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Turizmde Doçentlik Unvanı: Kapalı Kariyer Yolu ve Etkileri  

Associate Professor Career Title in Tourism Academia: Blocked Career 
Path and Its Effects 

 
Bilgehan GÜLCAN 

Kırgızistan Türkiye Manas University 
bilgehan70@gmail.com 

 

Özet 

Turizm, en yüksek akademik dereceye sahip olmasına rağmen, istisnai olarak 
doçentlik akademik kariyer unvanından yoksundur. Kariyer yolundaki bu tıkanma, 
akademisyenlerin turizm bilgisi üretimi ve buna bağlı olarak turizmin disipliner gelişimi 
üzerinde birtakım etkilere sahiptir.  Akademik kariyer yolundaki söz konusu bu 
tıkanıklık, aynı zamanda turizm akademisyenlerini ekonomik, psiko-sosyal ve yönetsel 
olarak da etkilemektedir.  

Araştırmanın birincil verileri, 207 turizm akademisyenine gönderilen anket 
formları ile elde edilmiştir. Sonuçlara göre, doçentlik kariyer unvan boşluğu, 
akademisyenlerin çalışma odağını turizmin dışına itmekte, bunun bir yansıması olarak 
da üretilen akademik turizm bilgisinin nitelik ve niceliği olumsuz etkilenmektedir. Bu 
durum aynı zamanda turizmin ayrı bir disiplin olarak gelişimini de olumsuz 
etkileyebilmektedir. Bu etkiler nedeniyle turizm akademisyenlerinin büyük çoğunluğu, 
turizmde doçentlik akademik kariyer unvanının olması gerektiğini düşünmektedirler. 
Diğer yandan akademik kariyer unvanındaki mevcut durum ve bunun sonuçları, Yüksek 
Öğretim Kurulu’nun turizm alanı ile ilgili politikalarıyla da zıt bir görünüm 
sergilemektedir.  
Anahtar Kelimeler: Turizm, Turizm Bilgisi, Disiplin, Akademik Kariyer, Akademik 
Unvan, Doçentlik. 

Abstract 
As an exception, there is no Associate Professor career title in tourism field in 

Turkey although there is highest academic degree (doctoral) programme. The blockage 
on the tourism academic carreer path have some effects on production of tourism 
academic knowledge and disciplinar evolution of tourism. This situation also affects the 
tourism academicians economically, pyscho-socially and managerial.  

The primary data collected with 207 questionnaire forms which were send to 
tourism academicians. The results point that the absence of Associate Professor career 
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title on tourism has pushed the academicians’ interests to outside of the tourism field. 
As a reflection of this, produced academic tourism knowledge has been affected 
negatively in means of both quality and quantity. This absence of the academic career 
title in tourism can also affect the disciplinar evolution of the tourism. According to 
most of the tourism academicians, there must be Associate Professor title on tourism. 
On the other hand, this situation and its outcomes also displays contrast on tourism 
education policy of the Turkey Higher Education Committee. 

Key Words: Tourism, Tourism Knowledge, Discipline, Academic Career, Academic 
Title, Associate Professor Title. 

 
GİRİŞ 
Akademik dünyanın ilk olarak 1800’lü yıllarda ilgisini çekmeye başlayan turizm 

olgusu, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonraki turistik hareketlerin gelişmesi ile 
birlikte, disiplinler için daha da ilgi çekici hale gelmeye başlamıştır. Artan akademik 
ilgi, akademik turizm bilgisinin de çarpıcı biçimde artmasını beraberinde getirmiştir. 
1970’li yıllara gelindiğinde ise, turizm olgusunun çok yönlü doğası sonucu çok 
disiplinli karakterdeki turizm bilgisinin kendisi de sorgulanmaya başlanmıştır. Böylece 
turizmin ayrı bir disiplin veya bilim dalı olabileceği tartışmaları ortaya çıkmış, 
1990’lara gelindiğinde ise bu konudaki tartışmalar daha da yoğunluk kazanmaya 
başlamıştır. Başta ekonomik olmak üzere çok boyutlu etkileri, buna bağlı olarak 
hükümetlerin ilgisi ve bu konudaki bilgi ihtiyacı, turizmin akademik yapı içinde de 
önemli bir yer tutmasını beraberinde getirmiştir. Hâlihazırda akademik yapı içinde farklı 
kurumlarda ele alınan ve farklı akademik derecelerde öğretimi olan turizmin, disipliner 
konumuna ilişkin tartışmalar turizm literatürünün popüler konularından birini 
oluşturmaya devam etmektedir.  

Turizmin ayrı bir bilim dalı veya disiplin biçimindeki kabulü ile ilgili 
tartışmalarda genel olarak iki farklı yaklaşımdan söz edilebilir. Bunlardan birincisi bilim 
felsefesi, metodoloji ve epistemoloji cephesinden olan tartışmalardır ki, bu cepheden 
turizmin ayrı bir disiplin veya ayrı bir bilim dalı olarak kabulü yönünde aşılması 
gereken bir takım problemlerin ortada olduğu görülmektedir. Hal böyle olunca, konuya 
bu cepheden yaklaşımda akademik çevrelerde turizmin ayrı bir disiplin veya bilim dalı 
olduğu tartışmalarında ortak bir kabul görünmemektedir. İkinci yaklaşımın çıkış noktası 
ise, çok boyutlu turizm olgusunun akademik yapılanma içindeki kurumsallaşması ve 
alanda var olan akademik derecelerdir. Turizm, akademik yapı içinde hızlı ve yaygın 
biçimde gelişmeye devam etmekte, farklı yükseköğretim seviyelerinde kendine ait 
öğretim kurumları bulunmakta ve en yüksek akademik derece olan doktora programına 
sahip durumdadır. Bu cepheden ise turizm, geniş bir akademik çevrede ayrı bir bilim 
dalı veya disiplin olarak kabul edilmektedir.  

Türkiye’deki turizm lisans öğretimi, mevcut akademik yapı içinde genelde 
yüksekokul biçiminde ve kısmen de bazı fakültelerin bölümleri biçiminde 
kurumsallaşmıştır. Ancak 2009 yılından itibaren Türkiye’de Turizm Fakülteleri’nin 
kurulması ile yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Bu yeni kurumsal yapı ile Yüksek 
Öğretim Kurulu, fakülte tanımına uygun biçimde, turizm alanında akademik bilgi 
üretimine daha fazla odaklanan ve alanda uzun yıllardır var olan doktora programına 
uygun olarak turizm konusunda uzmanlaşacak akademisyen yetiştirmeyi hedefleyen bir 
politika değişikliği gerçekleştirmiş görünmektedir. Turizmin bilimsel algılamasını da 



 
 

B. Gülcan / İşletme Araştırmaları Dergisi 3/1 (2011) 3-32 

 5

destekler görünen söz konusu politika değişimi, doğal olarak turizmdeki akademik bilgi 
üretimine dayanan kariyer hedefini de doğrudan ilgilendirmektedir. Ancak hali hazırda 
turizmin, Türkiye’deki akademik kariyer yolculuğu içinde bir kariyer unvanı tıkanması 
sorunu bulunmaktadır. Türkiye’de turizm, 2000 yılından itibaren bir doçentlik alanı 
olarak kabul edilmemektedir (24150 sayılı Resmi Gazete). Diğer deyişle en yüksek 
akademik dereceye sahip bir alan, akademik kariyer yolculuğunda nihai sonuca 
ulaşamamaktadır. Akademik kariyer yolundaki söz konusu tıkanık ve/veya kariyer 
hedefinin ulaşılmazlığı ise, hem turizm akademisyenlerinin diğer alanlardaki 
meslektaşlarına göre mağdur olmasına neden olmakta, hem de turizmde akademik bilgi 
üretimini ve buna bağlı olarak da turizmin disipliner gelişimini olumsuz etkiliyor 
görünmektedir. Diğer taraftan kariyer yolundaki söz konusu bu tıkanıklık, bir 
paradigma değişimini yansıtan Turizm Fakülteleri bağlamında, Yüksek Öğretim 
Kurulu’nun turizm yüksek öğretimi ile ilgili yeni amaç ve politikalarına da zıt bir 
görünüm arz etmektedir.  

Bu araştırmanın odak noktası, yukarıda özetlenen başlıklarda ve mevcut turizm 
yüksek öğretim politikası ile tezat gibi görünen, turizmin akademik unvan tıkanıklığının 
beraberinde getirdiği etkilerdir. Üç bölümden oluşan araştırmanın ilk bölümünde, 
turizmin disipliner konumu tartışmaları ve bu tartışmalara farklı bir bakış açısı 
kazandıran turizmin akademik yapı içindeki durumu incelenmiştir. Araştırmanın ikinci 
bölümünde ise, akademik kariyer yolculuğunda performansı etkileyen bir değişken 
olarak akademik unvanlar ele alınmış ve bu bağlamda turizmdeki kapalı kariyer 
yolculuğu tartışılmıştır. Son bölümde ise, kariyer unvanı yoksunluğunun turizm 
alanında akademik bilgi üretimine ve buna bağlı olarak disipliner gelişimine etkilerini 
ortaya koyan, turizm akademisyenlerinin değerlendirmelerine yer verilmiştir. 

Disipliner Statü Tartışmaları Altında Turizmin Akademik Yapılanması 
Başlangıçta ekonomik cephesiyle ele alınan turizm olgusu, “ilk olarak 1800’lü 

yılların sonlarında bilimin konusu olmaya başlamıştır” (Gülcan, 2009a, s.190). Ancak 
turizm ile ilgili daha sistemli bilimsel çalışmaların, 1920’lerin sonunda Almanya’da 
başladığı görülmektedir. “1929 yılında Berlin’de kurulan ‘Forschungsinstitut für 
Fremdenverkehr’ Prof.Dr. Robert Glücksmann’ın direktörlüğünde turizm alanında 
önemli çalışmalar yapmıştır” (Toskay, 1989, s.27).  Turizm literatüründe Berlin Okulu 
olarak geçen bu enstitü mensupları, o güne kadar olan ekonomi merkezli turizm bakış 
açısını genişleterek, bunun yanında diğer cephelerden de turizmi ele almışlardır. Kaldı 
ki günümüz bakış açısıyla turizm, “merkezinde seyahat, konaklama, yeme içme ve 
rekreasyon başlıkları altında gruplanabilecek ihtiyaçların ve insan olgularının olduğu, 
çok yönlü bir sistemin bileşeni durumundadır. Söz konusu sistem içindeki olgular ise, 
her biri kendi içinde kapsamlı ve çok yönlü bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla turizm, 
bilim dünyasının ilk olarak dikkat çektiği ekonomik cephesinin yanında, öncelikle 
sosyal, kültürel ve ekolojik olmak üzere çok yönlü bir olgudur” (Gülcan, 2009, s.190). 

Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda önemli gelişmelerin başlangıcı olan II. 
Dünya savaşı sonrası, turizm hareketlerinin en fazla ivme kazandığı yıllar olmuş, bu 
gelişme günümüze kadar artarak devam etmiştir. 2008 yılı itibarı ile küresel ölçekte 
yaklaşık 900 milyon turistin seyahat ettiği ve 950 milyar dolarlılık da harcama hacmine 
ulaşan (www.unwto.org) turizm hareketleri, II. Dünya savaşı sonrasında çeşitli 
disiplinlerin ilgisini önemli ölçüde çekmeye başlamıştır. Ancak yine de turizm olgusu 
“1970’lere kadar farklı disiplinlerdeki araştırmacılar için güçlü bir çalışma odağı 
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olmamıştır” (Echtner ve Jamal, 1997, s.871). 1970’lerden sonra ise turizm olgusunun 
çok yönlü doğası nedeniyle, özellikle sosyal bilim alanındaki farklı disiplinler turizmi 
bir çalışma alanı olarak ele almaya başlamışlardır. Böylece turizm, 1970’lerin başında 
sosyal bilimler tarafından keşfedilmiştir (Dann ve Diğ., 1988). Bu tarihlerde güçlü bir 
akademik çalışma odağı haline gelen turizme yönelik ilgi, 1980’lerde de artmaya devam 
etmiştir. Yapılan çalışmalarda, turizmin ağırlıklı olarak sosyal bilimler disiplinleri için 
bir çalışma odağı olduğu ve turizme yönelik başlıca disiplinlerin de ekonomi, coğrafya, 
antropoloji, felsefe, sosyoloji, işletme, hukuk, pazarlama ve psikoloji olduğu ortaya 
konmuştur (Jafari ve Ritchie, 1981; Jafari ve Aaser, 1988; Sheldon,1990; Tribe, 1997).   

1970’lerin sonu ile 1990’lı yılların başı arasındaki yaklaşık 15 yıllık dönem ise, 
akademik çalışmalarının önemli ivme kazandığı bir dönem olmuştur. Bunun bir 
yansıması olarak, turizmde uzmanlaşmış ve günümüzün de en saygın periyodikleri 
kabul edilen akademik süreli turizm yayıncılığı başlamıştır. Bu bağlamda 1980’lerden 
önce, Journal of Travel Research, Annals of Tourism Research ve Tourism Recreation 
Research yayın hayatına başlamış; 1980’lerde Tourism Management; 1990’da Journal 
of Tourism Studies; 1992’de Journal of Travel and Tourism Marketing ve 1993’te de 
Journal of Sustainable Tourism yayınlanmaya başlanmıştır. Günümüzde ise kimine göre 
uluslar arası tanınmış biçimde olan 40 adet (McKercher, 2005), kimine göre ise 75 adet 
(Pechlaner ve Diğ., 2002) turizm ile ilgili bilimsel dergi bulunmaktadır. 

Tarihi süreç içinde çeşitli bilim disiplinlerinin artan ilgisi, önemli miktarda ve 
çokdisiplinli karakterde bir turizm bilgisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Böylece 
turizm araştırmalarının kendisi, bu araştırmalarla ortaya konan turizm bilgisi ve turizm 
bilgisinin kaynağı olan teorilerin ve kavramların aidiyeti gibi konular, diğer deyişle 
turizmin kendisinin disipliner konumu da bir tartışma konusu haline gelmiştir. Her ne 
kadar turizmin disipliner konumuna ilişkin tartışmalar 1990’lı yıllarda yoğunluk 
kazanmış olsa da, aslında erken görüşlerin 1970’li yılların sonundan itibaren ortaya 
çıktığı görülmektedir. Olalı’nın Turizm Teorisi ve Politikası (Olalı, 1963) adlı eserinin 
dikkat çekici adını akılda tutarak, bu konudaki erken görüşler olarak 1978’de basılan 
eserine Turizmoloji adını koyan Göksan (1978),  yine ilk baskısını 1978’de yaptığı 
eserinde turizmin bilimsel konumunu ve diğer bilim dalları ile olan ilişkisini inceleyerek 
“sosyal bir bilim dalı olarak turizmden bahsedilebileceğini” (Toskay, 1989,s.50) ifade 
eden Toskay ve bilim felsefesi bakış açısıyla turizmin bir disiplin olduğu tezini ileri 
sürerek, turizmoloji adını benimseyen Fransız Leiper (1981) sayılabilir. Bu süreçte kimi 
yazarların (Goeldner, 1988; Jovicic, 1988; Dan ve diğ., 1988) bir bilim dalına referans 
verir şekilde turizmoloji ve turoloji gibi kavramları kullanması bir yana, devam eden 
tartışmalar Jafari’nin (1990) sınıflaması ile yeni bir boyut kazanmıştır.    

Jafari’nin 1990’da turizm araştırmalarını ve aynı zamanda bunun sonucu olarak 
turizm bilgisini kategorik sınıflaması, o tarihlerden itibaren turizmin disipliner konumu 
hakkında yapılan tartışmalara farklı bir bakış kazandırmıştır. Turizm araştırmalarının bir 
anlamda kronolojisini de ortaya koyan bu sınıflamaya göre, turizm araştırmaları ve/veya 
araştırmacıları, ilgi başlıklarına göre Savunmacı, Uyarıcı, Uyarlamacı ve Bilgiye Dayalı 
olmak üzere dört platformda toplanmaktadır. İlk iki platformdaki araştırmalar ve/veya 
araştırmacılar, turizmin ya olumlu ya da olumsuz etkilerine odaklanan, üçüncü 
platformdakiler ise her iki etkiyi de gözeterek orta yolu benimseyenlerden meydana 
gelmektedir. Ancak kronolojik olarak son sıradaki Bilgiye Dayalı Platform ise, turizmde 
üretilen bilginin bilimsel yapısını oluşturan çalışmaları amaç edinmektedir. Ayrıca 
Jafari’ye göre Bilgiye Dayalı Platform,  “diğer üç platformla köprü kuran” (Jafari, 1990, 
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s.35; Jafari, 2001, s.32) bir özelliğe sahiptir. Bu özellik, farklı disiplinlerce üretilen 
dağınık yapıdaki turizm bilgisine bütünleşik bir bakış gerçekleştirmeyi ve söz konusu 
parçalı turizm bilgisinin sentezlenerek birleşik bir turizm teorisi oluşturulabilmenin 
önünü açmaktadır. Konu ile ilgili  literatür, günümüze dek süre giden tartışmalarla (Witt 
ve Diğ., 1991; Pearce ve Butler, 1993; Tribe,1997, 2006, 2010; Echtner ve Jamal, 1997; 
Jafari, 2001; Dinçer ve Diğ. 2007; Belhassen ve Caton, 2009; Gülcan, 2009a, 2009b, 
2010; Yüksel, 2010) zenginleşmeye devam etmektedir. Ancak turizmin ayrı bir disiplin 
olarak kabulü konusunda, tüm akademik çevrelerce ortak bir görüş halen 
bulunmamaktadır. Kaldı ki söz konusu kabul, Gülcan’ın (2009b) araştırmasında ortaya 
konulduğu üzere, turizm akademisyenleri arasında bile tam olarak yerleşmiş 
görünmemektedir. “… farklı gelişmişlik derecesine göre, akademisyenlerin büyük 
çoğunluğu (%92) turizmi ayrı bir bilim dalı olarak kabul etmektedir. Diğer yandan 
turizm akademisyenlerinin %8’i, turizmi bir bilim dalı olarak görmemektedir” (Gülcan, 
2009b, s.20).  

Turizmin Bir Bilim Dalı veya Ayrı Bir Disiplin Olarak Kabulü 
Turizmin ayrı bir bilim dalı veya ayrı bir disiplin olarak tanınması konusundaki 

görüşler, iki farklı bakış açısından ele alınabilir. Bunlardan birincisi konuya bilim 
felsefesi, epistemoloji ve metodoloji cephesinden bakıştır ki, bu bakışın sonucunda 
önemli itirazlar ortaya konmakta ve aşılması gerekli birtakım engellerin olduğu 
literatürde yer almaktadır. Bu bağlamda Gülcan (2009a), ilgili literatürden yola çıkarak 
turizmin ayrı bir disiplin olarak kabulü önündeki zorlukları, diğer deyişle üstesinden 
gelinmesi gereken konuları beş başlıkta toplamaktadır. Bunlar; 

 Bir alanın disiplin olarak teyidi zorlayan geleneksel bilim anlayışındaki katı 
paradigmalar, 

 Çokdisiplinli (multidisipliner) dağınık bilginin henüz önemli ölçüde 
sentezlenememesi, 

 Turizm bilgisi üretiminde işletme ile ilgili ve işletme ile ilgili olmayan 
biçiminde iki farklı kamplaşma,  

 Turizm bilgisinin çokdisiplinli karakteri nedeniyle jargon veya terminoloji 
birliği sorunu, 

 Dağınık bilgiyi toplamaya katkıda bulunacak disiplinlerarası (interdisipliner) 
yaklaşımlarda yaşanan disiplinlerarası ve disipliniçi (intradisipliner) 
metodolojik çatışmaların etkisi. 

Bu bakış açısına uygun olarak, turizmin ayrı bir disiplin olma yolunda gelişimini 
sürdürmesi ve yukarıda sıralanan engellerin en aza indirilerek daha geniş bilim 
çevrelerince kabul edilmesinde, disiplinlerarası çalışmalar kritik önem arz etmektedir 
(Gülcan, 2010). Bu konuda 2010 yılında dünyada ilk kez yapılan ve ev sahipliğini 
Türkiye’nin yaptığı I. Disiplinlerarası Turizm Kongresi’ni önemli bir adım olarak 
görmek gerekmektedir. 

Turizmin ayrı bir disiplin olarak tanınması konusundaki ikinci bakış açısı, 
turizmin ve turizm eğitiminin akademik dünyadaki yeri ile ilgilidir ki, bu bakış açısına 
göre turizmin ayrı bir disiplin veya bilim dalı olduğu konusu, neredeyse şüpheye yer 
bırakmamaktadır.  “Özelikle artan turizm bilgisine ek olarak, hükümetlerin de turizmin 
çok yönlü etkilerine yönelik duyarlı tavrı, turizmi ve turizm eğitimini akademik 
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yapılanmada önemli bir yere taşımış durumdadır. Gelinen noktada turizm, kendi 
alanındaki bilimsel dergiler, indeksler ve abstractlar, tezler, kitaplar ve konferansların 
yansıması olarak önemli bir literatüre sahip; lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyede 
eğitimi verilen; en yüksek bilim derecesi olan doktora derecesine sahip ve akademik 
yapılanmada bağımsız bölüm ve fakülte halinde kurumsallaşmaya devam eden bir 
görünüm sergilemektedir” (Gülcan, 2009a, s.193). Bu bakış açısı, aynı zamanda bu 
çalışmanın odağında olan turizmdeki akademik kariyer yolu ile de ilişkilidir. Bu 
bağlamda Türkiye Yüksek Öğretim Sistemi’nde yakın tarihlerde yaşanan bir takım 
gelişmeler, turizm lisans derecesinin yapısını ve bunun uzantısı olarak turizmin 
disipliner konumuna ilişkin akademik çevrelerin görüşlerini köklü biçimde 
etkileyebilmesi nedeniyle önem taşımaktadır.  

Turizm Yüksek Öğretiminde Paradigma Değişimi ve Turizm Fakülteleri  
13 Kasım 2009 tarihi itibarıyla Yüksek Öğretim Kurulu’nun önerisi ve Bakanlar 

Kurulu kararı ile Türkiye’de üç adet Turizm Fakültesi kurulmuş, ardından 2010 yılı 
itibarıyla dört adet Turizm Fakültesi de buna eklenince, sayı yediye ulaşmıştır. Bu 
gelişme oldukça önemli kabul edilmelidir. Zira Türkiye’deki turizm lisans derecesi, 
bağımsız turizm fakülteleri kuruluncaya kadar iki yapı altında verilmiştir. Bunlardan 
biri  “belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim 
kurumu” (2547 sayılı yasa madde 3/g) olarak tanımlanan ve bu tanıma uygun olarak 
öğretim programı ağırlıklı olarak mesleki uygulamaların öğretimine dayalı ve bilimsel 
bilgi üretimini zorunlu kılmayan Yüksek Okul biçimindedir. Diğeri ise, İktisadi İdari 
Bilimler Fakülteleri bünyesinde, adı genellikle Turizm İşletmeciliği Bölümü olan ve 
bölüm adının yansıttığı üzere ağırlıklı olarak işletme disiplininin sınırları içinde bilgi 
üretimine odaklı ve teorik öğretime ağırlık veren biçimdedir. Ancak fakülte “yüksek 
düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler 
bağlanabilen bir yükseköğretim kurumu” (2547 sayılı yasa 3/e) olarak 
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla Türk Yüksek Öğretim politikasını belirleyenler, Turizm 
Fakülteleri ile turizmde mevcut mesleki eğitimin yanında, bu alanda araştırmalar 
yapılmasını ve dolayısıyla turizmde bilimsel bilgi üretimini de amaç edinmiş 
görünmektedirler. Diğer deyişle turizm yüksek öğretiminde, Turizm Fakülteleri 
bağlamında bir paradigma değişimi yaşanmaktadır. Ayrıca kurulan fakülte adlarının 
alışık olunduğu üzere ‘Turizm İşletmeciliği’ yerine ‘Turizm’ olması ile alanda üretilen 
bilginin sadece işletme disiplini ile sınırlanmayıp, farklı bölüm oluşumları ile turizmin 
farklı cephelerinin de araştırılıp öğretilebileceği ve bu haliyle hem dünya ile uyumlu 
hem de dünyaya da örnek oluşturabilecek bir yapı ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Bu 
hedefe ulaşmak adına ve bir bakıma politika belirleyicilerinin turizm öğretim ve 
araştırma politikalarının değiştiğini gösterir şekilde Turizm Fakülteleri ortaya çıkmış 
durumdadır. Bağımsız bir fakülte modeli içinde yer alan turizm, böylece bir bakıma ve 
en azından karar verici konumdaki akademik çevrelerce ayrı bir disiplin veya bilim dalı 
olarak benimsenmiş görünmektedir. Zira “disipliner tescilde üniversitelerdeki akademik 
bölümlenmeler de güncel etken olarak görünmektedir. Çünkü hangi anlayışla ortaya 
konursa konsun, bilimsel bilginin üretimi ve öğretimi, üniversitelerdeki söz konusu 
bölümlemelere göre yapılmaktadır. Kaldı ki, her hangi bir teorik birikimden yoksun 
olan bir alan, zaten akademik öğretime ve bölümlemeye konu da olamamaktadır” 
(Gülcan, 2009a, s.190).  

Turizmin disipliner konumuna ilişkin, kaynağını akademik yapılanmadan alan bir 
kabulün arkasında, lisansüstü turizm derece programlarının durumu ve akademik yapı 
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içindeki kurumsallaşması belki de daha çarpıcı bir görünüm arz etmektedir. Çünkü 
lisansüstü turizm öğretimini sağlayan programların mevcut durumu da, bir bakıma 
turizmin disipliner konumunu teyit eder biçimdedir. 

Akademik Turizm Kariyerinde Derece ve Unvanlar  
Hâlihazırda tüm dünyada ve buna paralel biçimde Türkiye’de, turizmin yüksek 

lisans ve doktora düzeyinde öğretim programları veya diğer deyişle akademik dereceleri 
bulunmaktadır. Bu bağlamda 2008-2009 öğretim yılında Türk yükseköğretiminde 30 
yüksek lisans ve 8 adet de doktora programı bulunduğunu belirtmek gerekmektedir. 
Ayrıca aynı öğretim yılında turizm programlarında öğretim gören örgenci sayısı ise, 
30.878 ön lisans, 14.955 lisans, 327 yüksek lisans ve 123 de doktora olmak üzere 
yaklaşık 46.000’in üzerindedir (Ünlüönen ve Boylu, 2009). Ayrıca Türk yüksek 
öğretiminin, turizmde yüksek lisans ve doktora programlarının çoğalması, diğer deyişle 
turizmde daha yüksek akademik derecelere sahip olunmasını destekleme yönünde bir 
politika izlediği de görülmektedir. Bu noktada özellikle doktora programlarının varlığı 
dikkat çekicidir. Çünkü doktora seviyesindeki program, ilgili alanının disiplinler 
konumuna da işaret etmektedir (Olsen ve Khan, 1989). Böylece turizm doktora 
programının temel amacı da, “bir disiplin olarak turizmle ilgili akademik çalışmalar 
yapmak, problem çözmek ve öğretim-iletişim yeteneklerini geliştirmektir” (Ünlüönen 
ve Boylu, 2009, s.965).  

Akademik dereceler, ön lisans (associate's), lisans (bachelor's), yüksek lisans 
(master's) ve doktora (doctoral) olarak sıralandığında, doktora derecesinin ulaşılabilecek 
en yüksek akademik derece olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle, istense dahi daha 
üst bir akademik derece alma imkânı yoktur. Kimi zaman herhangi bir çalışma alanında 
yüksek lisans düzeyinde bir programın bulunmasına rağmen, doktora düzeyinde 
bulunmaması söz konusu olabilir. Bu durum, çalışma alanının teorik gelişmişliği 
ve/veya akademik yapılanmanın bu programı açmaya veya sürdürmeye yeter biçimde 
nicelik ve niteliği ile ilgili olmaktadır. Böylece doktora seviyesindeki bir öğretim 
programı, çalışma alanının teorik ve kurumsal gelişmişliğinin bir göstergesi olarak, 
ilgili alanın bilimsel ve kurumsal gelişmişlik seviyesine de referans vermektedir.  

