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Özet 
Küresel ölçekte beslenme alışkanlıklarının hızla değişimine paralel olarak 

büyüyen yiyecek içecek sektörü, franchising sistemi uygulayan fast food işletmelerinin 
artışına sahne olmuştur. Söz konusu gelişme, fast food işletmelerinin istihdam 
gereksinimini artırdığı gibi personelin örgütsel bağlılığını yükseltmeye yönelik 
faaliyetlere önem vermesi gerekliliğini de doğurmuştur. Bu doğrultuda çalışmanın 
amacı, ulusal ve uluslararası franchising sistemi uygulayan fast food işletmeleri 
çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Denizli’de 
franchising sistemi uygulayan fast food işletmelerinde çalışan 144 personelin örgütsel 
bağlılığı anket yöntemiyle ölçülmüştür. Çalışma bulgularına göre, çalışanların örgütsel 
bağlılığa ilişkin duygusal, devamlılık ve normatif bağlılıklarının anlamlı farklılık 
gösterdiği, genel örgütsel bağlılık düzeyinin işletmenin ulusal veya uluslararası 
franchising sistemi uygulamasına göre farklılık göstermediği anlaşılmıştır. 
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Abstract 
The sector of food and beverage growing in paralel with the rapid change of food 

habits on a global scale has witnessed the raising of the fast food businesses that 
franchising system has been implemented. As the development mentioned has increased 
the employment needs of fast food businesses, it has brought the necessity of giving 
importance to the activities related to improving the organizational commitment of 
personnel. Accordingly, the purpose of the study is to reveal compatatively the 
organizational commitments of the personnel working in fast food businesses that 
national or international franchising system has been implemented. The level of 
organizational commitment of 144 personnel working in the fast food businesses  in 
Denizli where franchising system has been implemented has been measured by survey 
method. According to the study findings, it has been found out that affective, 
continuance and normative commitments regarding organizational commitment have 
showed significant differences and that the general organizational commitment level 
hasn’t showed differences in terms of implementations of national and international 
franchising system of the bussiness 
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