brand loyalty of the firm increases as well.  

According to the model results, it can be said that store layout dimension is also 
important as retail brand equity in order to create loyalty for retail firms. In the study it 
was found that the ease of customers’ movements in the store, finding products they 
want to buy and enjoying the shopping experience increases their loyalty towards the 
retail firm. Considering that, the retail stores should arrange their layouts by taking their 
customers’ comfort into consideration and as a result, they will have more loyal 
customers in return. Price is another factor which affects brand loyalty of retail stores. 
Retail firms should try to determine their prices by considering the market conditions 
and offer their products and services to their customers by reasonable prices.  

 
 

 