Akademik yapı içindeki özellikle fakülte biçimde kurumsallaşmasına ve en 
yüksek akademik dereceye sahip olmasına rağmen, mevcudiyetini koruyan turizmin 
disipliner/bilimsel konumu sorunsalının çözümü, bilim tarihinde örnekleri görüldüğü 
gibi, alanda yapılan akademik çalışmaların artarak devam etmesi ile sağlanabilecek 
görünmektedir. Bu süreçte hem turizm bilgisi artabilecek, hem de üretilen bilginin 
sentezlenmesi sayesinde daha kapsamlı teorik yapılar ortaya çıkabilecektir. Bu 
bağlamda özellikle bilgi üretimi ve sentezinden sorumlu öğretim üyeleri ya da öğretim 
üyeliğini kariyer hedefi olarak belirlemiş turizm akademisyenleri doğal olarak en kritik 
role sahiptirler. Ancak Türk Yüksek Öğretimindeki turizmde yaşanan önemli 
sorunlardan biri tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu kritik rolü üstlenerek 
akademik kariyer yolunda ilerleyen, bu kariyer yolunda en yüksek akademik dereceye 
ulaşan bir birey, bu yoldaki en önemli motivasyon araçlarından biri olan akademik 
kariyer unvanından ve bu unvana bağlı olarak elde edilebilen diğer motivasyon 
kaynaklarından da mahrum durumdadır. Kariyer yolundaki bu kesintili yapı ve bu 
yapının neden olabileceği motivasyon kaybı ise, turizmin disipliner gelişimine 
Türkiye’deki akademisyenlerin yapması muhtemel katkıyı olumsuz etkileyebilir 
görünmektedir. 
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Kariyer, bir kimsenin yasamı boyunca yaptığı işler, yaşamını oluşturan olaylar 
dizisi, yaşam rollerinin birleşimi olarak ifade edilebilir (Kuzgun, 2000). Diğer deyişle 
kariyer, insanların uzun vadedeki davranışlarını düzenlemek için kullandıkları bir yapı 
olarak tanımlanabilir (Young ve Valach, 2004). Kariyer ile meslek aynı anlama 
gelmemekle birlikte, aralarında bir ilişki bulunmaktadır. Meslek, bireyin yaşam rolleri-
nin bir kısmını tanımlarken; kariyer ise meslek öncesi, mesleği sürdürme anı ve meslek 
sonrası ile ilgili tüm rolleri kapsayan gelişimsel bir süreç olarak tanımlanır (Kuzgun, 
2000). Bu bağlamda akademik kariyer, bir bireyin akademik yaşamıyla ilgili 
kararlarının, yaptığı işlerin, üstlendiği sorumlulukların ve buna bağlı olarak 
üretimlerinin toplamı olarak tanımlanabilir. Herhangi bir meslekteki birey, ilgi duyduğu 
alanda ve genellikle mesleğine katkı verecek şekilde kendi isteği ve çabaları ile 
akademik kariyer gelişimini sürdürmeyi isteyebilir, bu yolda farklı seviyede akademik 
dereceler ve unvanlar elde edebilir. Bu nedenle lisans, yüksek lisans ve doktora 
yapabilir, doçentlik gibi akademik kariyer unvanına sahip olabilir. Son yıllarda yaşam 
boyu öğrenme ve mesleki gelişimi sürdürme bağlamında, mesleği akademisyen 
olmayan birçok birey için bu tür akademik derecelerle ilgili kariyer hedefinin 
yaygınlaştığı görülmektedir. Özetle akademik kariyerin belli aşamalarına ulaşmak için, 
mesleğin akademisyenlik olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak akademisyenliği 
meslek olarak seçmiş bir birey için, çoğu zaman söz konusu akademik dereceleri ve 
buna bağlı akademik unvanları elde etmek bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çünkü akademisyenlik mesleğinin doğası, bir yaşam boyu akademik etkinlikleri 
yapmayı zorunlu kıldığı gibi, çoğu zaman bu mesleki aktivitelerin sonucunda gelen 
birtakım kariyer unvanlarını almayı da gerektirmektedir. Çünkü “meslek seçimi özel bir 
işe ya da çalışma aktivitesine başlamayı, kariyer gelişimi ise; meslekte yaşam boyu 
sürdürülen etkinliklerin tümünü kapsar” (Yazıcı, 2009,s. 35). 

2547 sayılı yasayla düzenlenen Türkiye’deki akademisyenlik mesleği için genel 
olarak üç farklı iş tanımı ve buna bağlı olarak üç grup akademik unvandan söz 
edilebilir. Bunlardan birinci grup bilgiyi aktarmakla, diğer bir ifadeyle salt öğretim ile 
görevlidir ki, bu gruptaki akademik unvanlar Öğretim Görevliliği ve Okutmanlıktır. 
İkinci grup ise, bilgi aktarmanın yanında asıl olarak aktarılacak bilgiyi üretmekle ve 
yönetmekle görevlidir. Araştırmacı yanının ağırlık kazandığı ve Öğretim Üyesi olarak 
tanımlanmış bu gruptaki akademik unvanlar ise sırasıyla, Yardımcı Doçentlik, 
Doçentlik ve Profesörlüktür.  Bu gruptaki akademik unvanlar, aynı zamanda akademik 
kariyer unvanlarıdır ki, söz konusu unvanlar -yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde- 
birtakım akademik çabaların sonucunda elde edilebilmektedir. Örneğin bu kariyer 
unvanlarına sahip olabilmek için doktora akademik derecesine sahip olmak bir 
zorunluluktur. Bu noktada önemli bir konu, akademik bilgi üretiminden sorumlu olarak 
bir akademik alanın disipliner gelişimine asıl katkıyı verecek olanların, bu ikinci 
gruptaki akademisyenler olduğudur.  

Son olarak bir de her iki gruba yardımcı olmakla görevli üçüncü bir grup vardır 
ki, bu gruptaki akademik unvanlar da Araştırma Görevliliği, Uzmanlık ve Çeviriciliktir. 
Diğer taraftan birinci ve üçüncü grup akademisyenlerin, yeterli akademik dereceye 
sahip olmak şartıyla ikinci gruba geçişinde yasal bir engel de bulunmamaktadır. Bunlar 
içinde özellikle Araştırma Görevliliği unvanını taşıyanların kariyer hedefi, akademik 
kariyer yolculuğunda son aşamaya ulaşmaktır. Ancak Türkiye’deki bir turizm 
akademisyeni için, en yüksek akademik dereceye sahip olmasına rağmen, turizm 
alanındaki kariyer yolunda son aşamaya ulaşmak mümkün olamamaktadır.  
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Turizm Akademisyenliğinde Kapalı Kariyer Yolu: Doçentlik  
Bilimsel üretimin mesleki bir zorunluluk olduğu öğretim üyeleri ve öğretim 

üyeliğini kariyer hedefi olarak belirlemiş diğer akademik unvanlardaki akademisyenler 
için, bir kariyer yolu gündeme gelmektedir. Kariyer yolu, “kişisel gelişme veya tatmin 
hakkındaki kişisel duyguların ve sübjektiflikten uzak zincirleme iş tecrübelerinin 
objektif olarak belirlenmesi veya bireye arzu ettiği kariyer amaçlarına ulaşması için yol 
gösteren iş pozisyonlarının bir dizisi” (Günal, 2009, s.1) olarak tanımlanabilir.   

Akademisyenin kariyer yolundaki ilerlemesi, meslek alanı içinde bir unvandan 
diğerine dikey olarak, yukarıya doğru ilerlediği veya meslekte veya işin fonksiyonel bir 
alanı içinde yukarıya doğru hareket etmesi olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla Akademik 
kariyer yolunda ilerleyebilmek, ulaşılabilir unvanlarla ilgilidir. Diğer bir deyişle 
unvanlara ulaşılabilirlik, kariyer gelişimi için bir ön şart olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Akademik dünyada kariyer unvanları, her biri akademik dereceye bağlı olmak 
üzere iki şekilde ele alınabilir. Bunlardan birinci grup, farklı akademik dereceyi ve 
tecrübeyi gerektiren, şeçim veya atama ile elde edilen yönetimsel (görev) kariyer 
unvanlarıdır ki, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekanlık/müdürlük ve 
rektörlük gibi unvanlar buna örnektir. İkinci grup unvanlar ise bilimsel tecrübe ve/veya 
bilimsel üretimin sonucu olan akademik kariyer unvanlarıdır ki, Türkiye Yüksek 
Öğretim sisteminde bunlar da sırasıyla yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüktür.  
Bu bağlamda evrensel nitelikteki en yüksek bilim derecesi olan ve  “genellikle bir 
akademik kariyerin başlangıcına da işaret eden” (Zhao ve Ritchie, 2007, s.483) doktora 
derecesine sahip olmak gerekmektedir.  Buna göre bilimsel üretime odaklanıp buna 
bağlı kariyeri hedeflemiş bir akademisyen, kişisel kariyer vizyonunu belirleyerek, 
profesörlüğe kadar gidecek bir kariyer yolundaki gelişimini de planlamış sayılmaktadır. 
Bireylerin kariyerlerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen bir süreç 
(De Cenzo ve Robbins, 1996; Argon ve Eren, 2004) olan kariyer gelişimi ise, 
akademisyenlik mesleği için Türkiye’de 2547 sayılı yasada ortaya konmuştur. 

2547 sayılı yasayla düzenlenmiş Türkiye Yüksek Öğretim sisteminde, akademik 
kariyer yolundaki kariyer unvanları aynı zamanda bazı yönetimsel kariyer unvanlarına 
ulaşabilmenin de ön şartıdır. Örneğin Profesör akademik kariyer unvanı olmayan bir 
akademisyen, aynı zamanda dekan veya rektör gibi yönetimsel kariyer unvanları da elde 
edememektedir. Böylece akademik kariyer unvanı, sistem içindeki akademik yapıda yer 
alan yönetimsel kariyer unvanlarının da ön şartı olarak özel bir önem arz etmektedir. Bu 
noktada, daha önce değinilen kariyer yolunun ulaşılabilir ve açık olması çok daha kritik 
hale gelmektedir. Çünkü  “kariyer yolunun açıkça belirlenmiş olması, bireylerin 
ulaşabilecekleri ilişkileri, işleri bilmesi açısından son derece önemlidir” (Günal, 2009, 
s.2).  

Açık sistemlerde kariyer yolu net bir şekilde belirlenmekte, bu sayede bireyler, 
kariyer gelişimlerini yönlendirebilmekte ve yönetebilmektedir. Kariyer yolunda açık 
biçimde tanımlanmış bir sonraki aşama veya terfi ile gelen daha yüksek unvan ise, aynı 
zamanda kişilerin performansını arttıran motivasyon araçlarından biridir. Bu durumda 
akademik kariyer unvanlarının ulaşılabilir olması, akademik kariyer hedefi ile ilerleyen 
bir akademisyenin kişisel motivasyonunu olumlu etkileyecektir. Aksi durumda, yani 
akademik kariyer yolunun en tepesindeki akademik unvanına ulaşmayı engelleyen bir 
yapı mevcut ise, bu durum bir motivasyon kaybı yaratarak kişisel performansı da 
olumsuz biçimde etkileyecektir.  
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Yukarıda sıralandığı üzere, Doçentlik akademik kariyer unvanı, akademisyenler 
üzerinde hem ekonomik, hem yönetsel, hem de psiko-sosyal cepheleri olan bir 
motivasyon aracı durumundadır. Yönetim bilimleri literatüründe de ücret artışı gibi 
ekonomik araçlar, sosyal statü gibi psiko-sosyal araçlar ve terfi ve iş güvencesi gibi 
yönetsel araçlar olarak belli başlı üç grup motivasyon aracından söz edilmektedir 
(Sapancalı, 1993, s. 59-65; Batmaz, 2002, s.46-48; Eren, 2004, s.512-520). Bu durumda 
doçentlik kariyer unvanı, farklı etkileri nedeniyle belli başlı tüm motivasyon grupları 
içinde yer alarak oldukça önemli bir araç durumundadır ve turizm akademisyenleri 
kariyer yolunun kapalı olması nedeniyle bu motivasyon aracından mahrum 
durumdadırlar.  Çünkü Türkiye’de 2000 yılından itibaren turizm, bir doçentlik alanı 
olarak kabul edilmemektedir (24150 sayılı Resmi Gazete). Böylece akademik kariyer 
yolunun ön şartı olarak kendi alanındaki en yüksek bilim derecesine sahip olan turizm 
akademisyenleri, kariyer yolunda bir tıkanma ile karşı karşıyadır. Diğer bir deyişle 
turizm alanında uzmanlaşmaya dayalı akademik kariyer yolculuğu, Yardımcı 
Doçentlikte son bulmakta, bir sonraki aşama olan Doçentlik akademik kariyer unvanına 
ve buna bağlı olarak da Profesörlük akademik kariyer unvanına geçememektedir. Bu 
durumun Turizm akademisyenleri üzerindeki belli başlı olumsuz sonuçları şu şekilde 
sıralanabilir: 

 Turizm akademisyeninin mevcut yasal yapı içinde akademik kariyer unvanına 
bağlı olan birtakım yönetsel kariyer unvanlarına ulaşması engellenmektedir, 

 Turizm akademisyeni Akademik kariyer unvanı ile paralel biçimde artan maddi 
kaynaklardan mahrum olabilmektedir, 

 Doçentlik ve profesörlük kariyer unvanları devlet üniversitelerinde sürekli 
kadro niteliğinde olduğu için, bu unvanlardan yoksun turizm akademisyeni, 
gelecek belirsizliği nedeniyle meslektaşlarına göre farklı bir psikolojik baskı 
altında olabilmektedir, 

 Turizm akademisyeni, akademik kariyer unvanı ile beraber gelen sosyal statü 
yetersizliği sorunu yaşayabilmektedir, 

 Turizm akademisyeninin, aynı zamanda turizmin disipliner konumunu 
güçlendirecek alanı ile ilgili bilimsel üretim performansı olumsuz 
etkilenebilmektedir.  

 
Öğretim üyesinin veya öğretim üyeliğini hedefleyen bir akademisyenin 

performansı ile akademik kariyer hedefi doğrudan ilgilidir. Akademik kariyer yolculuğu 
içindeki akademisyenden öncelikle beklenen, öncelikle öğrenim geçmişi ile uyumlu 
olan spesifik bir bilim alanı içinde akademik bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi 
öğrenmeye istekli bireylere aktarmaktır. Diğer bir ifade ile akademik kariyer yolunun 
gereğini yerine getirmekle ilgilidir. Gerek söz konusu akademik bilgiyi kullanmaya 
ihtiyaç duyan taraflar (öğrenciler, sektör, bilim alanı içindeki diğer akademisyenler,  vb) 
ve gerekse bilgiyi üretmesi için istihdamını sağlayan kurumlar (Devlet kurumu olarak 
veya özel statülü fakülte, enstitü, üniversite, YÖK, vb.) söz konusu akademisyenden bu 
performansı/çıktıyı beklemektedir.  

Kariyer yolunun kapalı olmasına bağlı muhtemel motivasyon kaybının, kariyer 
yolculuğundaki turizm akademisyenin bilimsel üretim performansını olumsuz 
etkilemesi doğaldır. Bu durum, hem ayrı bir disiplin olarak gelişimini sürdüren turizmi, 
hem de mevcut yasal durum nedeniyle de turizm akademisyenini ekonomik, psiko-
sosyal ve yönetimsel olarak da olumsuz etkiliyor görünmektedir. Araştırmanın bundan 
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sonraki bölümü, kendi alanındaki doçentlik kariyer unvanından mahrum durumdaki 
turizm akademisyenlerinin konu ile ilgili değerlendirmelerinden elde edilen verilerin 
analizi ile ilgilidir.  

Araştırmanın Yöntemi: Araştırmanın verileri, turizm alanında Türkiye’de ön 
lisans derecesinde öğretim yapan Meslek Yüksekokullarında, lisans derecesinde öğretim 
yapan Yüksekokullarda ve lisans derecesinde öğretim yapan çeşitli fakültelerin turizm 
ile ilgili bölümlerinde aktif olarak görev yapan öğretim elemanlarından anket formu 
yolu ile elde edilmiştir. Bu haliyle araştırma, belirlenen örneklemin belli bir konudaki 
görüşlerini tespit etmeye yönelik anket tekniğinin kullanıldığı bir alan araştırması 
niteliğindedir.   

Evren ve Örneklem: Araştırmanın evrenini, 2008-2009 öğretim yılında 
Türkiye’de ön lisans ve lisans seviyesinde turizm programına sahip yüksek öğretim 
kurumlardaki 583 akademisyen oluşturmaktadır (Tablo 1). Araştırmanın örneklemini 
ise, söz konusu programlarda farklı akademik unvanlara sahip 207 akademisyen 
oluşturmaktadır. 

 

Tablo 1. Türkiye’de Turizm Programları Bulunan Yüksek Öğretim Kurumlarındaki Öğretim Elemanlarının 
(Akademisyen) Dağılımı (2008-2009 Öğretim Yılı) 

 
 

Program 

Seviyesi  

Turizm  

Programları  
Turizm Programlarındaki Akademisyenler 

Toplam 

n* % Prof Doç Y.Doç Öğ.Gör Okut. Uzm. Ar.Gör  

Ön lisans 315 0.80 1 2 26 149 14 - 3 195 

Lisans 81 0.20 35 18 120 107 34 6 68 388 

Toplam 396 100 36 20 146 256 48 6 69 583 

*Devlet ve Vakıf Üniversitelerindeki normal öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programları dâhil edilmiştir. 
 
Kaynak: Ünlüönen ve Boylu’nun (2009) ÖSYM Yükseköğretim İstatistikleri ve 2009 ÖSYS Yükseköğretim 

Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu kullandığı çalışmalarından derlenmiştir.  

 

Veri Toplama: Örneklemden elde edilen veriler, dijital ortamda hazırlanan anket 
formları aracılığıyla sağlanmıştır. Anketler akademisyenlerin e-posta adreslerine mesaj 
eki olarak gönderilmiştir. Evren içindeki akademisyenlerin e-posta adresleri, ilgili 
kurumların web sayfaları taranarak ve ek olarak kişisel iletişimlerle sağlanmıştır. Bu 
şekilde elde edilen e-posta sayısı 452’dir. Anket sorularına verilen cevapların 
arttırılması için, cevaplamayı ve geri gönderimi kolaylaştıracak özgün bir form tasarımı 
yapılmıştır. Ayrıca cevaplamada kayıp verileri yok etmek için de, eksiksiz cevaplamaya 
dayalı bir tasarım yapılmış, eksik cevaplanan formların geri iletimi engellenmiştir. Elde 
edilen cevaplar otomatik olarak MySQL veritabanına aktarılmış ve gönderilen sayı ile 
cevaplanan sayı arasındaki fark, e-posta adres sayısı itibarıyla belirlenebilmiştir. Bu 
durumda Haziran 2009 tarihindeki 452 adet ilk gönderimde 138 cevap elde edilmiş, 
gelenlerin filtre edildikten sonraki ikinci gönderimde bu sayı 190’a ve üçüncü 
gönderimde de 218 sayısına ulaşılmıştır. Ancak aynı e-posta adresinden birden fazla 
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gönderimler olduğu tespit edilmiş ve bu durumdaki cevaplamalar teke indirilmiş, bu 
sayede araştırmaya konu olan 207 örneklem sayısına ulaşılmıştır.  

Sınırlılıklar: Akademisyenlere ulaşmada kullanılan e-posta adresleri, her 
kurumun web sayfasında bulunmamakta, çok programlı bazı kurumların web 
sayfasından akademisyenin hangi programda görev aldığı belirlenememekte ve diğer 
taraftan sınırlı sayıdaki kurumun web sayfası dahi bulunmamaktadır. Hata payını 
arttırabilen bu durumdaki kurumlarla kişisel irtibata geçilerek doğru kişilerin doğru e-
postalarına ulaşmak ve sayıyı arttırmak mümkün olmuş ise de, bu durum yine de bir 
sınırlılık olarak araştırmada yer almaktadır. Diğer taraftan turizm eğitimi yapan 
kurumlardaki akademisyenlerin, ilgili kurumun turizm programı haricindeki diğer 
alanlarda görev yapabilir olması ihtimali üzerine, anket üst yazısında bu duruma ait 
uyarı yer almış, turizm programında alan dersi vermeyenlerin anketi cevaplamaması 
istenmiştir. Kurumların web sayfalarında yer alan bazı akademisyenlere ait e-posta 
adreslerinin kullanılmaması veya sıklıkla kontrol etmemeleri nedeniyle de geri gelen e-
postalar da olmuş, bu durum örneklem sayısının artmasını engellemiştir.   

Bulgular: 
1. Örneklemi Tanımlayan Veriler ve Değerlendirmeler 
Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretim elemanlarının çalıştıkları öğretim 

kurumuna göre dağılımına bakıldığında (Tablo 2), %57’sinin lisans programlarında ve 
%43’ünün de önlisans programlarında görev yapan öğretim elemanları olduğu 
görülmektedir.  

Tablo 2. Öğretim Elemanlarının Çalıştığı Kurumlara Göre Dağılımı 

DERECE KURUM TÜRÜ f % 

Önlisans Meslek Yüksek Okulu 90 43 

Lisans 
Yüksek Okul 65 32 

Fakülte 52 25 

TOPLAM 207 100 

 

Örneklemin akademik unvanlara göre dağılımına bakıldığında (Tablo 3), ilk üç 
sırada sırasıyla Öğretim Görevlisi, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlileri 
gelmektedir. Bu durum evrenin dağılımı ile paralellik göstermektedir. Sadece öğretim 
üyesi olarak bir sınıflama yapıldığında ise, 86 kişiden oluşan bu grubun örneklemin % 
41’ini oluşturduğu görülmektedir. Bu grup içinde doçentlik kariyer unvanını halen 
kullanan veya profesör olup da bir zamanlar bu kariyer unvanını kullanmış olan öğretim 
üyeleri ise, toplam öğretim elemanlarının %13’ünü oluşturmaktadır. 
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Tablo 3. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Dağılımı 

AKADEMİK UNVAN f % 
Okutman 6 3 
Araştırma Görevlisi 30 15 
Öğretim Görevlisi 85 41 
Yardımcı Doçent  58 28 

Doçent  11 5 
Profesör  17 8 

TOPLAM 207 100 
   

Tablo 4, Öğretim elemanlarının farklı seviyedeki yükseköğretim geçmişlerinin 
durumunu ve bu öğretim geçmişlerinin turizm alanı ile ilgisini ortaya koymaktadır. 
Buna göre akademisyenlerin %10’unun herhangi bir alanda yüksek lisans ve % 36’sının 
da herhangi bir alanda doktora derecesi bulunmamaktadır. Turizm akademisyenlerin 
yükseköğretim geçmişlerinin turizm alanı ile ilgili olma durumuna bakıldığında, 
%29’unun turizm alanı dışında bir lisans programından, %34’ünün turizm alanı dışında 
bir yüksek lisans programından ve %28’inin ise turizm alanı dışında bir doktora 
programından mezun olduğu görülmektedir.  

 
Tablo 4. Öğretim Elemanlarının Eğitim Geçmişlerinin Turizmle İlişkisi 

ÖĞRETİM 
ELEMANLARININ 

AKADEMİK DERECELERİ 

ÖĞRETİM 
ELEMANLARININ 
DERECE ALDIĞI 

ALANLAR 
DERECESİ 

OLMAYANLAR TOPLAM 

TURİZM* DİĞER 

f % f % f % F % 

LİSANS 146 71 61 29 - - 207 100 

YÜKSEK LİSANS 115 55 71 34 21 10 207 100 

DOKTORA 74 36 58 28 75 36 207 100 

* Turizm alanı altında, standart olmayan ancak içinde turizm ibaresi geçen lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarının hepsi, turizm başlığı 
içinde değerlendirilmiştir (Örneğin, Turizm, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm İşletmeciliği Eğitimi vb) 

Farklı seviyelerdeki yükseköğretim geçmişleri turizm alanı dışında olan 
akademisyenlerin, yüksek öğretim geçmişleri ile ilgili açık uçlu sorulara verdikleri 
cevaplar gruplandırılmıştır (Tablo 5). Gruplamada yüksek öğretim seviyelerinden en az 
ikisinde turizm dışında alanı olanlar ı ismen gösterilmiş, sadece tek bir seviyede yer 
alan alanlar ise “Diğer” başlığında toplanmıştır. Buna göre turizm haricindeki alanlarda, 
yüksek öğretimin hemen her seviyesinde İktisadi ve İdari programların ağırlığı ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca “Diğer” başlığı altında ise yükseköğretimin farklı seviyeleri için 
İstatistik, Bilgisayar, Orman Mühendisliği, Sosyal Hizmetler,  Büro Yönetimi gibi 
sosyal ve fen bilimleri ile formel disiplinlere dahil olan çeşitli alanların varlığı dikkat 
çekicidir.  
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Tablo. 5. Akademisyenlerin Turizm Alanı Dışında Farklı Seviyelerdeki Yüksek Öğretim Geçmişlerinin Programlara Göre 

Dağılımı 

TURİZM DIŞINDAKİ DİĞER ALANLAR 
YÜKSEKÖĞRETİM DERECESİ 

Lisans Yükseklisans Doktora 

İşletme 22 28 19 

İktisat 9 6 6 

Kamu Yönetimi 4 1 - 

Muhasebe-Finansman - 5 4 

Yönetim-Organizasyon - 7 14 

Yabancı Diller Programları 7 1 - 

Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Aile Ekonomisi 

Programları 6 6 3 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi 2 5 1 

Coğrafya - 2 2 

Zirai Programlar ve Peyzaj Mimarlığı 2 2 1 

Sosyoloji-Psikoloji 2 2 - 

Hukuk 1 1 1 

İletişim-Halkla İlşkiler 1 1 1 

Diğer 5 2 6 

TOPLAM 61 71 58 

  .  

Örneklemin %13’ünü oluşturan ve doçentlik kariyer unvanını hâlihazırda kullanan 
ve bu unvanı aşıp profesör olmuş akademisyenlerden, doçentlik alanı turizmle ilgili 
olanlar % 39 iken, doçentlik alanı turizmden başka alanlar olanların oranı ise %61’dir 
(Tablo 6). Doçentlik kariyer unvanlarındaki turizmle ilgili bu düşük ve turizm dışındaki 
alanlarda elde edilen yüksek oran, 2000 yılından itibaren turizmin bir doçentlik alanı 
olarak kabul edilmeme kararının etkisini yansıtmakta olduğu izlenimini vermektedir. 
Diğer taraftan turizmden başka alanlarda sahip olunan doçentlik kariyer unvanlarını 
belirlemeye yönelik açık uçlu soruya verilen cevaplar da aynı tabloda (Tablo 6) 
gruplandırılmıştır. Buna göre başta Yönetim ve Organizasyon ile Pazarlama olmak 
üzere, akademisyenlerin turizm alanı dışında ağırlıklı olarak İktisadi ve İdari 
programlardan doçentlik kariyer unvanına sahip oldukları görülmektedir. 
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Tablo 6. Doçentlik Kariyer Unvanına Göre Öğretim Elemanlarının Dağılımı 

DOÇENTLİK ALANI f % 

Turizm 11 39 

Diğer 

Yönetim ve Organizasyon 6 20 

Pazarlama 5 18 

Finansman 2 7 

Beslenme Eğitimi 1 4 

İşletme Muhasebe Eğitimi 1 4 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat 1 4 

İktisat Politikası 1 4 

Toplam 28 100 

DOÇENTLİK KARİYER UNVANI OLMAYAN 179 
 

TOPLAM 207 

 

2. Turizm Akademisyenlerinin Akademik Kariyer Unvanı Olarak Turizm 
Doçentliğine Yönelik Değerlendirmelerine Ait Veriler 

 
Turizm akademisyenlerinin, turizm alanının doçentlik kariyer unvanına sahip 

olması ile ilgili görüşleri Tablo 7’de verilmiştir. Buna göre akademisyenlerin önemli bir 
çoğunluğu (%88) turizmde doçentlik kariyer unvanının olması gerektiğine katılırken, 
%7 oranındaki akademisyen ise bu görüşe katılmamaktadır.   

 
Tablo 7. Turizm Akademisyenlerin Turizm Doçentlik Kariyer Unvanının Varlığına İlişkin Değerlendirmeleri 

Katılım derecesi 

TURİZMDE DOÇENTLİK KARİYER 

UNVANI OLMALI 

n % 

Katılıyorum 182 88 

Katılmıyorum 14 7 

Fikrim yok 11 5 

TOPLAM 207 100 

 

Turizm alanındaki söz konusu kariyer unvanı boşluğu ile ilgili akademisyenlerin 
değerlendirmeleri, akademik unvanlar dikkate alınarak karşılaştırıldığında, dikkate 
değer bazı sonuçlar ortaya çıkmaktadır (Tablo 8). Buna göre, turizmde doçentlik kariyer 
unvanı olması gerektiği yönünde görüş bildirenler, sırasıyla en fazla araştırma 
görevlileri ve sonrasında profesör ve doçent unvanlarındaki akademisyenlerdir. İster 
turizmden, isterse turizmden farklı alanlarda elde edilen doçentlik kariyer unvanını 
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hâlihazırda kullananlar ile halen profesör olup ta bu kariyer unvanını bir zamanlar 
kullanmış olan grubun, turizmde doçentlik kariyer unvanının olmasını savunanların 
başında gelmesi dikkate değerdir. Aksi görüşü savunan %7 gibi küçük oranın 
dağılımına bakıldığında, sırasıyla en fazla yardımcı doçent, doçent ve profesör ile 
öğretim görevlileri arasındadır. Doçentlik kariyer unvanı olmasına katılmayan küçük 
grup içinde, doçentlik kariyer unvanı beklentisi içinde olan ve örneklemin %28’ini 
oluşturan yardımcı doçentlerin ilk sırayı oluşturması ise bir diğer ilgi çekici veri olarak 
kabul edilebilir. Belki de bu veri, örneklem içinde doktora derecesine sahip olan 132 
akademisyenin, (Bkn. Tablo 4) %44’ünün doktora alanlarının turizm dışında olması ile 
ilişkilendirilebilir.  

Tablo 8. Turizm Alanında Doçentlik Unvanına İlişkin Görüşlerin Akademisyenlerin Unvanlarına Göre 
Dağılımı 

Akademik Unvan 

TURİZMDE DOÇENTLİK KARİYER UNVANI 

OLMALI 
TOPLAM 

Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok 

n % n % n % n % 

Okutman 5 83 - - 1 17 6 100 

Araştırma Görevlisi 29 97 1 3 - - 30 100 

Öğretim Görevlisi 72 85 5 6 8 9 85 100 

Yardımcı Doçent 50 86 6 10 2 4 58 100 

Doçent 10 91 1 9 - - 11 100 

Profesör 16 94 1 6 - - 17 100 

TOPLAM 182  14  11  207  

 

Kariyer unvanı boşluğu ile ilgili akademisyenlerin değerlendirmelerinde 
kullanılan bir diğer karşılaştırma da akademisyenlerin görev yaptıkları kurumun türü ile 
ilgilidir (Tablo 9). Buna göre bilimsel bilgi üretiminin asıl akademik istihdam amacı 
olduğu fakülte akademik personeli, turizmde doçentlik kariyer unvanı olması görüşüne 
en yüksek oranda katılmakta; uygulamalı mesleki eğitim vermenin asıl akademik 
istihdam amacı olduğu Yüksek Okul ve Meslek Yüksekokulu akademik personeli ise, 
turizmde doçentlik kariyer unvanı olması görüşüne karşı olarak en yüksek oranda 
katılmaktadır. Diğer yandan Meslek Yüksekokulu çalışanları, konu ile ilgili fikri 
olmayanların başında gelmektedir. 
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Tablo 9. Turizm Alanında Doçentlik Olmasına İlişkin Görüşlerin Akademisyenlerin Çalıştığı Kuruma Göre Dağılımı 

Kurum Türü 

TURİZMDE DOÇENTLİK KARİYER UNVANI 

OLMALI 
TOPLAM 

Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok 

n % n % n % n % 

Meslek Yüksekokulu 78 86 6 7 6 7 90 100 

Yüksekokul 55 85 7 11 3 4 65 100 

Fakülte 49 94 1 2 2 4 52 100 

TOPLAM 182  14  11  207  

  

Turizmde doçentlik kariyer unvanı boşluğu ile ilgili akademisyenlerin 
değerlendirmelerinde kullanılan bir diğer karşılaştırma ise, akademisyenlerin 
yükseköğretim geçmişlerinin turizm ile ilgili olup olmadığı ile ilgilidir (Tablo 10). Buna 
göre, farklı seviyelerdeki yükseköğretim geçmişleri turizm ile ilgili olanlar, turizmde 
doçentlik kariyer unvanı olması gerektiği görüşünü, yüksek öğretim geçmişi turizm 
alanının dışında olanlardan daha fazla desteklemektedirler. Bu görüşü destekleyenler 
içinde birinci sırayı doktorasını turizm alanında yapmış olanlar, ikinci sırayı yüksek 
lisansını turizm alanında yapmış olanlar ve üçüncü sırayı da lisansını turizm alanında 
yapmış olan akademisyenler oluşturmaktadır. Bunun karşıtı olarak turizmde doçentlik 
kariyer unvanı olması gerektiği düşüncesine katılmayan akademisyenlerdeki en büyük 
oranlar ise sırasıyla, doktorasını turizm alanı dışında tamamlamış olanlar, herhangi bir 
alanda yüksek lisans yapmamış olanlar ve aynı oranda lisansı turizm alanı dışında 
olanlardır. Konu ile ilgili bir fikri olmayan akademisyenlerin başında ise,  herhangi bir 
alanda yüksek lisans yapmamış olanlar gelmektedir.  

Tablo 10. Turizm Alanında Doçentlik Olmasına İlişkin Görüşlerin Akademisyenlerin Yükseköğretim 
Geçmişlerinin Turizmle Olan İlişkisine Göre Dağılımı 

Yüksek 

Öğretim 

Derecesi 
Yüksek Öğretim 

Alanı 

TURİZMDE DOÇENTLİK KARİYER UNVANI 

OLMALI TOPLAM 

Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok 

n % n % n % n % 

Lisans 

Turizm 135 92 8 6 3 2 146 100 

Diğer 47 77 6 10 8 13 61 100 

TOPLAM 182  14  11  207  

Yüksek lisans 

Turizm 107 93 6 5 2 2 115 100 

Diğer 60 85 6 8 5 7 71 100 

Yüksek Lisansı yok 15 71 2 10 4 19 21 100 

TOPLAM 182  14  11  207  
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Doktora 

Turizm 70 95 3 4 1 1 74 100 

Diğer 48 83 8 14 2 3 58 100 

Doktorası yok 64 85 3 4 8 11 75 100 

TOPLAM 182  14  11  207  

 

Son olarak, turizmde doçentlik kariyer unvanı ile ilgili görüş, doçentlik kariyer 
unvanına sahip akademisyenlerin, bu unvanlarının turizmle olan ilişkisine göre analiz 
edilmiştir (Tablo 11).  Bu gruptaki akademisyenler, hali hazırda doçentlik kariyer 
unvanını kullanan ve/veya halen profesör olup ta bu unvanı bir zamanlar kullanmış olan 
akademisyenlerden oluşmaktadır. Tablo 11’ göre, akademisyenlerin unvanına göre ilgili 
görüşe yüksek derecede katılanlardan olan (bknz. Tablo 8) profesör ve doçentler, 
doçentlik alanının turizmle olan ilişkisine göre değişen oranlarda ilgili görüşe 
katılmaktadır. Burada da yüksek öğretim geçmişinde turizmle olan ilişkiye göre ortaya 
konan görüşe benzer biçimde bir sonuç ortaya çıkmakta, doçentlik alanı turizm olan 
akademisyenler, turizmde doçentlik kariyer unvanı olmalı görüşüne, doçentlik alanı 
turizmden başka olan akademisyenlerden daha fazla katılmaktadırlar. Ancak bu tabloda 
ilgi çekici diğer bir sonuç, aksi görüşte olan akademisyenler içinde doçentlik alanı 
turizm olan akademisyenin varlığıdır. 

Tablo 11. Turizm Alanında Doçentlik Olmasına İlişkin Görüşlerin Akademisyenlerin Doçentlik Unvanlarının Turizmle 
Olan İlişkisine Göre Dağılımı 

Kariyer 

Unvanı 
Kariyer Unvan Alanı 

TURİZMDE DOÇENTLİK KARİYER UNVANI 

OLMALI 
TOPLAM 

Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok  

n % n % n % n % 

Doçent ve 

Profesör 

Turizm 10 91 1 9 - - 11 100 

Diğer 15 88 2 12 - - 17 100 

Doçentlik Unvanı yok 157 88 11 6 11 6 179 100 

TOPLAM 182  14  11  207  

 
 

3. Turizm Akademisyenlerinin Alandaki Kariyer Unvanı Boşluğunun 
Akademik Bilgi Üretimi Üzerindeki Etkisine Yönelik Değerlendirmelerine 
Ait Veriler 

 
Gülcan’ın (2009b) araştırmasına göre Türkiye’deki turizm akademisyenleri 

arasında yaygın görüş, Türkiye’de üretilen akademik turizm bilgisinin dünya ile 
kıyaslandığında olgu dünyasından daha kopuk olduğudur. “Türkiye’deki turizm 
akademisyenlerinin büyük çoğunluğu (%83), dünyadaki başarılı turizm 
uygulamalarında turizm alanında üretilen bilimsel bilginin önemli rolü olduğuna 
inanmakta, ancak bu inanç Türkiye’deki başarılı turizm uygulamaları için %47’ye 
düşmektedir” (Gülcan, 2009b, s.19). Aşağıdaki Tablo 12 ise, turizm akademisyenlerinin 
turizm alanında üretilen akademik bilgiye ait değerlendirmelerini biraz daha 
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ayrıntılandırmaktadır. Buna göre değerlendirmeler,  üretilen akademik bilginin miktarı, 
bu bilginin sektöre yön verebilme gücü ve akademisyenlerin akademik bilgi üretmedeki 
odak eğilimi olmak üzere üç başlıkta toplanmaktadır.  

Tablo 12. Turizm Akademisyenlerinin Turizm Alanında Üretilen Akademik Bilgiye Ait Değerlendirmeleri 

Katılım derecesi 

TÜRKİYE’DEKİ 

AKADEMİSYENLER, 

TURİZME YÖNELİK 

YETERLİ MİKTARDA 

AKADEMİK BİLGİ 

ÜRETMEKTEDİR 

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN 

AKADEMİK BİLGİ 

TURİZM SEKTÖRÜNE 

YÖN VEREBİLECEK 

NİTELİKTEDİR 

TURİZM 

AKADEMİSYENLERİ 

TURİZMDEN BAŞKA 

KONULARDA AKADEMİK 

BİLGİ ÜRETME 

EĞİLİMİNDEDİR 

n % n % n % 

Katılıyorum 89 43 99 48 134 65 

Katılmıyorum 99 48 87 42 42 20 

Fikrim yok 19 9 21 10 31 15 

TOPLAM 207 100 207 100 207 100 

 

Tablo 12’ye göre, Turizm akademisyenleri,  Türkiye’de turizm alanına yönelik 
üretilen akademik bilginin miktarı ile ilgili değerlendirmelerinde neredeyse ikiye 
bölünmüş görünmektedir. Ancak Türkiye’de turizme yönelik yeterli miktarda akademik 
bilgi üretilmediği yönündeki görüş (%48) daha baskındır.  

Türkiye’de üretilen akademik bilginin sektöre yön verici niteliği konusunda da 
akademisyenler yine ikiye bölünmüş görünmektedir. Daha baskın olan görüş (%48), 
Türkiye’de üretilen akademik bilginin sektöre yön verici niteliğe sahip olduğu 
yönündedir. Diğer taraftan bunun aksi görüşte olan akademisyenlerin sayısal oranının 
(%42) yüksekliği de dikkat çekicidir.   

Tablo 12’den ortaya çıkan üçüncü ve belki de daha çarpıcı bir sonuç ise, 
Türkiye’deki akademisyenlerin akademik bilgi üretimindeki konu odakları ile ilgilidir. 
Doğal olarak bir akademisyenin bilgi üretmek için odaklandığı konu, kendi alanı ile 
ilgili olmalıdır.  Ancak Türkiye’de turizm alanında bilgi üretmekle görevli 
akademisyenlerin önemli bir çoğunluğu (%65), meslektaşlarının kendi alanları olan 
turizmden başka konularda akademik bilgi üretme eğilimi içinde olduğu 
görüşündedirler. Bu çarpıcı değerlendirmede akla gelen ilk konu, belki de turizm 
alanının sınırlarının belirsizliği sorunsalıdır. Ancak ikinci ve bu araştırmanın da odağı 
olan ikinci konu ise, bu görüşe kaynaklık edenin doçentlik kariyer unvanı boşluğu 
nedeniyle akademisyenlerin başka alanlardaki bilgi üretimine odaklanmış olmasının 
etkili olabileceğidir.  Bu nedenle ilgili konu, turizm akademisyenlere doğrudan 
sorulmuştur.  

Tablo 13 bu konudaki değerlendirme sonuçlarını göstermektedir. Buna göre 
turizm akademisyenlerinin büyük çoğunluğu (%85) turizmde var olan doçentlik unvan 
boşluğunun alanda üretilen akademik bilgiyi olumsuz etkilediği yönünde görüş 
bildirmişlerdir.   
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Tablo 13. Turizm Akademisyenlerin Turizm Alanındaki Doçentlik Kariyer Unvan Boşluğunun Akademik Turizm Bilgisi 
Üretimini Olumsuz Etkilemesine Ait Değerlendirmeleri 

Katılım derecesi 

DOÇENTLİK UNVAN BOŞLUĞU 

AKADEMİK TURİZM BİLGİSİ 

ÜRETİMİNİ OLUMSUZ 

ETKİLEMEKTEDİR 

n % 

Katılıyorum 175 85 

Katılmıyorum 24 12 

Fikrim yok 8 4 

TOPLAM 207 100 

 
Turizm alanında akademik bilgi üretimi ile doçentlik kariyer unvanı arasındaki 

ilişkiye yönelik akademisyenlerin değerlendirmeleri, akademisyenlerin çalıştıkları 
kurum türüne göre de ele alınmıştır (Tablo 14). Buna göre, doçentlik unvan boşluğunun 
akademik turizm bilgisi üretimini olumsuz etkilemesi yönündeki görüşler, kurum 
türlerine göre yaklaşık sonuçlar orta koymaktadır.  Diğer taraftan temel kuruluş amacı 
akademik bilgi üretmek olan Fakültelerdeki akademik personelin bu başlıktaki görüşü, 
göreceli olarak daha önem arz etmektedir. Nitekim turizm alanındaki doçentlik unvan 
boşluğunun akademik turizm bilgisi üretimini olumsuz yönde etkilediği görüşüne daha 
fazla katılım da Fakülte çalışanları arasındadır.  

Tablo 14. Doçentlik Unvan Boşluğunun Akademik Turizm Bilgisi Üretimini Olumsuz Etkilemesine İlişkin Görüşlerin 
Akademisyenlerin Çalıştığı Kuruma Göre Dağılımı 

Kurum Türü 

DOÇENTLİK UNVAN BOŞLUĞU AKADEMİK 

TURİZM BİLGİSİ ÜRETİMİNİ OLUMSUZ 

ETKİLEMEKTEDİR TOPLAM 

Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok 

n % n % n % n % 

Meslek Yüksekokulu 76 84 10 11 4 5 90 100 

Yüksekokul 53 82 8 12 4 6 65 100 

Fakülte 46 88 6 12 - - 52 100 

TOPLAM 175  24  8  207  

 

Akademik bilgi üretimi ile doçentlik kariyer unvanı arasındaki ilişkiye yönelik 
akademisyenlerin değerlendirmeleri, akademisyenlerin unvanlarına göre de farklılık arz 
etmektedir (Tablo 15). Buna göre, turizmde doçentlik unvan boşluğunun, alandaki 
akademik bilgi üretimi üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğu görüşüne katılım tüm 
unvanlar için oldukça yüksektir. Bu konudaki görüşe en fazla katılanlar ise Araştırma 
Görevlileridir (%97). Turizmde doçentlik unvan boşluğunun alandaki akademik bilgi 
üretimi üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğu görüşüne katılmayanlar arasında ise ilk 
sırayı Profesörler (%24) almaktadır.  
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Tablo 15. Doçentlik Unvan Boşluğunun Akademik Turizm Bilgisi Üretimini Olumsuz Etkilemesine İlişkin Görüşlerin 
Akademisyenlerin Unvanlarına Göre Dağılımı 

Akademik Unvan 

DOÇENTLİK UNVAN BOŞLUĞU AKADEMİK 

TURİZM BİLGİSİ ÜRETİMİNİ OLUMSUZ 

ETKİLEMEKTEDİR TOPLAM 

Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok 

n % n % n % n % 

Okutman 5 83 1 17 - - 6 100 

Araştırma Görevlisi 29 97 1 13 - - 30 100 

Öğretim Görevlisi 72 85 8 9 5 6 85 100 

Yardımcı Doçent 47 81 8 14 3 5 58 100 

Doçent 9 82 2 8 - - 11 100 

Profesör 13 76 4 24 - - 17  

TOPLAM 175  24  8  207 100 

 

Konu ile ilgili katılım, akademisyenlerin doçentlik alanlarının turizmle olan 
ilişkisine göre de analiz edilmiştir (Tablo 17).  Buna göre doçentlik unvan boşluğunun 
akademik turizm bilgisi üretimini olumsuz etkilediği yönündeki görüşe katılım, 
doçentlik alanı turizm olan akademisyenlerde daha yüksektir. 

Tablo 17. Doçentlik Unvan Boşluğunun Akademik Turizm Bilgisi Üretimini Olumsuz Etkilemesine İlişkin 
Görüşlerin Akademisyenlerin Doçentlik Alanına Göre Dağılımı 

Kariyer 

Unvanı 
Kariyer Unvan Alanı 

DOÇENTLİK UNVAN BOŞLUĞU AKADEMİK 

TURİZM BİLGİSİ ÜRETİMİNİ OLUMSUZ 

ETKİLEMEKTEDİR 

TOPLAM 

Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok  

n % n % n % n % 

Doçent ve 

Profesör 

Turizm 9 82 2 8 - - 11 100 

Diğer 13 76 4 24 - - 17 100 

Doçentlik Unvanı yok 153 85 18 11 8 4 179 100 

TOPLAM 175  24  8  207  
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SONUÇ 
Bir takım veriler, geniş bir akademik çevrede turizmin ayrı bir disiplin olarak 

kabulünü desteklemektedir. Bunların başında turizmle ilgili bilimsel süreli yayınların, 
kongre ve konferansların, kitapların, yüksek öğretim ve araştırma kurumlarının sayısı ve 
birçok ülkede bulunan turizmle ilgili doktora programlarının varlığı sayılabilir.  

Ancak turizmin ayrı bir disiplin olduğu konusunda, akademik çevrelerde 
hâlihazırda ortak bir kabulün bulunmadığı da görülmektedir. Kaldı ki, küçük bir azınlık 
olsa dahi, turizm akademisyenleri içinde bile turizmi henüz bir disiplin veya bilim dalı 
olarak kabul etmeyenler bulunmaktadır (Gülcan, 2009b).  

Turizm alanındaki akademik çalışmaların gelişmesi, turizmin ayrı bir disiplin 
olarak gelişimini sağlayacak faktörlerin başında gelmektedir. Bu sayede parçalı 
durumdaki turizm bilgisinin sentezlenmesi, terminoloji birliği sağlanması ve açıklama 
gücü yüksek turizm teorilerinin ortaya çıkması sağlanabilecektir. Diğer taraftan Türkiye 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) da turizm alanında akademik bilgi üretimini arttırmaya 
çabalamaktadır. Bu amaçla YÖK,  uygulama ağırlıklı turizm lisans öğretimi yapan 
Yüksekokullardan ayrı olarak, akademik bilgi üretimine öncelik verilecek turizm lisans 
öğrenimi yapan Turizm Fakültelerinin kurulmasına karar vermiştir. Bu amaçla 
Türkiye’de 2009 yılından itibaren çeşitli turizm lisans programlarını içeren 7 adet 
Turizm Fakültesi kurulmuştur. Ayrıca YÖK, turizm alanındaki var olan doktora 
programlarına ek olarak yeni doktora programlarının açılmasına da destek vermektedir. 

Tüm bu tartışmaların ışığı altında, akademik kariyer alanı turizm olan ve turizm 
araştırmalarından birinci derede sorumlu olan turizm akademisyenlerinin çalışma 
özgürlüğü ve çalışma motivasyonlarının önündeki engeller daha çok gündeme 
gelmektedir.   

Hâlihazırda turizm, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok araştırmacı için 
akademik kariyer alanı durumundadır. Ancak, istisnai bir biçimde turizmdeki kariyer 
yolculuğu Türkiye’deki akademik sistem içinde kesintiye uğramaktadır. Çünkü 2000 
yılından itibaren turizm, doçentlik alanı olmaktan çıkarılmıştır. Böylece Türkiye’de 
turizm, en yüksek akademik dereceye (doktora) sahip olmasına rağmen, trajikomik 
biçimde, akademik kariyerin devamında gelen kariyer unvanlarına sahip değildir. Diğer 
bir ifadeyle turizmdeki akademik kariyer yolu, ulaşılamaz bir akademik unvan 
nedeniyle kapalı durumdadır. Bu durum, turizm akademisyenlerinin çalışmalarında 
turizme odaklanmalarını bir ölçüde engelleyebilmekte, bir anlamda alanlarındaki 
çalışma özgürlüğünü kısıtlamaktadır. 

Doçentlik kariyer unvanı, Türkiye’de yüksek öğretimi düzenleyen 2547 sayılı 
mevcut Yükseköğretim Yasası’ndaki tanım ve açıklamalara göre, akademisyenler 
üzerinde hem ekonomik, hem yönetsel, hem de psiko-sosyal etkiye sahiptir. Yönetim 
bilimleri literatürü ise, ücret artışı gibi ekonomik araçlar, sosyal statü gibi psiko-sosyal 
araçlar ve terfi gibi yönetsel araçlar olmak üzere belli başlı üç grup motivasyon 
aracından söz etmektedir (Sapancalı, 1993; Batmaz, 2002 ; Eren, 2004). Bu durumda 
doçentlik kariyer unvanı, Türk akademisyenler için oldukça önemli bir motivasyon aracı 
durumundadır ve Türk turizm akademisyenleri bundan mahrum durumdadırlar.  

Bu araştırmada, söz konusu kapalı kariyer yolu ile ilgili 207 turizm 
akademisyenin değerlendirmelerinden elde edilen sonuçlar üç grupta toplanmıştır. 
Birinci gruptaki sonuçlar, akademisyenlerin akademik derecelerinin ve akademik 
kariyer unvanlarının turizmle olan ilişkisi ile ilgilidir. Buna göre turizm 
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akademisyeninin %29’unun lisans derecesi, %34’ünün yüksek lisans derecesi ve 
%28’inin doktora derecesi, turizm programı dışındadır. Turizm dışındaki elde edilen 
akademik derecelerin başında, yüksek öğretimin her seviyesi için (lisans, yüksek lisans, 
doktora), özellikle sosyal bilimler içindeki İktisadi ve İdari programların ağırlıklı 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında bazı turizm akademisyenlerinin fen 
bilimleri, hatta formel disiplinlere dahil olan çeşitli programlardan akademik derecelere 
sahip olduğu da anlaşılmaktadır. Bu durum turizmin farklı boyutlarından kaynaklan 
çokdisiplinli doğasının bir yansıması olarak da kabul edilebilir. Akademik derecelerdeki 
tabloya benzer şekilde, turizm akademisyenleri içinde doçent unvanına sahip olan 
akademisyenlerinin önemli çoğunluğu da, söz konusu unvanlarını turizm haricindeki 
alanlardan elde etmişlerdir. Doğal olarak bunun en büyük nedeni, alanda doçentlik 
kariyer unvanı bulunmamasıdır. Akademik derecelerde görülen İktisadi ve İdari 
programların ağırlığı, doçentlik akademik kariyer unvanı için de paralel bir görünüm 
sergilemekte, Yönetim ve Organizasyon ile Pazarlama alanları en yaygın doçentlik 
alanları olarak öne çıkmaktadır.  

Araştırma sonuçlarının ikinci grubu ise, turizm akademisyenlerinin var olmayan 
doçentlik kariyer unvanı konusundaki görüşleri ile ilgilidir. Buna göre, farklı 
alanlardaki akademik dereceler ve akademik unvanlar gözetilmeksizin, turizm 
akademisyenlerinin büyük çoğunluğu (%88) turizmde doçentlik kariyer unvanı olması 
gerektiği görüşündedirler. Akademik unvanına göre bu görüşe en yüksek katılım 
sırasıyla, akademik kariyerinin başında sayılan araştırma görevlileri ile sonrasında 
profesör ve doçent unvanlarındaki akademisyenlerdir. Diğer taraftan bu görüş en fazla 
fakültede çalışan turizm akademisyenleri içinde yaygındır. Küçük oranlarda olsa da, 
aksi görüş içindeki akademisyenler ise sırasıyla Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu 
çalışanlarıdır. Akademik unvan ve çalışılan kurumun niteliğine göre ortaya çıkan 
destekleyici görüş dikkate değerdir. Çünkü mevcut sistemde akademik turizm bilgisi 
üretiminin birinci derecede sorumluluğu, kurum olarak fakültelerin ve akademik unvan 
olarak da farklı akademik unvanlardaki öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinindir. 
Dolayısıyla akademik kariyer hedefine uygun biçimde turizmin disipliner gelişimini en 
fazla destekleyebilecek olan grup bunlardır.   

Bir alandaki akademik derecenin, o alanda daha yüksek bilgi ve farkındalık 
düzeyine işaret etmesi doğaldır. Bu bağlamda sonuçlara göre, turizmde doçentlik 
kariyer unvanı olması gerektiği görüşüne en yüksek katılımın, birinci olarak 
doktorasını, ikinci olarak yüksek lisansını ve üçüncü olarak da lisansını turizm alanında 
yapmış olan akademisyenler olması anlamlıdır. Bunun karşıtı olarak turizmde doçentlik 
kariyer unvanı olması gerektiği düşüncesine katılmayan akademisyenlerdeki en büyük 
oranlar ise sırasıyla, doktorasını turizm alanı dışında tamamlamış olanlar, herhangi bir 
alanda yüksek lisans yapmamış olanlar ve aynı oranda lisansı turizm alanı dışında 
olanlardır.  

Turizm akademisyenlerin doçentlik alanlarının turizmle olan ilişkisine göre ele 
alınınca da benzer bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Buna göre doçentlik alanı turizm olan 
akademisyenler, turizmde doçentlik kariyer unvanı olması görüşüne, doçentlik alanı 
turizmden başka alanda olan akademisyenlerden daha fazla katılmaktadırlar. Ancak aksi 
görüşte olan akademisyenler içinde, doçentlik alanı turizm olan akademisyenin varlığı 
da dikkat çekicidir.  
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Araştırmanın üçüncü grup sonuçları ise, turizm alanındaki doçentlik kariyer 
unvanı boşluğunun etkilerini kapsamaktadır. Buna göre turizm akademisyenlerinin 
çoğunluğu, meslektaşlarının, çalışma alanları olan turizme odaklanamama sorunu içinde 
olduklarını, bu nedenle de turizmden başka konularda araştırma eğilimi içinde 
olduklarını düşünmektedirler. Söz konusu odak sapması ile ilgili iki yansımadan söz 
edilebilir. Birinci yansıma, üretilen turizm akademik bilgisinin miktarı, yani niceliği ile 
ilgilidir. Turizm akademisyenlerinin yaklaşık yarısı, Türkiye’de turizme yönelik yeterli 
miktarda akademik bilgi üretilmediği görüşündedir.  En önemli görevlerinden birinin, 
hatta konumuna göre belki de asli görevinin kendi alanında akademik bilgi üretmek 
olan akademisyenlerin bu yöndeki değerlendirmeleri, alanda akademik bilgi üretimi 
konusunda açık biçimde bir olumsuzluğa işaret etmektedir. İkinci yansıma ise, üretilen 
bilginin niteliği ile ilgilidir. Akademik bilginin niteliğini değerlendirmede, söz konusu 
bilginin ekonomik faydası önemli bir ölçüt durumundadır. Bu paralelde 
akademisyenlerin yaklaşık yarısı, Türkiye’de üretilen akademik bilginin sektöre yön 
verici nitelikte olmadığını düşünmektedirler.  Böylece daha önceki araştırmaları da 
(Gülcan, 2009b) destekler biçimde, Türkiye’deki turizm akademisyenlerinin önemli 
kısmı, Türkiye’de üretilen akademik turizm bilgisinin turizm sektörüne yön verebilecek 
nitelikte olmadığını düşünmektedirler.  

Başta Araştırma Görevlileri olmak üzere, turizm akademisyenlerinin büyük 
çoğunluğu (%85) turizmde doçentlik unvan boşluğunun, alanda üretilen akademik 
bilgiyi olumsuz etkilediği yönünde bir düşünceye sahiptirler. Bu düşünceye en çok 
katılan akademisyenler ise, fakültede çalışan turizm akademisyenleri ile doçentlik alanı 
turizm olan akademisyenlerdir. Bunun zıddı olarak, turizmde doçentlik unvan 
boşluğunun alandaki akademik bilgi üretimi üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğu 
görüşüne katılmayanların başında ise Profesör unvanlarındaki akademisyenler 
gelmektedir.  
 Özetle turizm akademisyenleri arasındaki hakim görüşe göre, turizmde doçentlik 
kariyer unvanı yokluğu turizm akademisyenlerini yasayla belirlenen bir takım 
kazanımlardan mahrum bırakmakta, bu unvan yokluğu turizm akademisyenlerini 
alanlarında bilgi üretmede isteksizliğe itmekte, turizm araştırmalarını niceliksel ve 
niteliksel olarak olumsuz etkilemekte ve buna bağlı olarak turizmin ayrı bir disiplin 
biçiminde gelişimini, en azından bu gelişime Türkiye’den gelebilecek desteği olumsuz 
etkilemektedir.   

TARTIŞMA 
Turizmde doçentlik kariyer unvanının yeniden ihdası, turizm akademisyenlerinin 

motivasyonunu arttırarak, turizmde üretilen akademik bilginin nitelik ve niceliğini 
olumlu etkileyecek görünmektedir. Bu ise turizmin ayrı bir disiplin olarak gelişimi için 
hayatidir. Ayrıca turizmin ayrı bir disiplin olarak çok daha geniş akademik çevrelerde 
kabul edilmesi için, üretilen çokdisiplinli ve parçalı karakterdeki teorik yapının 
sentezlenmesi gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilecek en uygun adaylar, bu çok 
parçalı teorik yapıya göreli olarak daha hâkim olabilen turizm akademisyenleridir. 
Kariyer yolunda sonuna kadar gidebilmeyi sağlayan ve araştırma odağını turizm içinde 
tutmayı sağlayan doçentlik kariyer unvanının yeniden ihdası, bu sentezlemeyi 
kolaylaşabilecektir. 

Diğer yandan hâlihazırda turizmdeki doçentlik unvanı boşluğu, turizm 
akademisyenlerinin diğer alanlardaki meslektaşlarına göre önemli bir hak mahrumiyeti 
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içinde olduklarını göstermektedir. Bu nedenle de turizmde doçentlik alanı vakit 
kaybedilmeden ihdas edilmelidir. 

Bu noktadaki diğer bir öneri ise, şayet karar vericiler turizm doçentlik alanını 
ihdas etmeyecekler ise, en azından şekli tutarlılık açısından, Turizm İşletmeciliği 
doktora programlarının kapatılması olabilir. Ancak bu öneri, ne uluslararası turizm 
yüksek öğretim yapısına, ne de Turizm Fakülteleri açma eğilimini sürdüren Yüksek 
Öğretim Kurulu’nun turizmle ilgili politikalarına uygun görünmektedir. Bu noktada 
diğer bir öneri ise, program isimleri ve içerikleri ile ilgilidir. Turizm doktora 
programlarının, ya da en azından yüksek lisans programlarının içerik ve buna bağlı 
olarak isminde de çeşitlenme gerekmektedir. Hali hazırda turizm lisansüstü programları, 
sadece işletmeyle ilgili bir bakışla sürdürülmekte ve isimlendirilmektedir. Bu durum 
birleşik bir turizm teorisi oluşturmaya katkı verecek, diğer deyişle bağımsız bir 
disiplinin gelişimi hızlandıracak olan işletme dışındaki turizm bilgisinin 
üretilebilmesinin önünü açabilecektir. 

Konu ile ilgili diğer sorun ise çokdisiplinli karakterdeki turizm bilgisinin 
doçentlik sınavında olası değerlendirme güçlüğüdür. Bu sorun belki de, doçent adayının 
turizm alanı altında seçeceği anahtar kelimelerin uygun biçimde belirlenmesi ile 
çözülebilir. Bu sayede adayın spesifik çalışmaları ile ilgili jüri atanması ve daha objektif 
değerlendirilebilmesi sağlanabilir. Aksi takdirde bir turizm doçenti adayı, sınırları 
belirsiz bir alanda değerlendirilme durumuna düşebilir. Söz konusu anahtar kelimeler, 
yeni kurulan turizm fakültelerinin bölümleri ve anabilim daları ile uyumlu olmalıdır. Ya 
da tam tersi olarak yeni kurulan turizm fakültelerinin bölüm ve ana bilim dalları, 
belirlenecek bu anahtar kelimelere göre yeniden düzenlenmelidir.  

Bu araştırmanın sonuçları, farklı akademik unvanlardaki turizm 
akademisyenlerinin değerlendirmeleri ile elde edilmiştir. Belki de aynı araştırma, 
akademisyenler haricindeki uzmanların katılımın da kolaylıkla sağlandığı Delphi 
yöntemi ile tekrarlanabilir. Diğer taraftan turizm akademisyenlerinin bilimsel üretimde 
isteksizliğine neden olan faktörlerin ve bunların etki derecelerinin, farklı değişkenlerin 
kontrol edildiği başka araştırmalarla da desteklenmesi uygun olabilir.  
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Some of the data have supported the idea that tourism as a distinct discipline in 
large quantities of academical milieus. Most important evidence among them are 
number of scientific periodicals, congresses and conventions, textbooks, higher 
educational schools and research institutes in tourism field and the doctoral programmes 
in many countries. On the other hand it has been seen that there is no consensus about 
the disciplinar status of the tourism in the academical milieus. Minority of tourism 
academicians have not also approved tourism as a distinct discipline (Gülcan, 2009b). 

Increments of academical studies on tourism are one of the most important factors 
of the evolution of tourism as a distinct discipline. This can help to synthesize the 
fragmented theorical structure, to ensure the therminological unity and to emerge the 
more powerfull theories in tourism. Additionally Turkey Higher Education Committee 
(YÖK) has also strived to increase the academical knowledge productions. For this 
reason YÖK has promoted the Tourism Faculties that includes different four year 
tourism programs and focus on academical knowledge production, apart from existing 
Highschool that includes four year programs and focus on practical competencies. YÖK 
has promoted seven Tourism Faculties since 2009. Furthermore YÖK has also 
encouraged to open the new tourism doctoral degree programs. 

Under all this circumstances, research independence and limitations of 
motivations tourism academicians who is in tourism academical carreer path and 
responsible for tourism research primarily have become the main issue. 

Tourism has already become an academic career field for the lots of researchers in 
Turkey as well as in other countries in the World. Nevertheless, as an exception, career 
path can’t come to the end in the Turkey’s academical system. In 2000 in the tourism 
field, Associate Professor academic title was abrogated. Thus, tragicomically, in 
tourism there is no Associate Professor academic title in the academic career path 
although there is doctorate degree which is the highest academic degree. In other words 
academic career path in tourism has been closed because of Associate Professor 
academic career title’s inaccessibility. This may be diversion of Turkish tourism 
academicians’ focus from their own fields and it may be limit of their research 
independence in a way. It may be resulted that the potential contributions of the Turkish 
tourism academicians to disciplinar evolution of tourism are limited.  

Associate Professor career title affects the academicians both economically, 
managerially and as well as socio-culturally in Turkey acoording to definitions and 
descriptions in Act of Higher Education with 2547 number. Literature of Management 
has mentioned that principally there are three motivational tools: economical tools like a 
wage claim, managerial tools like a promotion and socio-cultural tools like a social 
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scale (Sapancalı, 1993; Batmaz, 2002 ; Eren, 2004). Thus Associate Professor career 
title is a substantially motivational tool for the Turkish academicians and Turkish 
tourism academicians are incapacitated from this motivational tool. 

In this research results ensured from 207 tourism academicians by the 
questionnaire form are classified in three groups. The first group of results consists of 
relationship between the academic degrees and career titles of the tourism academicians. 
It shows that %29 of bachelor degree, %34 of master degree and %28 of doctoral degree 
of tourism academicians do not belong to tourism programs. Among these degrees 
Economics and Administrative programs as a social sciences branch considering all 
level of higher education (bachelor, master and doctoral) becomes the first. Additionally 
some of these tourism academicians have a degree on the natural science such as food 
engineering, even formal disciplines such as mathematics and statistics. Perhaps this 
results can be considered as a reflection of multidisciplinary nature of tourism. There is 
a similar picture in the tourism academicians who have an Associate Proffessor title. 
Most of the Associate Proffessor titles beong to out of the pure tourism area. Reason of 
this picture is the absence of the Associate Proffessor carrer titles in tourism field 
naturally. Most of the Associate Proffessor carrer titles also belong to Economics and 
Administrative branch like degrees. They are especially in Management and 
Organization and Marketing field. 

Second group of the results concern with the academicians’s evaluations of the 
absence of the Associate Proffessor carrer titles in tourism. Most of the tourism 
academicians (%88) have advocated that Associate Proffessor carrer titles must be put 
into action in tourism. Primary assertors of this idea are the Research Assisstant, 
secondary are Proffessors and Associate Professors are tertiary. On the other hand, this 
idea has been advocated mostly by the academicians who have worked in faculties. This 
results based on the work area and career title of the academicians are considerable, 
because main responsibilities of academic knowledge production in existing higher 
education system in Turkey belong to Professors, Assoc.Professors, Asst. Professor and 
Research Assitant as titles and belong to faculties staff as an educational unit. 
According to higher education field, the academicians who advocate this idea are 
owners of doctoral degree in tourism area. 

It is naturally that an academic degree indicates the high level of knowledge and 
awareness in that academic field. In connection with it is meaningful that academicians, 
first, who have a doctoral program in tourism, second, who have a master degree in 
tourism and third, who have a bachelor degree in tourism are believed that associate 
professor career title must exsist in tourism.  In contrast some academicians don’t agree 
with the others on this idea. These are as a first who have a doctoral program out of 
tourism, as a second who have no master degree in certain area and as a same degree 
who have bachelor degree out of tourism. 

While the considering the tourism academicians who have an associate porfessor 
career degree in tourism or out of tourism, the different results have been emerged.  
Unlike the academicians who hold an associate professoor career title out of tourism, 
academicans who hold an associate professor career title in tourism have advocated the 
idea about the existence of the associate professor career title in tourism. On the other 
hand it is surprising that an academician who hold associate proffessor career title in 
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tourism does not agree with the idea of  associate proffessors career degree must exist in 
tourism. 

The third group of results of the study includes the effects of associate proffesor 
career titles absence in the area of tourism. According to the results, the most of tourism 
academicians think that their colleagues are facing with the problem of not being 
focused on their own study areas but they tend to study at different subjects.   Two 
reflections can be discussed concerning the focusing deviation. The first one is about 
the amount of tourism academic knowledge, namely quantity. Approximately the half of 
tourism academicians in Turkey believe that there is haven’t enough amount of 
academic knowledge have been producted on tourism, although major responsibility of  
these academicians are the academic knowledge production.Thus these comments 
indicate to the negativity as clear as daylight about the academic knowledge producing. 
The second reflection is about the quality of produced knowledge. The economical 
feedback is the most important feature to evaluate the quality of academic knowledge. 
In this line, approximately half of the academicians suppose that the academic 
knowledge produced in Turkey is not as quality as to guide for the sector.  Therefore in 
paralell with the previous studies (Gülcan, 2009b), it is concluded that the most of the 
tourism academicians in Turkey believe that the quality and quantitiy of academic 
knowledge in Turkey are not enough to guide the tourism sector.   

Most of the tourism academicians (85%), the research assistants at first, share the 
same idea about the negative effects of associate professor career absence on the 
academic knowledge produced. The most agreement to this idea comes from the 
academicians who are already staff in tourism faculty and the academicians whose 
associate proffessor title in tourism. In contrast, the academicians who do not agree with 
this idea are mainly professor titles.  

 As a conclusion, according to the dominant sight among the tourism 
academicians, absence of associate proffessor career position in tourism field deprives 
the tourism academicians from some benefits stated by the law. Furthermore, the lack of 
this career position creates unwillingness on the field of tourism which negatively 
affects both the quality and the quantity of tourism research and development of the 
tourism as a distinct discipline. This problem at least avoids the support coming from 
Turkey for the evolution of tourism as a distinct discipline.  
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Özet 

Bu çalışmanın temel amacı, Marmaris’te faaliyet gösteren otel işletmelerinde 
maliyet kontrolü ile sağlanabilecek rekabet üstünlüğü arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. 
Bu temel amaç doğrultusunda, otel işletmelerinde muhasebe bölümlerinde çalışanlara 
anket çalışması yapılmış olup, elde edilen veriler incelenmiştir. Verilerin analizinde Ki-
Kare, Frekans tablosu ve t-testi analizlerinden yararlanılmıştır. Çalışmada elde edilen 
sonuçlara göre otellerin yıldız sayıları arttıkça kullandıkları yiyecek-içecek maliyet ve 
işçilik maliyet kontrol yöntemlerinin farklılaştığı göze çarpmaktadır. Ayrıca 2 ve 3 
yıldızlı otel işletmelerinin çoğunun maliyet kontrolüne çok fazla önem vermemesi, 
maliyetlerini diğer işletmelerle karşılaştırmaması vb. nedenlerle rekabet edemedikleri 
anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Rekabet, Maliyet Kontrolü, Maliyet Kontrol Yöntemleri 
 

Abstract 
The ultimate purpose of this study is to associate the cost control and the 

competitive advantage at the hotel enterprises of Marmaris. In accordance with this 
purpose, the employees of the accounting departments have been conducted a survey 
and the results have been analysed. Chi-square, frequency table and t-test analysis are 
used at the analysis of data. The result of this study shows that when the number of 
hotel’s stars owned increased, used food and beverage and labor cost control methods 
seem to differ. And that most of the 2 and 3-star hotels could not compete because of 
they do not give too much emphasis on cost control, compare their costs with other 
businesses etc. 
Keyword: Competition, Cost Control, Cost Control Methods. 
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GİRİŞ 
Küreselleşme olgusunun etkisiyle birlikte turizmde faaliyet gösteren işletmelerin 

ülke ekonomisindeki rollerinin giderek artması ve turizm sektörünün işletmelere yüksek 
kâr marjı elde etme imkanı sağlaması, otel işletme sayılarının artmasına ve aralarında 
rekabet ortamının oluşmasına neden olmuştur (Didin ve Köroğlu, 2008). Rekabetin en 
temel nedeni olarak otel işletmelerinin içinde bulunduğu piyasa tipinin bölgesel, ülkesel 
ya da uluslararası düzeyde monopollü rekabet ve oligopol piyasa özelliği göstermesi 
olarak açıklanabilir. Bu piyasa tipleri yalnızca başarılı işletmelerin yeterli kârlılıkta 
çalışmasına imkan verirken, iç ve dış olumsuz etmenler nedeniyle rekabete karşı 
koyamayan işletmelerin karşılaştığı mali sıkıntıların ve maliyetlerin artmasına, 
işletmelerin zarar ile karşılaşmasına ve piyasadan çekilmesine neden olabilmektedir 
(Türksoy, 2007).  

Yoğun rekabet ortamında otel isletmelerinde karlılığı artırmanın yolu gelirleri 
artırmanın yanında giderleri en aza indirecek yöntemlerin uygulanması olmaktadır. Yani 
yalnızca satışlardan elde edilecek gelirler, otelin hedeflerine ulaşması açısından yeterli 
olmamaktadır. Değişen piyasa şartları altında işletmelerin piyasadaki rekabetçi 
ortamdan en az kayıpla çıkabilmesi veya kar elde edebilmesi ancak maliyet yönetimi 
yoluyla maliyet kontrolüne önem vermesi ile söz konusu olabilmektedir. Çünkü 
gelirlerin oluşumunda temel etkiye sahip olan fiyat, piyasa koşullarında kendiliğinden 
oluşmaktadır. Bu durumda işletmeler ‘neyi hangi maliyetle üretirsem üreteyim, 
istediğim fiyata satarım’ klasik yaklaşımından kurtulmalı bunun yerine ‘piyasada 
oluşan fiyata göre ürünümü ancak X TL’ye satabileceğime göre maliyetim ne kadar 
olsun ki kar elde edebileyim’ düşüncesini benimsemelidir (Yükçü, 2000:23). Bu 
noktada ise işletme açısından kontrol edilebilme özelligi olan giderler ve bu giderlerin 
kontrolü önem kazanmaktadır (Azaltun, 2007:95). 

Bu nedenle, işletmeyi rekabet ortamında ayakta tutabilmenin, rakiplerine karşı 
daha cazip hale getirmenin ve otele daha fazla müşteri çekebilmenin yanında tüm 
maliyetlerin etkili bir şekilde kontrol altında tutulması gerekmektedir. Çünkü otel 
isletmelerinin maliyetleri kontrol yoluya minimize etme konusundaki başarısı 
kendilerine rekabetçi üstünlük saglar (Azaltun, 2007). 

Rekabet üstünlüğünün bir ölçüsü olan maliyet kontrolünün sağlıklı bir şekilde 
yapılmasında ve maliyetler bakımından rekabet politikalarının geliştirilmesinde 
yöneticilere büyük görev düşmektedir. Yöneticiler, işletmenin kazanç elde edici faaliyet 
göstermesini sağlayacak biçimde tüm alanlarda maliyetler üzerinde yönetici bir güç 
uygulayarak maliyete konu olan aşırı yiyecek-içecek, iş gücü ve diğer maliyetleri 
ortadan kaldırmalıdır (Dittmer ve Griffin, 1999: 32). Aksi takdirde artan rekabet 
koşullarında işletmeler, rekabet edebilme güçlerini kaybedecektir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Yeni rekabetçi piyasaların oluşumu, karar verme sürecinin kısalması, tüketici 

alışkanlıklarındaki değişim ve bilgi toplumuna geçilmesi ile birlikte ortaya çıkan 
küreselleşme olgusu; firmaların, rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri 
açısından atılımcı olmalarını zorunlu kılmaktadır (Gönen ve Çelik, 2005: 41). 
Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinde gözlenen gelişmelerin ulusal ve uluslar arası 
sektörlerde yol açtığı değişimler, turizm sektörünü de yakından ilgilendirmektedir. 
Turizm işletmelerinde genel olarak sunulan hizmetin üretim ve tüketiminin aynı zaman 
diliminde olması ve hizmetin stoklanamaması gibi özellikleri de düşünüldüğünde 
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aralarındaki rekabetin daha sık yaşandığı söylenebilir. Dolayısıyla dünya pazarlarında 
yoğun bir rekabet ortamında faaliyet gösteren turizm işletmelerinin en temel 
hedeflerinden biri de rekabet üstünlüğüne sahip olmaktır (Enright ve Newton, 2004).  

En basit ve genel anlamıyla rekabet, aynı alıcıya mal ve hizmet satmak isteyenler 
arasındaki mücadele olarak tanımlanabilir (Bingöl, 2005: 336). Artan rekabet ortamında 
ayakta kalabilmek, kârlılık düzeyini arttırmak, mevcut pazar payını korumak ve yeni 
pazarlara ulaşmak için işletmelerin rekabet üstünlüğü ölçütlerini göz önünde 
bulundurmaları gerekmektedir. Rekabet üstünlüğü ölçütleri ise; maliyet kontrolü, 
finansman denetimi, sipariş denetimi, kapasite esnekliği, kalite ve standartlara 
uygunluk, güvenilirlik, teknoloji ve AR-GE, işgücü denetimi, firma imajı, satış sonrası 
hizmet, envanter yönetimi, üretim zamanı şeklinde sıralanabilir (Doğan vd., 2003: 115-
121).  

Otel İşletmelerinde Maliyet Kontrolü 
Otel işletmelerinde kuruluş sürecindeki yatırım maliyetleri dışında işletmenin 

faaliyete geçmesinden sonra işgücü maliyetleri, yiyecek ve içeceğe ilişkin malzeme 
maliyetleri ve diğer maliyetleri söz konusu olmaktadır (Türksoy, 2007). Sunulan 
hizmetlerde kullanılan malzemelerin maliyeti ve bunları kullanan işgücü maliyetleri 
işletmede etkin bir kontrol sisteminin bulunmaması durumunda satışlarından kâr 
edilmemesine neden olabilir. Bu noktada maliyet kontrolü ön plana çıkmaktadır. 
Maliyet kontrolü, yöneticiler tarafından maliyetleri düzenlemek ve aşırı maliyetlere 
karşı korunmak için kullanılmaktadır. Maliyet kontrolü süreklilik arz eden bir süreç 
olmakta ve satın alma, depolama, birimlere gönderme, yiyecek-içeceği satış için 
hazırlama ve bu işlere dâhil olan personelin eğitimi ve mesailerin ayarlanması zincirinin 
içerisindeki her bir adımı kapsamaktadır (Dittmer ve Griffin, 1999: 32). Maliyet 
kontrolü, gerçekleşen maliyetler ile gerçekleşmesi gereken maliyetleri karşılaştırarak 
işletmenin iç bünyesinin şeffaflaşmasını sağlamakta ve karlılığın bu yolla arttırılmasına 
yönelik gerekli tedbirleri şirket yönetimine sunmak doğrultusunda önemli bir görevi 
yerine getirmektedir (Kutlan, 1998: 21). 

Maliyetlerin otel isletmelerinde bir rekabet üstünlüğü aracı olarak etkin bir şekilde 
kullanılması ancak maliyetlerin saptanması ve kontrol edilmesiyle mümkün olmaktadır. 
Etkin bir maliyet kontrolü şu açılardan yönetime yardımcı olmaktadır (Erdinç, 
2009:314): 

• Kontrolün sağlanabilmesi için gerekli raporların hazırlanması konusunda 
yönetime yardımcı olacak bilgiler toplanabilir. 

• İşletmenin satıs politikası saptanabilir. 

• Yöneticilerin masrafları sınıflandırmaları ve analiz etmeleri sağlanabilir. 
• Belirli süreler içerisinde yapılacak olan yiyecek – içecek harcamaları daha 

önceden belirlenebilir. 
• Her şey dahil sistemi dısında kalan; oda - kahvaltı, yarım ve tam pansiyon 

konaklama sağlayan isletmelerde yiyecek maliyetinin belirlenmesiyle toplam oda satıs 
gelirleri saptanabilir. 

• Satılan yemeklerin maliyetleri tek tek bilineceği için, işletme istedigi karlılık 
oranını maliyetlerin üzerine ekleyerek her yemeğin satış fiyatını belirleyebilir. 
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• Personelin istekli ve verimli bir sekilde çalısması sağlanabilir. 

 Otel işletmelerinde maliyet kontrol türleri üçe ayrılmaktadır. Bunlar; yiyecek-
içecek maliyet kontrolü, işçilik maliyet kontrolü ve diğer maliyet unsurlarının kontrolü 
olarak sıralanabilir. Bu kontrol işlemlerinin etkili bir şekilde yapılabilmesi için kontrole 
ilişkin unsurların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. 

Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolü 
Otel işletmelerinde yiyecek-içecek maliyetlerinin ne yönde geliştiğini ölçebilmek, 

gelişmeleri takip edebilmek, maliyetlerin önceden saptanan ve kabul edilebilir sınırlar 
içerisinde olup olmadığını tespit edebilmek için yiyecek-içecek maliyet kontrolü gerekli 
olmaktadır (Yılmaz, 2005: 147). Yiyecek-içecek maliyet kontrolü, yiyecek-içecek 
faaliyetlerinden en düşük maliyet ile tatmin edici kârı elde edebilmek için yapılan 
düzenlemelere denmektedir (Esmerli, 1998: 18). Yiyecek-içecek maliyet kontrolünün 
amacı, işletmeye yiyecek-içecek satışlarından en yüksek karı sağlamak, maliyeti azaltıp 
kârı çoğaltmak (Sezgin, 1976: 239), yiyecek – içecek maliyet kontrol sistemi ile gelir ve 
gider analizleri yapmak, standartları belirlemek, korumak, fiyatlama yapmak, 
israflardan ve çalınmalardan korunmayı sağlamak ve yönetimi bilgilendirmektir 
(Erdinç, 2009). 

Otel işletmelerinde yiyecek-içecek hizmet ürünleri maliyetlerinin belirlenmesini 
ve kontrolünü sağlayan yol gösterici çabalar olarak tanımlanan yiyecek-içecek maliyet 
kontrolü; menü planlamasıyla başlamakta yiyecek – içecek kontrol süreçleri olan satın 
alma, tesellüm, depolama, depodan mal çıkarma, üretim kontrol fonksiyonlarının 
incelenmesi ile devam etmektedir. Menü planlaması ve yiyecek-içecek maliyet kontrol 
süreçleri tamamlandıktan sonra, maliyet kontrol noktaları üzerinde yoğunlaşılması 
gerekmektedir. Yiyecek-içecek maliyet kontrol noktaları; standart satın alma şartları, 
standart reçeteler, standart verimler, standart porsiyon büyüklükleri ve standart porsiyon 
maliyetleri olarak sıralanabilir (Rızaoğlu ve Hançer, 2005). Belirtilen kontrol noktaları 
ile yiyecek-içecek maliyet kontrolünün diğer süreçleriyle beraber yiyecek-içecek hizmet 
üretiminde belli standartlar oluşturulup maliyetleri arttıran unsurlar minimum düzeye 
indirilebilmektedir (Çiftçi ve Köroğlu, 2008:36). 

Otel işletmelerinde yiyecek-içecek maliyetlerinin ne yönde geliştiğini ölçebilmek, 
gelişmeleri takip edebilmek, maliyetlerin önceden saptanan ve kabul edilebilir sınırlar 
içerisinde olup olmadığını tespit edebilmek için yiyecek-içecek maliyet kontrol 
yöntemlerine ihtiyaç vardır (Yılmaz, 2005: 147). Yiyecek-içecek maliyet kontrol 
yöntemleri basit maliyet, ayrıntılı maliyet, standart maliyet ve potansiyel maliyet 
kontrol yöntemleri olarak sıralanabilir (Aktaş, 2001: 329). Basit maliyet kontrol 
yöntemi, yiyecek-içeceklerin günlük veya aylık maliyetlerinin satışlara oranlanması 
olarak ifade edilebilir (Dittmer ve Griffin, 1999). Ayrıntılı maliyet kontrol yöntemleri, 
günlük yiyecek maliyet değişmeleri hakkında etkin bir kontrol sağlayabilmek ve satılan 
yiyecek maliyetinin hangi hammadde cinslerinden kaynaklandığını göstermek amacıyla 
geliştirilmiş günlük yiyecek maliyet kontrol yöntemidir. Yiyecekler; etler, deniz 
ürünleri, kümes ve av hayvanları, konserveler, meyve ve sebzeler, süt ve sütten yapılan 
ürünler, bakliyat gibi gruplara ayrılarak kontrolü sağlanmaktadır (Taşkın, 1997: 129). 
Standart maliyet kontrol yönteminde yiyecek malzeme maliyetinin ne olması gerektiği 
önceden belirlenir. Daha sonra, gerçekleşen maliyetlerle standartlar karşılaştırılır ve 
sapmaların hangi nedenlerden kaynaklandığı araştırılır (Çetiner, 2002: 580). Ön 
maliyet, öngörülen maliyet ya da tahmini maliyet olarak da adlandırılan potansiyel 
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maliyet kontrol yönteminde, satışı yapılan yiyeceklerin miktar ve türleri ile geçmiş satış 
verilerinden yararlanılarak, gelecek dönemler için tahmin yapılır. Bu yöntem, satış 
analizinden sağlanan bilgilerin menü üretim plânlamasına uygulanması yoluyla yapılan 
satışların etkinliğiyle ilgilenir (Taşkın, 1997: 144). Türkiye’de yiyecek maliyet kontrol 
yöntemlerinden sadece potansiyel maliyet kontrol yöntemi uygulanmamaktadır.  

İşçilik Maliyet Kontrolü 
Otel işletmeleri aynı çatı altında pek çok hizmeti barındıran işletmelerdir. Bu 

özellikleri nedeniyle otel işletmelerinde hizmet kalitesini arttırmak için toplam yatak 
kapasitesi ve sunulması planlanan hizmetler ile istihdam edilmesi düşünülen toplam 
personel sayısı arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır (Coşar, 2007). İşçilik maliyeti 
olarak ifade edilen bu istihdam yoğunluğunun maliyeti de yiyecek-içecek maliyetleri 
gibi konrol edilmelidir (Coşar, 2007). En genel anlamıyla işçilik maliyeti emek yoğun 
işletmeler olan otel işletmelerinde çalışan personelin emeği karşılığı katlanılan 
fedakârlıkların parasal ifadesine denilmektedir (Azaltun ve Kaya, 2006: 147). Otel 
işletmelerinde emek gücüne dayalı hizmet üretilmesi ve bu üretimin temel unsurunun 
insan olması nedeniyle işçilik maliyetleri önemlidir. Çünkü diğer sektörlere nazaran 
turizm işletmelerinde emek gücüne dayalı üretimin her aşamasının içerdiği işçilik 
maliyeti, görsel ve çok boyutlu olmaktadır ( Usal ve Kurgun, 2001: 193–195). 

İşçilik maliyet kontrolü en uygun işçilik maliyeti ile en yüksek verimin elde 
edilmesi için yapılan düzenlemeler olarak ifade edilebilir. Otel işletmelerinin emek 
yoğun hizmet üretmesi, artan rekabet koşullarında müşterinin işletmeyi tercih etmesini 
sağlama ve tecrübeli personele ihtiyaç duyması gereği işçilik maliyetlerini diğer maliyet 
öğelerinden yüksek tutmaktadır. Bunun için işçilik maliyetinin sistemli bir şekilde 
kontrol edilmesi gerekmektedir.  

Kıyasıya rekabet savaşları, rekabet üstünlüğünün bir aracı olarak işçilik 
maliyetlerini ön plana çıkarmış ve tüm sektörler açısından işçilik maliyet kontrol 
yöntemleri önem kazanmıştır. İşçilik maliyet kontrol yöntemlerini; personel politikası, 
iş analizi, işin basitleştirilmesi, iş üretim standartlarının belirlenmesi, işgücü 
tahminlemesi ve işgücü programlanması şeklinde altı başlık altında toplamak 
mümkündür (Çetiner, 2002: 625–632).  

Diğer Maliyetlerin Kontrolü 
Bu tip maliyetler, hizmet verilmesi sebebiyle oluşan ve verilen hizmet miktarıyla 

orantılı olarak değişim gösteren maliyet unsurları olarak ifade edilebilir. İşletmenin 
yönetim giderleri, pazarlama giderleri, temizlik giderleri, depolarda meydana gelen 
kayıp, kırık ve fire gibi giderleri diğer maliyet unsurlarına örnek olarak gösterilebilir 
(Erbaş, 2008: 467). 

İşletmenin ana hedefini gerçekleştirmek için bu maliyetlerin de en az yiyecek-
içecek ve işçilik maliyetleri gibi kontrolü gerekmektedir. Bu maliyetlerin en belirgin 
özelliğini kapasite kullanım derecesi belirlediğinden hizmetin verildiği andan itibaren 
kontrolü gerekmektedir. 
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ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 
Çalışmada araştırma yöntemi olarak tarama modelli araştırma yöntemleri olan 

gözatım araştırması yönteminden ve arşiv araştırması yönteminden yararlanılmıştır. 
Çalışmanın teorik alt yapısının oluşturulması için hazır bilgilerden, veri toplama tekniği 
olarak ise yazılı soru sorma (anket) tekniğinden yararlanılmıştır. 

Bu çalışmanın temel amacı, Marmaris’te faaliyet gösteren otel işletmelerinde 
maliyet kontrolü ile rekabet üstünlüğü arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Bu temel amaç 
doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

1. Otellerin sahip oldukları yıldız sayılarıyla kullanılan yiyecek maliyet kontrol 
yöntemleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 2. Otellerin sahip oldukları yıldız sayısıyla kullanılan işçilik maliyet kontrol 
yöntemleri arasında istatistiksel açıdan bir ilişki var mıdır? 

Çalışmanın otel işletmelerinde maliyet kontrolünün rekabet üstünğüne etkisini 
araştırmaya dönük olduğu için otellerin yoğun olarak bulunduğu ve birbirleriyle rekabet 
ettikleri bir yerde yapılması gerekmektedir. Bu yüzden çalışma Marmaris’te yapılmıştır. 
Çünkü Marmaris Ege Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olduğu için farklı 
nitelikte ve çok sayıda otel işletmesinin bulunduğu bir turistik destinasyondur. 

Çalışmanın örneklemini Marmaris’te faaliyetine devam eden tüm oteller 
oluşturmaktadır. Tam örneklem yöntemiyle yapılan bu çalışmada faaliyetine devam 
eden bütün otellere ulaşıldığından elde edilen verilerin güvenilir olduğu söylenebilir. 
Çalışma kapsamında otellere uygulanan ankette toplam 19 soru sorulmuştur. Bu 
soruların iki tanesi açık uçlu olup diğerleri kapalı uçludur. Anketleri değerlendirmek 
için frekans dağılımı, ki-kare testi ve t testi analizlerinden yararlanılmıştır. 

BULGULAR  
Bu bölümde frekans tabloları, ki-kare ve t-testi analizleri ayrı başlıklar halinde 

verilmiştir. 

Frekans Tabloları 
Tablo 1 incelendiğinde Marmaris’te 4, 3 ve 2 yıldızlı otellerin daha yoğun olarak 

bulunduğu görülmektedir. Ayrıca 1 yıldızlı otellerle ilgili herhangi bir frekansın 
olmadığı görülecektir. Çünkü 1 yıldıza sahip oteller birçok yerde ya hiç yoktur ya da 
çok az sayıdadır. Bu otel işletmelerinin %47.7’si 16 yıl ve üzerinde, %44.6’sı 11-15 yıl 
arasında %7.7’si ise 6-10 yıl arasında faaliyette bulunmaktadır. Bu veriler son beş yıllık 
süreç içinde Marmaris ilçesinde otel yatırımı olmadığı yönünde yorumlanabilir.  

Tablo 1: Otel İşletmelerinin Yıldız Sayılarına ve Faaliyet Sürelerine İlişkin Bilgiler 
Kategori Sayı (n) Yüzde (%) 
5 Yıldızlı 6 9.2 
4 Yıldızlı 19 29.2 
3 Yıldızlı 15 23.1 
2 Yıldızlı 25 38.5 

Faaliyet Süresi Sayı (n) Yüzde (%) 
6-10 Yıl 5 7.7 

11-15 Yıl 29 44.6 
16 ve Üzeri 31 47.7 

Toplam 65 100 
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Tablo 2: Maliyet Kontrolüyle İlgili Bağımsız Bir Birime Sahip Olup Olmadıklarına Göre 
Otel İşletmeleri 

Bağımsız Birim Sayı  (n) Yüzde (%) 

Evet 34 52.3 

Hayır 31 47.7 

Toplam 65 100 
 

Tablo 2 incelendiğinde Marmaris’teki otellerin yarısından fazlasının maliyet 
kontrolüyle ilgili bağımsız bir birime sahip oldukları görülmektedir. Bu durum otellerde 
maliyetlerle ilgili belirli bir maliyet bilinci oluştuğu şeklinde yorumlanabilir.  

 
Tablo 3: Otel İşletmelerinin Maliyet Kontrolünü Uyguladıkları Dönemler 

Dönem Sayı (n) Yüzde (%) 

Günlük 7 10.8 

Haftalık 19 29.2 

Aylık 33 50.8 

Sezonluk 6 9.2 

Toplam 65 100 
                      
 Tablo 3 incelendiğinde maliyet kontrolünün büyük oranda aylık ve haftalık 
olarak yapıldığı görülmektedir. Bu veriler otel işletmelerinde maliyet kontrolüyle ilgili 
uygulamaların günlük olarak yapılmasının zor olduğu şeklinde yorumlanabilir.    
  

Tablo 4: Otel İşletmelerinde Kullanılan Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrol Yöntemleri 
Otellerin Yiyecek-İçecek Maliyet 
Kontrol Yöntemlerini Kullanma 
Düzeyleri  

Sayı (n) Yüzde (%) 

Evet 65 100 

Hayır 0 0 

Otellerin Uyguladıkları Yiyecek-
İçecek Maliyet Kontrol 
Yöntemleri 

Sayı (n) Yüzde (%) 

Basit Maliyet Kontrol Yöntemi 43 66.2 

Ayrıntılı Maliyet Kontrol Yöntemi 12 18.5 

Standart Maliyet Kontrol Yöntemi 10 15.3 

Toplam 65 100 
 
 Tablo 4 inclendiğinde  ankete katılan işletmelerin tamamı yiyecek-içecek 
maliyet kontrol yöntemlerinden yararlandığı görülmektedir. Ancak basit maliyet kontrol 
yönteminin yoğun olarak kullanıldığı dikkat çeken başka bir noktadır. Basit maliyet 
kontrol yönteminin yoğun olarak kullanılması bu yöntemin kolay uygulanabilir olması 
ve aşırı bir uzmanlık gerektirmemesinden kaynaklanmaktadır.  
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Tablo 5: Otel İşletmelerinde Kullanılan İşçilik Maliyet Kontrol Yöntemleri 
Otellerin İşçilik Maliyet Kontrol 
Yöntemlerini Kullanma Düzeyleri Sayı (n) Yüzde (%) 

Evet 47 72.3 

Hayır 18 27.7 

 İşçilik Maliyet Kontrol 
Yöntemlerini Uygulayan Otellerin 
Hangi İşçilik Maliyet Kontrol 
Yöntemini Kullandıklarına İlişkin 
Veriler 

Sayı (n) Yüzde (%) 

Personel Politikası 3 6.4 

İşin Basitleştirilmesi 10 15.4 

İşgücü Programlanması 1 2.1 

Birden Fazla Yöntem Uygulayan 
Otel İşletmeleri 33 76.1 

Toplam 47 100 
  
 Tablo 5’te otellerin birden fazla işçilik maliyet kontrol yöntemini kullandığı dikkat 
çekmektedir.  
  

Tablo 6: Diğer Maliyet Unsurlarının Kontrolünü Yapan Otel İşletmeleri 
Diğer Maliyet Kontrol 
Yönteminin Uygulanması  

Sayı (n) Yüzde  (%) 

Evet 36 55.4 

Hayır 29 44.6 

Toplam 65 100 
 
  Tablo 6 incelendiğinde ankete katılan otel işletmelerinin %55.4’ü diğer maliyet 
unsurlarının kontrolünü yapmaktadır. Ancak diğer maliyet unsurlarının kontrolüyle 
ilgili uygulamaların yiyecek-içecek maliyetleri ve işçilik maliyetleri kadar 
önemsenmediği görülmektedir. Halbuki diğer maliyetler birçok otelde maliyetlerin 
satışlar içindeki oranını artıran en temel neden olabilir. 
 

Tablo 7: Maliyetlerini Diğer Otel İşletmeleri İle Karşılaştıran Otel İşletmelerine İlişkin 
Veriler 

 Maliyetlerin Karşılaştırılması Sayı (n) Yüzde (%) 

Evet 41 63.1 

Hayır 24 36.9 

Toplam 65 100 

Maliyetleri Karşılaştıran Otellerin 
Elde Ettikleri Sonuçlar 

Sayı (n) Yüzde  (%) 

Her zaman düşük 1 2.4 

Zaman zaman Farklı 25 61.0 

Maliyetler Aynı 8 19.5 

Her zaman yüksek 7 17.1 

Toplam 41 100 
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Tablo 7’de görüldüğü gibi ankete katılan işletmelerin %63.1’i maliyetlerini diğer 
işletmeler ile karşılaştırmaktayken %36.9’u karşılaştırmamaktadır. Maliyetlerini diğer 
otel işletmeleriyle karşılaştıran otel işletmelerinin %2.4’ünün maliyetlerinin diğer otel 
işletmelerine göre her zaman düşük, %61’inin diğer otel işletmelerine göre zaman 
zaman farklı, %19.5’inin diğer otel işletmeleriyle aynı %17.1’inin ise maliyetlerinin 
diğer otel işletmelerine göre her zaman yüksek olduğu belirtilmiştir. Bu veriler maliyet 
kontrolünde oteller arasında yaşanan rekabetin kıyaslamalar yapmalarına da neden 
olduğu şeklinde yorumlanabilir. 
   

Tablo 8: Otel İşletmelerinin Maliyet Kontrolüyle Rekabet Üstünlüğü Elde Edip 
Etmediklerinin Belirlenmesi ve  Nedenlerinin Ortaya Konması 

Rekabet Üstünlüğü Sayı Yüzde (%) 

Evet 25 38.5 

Hayır 40 61.5 

Toplam 65 100 

  Tablo 8’de görüldüğü gibi ankete katılan işletmelerin %38.5’i maliyet 
kontrolüyle rekabet üstünlüğü elde etmiş olduğunu, %61.5’i ise rekabet üstünlüğü elde 
edememiş olduğunu belirtmektedir. Ayrıca çalışmada bu soruyla bağlantılı olarak 
rekabet üstünlüğü elde etme veya edememeye ilişkin sorulan iki ayrı açık uçlu soruya 
verilen cevaplar şöyle özetlenebilir: 

 Rekabet üstünlüğü elde eden işletmeler, bu üstünlüğün nedenlerini etkili maliyet 
kontrolü, maliyet analiz dönemlerinin kısalığı, reklam harcamaları ve kaliteli hizmet 
sunumları olarak belirtmişlerdir.  
 Rekabet üstünlüğü elde edemeyen işletmeler, rekabet edememe nedenlerini 
etkili maliyet kontrolü uygulayamamaları, bağımsız hizmet yerlerinin çokluğu, ekstra 
harcama yapmayan müşteri, vasıfsız işgören sayısındaki artış ve haksız rekabetin olması 
olarak belirtmişlerdir. 
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Ki-Kare Testi Analizi Sonuçları 
Bir faktörün diğer bir faktöre bağlı olup olmaması veya bir faktör üzerine diğer 

faktörlerin etkisi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla ki-kare testinden 
yararlanılabilir (Kalaycı, 2008: 74). Bu amaçla yapılan test sonucunda elde edilen 
veriler tablo-9’da sunulmuştur. 

 
Ho= Bir faktör, diğer bir faktöre bağlı olarak değişmemektedir. (P>0.05) 
Hı= Bir faktör, diğer bir faktöre bağlı olarak değişmektedir. (P<0.05) 
 

Tablo 9: Ki-Kare Testi Analiz Sonuçları 
 
Kategori Bakımından Ki-Kare Serbestlik 

Derecesi 
Anlam 
Düzeyi 

Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrol Yöntemleri. 48.035 6 0.00 
İşçilik Maliyet Kontrol Yöntemleri. 65.462 24 0.00 
Diğer Maliyet Kontrol Yöntemleri. 36.294 3 0.00 
Analiz Dönemleri 31.157 9 0.021 
Rekabet Üstünlüğü Elde Etme 29.658 3 0.00 
Maliyetleri Karşılaştırma 23.479 3 0.00 
Maliyet Kontrol Yöntemleri Bakımından    
Analiz Dönemleri-Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrol  Yöntemi 38.776 6 0.00 
Analiz Dönemi-İşçilik Maliyet Kontrol  Yöntemi 34.103 24 0.083 
Rekabet Üstünlüğü Elde Etme- Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrol  
Yöntemi 

17.752 2 0.00 

Rekabet Üstünlüğü Elde Etme- İşçilik Maliyet Kontrol  Yöntemi 17.681 8 0.024 
 ()P<0.05 

Tablo 9’un birinci kısmına göre  otel işletmelerinin uyguladıkları yiyecek-içecek 
maliyet kontrol yöntemleri ve işçilik maliyet kontrol yöntemleri otel işletmelerinin 
yıldız sayısına bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca diğer maliyetlerin kontrolünün 
yapılıp yapılmaması, uygulanan analiz dönemleri, işletmelerin maliyetlerini 
karşılaştırma ve rekabet üstünlüğü elde etme durumu işletmelerin yıldız sayısına bağlı 
olarak değişmektedir. 

Tablonun ikinci kısmında kullanılan kontrol yöntemleri açısından ki-kare analiz 
sonuçları yer almaktadır. Tabloya göre otel işletmelerinin uyguladıkları analiz 
dönemleri, işletmelerin uyguladıkları yiyecek-içecek maliyet kontrol ve işçilik maliyet 
kontrol yöntemlerine bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca işletmelerin rekabet üstünlüğü 
elde etme derecesi, hem işletmenin uyguladığı yiyecek-içecek maliyet kontrol 
yöntemlerine hem de işçilik maliyet kontrol yöntemlerine bağlı olarak değişmektedir.  

T-Testi Analiz Sonuçları 
T-testi iki örneklem grubu arasında ortalamalar yönünden fark olup olmadığını 

araştırmak için kullanılan testtir (Kalaycı, 2008: 74). Bu amaçla yapılan test sonucu elde 
edilen veriler Tablo 10’da sunulmuştur. Buna göre; 
Ho= Bir faktör ile diğer faktör arasında fark yoktur. (P>0.05) 
Hı= Bir faktör ile diğer faktör arasında fark vardır. (P<0.05) 
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Tablo 10: Otel İşletmelerinin Kategorilerine Göre t-Testi Analiz Sonuçları 
 t testi Anlam Düzeyi 

Kullanılan Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrol Yöntemleri 2.968 0.004 * 

Kullanılan İşçilik Maliyet Kontrol Yöntemleri 2.567 0.014 * 

Analiz Dönemi 1.331 0.196 

Rekabet Üstünlüğü Elde Etme 3.098 0.003 * 
()P<0.05 

Kategori bakımından t-testi analiz sonuçlarına göre, otel işletmelerinin analiz 
dönemleri ile işletmelerin sahip oldukları yıldız sayıları arasında fark yoktur. Ancak, 
işletmelerin kullandıkları yiyecek-içecek maliyet kontrol ve işçilik maliyet kontrol 
yöntemleri ile işletmelerin sahip oldukları yıldız sayıları arasında fark vardır. Ayrıca 
işletmelerin rekabet üstünlüğü elde etme durumları ile sahip olunan yıldız sayıları 
arasında da fark vardır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
İşletmelerde özellikleri ne olursa olsun maliyetlerini azaltmak, kârını arttırmak, 

hizmet kalitesini yükseltmek, müşteri memnuniyetini yükseltmek ve artan rekabet 
koşullarında rekabet üstünlüğü elde etmek için maliyet kontrolü yapılmaktadır. Otel 
işletmelerinde üç ana başlık altında toplanan maliyet kontrol yöntemleri sayesinde 
maliyetlerin ne yönde geliştiği ölçülmekte gelişmeler takip edilmekte ve maliyetlerin 
önceden saptanan sınırlar içerisinde olup olmadığı tespit edilmektedir. Maliyet kontrolü 
içerisinde, yiyecek-içecek maliyet, işçilik maliyet ve diğer maliyet öğelerinin kontrolü 
yer almaktadır.  

Otel işletmelerinin faaliyetlerini sürdürdüğü piyasalarda genel olarak rekabet sık 
yaşanmaktadır. Sıkı rekabet ortamında konaklama işletmelerini rekabet üstünlüğü 
açısından rakiplerine göre bir adım öne geçirecek ve mali performansını olumlu yönde 
etkileyecek maliyet kontrolü yapması ve maliyet kontrolü yöntemlerini uygulaması 
gerekmektedir. 

Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde yapılan bu araştırma 
kapsamında elde edilen sonuçlarda en belirgin göze çarpan unsur, otellerin yıldız 
sayıları arttıkça kullandıkları yiyecek-içecek maliyet ve işçilik maliyet kontrol 
yöntemlerinin farklılaşması olarak göze çarpmaktadır. Yani yıldız sayısı arttıkça 
kullanılan maliyet kontrol yöntemleri daha ayrıntılı ve gerçekçi sonuç verecek özelliğe 
sahip olmaktadır. Araştırmadan çıkan başka bir önemli sonuç ise, yıldız sayısı arttıkça 
işletmelerin aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelere karşı rekabet üstünlüğü elde 
etmesidir. 2 ve 3 yıldızlı otel işletmelerinin çoğunun maliyet kontrolüne çok fazla önem 
vermemesi, maliyetlerini diğer işletmelerle karşılaştırmaması vb. nedenlerle rekabet 
edemedikleri anlaşılmaktadır. 

Maliyetlerin bir rekabet üstünlüğü aracı olarak kullanılabilmesi için maliyet 
kontolünün başarılı bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Maliyet kontrolünün 
başarılı olabilmesi için, muhasebe bölümünde çalışan ya da denetim yapan görevlilerin 
maliyet ve kontrol konularında bilgili ve deneyimli olması sürekli olarak eğitimden 
geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca maliyet kontrol sisteminin temelini oluşturan satın 
alma, teslim alma, depolama, malzeme çıkarma, üretim, gelir kontrolü ve personel 
maliyet konuları ile ilgili çeşitli önlemlerin alınması ve etkili maliyet kontrol 
yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Ancak, maliyet kontrolünün çok masraflı bir 
süreç olması, konuyla ilgili uzman personel bulunmasının zorluğu vb. sebeplerle birçok 
küçük ölçekli otel işletmesi maliyet kontrolünü uygulayamamakta ve diğer işletmelere 
karşı rekabet edememektedir. 
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Introduction 
Nowadays, the number of hotel businesses have been increased gradually and a 

very serious competitive environment has emerged among them. In this competitive 
environment, revenues from sales are not enough for hotels businesses to reach their 
goals and take competitive advantage over others. Therefore, it is necessary for a hotel 
business not only to remain stable, be attractive against its rivals and draw more 
customers but also to control all its costs in increasing competitive environment.    

Superiority in competition measures can be listed as cost control, financial 
auditing, order auditing, flexibility of the capacity, conformity of quality and standards, 
credibility, technology and R&D, labor auditing, company image, service after-sale, 
inventory management and production time (Dogan and others, 2003, pp. 115-121). 

Management has a great responsibility for making a healthy cost control which is 
a measure of competitive advantage and the development of competition policies in 
terms of costs. The executives should pay special attention on excessive costs of food 
and beverage, labor and other costs to eliminate them so that the business can be 
provided with more earnings activities (Dittmer and Griffin, 1999).  Otherwise, in 
increasing competition conditions companies will lose their competitiveness. 

Cost control is used to organize costs and protect against excessive costs by 
managers.  Cost control is a continued process and it includes buying, storing, sending 
to units, preperation of food and beverage for sales, training of staff and making their 
schedule to cover each step in this chain setting (Dittmer and Griffin, 1999, p. 32). Cost 
control compares actual and estimated costs to provide transparent internal structure of 
an enterprises and it has an important mission to offer necessary measures for 
management in order to increase the profitability of the business (Kutlan, 1998, p. 21). 

Methadology 
In this study, survey and archival research method are used as a research method. 

In order to generate the theoretical infrastructure of the study, literature review was 
used. Also, as data collection technique questionarre were used.  The hotels that 
continues their activities towards the end of the season in Marmaris is the sample of this 
study. By using full sampling method (census study) and reaching all the hotels in the 
ongoing activities towards the end of the season, it can be declared that obtained data 
could be reliable. 

In the study, the relationship between control factors, such factors listed as cost-
control types in a hotel business as the cost control of the food and beverage, the labor 
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cost and the other cost elements, and competitive advantage will be explained. With this 
basic purpose, the survey has been done to staff of accounting departments of hotels and 
gathered data being tried to explain by using chi-square test, frequency tables and t-test 
in SPSS. 

Conclusion and Recommendations 
Tourism becomes a wide sector which is in process of huge development in 

Turkey, as it is in the whole world, and depending on this it plays an innovator role 
among other sectors. One of the most important building structures of the tourism sector 
is the hotel enterprises. By this reason, there has been a major increase in the number of 
these enterprises and this increase creates a doughty competitive atmosphere. 
Consequently, hotel enterprises should not only increase their sales profits but control 
their costs effectively in order to survive. 

Following results were acquired in this study with the hotel establishments 
operating in the city of Marmaris. In the survey, 63.1 percent of the hotels compare their 
cost with other hotels while 36.9 percent do not. Of the hotel businesses which compare 
their costs with other hotels, 2.4% declares that their costs are always lower, 61% says 
that their costs are different from time to time, 19.5% their costs are the same as and 
17.1% their costs are higher than the other hotel businesses. According to the chi-square 
test at 0.05 significance level, analysis periods related to cost control practices depend 
on methods of food and beverage and labor cost control applied by enterprises.  In 
addition, enterprises’ obtained degree of competitive advantage is relied on both the 
food and beverage and labor cost control methods. According to the t-test at 0.05 
significance level, there is no difference between implemented analysis period of cost-
control method and the number of stars that they have.  However, there is a difference 
between food and beverage and labor cost control methods and the number of stars that 
businesses have.  In addition, states and owned businesses to obtain competitive 
advantage is the difference between the number of stars. 

In genereal, the results obtained in this study shows that when the number of stars 
owned increased, used food and beverage and labor cost control methods seem to differ.  
In other words, as the owned number of stars increased used cost control methods 
appear to give a more detailed and realistic results.  Another important result of this 
research, as the possessed number of stars increases, businesses achieve a competitive 
advantage against enterprises operating in the same industry. It is understood that most 
of the 2 and 3-star hotels could not compete because they do not give too much 
emphasis on cost control, compare their costs with other businesses etc. 

As a result, to have a successful cost control, staff of accounting and audit 
departments should be knowledgeable and experienced about cost and control issues 
and they need to be trained continuously. Additionally, it is important to take preventive 
measures about fundamentals of cost control systems such as costs of purchasing, 
receiving, warehousing, material extraction, production, revenue and personnel and 
carry out effective cost control methods.  However, many small-sized hotel enterprises 
and other businesses can not practice cost control and compete against other enterprises 
as result of being cost control itself is a very costly process, having the difficulty of the 
of qualified personnel, etc. on the subject. 
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Özet 

Stres, insan yaşamında hemen herkesin yaşayabileceği, çeşitli unsurlardan 
kaynaklanan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlık durumudur. 
Özellikle çalışan insanların yaşadığı iş koşullarındaki olumsuzluklar, stres kaynağı 
olabilmektedir. Araştırmada sağlık çalışanlarında, iş koşullarının strese yol açıp 
açmadığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Ayrıca, iş koşullarının çalışanlar üzerindeki 
etkisinin çeşitli kriterlere (cinsiyet, yaş, çalışılan kurum, gelir düzeyi, medeni durum) 
göre farklılık gösterip göstermediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada alan 
araştırması yöntemi kullanılmış olup, Sivas’taki özel ve kamu sağlık kurumlarında 
çalışan toplam 456 kişi üzerinde anket uygulanmıştır. Sonuç olarak, iş koşullarının orta 
düzeyde bir strese neden olduğu, özel sağlık kurumlarında çalışanların kamuda 
çalışanlara nazaran daha az stresle karşı karşıya kaldığı ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Stres, Sağlık Kurumları, İş Koşulları 
 

Abstract 
Stress that almost everybody can experience in their lifetime is a state of 

discomfort which is caused by several components and which can influence the quality 
of life in a negative way. Especially the complications in the job conditions that are 
faced by the employees can be sources of stress. In this study, it is aimed to reveal 
whether the job conditions cause stress over health employees or not. It is also aimed to 
discover whether the effect of job conditions on employees alter depending on diverse 
criteria (gender, age, organization, income level, marital status). In this study, field 
survey method is used and a questionnaire is applied over a total of 456 people who 
work for private and public medical establishments in Sivas. As a result, it is revealed 
that job conditions cause a medium level stress and employees working for private 
medical establishments face less stress in comparison to the employees working for 
public establishments. 

Key Words: Stress, Medical Establishments, Job Conditions 
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GİRİŞ 
Kurumsal gelişme, topyekûn olarak ele alınması ve örgütün tüm unsurlarının 

harekete geçirilerek; zamanın, bilimin ve teknolojinin gerekleri dikkate alınarak 
gerçekleştirilecek bir hadisedir. Kâr amacı olan veya olmayan bütün kurumların 
(işletmelerin) gelişme hedefi olmaz ise hayatta kalması mümkün değildir. Hastaneler, 
sağlık ocakları ve sağlık kurumları da gelişme hedefi olan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar 
hedeflerini gerçekleştiremez ise mevcut ihtiyaç sahiplerine yeterli hizmet veremez hale 
dönüşebilecek kurumlardır. Bu gelişmeyi sağlayacak unsurların başında da insan unsuru 
yani çalışanlar olarak adlandırılan beşeri sermaye gelmektedir. Birçok işletme fiziksel 
gelişimi gerçekleştirirken çalışanların durumunu göz ardı edebilmektedir. Oysa 
işyerinde yaşanan stres, motivasyonu olumsuz etkilemekle birlikte çalışanın kendini 
geliştirme çabasının da yok olmasına neden olabilmektedir.  

Kurumlarda yaşanan koşullar kimi zaman motivasyon kaynağı olabilirken, kimi 
zaman da bizzat stresin kaynağı haline dönüşebilmektedir. Bu nedenle örgüt 
yöneticileri, iş koşullarını (maddi ve manevi) dikkate almak durumundadırlar. 
Türkiye’deki sağlık kurumları yapıları gereği (yoğun hasta sayısı, yetersiz personel, 
fiziksel mekân yetersizlikleri) gerek çalışanlar gerekse de yöneticiler açısından birçok 
soruna sahiptir. Bu sorunlar iş koşullarını güçleştirmekte ve stres nedeni olabilmektedir. 
Sağlık kurumlarında çalışanlar arasında özellikle hemşireler ve doktorlar doğrudan 
hasta ile muhatap olmalarından dolayı, hastaların yaşadıkları olumsuzluklar nedeni ile 
hoş olmayan davranışları, stresin bir nedeni haline rahatlıkla dönüşebilmektedir (Laal ve 
Aliramaie, 2010: 169). Stres altındaki bireylerin başarılı olmaları ve mutlu olmaları da 
güçleşmektedir. Öğrenci stresi üzerine  yapılan bir araştırmaya göre ise, stres altındaki 
öğrencilerin başarısız olduğu ve negatif çıktılar meydana getirdiği görülmüştür (Conner 
vd., 2009: 54). Örgütsel başarıyı da doğrudan etkileyebilecek stresi tanımak, belirtileri 
ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, stresin yol açacağı olumsuz çıktıları 
minimuma indirmek bakımından oldukça önemlidir.  

STRES KAVRAMI, BELİRTİLERİ VE STRES VERİCİ UNSURLAR 
Kamu veya özel kesimde çalışan olarak yer alan bireylerin stres kavramı ile 

tanışması kaçınılmaz bir durumdur. Sözcük olarak stres, Latince kökenli olup, insan ve 
diğer canlıların ilgili durumunu açıklamada kullanılmadan önce fizik ve mühendislik 
bilimlerinde kullanılmıştır. Stres kavramı iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Birincisi, 
insanın ya da bir başka organizmanın tehlike içinde bulunduğu etmenler ve koşullara 
göre dengenin bozulduğu bir durumu anlatır. İkincisi, organizmanın dengesini 
bozabilecek tüm etmenleri (duygusal gerilimler, iç ve dış çatışmalar, travma, çevre 
etmeleri  vb.) kapsayacak genişliktedir (Ertekin, 1993). Stres sözcüğü, sıkıca sarmak, 
sıkmak, sıkıştırmak, bağlamak, boğmak anlamlarını içermektedir. Stres, gerilim 
meydana getiren bir güçtür. Bu güç nesne üzerine uygulandığında, nesnenin 
deformasyonuna yol açar. Bu anlamda söz konusu olan bir dış uyarıcı, herhangi bir dış 
etkendir (Stora, 1992). Bilinen anlamı ile stresi ilk kez tanımlayan bilim adamı Hans 
Selye’dir. Selye stresi, dış ve iç ortamdan, kaynaklanan etkenlerin organizmada yol 
açtığı değişiklikler olarak tanımlamaktadır (Özdevecioğlu vd. 2003:131). Stres, 
organizmanın bazı etkenlere(stres verici etkenler) bağlı olarak verdiği, özgün olmayan 
fiziksel ve kimyasal tepkiler (Alzaeem vd. 2010:240), şeklinde de tanımlanabilir. Stres 
dışsal nedenlerle (sosyolojik, çevresel) ortaya çıkabileceği gibi, kişinin kendisinden 
(psikolojik) de kaynaklanabilir (Sharma vd. 2010:349). Baskı altında kalan, özgün 
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davranışlarını ve tavırlarını işlerine yansıtamayan bireyler, iş ortamlarının stresli 
olduğunu düşünülebilirler. Aynı iş ortamında başka bir birey, kendi kişilik özelliklerine 
bağlı olarak daha az stresle çalışabilir. Birçok insan için orijinal yaşam biçimi, 
kendilerine özgü davranışlar, özgün bir kişilik yapısı, psikolojik rahatlığın önemli 
nedenleridir. Sürekli çevresinin etkisinde kalan, ortamın gerektirdiği davranışları 
sergileyen ve özgün bir kişiliğe sahip olmayan kişilerin yaşamları ise daha stresli 
olabilmektedir. Stres, fiziksel, zihinsel veya duygusal yüklenmeler sonucu ortaya çıkan 
zorlanmalar ve gerilimlerdir (Altuntaş, 2003). Stresi, “bireye yapılan etkilere özel 
olmayan tepki” olarak tanımlamak da mümkündür. Stresi açıklamada kullanılan “özel 
olmayan tepki” kavramının anlamı, organizmanın her belirlenmiş durumda aynı 
tepkileri vermediğidir (Güler vd., 2001). Stresi meydana getiren unsurlar maddi ve 
manevi olabileceği gibi, özellikle yüksek düzeydeki stresin bireylerde, fiziksel ve 
psikolojik sonuçlara yol açtığı görülebilmektedir (Varlow vd., 2009:30). Gerek fiziksel, 
gerekse de psikolojik olarak ortaya çıkan stres kaynaklı sorunlar bireyin motivasyonunu 
düşürmektedir. Stresin bireyde yol açtığı bir takım belirtiler söz konusudur. Bunlar 
(Tarhan, 2002: 18-19): 

 Saldırganlık veya kayıtsızlık, 
 Sıkıntı, gerilim hali, 
 Sinirlilik, 
 Neşesizleşme, durgunlaşma, çökkünlük hali, 
 Dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk, 
 Unutkanlık, 
 Huzursuzluk, korkulu rüyalar, 
 Karamsarlık, kendini küçük görme, yalnızlık hissi, 
 Yersiz suçluluk hissetme, 

Organik olmayan fiziksel belirtileri, 

 Ağız kuruluğu, üşüme, titreme, 
 Vücutta uyuşukluk, karıncalanma hissi, 
 Sebepsiz çarpıntı, yersiz sıcaklık ve soğukluk hissi, 
 Baş ağrıları, baş dönmeleri ve idrar sıklığı, 
 Mide bulantısı, kusma, ishal, 
 Uyku, iştah bozukluğu, konuşma güçlükleri, 
 Uykuda diş gıcırdatma, konuşma 
 Gürültüye ve sese karşı duyarlılık. 
Çalışma hayatındaki koşullar, ailevi nedenler ve çevresel etkenlerin her biri stres 

verici unsurlar olarak düşünülebilir. Ancak burada özellikle iş koşulları ile ilgili stres 
verici unsurlara değinmekte fayda vardır. Ertekin (1993) iş koşulları ile ilgili olarak; 
ağır işler, uzun çalışma saatleri, iş ritminin yüksek ve zorlayıcı olması, monotonluk, 
güvensizlik, iş ortamı gibi unsurların önemli olduğunu belirtmiştir. Admi ve Moshe-
Eilon (2010) özellikle hemşireler için, iş yükü, rol çatışması, rol belirsizliği, sosyal 
destek eksikliğinin stres vericiler olduğunu belirtmişlerdir. Diğer taraftan işin 
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doğasından ve işyerinin bir takım özelliklerinden kaynaklanan stres verici unsurlar da 
söz konusudur (Özdevecioğlu vd. 2003:131). 

Fiziksel ve ruhsal sağlığı tehlikede olan bir işgörenin örgüte faydalı olması 
beklenemez. İşgörenlerde ortaya çıkan bu tip sorunlar zamanla örgütsel problemlere 
neden olmakta ve örgütsel stres kavramı gündeme gelmektedir. Örgütsel stresin 
belirtileri ise; şikayetlerin ve kavgaların artması, çalışma ahenginin bozulması, kurallara 
önem vermemek, üretkenliğin düşmesi vb. olarak sıralanabilir (Tarhan, 2002: 20). 
Bireysel ve örgütsel stresle mücadele etmek, modern yönetim anlayışının bir gereğidir. 
Bu sebeple stresle başa çıkma yollarına değinmek yerinde olacaktır.  

STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI 
Bireysel anlamda ortaya çıkan stresin farkına varanlar, çözümü noktasında da 

çabalar göstermeye başlamaktadırlar. Bu çabalar içerisinde negatif başa çıkma yolları 
olarak bilinen alkol, sigara, ilaç gibi olumsuz davranışlar, bireysel ve örgütsel anlamda 
tavsiye edilmeyecek örneklerdir. Diğer taraftan, ruhsal ve dinsel aktiviteler, sosyal ve 
fiziksel aktiviteler, profesyonel danışmanlık kurulları pozitif başa çıkma yolları olarak 
bilinmektedir (Curling ve Simmons, 2010). Öncelikle, stresi meydana getiren unsurları 
iyi tanımak, bu sorunla baş etmek noktasında yararlanılacak unsurlardandır. Kimi 
zaman örgütün yöneticisi veya yönetim biçimi stresin başlıca kaynağı olabilmektedir. 
Örneğin, İran’da bir petrokimya firmasının çalışanları üzerinde yapılan araştırmaya 
göre, çalışanların stresleri firma özelleştirildikten sonra belirgin bir şekilde artış 
göstermiştir (Aghaei vd., 2010). 

Stresi meydana getiren unsurlar (Stres Vericiler) değerlendirilecek olursa (Baltaş 
ve Baltaş, 2004: 59; Yılmaz ve Ekici, 2006:32): 

 Fiziksel çevreden kaynaklananlar: Hava kirliliği, gürültü, kalabalık, radyasyon, 
sıcaklık, toz, soğukluk vb. 

 İş veya meşguliyet konusundan kaynaklananlar: Ağır iş, gece işi, parça başına 
dayanan üretim, aşırı yüklenme, çok hafif olan bir işi zaman baskısı altında çalışma, 
karar verme güçlükleriyle dolu büyük sorumluk gerektiren işler, hiçbir şekilde katkı 
yapmaya imkan bırakmayan işler, sıkıcı işler, iş güvenliğinden yoksunluk, örgüt 
atmosferi vb. 

 Psiko-sosyal özelliklerden kaynaklananlar: İnsan hayatında karşılaşılan sosyal 
stresleri; günlük stresler, gelişimsel stresler ve hayat krizleri niteliğindeki stresler 
şeklinde belirtmek mümkündür. 

Yukarıda bahsedilen sorunların kişiler üzerinde farklı etkiler meydana getireceği 
muhakkaktır. İnsanların kişisel özellikleri birbirinden çok farklı olacağından, bahsi 
geçen stres vericiler birisi için strese neden olurken, başka birisi için neden olmayabilir. 
Diğer taraftan çevresel özellikler, yetişme ortamı, ailevi özellikler de sorunları strese 
dönüştürücü unsur olarak algılamakta oldukça etkindir. Aile, anne ve baba olmak, ciddi 
sorumluluk gerektiren bir rol olması nedeni ile kimi zaman stresli olabilmektedir 
(Wheatley ve Wille, 2009:121). Tersine bazı ailelerin de çocuklarına biçtikleri roller, 
onların taşıyacağının üstünde olmakta ve stres yüklü birey olarak yetişmeleri sonucunu 
doğurmaktadır. Kişisel özelliklerin güçlendirilmesi, hoşgörü ortamı, bilinçli çevreye 
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sahip olmak, stresle başa çıkmakta oldukça etkili rol oynar. Hemşireler üzerinde yapılan 
bir araştırmaya göre (Laal ve Aliramaie, 2010), araştırmaya katılanların %70’i stresle 
başa çıkma noktasında orta ve iyi düzeyde olduğu görülmüştür. İlgili araştırmada 
hemşirelerin stresle başa çıkmasını pozitif yönde etkileyen unsurların yaş, iş tecrübesi 
ve işyeri olduğu ortaya çıkmıştır.  

Stresle başa çıkmanın önemli bir yolu da sosyal destektir. Sosyal destek, örgütsel 
stres yönetiminin bir aracı olarak kullanılabilir. Gerek çevrede, gerekse de işyerinde 
oluşturulacak olan fedakârlığa dayalı arkadaşlık ve dostluk ortamı, çalışanların 
manevi(moral) gücünü arttırmaktadır. Sosyal destek “bireyin ihtiyaçlar hiyerarşisinde 
var olan ait olma, sevgi takdir ve kendini gerçekleştirme gibi temel ihtiyaçlarının başka 
bireylerle kurduğu etkileşim sonucunda tatmin edilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır 
(Ekinci ve Ekici, 2003:110). Bireylerin arkadaş ve dost çevresi ile paylaştığı 
problemlerle başa çıkmalarını daha kolay hale gelmektedir. Sosyal desteği bir yöntem 
olarak örgütte uygulamak isteyen yöneticiler, profesyonel destek grupları ve rehberlik 
birimleri oluşturarak hareket etmektedirler.  

Stres, çalışanların performanslarını düşürerek maliyet artırıcı bir faktör olarak da 
işletmelere yansımaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde stresin ekonomiye 
maliyeti 150 milyar dolar olarak hesaplanmış ve iş kazalarının %75-80’inin stresten 
kaynaklandığı belirtilmiştir (Yılmaz ve Ekici, 2003:2). Stres, bireyler üzerinde etki 
yapan, kişilerin davranışlarını, verimlerini, sosyal ve psikolojik ilişkilerini olumsuz 
yönde etkileyen bir durumdur (Yüksel, 2002:174). Örgüt yöneticileri, bireysel ve 
örgütsel stresi dikkate alarak stresle mücadelede kullanacağı araçları geliştirmelidir.  

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 
Günümüz dünyasının en büyük sorunlarından biri kabul edilen stres; bireyde 

gerilime, üzüntüye ve çöküntüye yol açan bir güçtür. Stres, bireyi tehdit eden ve 
zorlayan tehlikelere karşı gösterilen bedensel ve ruhsal bir tepkidir. Örgüt ortamında 
belirli rol ve görevleri yerine getiren birey, örgüt ortamından kaynaklanan örgütsel stres 
ile karşı karşıya kalmaktadır. İş stresi olarak da nitelendirilen örgütsel stres, bireylerin 
normal işlevlerinden farklılaşmaya zorlayan değişmeler tarafından belirlenen ve onların 
işleriyle ve diğer insanlarla etkileşiminden kaynaklanan durumdur (Pehlivan, 1995, 
s.12). 

Stresin ortaya çıkmasında; fiziksel çevre, sosyal çevre, psikolojik faktörler gibi 
birçok etken vardır. Özellikle çalışanlar için iş koşulları da önemli bir stres kaynağı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanların başarısını önemli ölçüde etkileyen stres; iş 
verimini,  üretim gücünü, performansı ve insan sağlığını olumsuz etkileyen önemli bir 
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Nedeni ve sonucu ne olursa olsun stres; insanı ve 
çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle yöneticilerin iş yerlerindeki stres 
nedenlerini iyi araştırıp çözüm yolları bulmaları, örgüt için çok önemlidir.   

Stresin ortaya çıkmasında pek çok etken vardır. Araştırmada, bu etkenler arasında 
yer alan iş koşullarının yol açtığı stres ele alınmıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacı; 
iş koşullarının yol açtığı stresle ilgili olarak sağlık çalışanlarının görüşlerini ve algılarını 
ortaya koymaktır.  



 
 

C. Tokmak – Ç. Kaplan – F. Türkmen / İşletme Araştırmaları Dergisi 3/1 (2011) 49-68 

 54 

Araştırma kapsamında sağlık çalışanlarının, strese neden olan iş koşullarından 
hangi düzeyde etkilendiklerini tespit edebilmek için bazı hipotezler geliştirilmiştir. Bu 
hipotezler; 

H1: Araştırma kapsamındaki çalışanların strese neden olan çalışma koşulları hakkındaki 
yargıları ile cinsiyetleri arasında önemli bir farklılık vardır. 

H2: Araştırma kapsamındaki çalışanların strese neden olan çalışma koşulları hakkındaki 
yargıları ile medeni durumları arasında önemli bir farklılık vardır. 

H3: Araştırma kapsamındaki çalışanların strese neden olan çalışma koşulları hakkındaki 
yargıları ile görev yaptıkları kurum arasında önemli bir farklılık vardır. 

H4: Araştırma kapsamındaki çalışanların strese neden olan çalışma koşulları hakkındaki 
yargıları ile yaşları arasında önemli bir farklılık vardır. 

H5: Araştırma kapsamındaki çalışanların strese neden olan çalışma koşulları hakkındaki 
yargıları ile gelir durumları arasında önemli bir farklılık vardır. 

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 
Araştırmanın sayıtlıları şunlardır:  
 Sağlık çalışanları stresten olumsuz şekilde etkilenmektedir. 
 Araştırmada hazırlanan sorulara, araştırmaya katılan bireylerin doğru ve 

içten cevap verdikleri kabul edilmiştir.  
 Araştırmada yararlanılan veri toplama araçları bireylerin; işlerinden 

kaynaklı sorunların neden olduğu stres, örgütün çalışanlara yaklaşımı, 
çalışanların örgütlerinden beklentileri, kurumsal iletişim hakkındaki 
düşünce ve görüşlerini ölçebilecek niteliktedir.  

Araştırmanın sınırlılıkları şunlardır:  
 Bu araştırma; sağlık çalışanlarının işlerine ve iş koşullarına bağlı olarak 

maruz kaldıkları stres konusu ile sınırlıdır. 
 Araştırma Sivas ilinde bulunan sağlık kuruluşları ile sınırlıdır. 
 Araştırmanın sonuçları, Sivas ili sağlık kuruluşlarında yer alan 456 

personelin, iş koşullarına bağlı stres, kurumsal iletişim, örgütün çalışanlara 
yaklaşımı, bireylerin örgütten beklentileri hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi 
verebilecek niteliktedir. 

ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ 
Araştırmanın çalışma grubu, Sivas ilinde bulunan çeşitli hastane ve sağlık 

ocaklarında çalışan personeldir. Çalışma grubunda, kamu ve özel hastane ile sağlık 
ocaklarında çalışan tüm personel dâhil edilmiştir. Sivas ilinde bulunan kamu ve özel 
hastane ile diğer sağlık kuruluşlarında çalışan personel sayısı yaklaşık, 4853 kişidir.  

Araştırma örneklem sayısının belirlenmesinde ise Ryan’ın (1995) geliştirdiği 
model uygulanmıştır. Ryan’ın geliştirdiği model şu şekildedir; 

 

                 NPq 
n=  -----------------------  

                      (N-1) B²+Pq 
                        ------------- 

        Z²  
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Formülde yer alan sembollerin anlamları: 
n= Örnekleme sayısını 
N= Araştırmaya konu olan topluluğu 
P= Topluluk oranını veya tahminini  
q= 1-P’yi 
B= Katlanılabilir hata oranını  
Z= İstenilen güven aralığını ifade etmektedir. 

Buna göre;  
N= 4853 kişi 
P= 0,5 
q= 0,5 
B= 0.05 
Z= 1,96 
 
  4853 (0,5)(0,5)  
n=  -----------------------------------------------  

                       (4853– 1) (0,05)² + (0,5)(0,5)                         
                                       ------------- 
                     (1,96)² 
 n= 376 kişi 

İlgili sağlık kuruluşlarında çalışan personelden 550 kişiye anket formu çoğaltıp 
dağıtılmıştır. Fakat personelin bir kısmına çeşitli nedenlerle ulaşılamamış, bir kısmı ise 
ankete katılmak istemediklerini dile getirmiştir. Anket yapılan 550 kişiden 94’ünün 
anket formundaki cevaplar büyük oranda eksik bırakıldığı için değerlendirilmemiştir. 
Anket değerlendirmesi 456 anket formu üzerinden yapılmıştır.   

VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ 
Anket formu hazırlanmadan önce, bireylere sorulacak sorular belirlenmiş ve konu 

ile ilgili araştırmalar değerlendirilip, uzman görüşleri alınarak anket formu 
hazırlanmıştır. Anket formunda katılımcıların demografik özellikleri yanında çalıştıkları 
kurum hakkındaki bilgilerini ölçecek sorulara da yer verilmiş ve 18 yargı ile çalışma 
şartlarının strese olan etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda deneklere 5’li 
Likert Ölçeğine göre hazırlanan sorular sorulmuştur.  

           Sağlık çalışanlarında iş koşullarına bağlı oluşan stres, çalışanların verdiği 
cevaplar neticesinde belirlenmeye çalışılmıştır. Anket uygulaması sonrasında anket 
formları incelemeye alınmış ve cevaplandırılan anket formları uygun analiz teknikleri 
kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Ankette elde edilen veriler, her soru ve konu alanına göre; frekans, yüzde, toplam 
yüzde, standart sapma değerleri hesaplanarak tablolar halinde gösterilmiştir. Çalışma 
şartlarının strese olan etkileri konusundaki yargıların cinsiyet, medeni durum ve görev 
yapılan kurum açısından farklılıkları t testi yardımıyla analiz edilmiştir. Ayrıca 
katılımcıların yaş ve gelir düzeyleri ile yargılara verilen yanıtlar arasındaki farklılıklar 
da Anova ve Scheffe testi yardımıyla çözümlenmiştir. Ankete konu olan diğer 
değişkenler ile yargılar arasında farklılık bulunamadığından çalışma kapsamında 
değerlendirilmemiştir. Elde edilen bulgular amacına uygun olarak yorumlanmıştır.  
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BULGULAR 

Tablo-1a: Çalışanların Demografik Özellikleri ve Kurum Hakkındaki Bilgileri 
Çalışanların Demografik Özellikleri ve Kurum Hakkındaki Bilgileri F % 

1-5 yıl 274 60,1 
6-10 yıl 64 14,0 
11-15 yıl 58 12,7 
16-20 yıl 38 8,3 

 
 
Görev süresi (demografik) 

21 yıldan fazla 22 4,8 
Memur 37 8,1 
İşçi 57 12,5 
Doktor 112 24,6 
Hemşire 113 24,8 

 
Kurumdaki statü (demografik) 

Diğer (Laborant-Tekniker) 137 30,0 
Severek yapıyorum 329 72,1 
Sevmeden-zoraki çalışıyorum 43 9,4 
İşsizlik korkusundan dolayı çalışıyorum 40 8,8 

 
 
İş ile ilgili duygular 

Diğer 40 8,8 
Evet 153 33,6 
Bir ölçüde 134 29,4 
Hayır 145 31,8 

Çalıştığınız kurumdan 
ayrıldığınızda bir eksiklik ortaya 
çıkacağını düşünüyor musunuz? 

Bilmiyorum 23 5,0 
Evet 136 29,8 
Hayır 127 27,9 

 
Yaptığınız iş sağlığınızı bozuyor 
mu? Kısmen 192 42,1 

Yetersiz maaş ve ücret durumu 200 57,9 
Stresli bir iş olması 103 29,8 

 
İşinizin en elverişsiz üç özelliği 

Hareket sınırlılığı 42 12,3 
Evet 101 22,1 
Hayır 198 43,4 

İşinizi değiştirmeyi düşündüğünüz 
oldu mu? 

Bazen 150 32,9 

Katılımcılar görev süreleri açısından değerlendirildiğinde 1-5 yıl seçeneğinin 
%60,1 ile en yüksek yoğunlukta olduğu görülmektedir. Çalışanların kurumdaki statüleri 
açısından da sırasıyla %30,0 ile diğer (Laborant-Tekniker), %24,8 ile hemşire, %24,6 
ile doktor, %12,5 ile işçi ve %8,1 ile memur olarak belirlenmiştir. 

Katılımcıların kurumları hakkındaki bilgi ve görüşleri de çalışma kapsamında 
değerlendirilmiştir. Buna göre; “çalışanların işleri ile ilgili duyguları” %72,1 oranında 
“severek yapıyorum” seçeneğinde yoğunlaşmış olup en az oranda %8,8 “işsizlik 
korkusundan dolayı çalışıyorum” şeklinde dağılım göstermiştir. “çalıştığınız kurumdan 
ayrıldığınızda bir eksiklik olacağını düşünüyor musunuz?” sorusunda da %33,6 
oranında “evet” seçeneği ön plana çıkarken, %31,8 oranında “hayır” seçeneği tespit 
edilmiştir. Yaptıkları işin sağlıklarını bozduğu düşüncesinde olanların oranı %29,8 iken, 
%42,1’i kısmen bozduğunu düşünmektedir. %27,9’u da işlerinin sağlıklarını bozmadığı 
düşüncesindedir. Çalışanların işleri ile ilgili en elverişsiz üç özellikleri de çalışma 
kapsamında sıralanmış ve en elverişsiz özellik %57,9 ile “yetersiz maaş ve ücret 
durumu” şeklinde belirlenmiştir. Belirtilen özelliği sırasıyla “stresli bir iş olması” 
(%29,8) ve “hareket sınırlılığı” (%12,3) takip etmektedir. Aynı paralelde “işinizi 
değiştirmek istiyor musunuz?” sorusunun oranı da %22,1 ile “evet”, %43,4 ile “hayır” 
ve %32,9 ile “bazen” olarak belirlenmiştir. 
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Tablo-1b: Çalışanların Demografik Özellikleri ve Kurum Hakkındaki Bilgileri 
Çalışanların Demografik  Özellikleri ve Kurum Hakkındaki Bilgileri F % 

Erkek 192 42,1 Cinsiyet 
Kadın 264 57,9 
24’ten küçük 63 13,8 
25-39 310 68,0 

 
Yaş 

40 ve üzeri 83 18,2 
Evli 307 67,3 Medeni durum 
Bekâr 149 32,7 
Yok 100 21,9 
1 99 21,7 
2 114 25,0 

 
Çocuk sayısı 

3 ve daha fazla 35 7,7 
İlköğretim 13 2,9 
Lise 126 27,6 
Ön Lisans 139 30,5 
Lisans 63 13,8 

 
 
Eğitim düzeyi 

Lisansüstü 115 25,2 
500TL ve altı 46 10,1 
501-1000TL 155 34,0 
1001-1500 TL 106 23,2 
1501-2000 TL 81 17,8 

 
 
Gelir seviyeniz 

2001 TL ve üzeri 68 14,9 
Devlet Hastanesi 348 76,3 Görev yaptığınız kurum 
Özel Hastane 108 23,7 

Ankete katılanların demografik özellikleri Tablo-1b kapsamında 
değerlendirilmiştir. Tabloya göre; katılımcıların %57,9’u kadın, %42,1’i erkektir. 
Katılımcıların yaşları en çok (%68,0) 25-39 yaş grubunda yoğunlaşmaktadır. Medeni 
durumları itibariyle %67,3’ü evli, %32,7’si bekârdır. Eğitim düzeyleri açısından ise 
katılımcıların yüzdelik sırası itibariyle %30,5 Ön Lisans, %27,6 Lise, %25,2 Lisansüstü, 
%13,8 Lisans ve %2,9 İlköğretim mezunu oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların gelir 
seviyesi açısından da yarıdan fazlasının %57,2 501-1500TL arasında gelire sahip 
oldukları görülmektedir. Son olarak görev yaptıkları kurumun değerlendirildiği soruya 
ilişkin dağılımlar ise; %76,3 devlet hastanesi, %23,7 özel hastane şeklindedir. 
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Tablo-2: Çalışma Şartlarının Strese Olan Etkisine İlişkin İfadeler 
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İFADELER 
 
Çalıştığım Kurumda; 

f % f % f % f % f % 

O
rt

al
am

a 

St
an

da
rt

 S
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m
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1.Çalışmaların yürütülmesinde ve 
geliştirilmesinde beklenti, görüş ve 
düşüncelerimden 
yararlanılmaktadır. 

100 21,9 122 26,8 62 13,6 130 28,5 41 9,0 2,76 1,31 

2.Çağın gerektirdiği değişimlere 
açık bir yönetim biçimini 
benimsenmiştir.  

48 10,5 94 20,6 95 20,8 170 37,3 47 10,3 3,16 1,18 

3.Görev dağılımları çalışanların 
niteliklerine, yeteneklerine ve 
eğitim durumlarına uygun olarak 
yapılmaktadır. 

100 21,9 128 28,1 67 14,7 123 27,0 37 8,1 2,71 1,29 

4.Kurumumuzun yönetim stratejisi, 
politikası, plan ve hedefleri 
belirlenmiştir. 

39 8,6 81 17,8 94 20,6 197 43,2 44 9,6 3,28 1,12 

5.Ast ve üst kademede çalışanlar 
arasında etkili bir iletişim 
bulunmaktadır. 

73 16,0 115 25,2 85 18,6 142 31,1 41 9,0 2,92 1,24 

6.Çalışanlar haberleşme 
araçlarından 8telefon, faks, internet 
vb.) etkili olarak 
yararlanabilmektedirler. 

56 12,3 78 17,1 41 9,0 211 46,3 70 15,4 3,35 1,27 

7.Bölümler ve personel arasın da 
işbirliği ve güvene dayalı katılım 
sağlanmaktadır. 

60 13,2 101 22,1 93 20,4 157 34,4 44 9,6 3,05 1,21 

8.Fiziksel şartlar (tuvalet, ısınma 
vb.) uygundur. 82 18,0 86 18,9 37 8,1 181 39,7 70 15,4 3,16 1,37 

9.Çalışma ortamı teknik araç-
gereç ve büro malzemeleri 
yönünden yeterlidir. 

49 10,7 94 20,6 64 14,0 189 41,4 60 13,2 3,26 1,23 

10.Sağlık hizmetlerinden öncelikli 
ve yeterli oranda 
yararlanabiliyorum. 

37 8,1 48 10,5 46 10,1 229 50,2 96 21,1 3,66 1,16 

11.Çalışanların ekonomik 
durumlarını yükseltici faaliyet ve 
ödemeler yeterince 
yapılabilmektedir. 

159 34,9 134 29,4 79 17,3 68 14,9 16 3,5 2,23 1,17 

12.Yemek, servis vb. ihtiyaçlar 
yeterli düzeyde karşılanmaktadır. 96 21,1 106 23,2 59 12,9 164 36,0 31 6,8 2,84 1,29 

13.Ödüllendirme ile ilgili mevzuat 
ve standartlar kurum personeline 
tanıtılmakta ve personelce 
bilinmektedir. 

151 33,1 159 34,9 81 17,8 44 9,6 21 4,6 2,18 1,13 

14. Bilgisayar sistemi sık sık 
arızalanmaktadır. 58 12,7 140 30,7 50 11,0 139 30,5 68 14,9 3,04 1,31 

15.Aynı görevi paylaşanlar 
arasında eşit bir görev dağılımı 96 21,1 110 24,1 80 17,5 131 28,7 37 8,1 2,79 1,28 

16.Sağlık açısından temizliğe 
gereken önem verilmektedir. 

48 10,5 81 17,8 74 16,2 170 37,3 83 18,2 3,35 1,25 

17.Huzurlu bir çalışma ortamı 
vardır. 

63 13,8 72 15,8 97 21,3 161 35,3 63 13,8 3,20 1,25 
18.Mesai arkadaşlarımla uyumlu 
bir ekip çalışması içerisindeyim. 31 6,8 36 7,9 60 13,2 224 49,1 105 23,0 3,74 1,10 

 



 
 

C. Tokmak – Ç. Kaplan – F. Türkmen / İşletme Araştırmaları Dergisi 3/1 (2011) 49-68 

 59 

Tablo-2’de katılımcıların çalıştıkları kurumdaki stres durumlarını ölçmek için 
geliştirilmiş yargıların seçeneklere göre dağılımları ile standart sapma ve aritmetik 
ortalama değerleri görülmektedir. Tablo kapsamındaki ifadelerin aritmetik 
ortalamalarından da anlaşılacağı üzere “Mesai arkadaşlarımla uyumlu bir ekip çalışması 
içerisindeyim.” ifadesi katılımcıların en olumlu seçeneği işaretledikleri ifadedir (= 
3,74). Ölçekte yer alan ve katılımcıların en olumsuz görüş bildirdiği ifade ise  =2,18 
ile “Ödüllendirme ile ilgili mevzuat ve standartlar kurum personeline tanıtılmakta ve 
personelce bilinmektedir.” ifadesi olmuştur. Bu durumda çalışanların mesai 
arkadaşlarıyla stres konusunda bir problemleri olmadığı ancak kurum tarafından 
ödüllendirme konusunda gerekli bilgilerin kendilerine verilmediğini söylemek yerinde 
olacaktır. Ayrıca, çalışanların iş koşulları ile ilgili görüşleri genel itibarı ile 
değerlendirildiğinde, orta düzeyde ( =3,03) bir stresle karşı karşıya oldukları 
görülmektedir.  

Tablo-3: Çalışma Şartlarının Strese olan Etkisinin Cinsiyet, Medeni Durum ve 
Görev Yapılan Kurum Açısından Değerlendirilmesi (t-testi) 

 
Değişkenler n Ort. s.s. t Sig (p) 

Erkek  192 3,08 0,70  
Cinsiyet 

Kadın 264 2,99 0,72 
1,32 0,187 

Evli 307 3,06 0,72 Medeni 
Durum 

Bekar 149 2,96 0,69 
1,42 0,160 

Devlet 
Hastanesi 348 2,94 0,67 

Çalışma şartlarının strese olan 
etkileri konusundaki yargılar 

 

Görev 
Yapılan 
Kurum Özel  

Hastane 108 3,33 0,78 
-5,13 0,000 

 
Yukarıdaki tabloda çalışma şartlarının strese olan etkileri konusunda cinsiyet, 

medeni durum ve görev yapılan kurum arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı 
bağımsız örneklemler için t-testi yapılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analiz 
sonucunda katılımcıların cinsiyet (t=1,32;p>0,05) ve medeni durumlarına 
(t=1,42;p>0,05)  göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Ancak çalışanların görev 
yaptıkları kurum ile çalışma şartlarının strese olan etkileri arasında anlamlı bir farklılık 
mevcuttur (t=-5,13;p<0,05). Belirlenen fark aritmetik ortalamalardan da anlaşılacağı 
üzere özel hastane çalışanları çalışma yaşamındaki strese daha az maruz kalırken   
 =3,33, devlet hastanesinde çalışanlar, çalışma şartları ile ilgili olarak daha fazla stres 
yaşamaktadırlar  =2,94. Bu durum özel hastanelerdeki çalışma şartlarının devlet 
hastanelerinden daha iyi olduğu ve çalışanların çalışma şartlarında stres oluşturmadığı 
şeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo-4: Çalışma Şartlarının Strese Olan Etkisinin Yaş ve Gelir Düzeyi Açısından 
Değerlendirilmesi (Anova/Scheffe testi) 

Çalışma şartlarının strese olan etkileri 
konusundaki yargılar n Ort. s.s. F Sig (p) 

Çoklu 
Karşılaştırma 

(Scheffe) 

24 ve aşağısı 63 3,04 0,70 

25-39 310 2,97 0,71 Yaş 

40 ve üzeri 83 3,26 0,71 

5,425 0,005 

 
2-3 
3-2 

0-500TL 46 3,06 0,65 

501-1000 TL 155 3,06 0,70 

1001-1500 TL 106 2,91 0,69 

1501-2000 TL 81 2,87 0,71 

Gelir 
 

2001 TL ve üzeri 68 3,34 0,75 

5,270 0,000 

 
3-5 
4-5 

5-3,4 

(Yaş: 1=”24 ve aşağısı”, 2=”25-39 yaş”, 3=”40 ve üzeri”) 
(Gelir: 1=”0-500TL”, 2=”501-1000 TL”, 3=”1001-1500 TL”, 4=”1501-2000 TL”, 5=”2001 TL ve üzeri”) 

 

Tablo-4’te çalışma şartlarının strese olan etkileri demografik ve kurumsal 
özellikler bazında bağımsız örneklemler için tek-faktörlü varyans analizi (One-Way 
Anova) ile değerlendirilerek, aralarında anlamlı farklılık tespit edilen değişkenler için 
de Scheffe testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda çalışma şartlarının 
strese olan etkileri ile ilgili olarak katılımcıların eğitim durumları (F=;p>0,05), 
kurumdaki görev süreleri (F=;p>0,05), statüleri (F=;p>0,05) ve çocuk sayılarında 
(F=;p>0,05) anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Konuya ilişkin anlamlı farklılıklar 
yaş (F=5,425;p<0,05) ve gelir durumlarına (F=5,270;p<0,05) göre tespit edilmiştir. 
Yaşlara göre belirlenen farklılıklar 25-39 yaş grubu (  =2,97) ile 40 ve üzerinde olan 
yaş gruplar    (  =3,26) arasında bulunmaktadır. Belirlenen farklılıklar paralelinde 25-
39 yaş grubunda olanların çalışma şartlarına ilişkin stres yaşamaları 40 ve üzeri yaş 
grubundakilere göre daha fazladır denebilir. Gelir dağılımları açısından da belirlenen 
farklılıklar; 2001 TL ve üzeri (  =3,34) ile 1001-1500 TL (  =2,91) ve 1501-2000 TL 
(  =2,87) arasındadır. Aritmetik ortalamalar doğrultusunda gelir seviyesi 1001-1500TL 
ve 1501-2000TL arasında olanlar 2000TL ve üzerinde gelire sahip olanlara göre çalışma 
şartlarındaki stres ortamından daha fazla etkilenmektedirler.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Çalışma hayatında strese yol açacak pek çok faktör vardır.  Çalışma koşulları, 

fiziksel çevre koşulları, kurumun yapısı, işin yapılış şekli ya da çalışanın kişilik 
özellikleri gibi faktörler iş yaşamındaki stres kaynakları arasında sayılabilir. Özellikle 
çalışılan kurumun doğal yapısından kaynaklanan stres; çalışanlar için önemli bir sorun 
kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Araştırmaya konu olan sağlık sektörü de doğası gereği strese yol açabilecek 
birçok özelliği içinde barındıran bir sektördür. Anket sonucu elde edilen veriler 
kapsamında çalışma şartları ile ilgili düşüncelerde, cinsiyet ve medeni duruma göre 
farklılık söz konusu değilken (cinsiyet: t=1,32;p>0,05; medeni durum: t=1,42;p>0,05) 
görev yapılan kurumla ilgili farklılıklar bulunmuştur (t=-5,13;p<0,05). Belirlenen 
farklılık paralelinde devlet hastanesinde çalışanların özel hastanelerde çalışanlara oranla 
çalışma şartlarından daha fazla oranda strese maruz kaldıklarını göstermektedir. 
Araştırma kapsamında çalışma şartları sebebiyle strese neden olan unsurlar yaş ve gelir 
olarak da karşımıza çıkmaktadır. Belirlenen farklılıklar 40 yaş ve üzerinde olanların 25-
39 yaş grubundakilere göre daha az stres içinde oldukları yönündedir. Gelir açısından da 
2001TL ve üzerinde gelire sahip olanların 1001TL ve 2000TL arasında gelire sahip 
olanlara göre daha az stres içinde olmaları şeklindedir. Bu sonuçlar doğrultusunda 
araştırma kapsamında kişilerin yaşı ve gelir durumları arttıkça daha az stres içinde 
olduklarını söylemek mümkündür.  

Çalışma yaşamında çalışanların verimini artırmak ve onları motive etmek için 
çeşitli özendiriciler kullanmak gerektiği bir gerçektir. Ödül ve ücret gibi özendiriciler, 
çalışanların stres düzeyini belirleyen önemli konular olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Anket sonucunda yapılan değerlendirmeler, çalışanların ücret yönünden tatmin 
edildiklerinde işlerinden memnuniyetlerinin arttığı, şikâyetlerinde ise azalma olduğu 
görülmektedir. Ödül konusunun ise, etkin olarak kullanılmadığı ve bunun çalışanlarca 
olumsuz olarak algılandığı görülmektedir. 

Stresle mücadele etmenin önemli bir adımı, stresin kaynaklarını tespit etmektir. 
Kaynaklar fark edilmeyince etkili bir şekilde stresi kontrol altına almak mümkün 
değildir. Kontrol altına alınmayan stres kronik hale gelir. Bunun sonucunda hem 
çalışanlar hem de kurum ciddi bir şekilde zarar görür. Bütün bunların önüne geçebilmek 
için kurumun çalışanları ile iyi bir iletişim halinde bulunması ve başarılı bir iletişim 
sisteminin kurulması gereklidir. Öncelikli olarak kurumdan kaynaklı stres faktörleri 
gözden geçirilmeli ve ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. Bazen basit tedbirler bazen de 
daha fazla kurum ya da devletle iş birliğini gerektiren çalışmalar yapılarak çağımızın 
önemli bir sorunu olan stresle mücadele edilmelidir. Bireysel ve örgütsel stratejiler, iş 
stresinin azaltılması ve kronikleşmemesi yönünde katkılar sağlaması açısından oldukça 
önemlidir. 

İş hayatında stres oluşturan faktörlerin tümünü ortadan kaldırabilmek mümkün 
değildir. Çünkü bireyin kişiliği, stresten etkilenme düzeyinin farklılığına yol 
açabilmekte ve herkesin aynı stres faktöründen aynı şekilde etkilenmesi söz konusu 
olamamaktadır. Bu nedenle tümüyle ortadan kaldırmak yerine stresin azaltılması için 
örgüt yönetimlerine büyük görevler düşmektedir. Bazı kaynaklar çalışanın verimi için 
makul bir iş stresinin gerekliliğini de iddia etmektedir(Uçar, 2010). Burada bahsedilen 
stres daha çok kişilerin motive olmasına yetecek şekildedir. Aksi takdirde literatürde 
bahsedilen rahatsızlıkların yaşanması söz konusudur. Bu araştırmada, özellikle kamu 
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sektöründe çalışan sağlık görevlilerinin yaşadığı stresin fazla olması dikkate değerdir. 
Kamu kurumunda yöneticilik yapan sağlık çalışanlarının bu hususu dikkate alarak, 
stresi azaltıcı önlemler almaları önerilebilir. Diğer taraftan, yaş bakımından daha genç 
olan çalışanlarda stresin yüksek çıkmasının nedenleri irdelenerek, stres azaltıcı 
tedbirlerin alınması kurum yöneticilerine önerilebilir.  
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Introduction 
Institutional development is an affair which should be dealt with by activating all 

the components of the organization and by taking the requirements of time, science and 
technology into consideration. It is not possible for all profit making or non-profit 
organizations to survive without having an aim to develop. Hospitals, village clinics and 
medical establishments also aim to develop. If these establishments cannot fulfill their 
aim, they turn into establishments that cannot furnish enough service for present 
demands. The fundamental component that provides development is the human factor 
namely human capital that is called employees. A great many of enterprises may not 
take the state of the employees into consideration while performing physical growth. 
However, the stress which is faced at workplace can also cause employee’s self-
actualization effort to disappear besides affecting the motivation in a negative way. 

While the conditions faced in the establishments can be a source of motivation 
from time to time, they can also transform into the cause of the stress themselves. Thus 
the organization executives have to consider the job conditions (spiritual and material). 
The medical establishments in Turkey have many problems related to employees and 
executives due to their structure (a great number of patients, deficient employees, 
deficiencies in physical space). These problems complicate the job conditions and can 
be the cause of stress. Among the employees of medical establishments especially for 
nurses and doctors, the disagreeable behavior of the patients because of the troubles 
they experienced can easily become a cause of the stress since they deal with the 
patients directly (Laal and Aliramaie, 2010: 169). It is getting difficult for the 
individuals under stress to be successful and happy. According to a research on student 
stress, it is seen that the students under stress become unsuccessful and it causes 
negative output (Conner vd., 2009: 54). To know the stress that might influence the 
organizational success directly, to have information about its indication and method; are 
considerably important in terms of minimizing the negative outputs caused by stress. 

The Concept of Stress, Its Indications and Stress Giving Components 
As employees of private or public institutions, it is an unavoidable fact for 

individuals to meet stress. As a word from Latin origin, stress is used in physics and 
engineering sciences before being used to explain the related state of human beings and 
the other living creatures. The concept of stress is used in two different meanings. The 
first one tells about a fact that the balance is destabilized according to the factors and 
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conditions that a human being or another organism is under danger. The second one is 
wide enough to cover all the factors (emotional tensions, internal and external conflicts, 
trauma, environmental factors etc.) that might destabilize the organism’s balance 
(Ertekin, 1993). Stress as a word covers the meanings of clenching, squeezing, 
pressurizing, attaching and overwhelming. Stress is a power that raises tension. When 
this power is applied on an object, it causes the deformation of the object. In such a case 
the external stimulus in question is an external factor (Stora, 1992). The first scientist to 
define stress with its known meaning is Hans Selye. He defines stress as the differences 
in the organism which are results of internal and external factors in his work published 
in 1950 (Ozdevecioglu vd. 2003:131). Stress can also be defined as non original 
physical and chemical reactions (Alzaeem vd. 2010:240) that the organism gives 
depending on some factors (stress giving factors). Stress can also arise because of the 
person himself (psychology) in addition to the external (sociological, environmental) 
reasons (Sharma vd. 2010:349). The individuals who are under pressure and who can 
not reflect their original behavior and attitudes towards their job might get an idea that 
their workplace is stressful. However, another individual can work with less stress in the 
same workplace thanks to their personal characteristics. For most people original 
lifestyle is the reason for original behavior, original personality and psychological 
comfort. The life of people who are constantly influenced by their environment, who 
display behavior required by the environment and who do not have an original 
personality can be rather stressful. Stress is the difficulties and tensions resulting from 
physical, mental and emotional pressures (Altuntas, 2003). It is also possible to define 
as “non special reaction to impact over the individual”. The meaning of the concept of 
“non special reaction” which is used to explain stress is that the organism does not give 
the same reactions in certain circumstances (Guler vd. 2001). Although the factors that 
constitute stress might be material and spiritual, it is observed that especially higher 
level stress leads to physical and psychological results for individuals (Varlow vd., 
2009:30). Stress-related problems, either physical or psychological, reduce motivation.  

Job conditions, reasons concerning the family and environmental factors can be 
thought as stress giving factors. However it is particularly useful to mention stress 
giving factors related to job conditions. Ertekin (1993) stated about job conditions that 
the factors such as heavy work, long work hours, high and hard working tempo, 
monotony, lack of confidence and work place are crucial. Admi and Moshe-Eilon 
(2010) stated work load, role conflict, role ambiguity, lack of social support are stress 
givers particularly for nurses. On the other hand, there are also a certain number of 
factors caused by the nature of job and work place (Ozdevecioglu vd. 2003:131). 

It cannot be expected from an employee whose health is under physical and 
spiritual danger to be useful for the organization. This kind of troubles faced by the 
employees cause organizational problems in time and the concept of organizational 
stress comes up. The indications of organizational stress are: increase in number of 
complaints and fights, disorders of work harmony, ignorance of rules, decrease in 
productivity etc. (Tarhan, 2002: 20). Fighting against individual and organizational 
stress is a requirement of modern management conception. Therefore it is appropriate to 
mention the ways of handling stress. 
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Ways of Handling Stress 
The ones who realize individual stress try to solve it. Among these efforts 

negative behavior such as alcohol, cigarette, drug that are known as negative ways of 
handling are examples which are not advised for individual and organizational terms. 
On the other hand, spiritual and religious activities, social and physical activities, 
professional consultation committees are known as positive ways of handling (Curling 
and Simmons, 2010). First of all, knowing the stress giving factors well is one of the 
components that will be made use of in coping with this problem. Sometimes the 
executive of the organization or way of managing are the main source of stress. For 
instance, according to a research that is applied on employees of a petrochemical firm in 
Iran, stress on employees has increased a lot after the firm was privatizated (Aghaei vd., 
2010). 

If the components that compose stress (Stress Givers) are to be assessed (Baltas 
and Baltas, 2004: 59; Yılmaz and Ekici, 2006:32): 

 Those are caused by the physical environment: air pollution, noise, crowd, 
radiation, temperature, dust, coldness etc. 

 Those are caused by work or being busy issues: hard work, night work, piece 
production, overloading, performing an easy job under timing pressure, jobs that require 
great responsibility with difficulties of decision making, jobs that do not allow any 
contribution, boring jobs, deficiency of job safety, atmosphere of the organization etc. 

 Those are caused by psychosocial features: It is possible to explain social stress 
faced during human life as daily stress, developmental stress and stress that is at the 
same level with vital crisis. 

It is certain that the matters which are mentioned above will have different effect 
on individuals. Since personal features of people are very different from each other, 
although mentioned stress givers cause stress for a person, they may not cause stress for 
another. On the other hand, environmental features, growing environment, features 
concerning the family are also really effective in perceiving problems as stress giving 
factors. Family, being mother and father can sometimes stressful as they are roles that 
require crucial responsibility (Wheatley and Wille, 2009:121). On the contrary, the roles 
that the family chooses for their children can be heavier than the children can bear and 
that results in the children’s growing up as stressful individuals. Strengthening personal 
features, atmosphere of tolerance, having a conscious circle play an important role in 
coping with stress. According to a research on nurses (Laal and Aliramaie, 2010), 70% 
of the participants are on intermediate or decent level in handling stress. In this research 
it is revealed that the factors affecting nurses’ handling stress in a positive way are age, 
job experience and workplace.  

Another important way of handling stress is social support. Social support can be 
used as a vehicle of organizational stress management. Friendship and attachment circle 
leaning against self-sacrifice which is developed either in environment or workplace 
increases employees’ spiritual power. Social support is defined as “the satisfaction of 
the basic needs of individual which take place in the hierarchy of needs such as 
belonging, love, esteem and self-actualization as a result of the interaction with other 
individuals” (Ekinci and Ekici, 2003:110). It is easier for individuals to cope with a 
problem that they share with their friends and circle. The executive who want to apply 
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social support as a method in the organization have to constitute professional support 
groups and guidance committees. 

Stress also affects the establishments in terms of finance by decreasing employee 
performance. For instance, In the United States of America the cost of stress in 
economy is calculated as 150 billion dollars and it is determined that 75-80% of work 
accidents are resulted from stress (Yılmaz and Ekici, 2003:2). Stress is a case that has 
an impact on individuals and it affects their behavior, efficiency, social and 
psychological relationships in a negative way (Yuksel, 2002:174). Organization 
executives have to develop vehicles to cope with stress by taking individual and 
organizational stress into consideration. 

The Aim and Method of the Research 
There are a great many factors causing stress. In this research, the stress caused by 

job conditions which is one of these factors is discussed. In this context the aim of this 
research is to introduce medical employees’ ideas and perceptions related to the stress 
caused by job conditions. In this research, questionnaire and field survey methods are 
used and the theoretical substructure is formed by scanning the literature. 

The Result and Suggestions 
There are quite a few factors giving way to stress in business life. The factors such 

as job conditions, physical environment conditions, the structure of the establishment, 
way of performing or employee’s personal features can be considered as the sources of 
stress in business life. Especially the stress caused by the natural structure of the 
establishment is a crucial source of stress. 

The subject of the research healthcare sector has lots of features that can cause 
stress due to its nature. Within the context of the data obtained from the result of the 
questionnaire; while there is no difference in opinions about working hours by 
considering gender and marital status (gender: t=1,32;p>0,05;marital status: 
t=1,42;p>0,05), there are differences in opinions about the establishment worked for 
(t=-5,13;p<0,05). In parallel with determined differences, employees working for public 
hospitals are subject to more stress because of working hours when compared with 
employees working for private hospitals. As part of the research, age and income are 
also factors causing stress because of working hours. Determined differences show that 
the employees who are at or above 40 are less stressful than the ones who are between 
25 and 39. Also in terms of income, the ones who have an income of 2001TL or more 
are less stressful when compared with the ones who have an income of between 1001TL 
and 2000TL. In the light of these results, it is possible to state that as the age and 
income of individuals rise, they are less stressful. 

It is a fact that using incentives to increase employees’ efficiency and to motivate 
them is a must in business life. Award and reward that are important incentives for 
employees are crucial subjects which determine the stress level of employees. The 
evaluations of the questionnaire results show that when employees are satisfied with 
rewards, there is an increase in their job satisfaction and there is a decrease in their 
complaints. It is seen that award is not used effectively and it is perceived negatively by 
employees. 

A crucial step in handling stress is identifying the sources of stress. It is not 
possible to get stress under control effectively without identifying the sources. Stress 
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that is not controlled becomes chronic. As a result both employees and establishment 
suffer seriously. In order to prevent all these, the establishment has to be well connected 
with employees. First of all, establishment-related stress factors have to revised and 
eliminated. Stress which is a crucial problem of our age should be struggled sometimes 
by taking simple measures and sometimes by co-operating with more establishments 
and governments. Individual and organizational strategies are considerably important 
thanks to the contributions they supplied in decreasing work stress and preventing it 
from becoming chronic.  

In business life it is not possible to eliminate all the stress giving factors since the 
personality of individual causes differences in the level of being affected by stress and 
there is no such a fact that everybody will be affected in the same way by the same 
stress factor. Thus organization managements have a great task of decreasing stress 
rather than eliminating it completely. Some resources claim the necessity of stress to a 
certain degree for the efficiency of employees (Ucar, 2010). Stress mentioned here is 
enough to motivate individuals. Otherwise experiencing the troubles mentioned in the 
literature is unavoidable. In this research, it is notable that the stress experienced by 
medical employees working for public sectors is high. It can be advised that the 
executives of public medical establishments should take measures for decreasing stress 
by taking this matter into consideration. On the other hand, it can be advised executives 
to take stress decreasing measures by considering the reasons of younger employees’ 
having higher stress level at length. 
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Özet 
Bilindiği gibi hizmet kavramı soyut bir kavram olup,  soyut oluşu hizmetlerin 

depolanmasını ve stoklanmasını engelleyerek, ilgili zaman diliminde kullanılmayan 
hizmetlerin daha sonraki bir zamanda kullanılmasını olanaksız kılmaktadır. İşte 
hastanelerde ortaya çıkan ve soyut bir kavram olan hizmetlerin yerine getirilmesi için 
katlanılan hizmet üretim maliyetlerinin stok olarak değerlendirilip 
değerlendirilmeyeceği bir tartışma konusudur. Hastanelerde ortaya çıkan hizmet üretim 
maliyetlerinin stoklanması konusunda Tek Düzen Muhasebe Sistemi ile Türkiye 
Muhasebe Standartları arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmada, bu 
farklılıkları ortaya koymak amacıyla, hizmet stoklarına ilişkin olarak TMS 2’nin 
üzerinde durulmuş olup, bu standardın hastane işletmelerinde uygulanmasına yol 
gösterilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca İMKB’ye tabi tek hastane işletmesi olan Acıbadem 
Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin finansal tablolarından yola çıkarak hastane 
işletmelerinde hizmet stoklarının muhasebeleştirilmesine ilişkin bir örnek verilmiştir. 
Çalışmanın sonucunda, TMS 2’nin uygulanmasıyla beraber dönemsellik kavramına da 
uygunluk sağlanaraktan mevcut uygulamaya göre daha doğru sonuçlar verdiği 
görülmüştür.  

Anahtar kelimeler: TMS 2 Stoklar Standardı, Hizmet Üretim Maliyeti, Hizmet 
Stokları. 

Abstract 
As known, service is an intangible concept. This prevents services to be stored 

and makes them impossible to be used in another time in the future. Thus, it is a matter 
of discussion to suppose the services (which occur in the hospitals as an intangible 
concept) as inventory. There are some differences between Turkish uniform accounting 
system and Turkish accounting standards in stockpiling the service producing costs in 
hospitals. In this study, especially Turkish Accounting Standard-2 Inventories is 
considered regarding service inventories in order to emphasise the differences and 
guiding to apply this standard towards hospitals is aimed. Furthermore, a sample is 
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issued in booking the service inventories in hospitals by using financials of Acıbadem 
Health Services CO. as the unique hospital written in İstanbul Stock Exchange.  At the 
end of the study, more truthful results has been inspected by applying Turkish 
Accounting Standard-2 instead of current application by compliying with the matching 
principle as well.   

Keywords: Turkish Accounting Standard-2 Inventories, Service Producing Cost, Service 
Inventory. 

GİRİŞ 
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hizmet sektörü hızlı bir 

şekilde büyümüştür. Bu büyüme sağlık sektörüne de yansımış ve sağlık sektörünün 
hizmet sektörü içindeki payı da artmıştır.  

Diğer hizmet işletmelerinde olduğu gibi, hizmet sektörü içinde önemli bir paya 
sahip olan hastane işletmelerinde de sunulan hizmetlerin depolanması ve stoklanması 
olanaksızdır. Bu nedenle, hastanelerde ortaya çıkan hizmet üretim maliyetlerinin stok 
olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği bir tartışma konusudur. Mevcut 
uygulamamız olan Tek Düzen Muhasebe Sistemi ile Muhasebe Standartları arasında 
birçok hususta olduğu gibi, hizmet işletmelerinde ortaya çıkan hizmet üretim 
maliyetlerinin stoklanması hususunda da farklılıklar bulunmaktadır. TDMS’ne göre, 
soyut bir kavram olan hizmetlerin stoklanması olanaksızken, TMS 2’ye göre ise bazı 
durumlarda hizmetlerin stoklanması mümkündür.  

Bu çalışmada, bir hizmet işletmesi olarak hastanelerde hizmet üretim 
maliyetlerinin stok maliyeti olarak TMS 2’ye göre muhasebeleştirilmesi, TDMS 
uygulaması ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nda işlem gören ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca yayımlanan 
Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun 
finansal raporlama yapmak zorunda olan tek hastane işletmesi olan Acıbadem Sağlık 
Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin finansal tablolarından yola çıkarak hastane 
işletmelerinde hizmet stoklarının muhasebeleştirilmesine ilişkin bir örnek verilmiştir.  

1. Hastane İşletmelerinde Hizmet Üretim Maliyetleri  
Bir işletmenin, üretim faaliyetini gerçekleştirmek için tükettiği varlık ve 

hizmetlerin parasal karşılığı üretim maliyeti olarak ifade edilir (Karakaya, 2007, s. 57). 
Üretim maliyetini oluşturan unsurları farklı açılardan sınıflandırmak mümkündür. Bu 
sınıflandırmalardan birisi “çeşit açısından” sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmada, 
TDMS’ne göre gider çeşitlerinin ana bölümlenmesi; ilk madde ve malzeme giderleri, 
işçi ücret ve giderleri, memur ücret ve giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, 
çeşitli giderler, vergi, resim ve harçlar, amortisman ve tükenme payları ve finansman 
giderleri şeklindedir. 

Üretim maliyeti unsurlarını bir başka açıdan sınıflandırma ise “ürünlere (çıktılara) 
yüklenme açısından” sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmada üretim maliyeti unsurları, 
direkt ve endirekt olarak ayrılmakta olup, direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt 
işçilik giderleri ve genel üretim giderleri olarak üç grupta toplanmaktadır. Bir hizmet 
işletmesi olan hastanelerde bu giderlerin tamamı 740 Hizmet Üretim Maliyeti 
Hesabı’nda izlenmektedir.  
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Hastanelerde direkt ilk madde ve malzeme giderleri grubuna, belli bir hastanın 
tedavisi ve bakımı amacıyla kullanılan ve hangi hastaya ne kadar kullanıldığı kolaylıkla 
tespit edilebilen, enjektör, ilaç, protez, kan, serum, röntgen filmi gibi tıbbi malzemeler 
girmektedir. Hastanelerde DİG (direkt işçilik) grubuna, hastayla ilgili teşhis, tedavi ve 
rehabilitasyon hizmetlerini yerine getiren ve dağıtım anahtarına ihtiyaç duyulmadan 
hastayla doğrudan ilişkisi kurulabilen personel giderleri girmektedir. Yani 
hastanelerdeki işgücünün direkt ölçülebilmesi şartıyla doktor, hemşire, diyetisyen gibi 
sağlık personelinin maliyetleri bu gruba girmektedir. Hastanelerde genel üretim 
giderleri’ne ise, endirekt malzeme giderleri (yardımcı malzeme ve işletme malzemeleri), 
endirekt personel giderleri, elektrik, su, gaz, haberleşme giderleri gibi Dışarıdan 
Sağlanan Fayda ve Hizmetler, sigorta, kira giderleri gibi Çeşitli Giderler, Vergi, Resim 
ve Harçlar, Amortisman ve Tükenme Payları, Finansman Giderleri ve ikinci dağıtım 
aşamasında yardımcı hizmet gider yerlerinden gelen giderler girmektedir. 

2. Hastane İşletmelerinde Hizmet Üretim Maliyeti Olarak Stoklar  
Hastane işletmelerinde hizmet üretim maliyetlerinin stok olarak değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği hususunda TDMS ve Türkiye Muhasebe Standartları arasında 
farklılıklar sözkonusudur. Aşağıda bu farklılıklara değinilmiş ve hastane işletmelerinde 
stok maliyetleri hem TDMS açısından hem de TMS 2 açısından değerlendirilmiştir.  

2.1. Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre, Hastane İşletmelerinde Hizmet 
Üretim Maliyetleri 

Bu kısımda, hastane işletmelerinde hizmet üretim maliyetlerinin stok olarak 
değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususuna TDMS açısından bakılmıştır. 

TDMS’ne göre üretim işletmelerinde, üretim süreci devam eden yarı mamullerin 
ve üretimi tamamlanıp da satışa hazır hale gelmiş olan mamullerin maliyetleri 
aktifleştirilerek stok maliyetleri olarak bilançoda yer alır. O dönem içinde satılan 
mamullerin olması durumunda da, satılan kısma ait maliyet, stoklardan çıkarılarak, 
satılan malın maliyeti hesabına aktırılarak giderleştirilir (Güngörmüş ve Boyar, 2008, s. 
133). 

Hizmet işletmelerinde ise hizmetlerin soyut oluşu hizmetlerin depolanmasını ve 
stoklanmasını engelleyerek, ilgili zaman diliminde kullanılmayan hizmetlerin daha 
sonraki bir zamanda kullanılmasını olanaksız kılmaktadır. Bu yüzden TDMS’nde 
hizmet stok maliyeti diye bir kavram sözkonusu olmamıştır. TDMS’nde hizmet 
işletmelerinde, dönem boyunca ortaya çıkan hizmet üretimi ile ilgili maliyetler 740 
Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı’nda toplanır ve dönem boyunca ortaya çıkan bu 
maliyetler dönem sonunda hasılatın tahsilatına veya tahakkukuna bakmadan doğrudan 
622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı’na aktarılır.  

Bir hizmet işletmesi olan hastanelerde de, tedavi sürecinin tamamlanıp 
tamamlanmadığına veya hastanın taburcu olup olmadığına bakılmaksızın, dönem 
boyunca üretilen hizmetler için yapılan giderler tahakkuk ettikçe 740 Hizmet Üretim 
Maliyeti Hesabı’nda izlenir. Dönem sonunda da hâsılatın tahsilâtına veya tahakkukuna 
bakmadan doğrudan 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına aktarılır. Dönem sonunda 
740 Hizmet Üretim Maliyeti ve 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı karşılıklı 
olarak kapatılırken, 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı 
Hesabına aktarılarak kapatılır. 

TDMS’ne göre muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır. 
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                                    ../../.. 

        740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ               

                                 İLGİLİ VARLIK VE KAYNAK HESAPLARI      

Gider Çeşidi (Borçlu) 

 0.İlk Madde ve Malzeme Giderleri      

740.00.010 Tıbbi Sarf Mlz. Giderleri  

  740.00.013 Yardımcı Mlz. Giderleri   

 01.Personel Giderleri       

01.100 Doktor Ücret ve Giderleri   

 01.400 Endirekt Personel Giderleri   

03.Dışarıdan Sağ. Fayda ve Hizm.      

03.300 Elektrik, Su, Gaz Giderleri   

 03.400 Bakım, Onarım Giderleri   

 03.600 Haberleşme Giderleri   

04. Çeşitli Giderler        

04.02 Sigorta Giderleri    

06 Amort ve Tük. Payları       

 06.01. Maddi Duran Varlık Amort. Gid. 

………………………..   

Gider Yeri (Borçlu) 

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği 

100.02 Ortopedi Kliniği 

………………………..   

                                       31/12./.. 

   622 SATILAN HİZMET MALİYETİ              

   741 HÜM YANSITMA HS.       

 Gider Yeri (Borçlu)  

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri    

100.01 Dahiliye Kliniği  

100.02 Ortopedi Kliniği 

………………………..   

Gider Yeri (Alacaklı) 

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği  

100.02 Ortopedi Kliniği 

………………………..  

            ../../.. 
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          31/12./.. 

741 HÜM YANSITMA HS.    

    740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ    

 Gider Yeri (Borçlu)  

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

                100.01 Dahiliye Kliniği   

100.02 Ortopedi Kliniği 

………………………..   

Gider Çeşidi (Alacaklı) 

 0.İlk Madde ve Malzeme Giderleri      

740.00.010 Tıbbi Sarf Mlz. Giderleri  

  740.00.013 Yardımcı Mlz. Giderleri   

 01.Personel Giderleri       

01.100 Doktor Ücret ve Giderleri   

 01.400 Endirekt Personel Giderleri   

03.Dışarıdan Sağ. Fayda ve Hizm.      

03.300 Elektrik, Su, Gaz Giderleri   

 03.400 Bakım, Onarım Giderleri   

 03.600 Haberleşme Giderleri  

04. Çeşitli Giderler        

04.02 Sigorta Giderleri     

06 Amort ve Tük. Payları       

 06.01. Maddi Duran Varlık Amort. Gid.  

………………………..  

                      Gider Yeri (Alacaklı)  

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

                100.01 Dahiliye Kliniği  

100.02 Ortopedi Kliniği 

 ………………………..                                                         

    31/12./.. 

               690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI      

   622 SATILAN HİZMET MALİYETİ     

 Gider Yeri (Alacaklı)  

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği  

100.02 Ortopedi Kliniği 

………………………..  
            ../../.. 



 
 

S. Çil Koçyiğit / İşletme Araştırmaları Dergisi 3/1 (2011) 69-88 

 74

2.2. TMS 2 Stoklar Standardı’na Göre, Hastane İşletmelerinde Stok 
Maliyetleri  

Yukarıda anlatılan ve TDMS’nin yaklaşımı olan, hizmet işletmelerinde, dönem 
boyunca ortaya çıkan hizmet üretimi ile ilgili maliyetlerin 740 Hizmet Üretim Maliyeti 
Hesabı’nda toplanıp, dönem sonunda hasılâtın gerçekleşip gerçekleşmemesine 
bakmadan doğrudan 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı’na aktarılması, gelir tablosu 
ilkelerinden “belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan 
satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır” ilkesine aykırılık teşkil etmektedir 
(Coşkun ve Göngörmüş, 2009, s. 32). Bu aykırılık, TMS 2’nin uygulanması ile 
giderilebilir.  

TMS 2 madde 19’a göre, “verilen hizmetlerle ilgili hasılâtın mali tablolara gelir 
olarak yansıtılamadığı durumlarda ilgili giderler stok hesabına yansıtılır. Hizmet sunan 
işletmelerde stokların maliyeti, esas olarak, kontrol işlemlerini yürüten personel dahil 
olmak üzere, hizmetin sunulmasında doğrudan görev alan personelin işçilik ücretleri ve 
diğer maliyetleri ile bunlarla ilişkili olabilecek genel giderleri içerir. Satış ve genel 
yönetim ile ilgili personelin işçilik ücretleri ve bunlarla ilgili diğer giderleri, hizmetin 
maliyetine dahil edilmez. Bu giderler, gerçekleştiği dönemde gider olarak mali 
tablolara alınır. Hizmet sunan bir işletmenin stoklarının maliyeti, kar marjını veya 
işletmeler tarafından fiyatlara dahil edilen üretimle ilgili olmayan maliyetleri içermez. 
(m.19) 

TMS 2 m.19, hizmetle ilgili hasılâtın mali tablolara gelir olarak yansıtılmadığı 
durumlarda, hizmet maliyetinin de yansıtılmaması gereğinden hareketle, hizmet 
maliyetlerinin stoklanması gerektiğini ifade etmektedir (Karakaya, 2007, s. 124). 
Dolayısıyla gelir yaratan hizmet üretim maliyetlerinden, dönem içinde hasılâtı 
gerçekleşen hizmetlerle ilgili maliyetler 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına 
aktarılmalı, verilen hizmetlerin tamamlanması bir sonraki döneme kalan ve hizmetle 
ilgili hasılâtı mali tablolara gelir olarak yansıtılamayan hizmet üretim maliyetleri ise 
dönem sonunda 622 nolu hesap yerine ilgili stok hesabına yansıtılmalıdır. Daha sonraki 
dönemlerde hasılât mali tablolara yansıtılınca ilgili stok hesabından 622 no’lu hesaba 
aktarma işlemi yapılmalıdır. 

TMS 2 Stoklar Standardı’nda, hizmet maliyetinin hasılâtla eşleştirilmesi esas 
alınmış olup, hizmetin tamamlanmadığı veya tamamlandığı halde henüz satışının 
yapılmadığı durumlarda, dönem sonunda hizmet maliyetinin stoklanması gerektiği ifade 
edilmektedir (Akbulut Özerhan ve Yanık, 2010, s.146). 

Hastanelerde klinik ve yoğun bakımlarda sunulan tedavi ve bakım hizmetleri uzun 
bir süreç gerektirmektedir. Bu nedenle dönem sonunda, hastanelerin klinik ve yoğun 
bakım ünitelerinde henüz hizmet süreci tamamlanmamış hastalar bulunur.  Dönem 
sonunda hizmet süreci devam eden bu hastalara sunulan hizmetlerle ilgili maliyetler, 
tedavi sürecinin başlamasından itibaren ortaya çıkmakta ve kayıt altına alınmaktadır. 
Ancak bu hastalara sunulan hizmetlere ilişkin hasılâtın tam olarak belirlenebilmesi ve 
kaydının yapılabilmesi için, tedavi sürecinin tamamlanması gerekir (Coşkun ve 
Güngörmüş, 2009, s. 30). TMS 2 m. 19 gereği, hastanelerde gelir yaratan hizmet üretim 
maliyetlerinden, dönem içinde hasılâtı gerçekleşen hizmetlerle ilgili maliyetler 622 
Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı’na aktarılmalı,  tedavisi devam eden ve hasılâtı 
gerçekleşmemiş hastalara sunulan hizmetlerle ilgili maliyetler ise stok hesabına 
yansıtılmalıdır. 
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TDMS’nde hizmet üretim maliyetleri stoklanamadığı için, hesap planında da 
böyle bir hesaba yer verilmemiştir. TMS 2’nin uygulanmaya başlamasıyla beraber 
hizmet üretim maliyetlerinin stoklanabileceği bir “hizmet stoku” hesabına ihtiyaç 
duyulacaktır. Bu amaçla, Akdoğan ve Sevilengül (2007) tarafından, henüz 
tamamlanmamış, devam eden hizmet üretimleri için yapılan giderlerin izlenmesinde 154 
“Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri Hesabı”nın, üretimi tamamlanmış ancak 
henüz hasılâtı doğmamış stok niteliğindeki hizmet üretim maliyetlerinin izlenmesinde 
ise 155 “Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri Hesabı”nın kullanılması önerilmektedir. 
Hastanelerde üretimi tamamlanarak satış için bekletilen hizmetler sözkonusu 
olamayacağı için 155 nolu hesabın kullanılması uygun değildir. Dolayısıyla 
hastanelerde tedavisi devam eden ve hasılâtı gerçekleşmemiş hastalara sunulan 
hizmetlerle ilgili maliyetlerin 154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri Hesabı’nda 
izlenmesi mümkündür. 

Bu anlatılanlara göre; TMS 2’ye göre muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi 
olacaktır. 

Tedavi sürecinin başlamasından itibaren dönem boyunca ortaya çıkan giderler 
mevcut sistemde olduğu gibi 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı’nda izlenir.  

           ../../.. 

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ               
  İLGİLİ VARLIK VE KAYNAK HESAPLARI              

 Gider Çeşidi (Borçlu) 

 0.İlk Madde ve Malzeme Giderleri      

740.00.010 Tıbbi Sarf Mlz. Giderleri  

  740.00.013 Yardımcı Mlz. Giderleri  

 01.Personel Giderleri       

01.100 Doktor Ücret ve Giderleri   

 01.400 Endirekt Personel Giderleri   

03.Dışarıdan Sağ. Fayda ve Hizm.      

03.300 Elektrik, Su, Gaz Giderleri   

 03.400 Bakım, Onarım Giderleri   

 03.600 Haberleşme Giderleri   

04. Çeşitli Giderler        

04.02 Sigorta Giderleri     

06 Amort ve Tük. Payları       

 06.01. Maddi Duran Varlık Amort. Gid.  

………………………..  

 Gider Yeri (Borçlu) 

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği  

100.02 Ortopedi Kliniği 

………………………..  

            ../../.. 
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TDMS’nde hizmet üretimiyle ilgili giderlerin tamamı, dönem sonunda 741 
Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı aracılığıyla 622 Satılan Hizmet Maliyeti 
Hesabı’na devredilmekteyken, TMS 2 m. 19 gereği, gelir yaratan hizmet üretim 
maliyetlerinden, dönem içinde hasılâtı gerçekleşen hizmetlerle ilgili maliyetler 622 
Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı’na aktarılmalı,  tedavisi devam eden ve hasılâtı mali 
tabloya gelir olarak yansıtılamayan hastalara sunulan hizmetlerle ilgili maliyetler ise 
622 nolu hesap yerine stok hesabına yansıtılmalı ve bilançoda hizmet stoku olarak yer 
almalıdır.  

Maliyetlerin önce varlıklaştırılıp, sonra faydası tükendikçe gidere dönüşmesi 
prensibince, öncelikle 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabındaki tutarın tamamı, 741 
HÜM Yansıtma Hesabı aracılığıyla bir hizmet stoku hesabına alınması, daha sonra 
Hizmet Üretim Maliyetlerinin tükenen kısmının 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına 
aktarılması daha uygun bir yaklaşım olacaktır.(Güngörmüş ve Boyar, 2008, s. 3).  

Dolayısıyla öncelikle katlanılan Hizmet Üretim Maliyetlerinin tamamı, 741 HÜM 
Yansıtma Hs. aracılığıyla bir varlık (stok) hesabı olarak “154 Tamamlanmamış Hizmet 
Maliyeti Hesabı”1na alınmalıdır.  
                              31/12./.. 

154 TAMAMLANMAMIŞ HİZMET MALİYETİ      

   741  HÜM YANSITMA HS.        

Gider Yeri (Borçlu)  

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği  

100.02 Ortopedi Kliniği 

………………………..   

Gider Yeri (Alacaklı) 

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği   

100.02 Ortopedi Kliniği 

………………………..  

     ../../.. 

 Gelir yaratan hizmet üretim maliyetlerinden, dönem içinde hasılâtı gerçekleşen 
hizmetlerle ilgili maliyetler 622 Satılan Hizmet Maliyeti hesabına aktarılmalı, tedavisi 
devam eden ve hasılâtı mali tabloya gelir olarak yansıtılamayan hastalara sunulan 
hizmetlerle ilgili maliyetler ise 622 nolu hesap yerine bilançoda hizmet stoku olarak yer 
almaya devam etmelidir.  

                                                
1 Akdoğan ve Sevilengül (2007, s. 182), henüz tamamlanmamış üretimi devam eden 
hizmetler için ortaya çıkan giderlerin izlenmesinde, ihtiyaç duyulan hizmet stok 
maliyeti hesabı için 154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri Hesabını önerdiğinden, 
bu çalışma boyunca gerekli duyulan hizmet stok maliyeti hesabı için bu hesap isminin 
kullanılması tercih edilmiştir.   
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                              31/12./..                          

 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ              

  154 TAMAMLANMAMIŞ HİZMET MALİYETİ    

 Gider Yeri (Borçlu)  

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği   

100.02 Ortopedi Kliniği 
………………………..  

Gider Yeri (Alacaklı) 

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği  

100.02 Ortopedi Kliniği 
………………………..   

            

Dönem sonunda Tek Düzen Muhasebe Sisteminde olduğu gibi, 740 ve 741 no’lu 
hesap karşılıklı olarak kapatılır.  
        31/12./..                          

 741 HÜM YANSITMA HS.          

    740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ       

 Gider Yeri (Borçlu)  

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği    

100.02 Ortopedi Kliniği 
………………………..  

 Gider Çeşidi (Alacaklı) 

 0.İlk Madde ve Malzeme Giderleri     

740.00.010 Tıbbi Sarf Mlz. Giderleri  

  740.00.013 Yardımcı Mlz. Giderleri  

 01.Personel Giderleri      

01.100 Doktor Ücret ve Giderleri   

 01.400 Endirekt Personel Giderleri   

03.Dışarıdan Sağ. Fayda ve Hizm.      

03.300 Elektrik, Su, Gaz Giderleri   

 03.400 Bakım, Onarım Giderleri   

 03.600 Haberleşme Giderleri   

04. Çeşitli Giderler       

04.02 Sigorta Giderleri     

06 Amort ve Tük. Payları       

 06.01. Maddi Duran Varlık Amort. Gid.  
………………………..  

Gider Yeri (Alacaklı)  

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği  

100.02 Ortopedi Kliniği 
………………………..    
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Dönem sonunda 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı da 690 Dönem Karı veya 
Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır. 
                31/12./..        

690  DÖNEM KARI VEYA ZARARI      

  622 SATILAN HİZMET MALİYETİ     

 Gider Yeri (Alacaklı)  

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği  

100.02 Ortopedi Kliniği 

………………………..     

        
 Daha sonraki dönemlerde sözkonusu hastalara ilişkin tedavi ve bakım hizmeti 

tamamlanıp hasılâtın mali tablolara yansıtılması durumunda da ilgili stok hebasından 
622 nolu hesaba aktarma işlemi yapılmalıdır. 

                              ../../.. 

              622 SATILAN HİZMET MALİYETİ              

  154 TAMAMLANMAMIŞ HİZMET MALİYETİ    

 Gider Yeri (Borçlu)  

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği   

100.02 Ortopedi Kliniği 

………………………..  

Gider Yeri (Alacaklı) 

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği  

100.02 Ortopedi Kliniği 

………………………..   

    ../../.. 

 3. Örnek Uygulama 
Borsaya dahil olan şirketlerin ulusal ve uluslararası düzeyde yatırımcıları 

aydınlatma görevi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin uluslararası 
muhasebe standartlarına uygun finansal tablo hazırlamalarını ve sunmalarını sağlamak 
zorundadır. Bu nedenle SPK, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği (Seri: XI, No: 29)’u yayımlamıştır.  Bu tebliğ madde 5’e göre, finansal 
tabloların hazırlanmasında, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası 
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygularlar ve finansal tabloların Avrupa 
Birliği tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS’lere göre hazırlandığı hususuna 
dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, 
TMSK’ca yayımlanan TMS/TFRS esas alınır. Dolayısıyla İMKB’ de işlem gören 
şirketler, yayınlanmış olan bu standartlara uygun finansal raporlama yapmak 
zorundadırlar.  
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İMKB’de işlem gören ve SPK’nın yayınlamış olduğu bu standartlara uygun 

finansal raporlama yapmak zorunda olan şirketlere baktığımızda hastane işletmesi 

olarak sadece Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’yi görmekteyiz.Aşağıda 

İMKB’ye tabi tek hastane işletmesi olan Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret 

A.Ş.’nin finansal tablolarından yola çıkarak hastane işletmelerinde hizmet stoklarının 

muhasebeleştirilmesine ilişkin bir örnek verilmiştir. 

 

Öncelikle Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin 31.12.2008 tarihli 

konsolide bilançosu ve 01.01.-31.12.2008 hesap dönemine ilişkin konsolide gelir 

tablosu verilmiştir. Bu işletmenin finansal tablo dipnotlarından stokların detayına 

bakıldığında, stokların “ilk madde ve malzeme” ve “diğer stoklar”dan oluştuğu ve 

hizmet stoklarına ilişkin bir hesap olmadığı görülmektedir. Buradan yola çıkarak, bu 

dönem sonu itibariyle tedavisi devam eden ve verilen hizmetlerin tamamlanması bir 

sonraki döneme kalan hastaların olmadığı yani  hasılâtı mali tablolara gelir olarak 

yansıtılamayan Hizmet Üretim Maliyeti’nin olmadığı, dönem içinde yapılan hizmetlerle 

ilgili hasılatların tamamının gerçekleştiği ve Hizmet Üretim Maliyetlerinin tamamının 

622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı’na aktarıldığı sonucuna varılmıştır. 
 

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.  

BİLANÇO (YTL) 
     Bağımsız Denetim'den 

Geçmiş 
(XI-29 KONSOLİDE)  

 31.12.2008 
VARLIKLAR  
Dönen Varlıklar 90.889.197  
   Nakit ve Nakit Benzerleri 22.428.443  
   Finansal Yatırımlar 0  
   Ticari Alacaklar 34.380.841  
   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0  
   Diğer Alacaklar 2.853.286  
   Stoklar 8.047.355  
   Canlı Varlıklar 0  
   Diğer Dönen Varlıklar 23.179.272  
   (Ara Toplam) 90.889.197  
   Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0  
Duran Varlıklar 474.087.810  
   Ticari Alacaklar 0  
   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0  
   Diğer Alacaklar 147.285  
   Finansal Yatırımlar 0  
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   Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0  
   Canlı Varlıklar 0  
   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0  
   Maddi Duran Varlıklar 432.461.018  
   Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.906.894  
   Şerefiye 13.536.171  
   Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.802.386  
   Diğer Duran Varlıklar 23.234.056  
TOPLAM VARLIKLAR 564.977.007  
  
KAYNAKLAR  
Kısa Vadeli Yükümlülükler 100.401.677  
   Finansal Borçlar 23.087.632  
   Diğer Finansal Yükümlülükler 0  
   Ticari Borçlar 56.165.793  
   Diğer Borçlar 2.428.961  
   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0  
   Devlet Teşvik ve Yardımları 0  
   Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 702.834  
   Borç Karşılıkları 6.631.487  
   Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.384.970  
   (Ara toplam) 100.401.677  
   Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülük 0  
Uzun Vadeli Yükümlülükler 347.313.294  
   Finansal Borçlar 331.809.401  
   Diğer Finansal Yükümlülükler 0  
   Ticari Borçlar 8.400.070  
   Diğer Borçlar 0  
   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0  
   Devlet Teşvik ve Yardımları 0  
   Borç Karşılıkları 0  
   Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 6.171.278  
   Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 910.007  
   Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 22.538  
ÖZKAYNAKLAR 117.262.036  
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 101.915.377  
   Ödenmiş Sermaye 100.000.000  
   Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0  
   Hisse Senedi İhraç Primleri 0  
   Değer Artış Fonları 0  
   Yabancı Para Çevrim Farkları 0  
   Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.031.160  
   Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 30.501.469  
   Net Dönem Karı/Zararı (34.617.252) 
Azınlık Payları 15.346.659  
TOPLAM KAYNAKLAR 564.977.007  

 

13 no’lu dipnot: Stoklar  

Stoklar      31.12.2008 
 İlk madde ve malzeme 8.043.009 
Diğer stoklar 4.346 

Toplam 8.047.355 
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ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.  

GELİR TABLOSU (YTL) 
     Bağımsız Denetim'den 

Geçmiş 
(XI-29 KONSOLİDE) 

 

 01.01.2008-  
31.12.2008 

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER  
Satış Gelirleri 427.995.411  
Satışların Maliyeti (-) (356.106.297) 
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 71.889.114  
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0  
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0  
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 71.889.114  
BRÜT KAR/ZARAR  
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (13.596.431) 
Genel Yönetim Giderleri (-) (31.709.371) 
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0  
Diğer Faaliyet Gelirleri 2.754.596  
Diğer Faaliyet Giderleri (-) (2.560.309) 
FAALİYET KARI/ZARARI 26.777.599  
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki 
Paylar 0  

(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 15.226.404  
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) (78.455.980) 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ 
KARI/ZARARI (36.451.977) 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (566.196) 
- Dönem Vergi Gelir/Gideri (399.890) 
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri (166.306) 
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI (37.018.173) 
DURDURULAN FAALİYETLER 0  
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 0  
DÖNEM KARI/ZARARI (37.018.173) 
Dönem  Kar/Zararının Dağılımı  
Azınlık Payları (2.400.921) 
Ana Ortaklık Payları (34.617.252) 
Hisse Başına Kazanç (346,17) 
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0  
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (346,17) 
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0  

Yukarıda bilanço ve gelir tablosu verilen Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret 
A.Ş.’nin dahiliye kliniğinde bu dönem sonu itibariyle tedavisi devam eden ve verilen 
hizmetlerin tamamlanması bir sonraki döneme kalan hastaların olduğunu varsayarsak, 
muhasebe kayıtları ve bunların finansal tablolara yansıması tamamen farklılaşacaktır. 
Örneğin, dahiliye kliniğinde tedavi ve bakım hizmeti dönem sonu itibariyle devam eden 
ve hasılatı mali tablolara gelir olarak yansıtılamayan hastalara sunulan hizmetlerle ilgili 
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100.000.000 TL’lik Hizmet Üretim Maliyetinin olduğu varsayımı altında muhasebe 
kayıtları şu şekilde olacaktır. 

Maliyetlerin önce varlıklaştırılıp, sonra faydası tükendikçe gidere dönüşmesi 
prensibince, öncelikle katlanılan Hizmet Üretim Maliyetlerinin tamamı, 741 HÜM 
Yansıtma Hs. aracılığıyla bir varlık (stok) hesabı olarak “154 Tamamlanmamış Hizmet 
Maliyeti” Hesabı’na alınacaktır.  
                              31/12./.. 

154 TAMAMLANMAMIŞ HİZMET MALİYETİ   356.106.297 

  741  HÜM YANSITMA HS.              356.106.297 

Gider Yeri (Borçlu)  

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği  

100.02 Ortopedi Kliniği 
………………………..   

Gider Yeri (Alacaklı) 

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği   

100.02 Ortopedi Kliniği 
………………………..  

           ../../.. 

 Gelir yaratan hizmet üretim maliyetlerinden, dönem içinde hasılatı gerçekleşen 
hizmetlerle ilgili maliyetler 622 Satılan Hizmet Maliyeti hesabına aktarılıp, tedavisi 
devam eden ve hasılatı mali tabloya gelir olarak yansıtılamayan hastalara sunulan 
hizmetlerle ilgili maliyetler ise 622 nolu hesap yerine bilançoda hizmet stoku olarak yer 
almaya devam edeceğinden, dahiliye kliniğinde tedavi ve bakım hizmeti dönem sonu 
itibariyle devam eden ve hasılatı mali tablolara gelir olarak yansıtılamayan hastalara 
sunulan hizmetlerle ilgili  100.000.000 TL’lik Hizmet Üretim Maliyeti bilançoda hizmet 
stoku hesabında yer almaya devam edecektir. Dolayısıyla o dönem katlanılan Hizmet 
Üretim Maliyetlerinin 356.106.297-100.000.000=256.106.297 TL’lik kısmı ise Satılan 
Hizmet Maliyeti Hesabı olarak Gelir Tablosu’na yansıyacaktır. 
                                 31/12./..                          

622 SATILAN HİZMET MALİYETİ              256.106.297  

 154 TAMAMLANMAMIŞ HİZMET MALİYETİ                 256.106.297 

 Gider Yeri (Borçlu)  

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği   

100.02 Ortopedi Kliniği 
………………………..  

Gider Yeri (Alacaklı) 

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği  

100.02 Ortopedi Kliniği 
………………………..   

           ../../.. 
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 Yukarıda yer alan varsayımlar sonucu 31.12.2008 tarihli bilançoda stokların 
görünümü ise şu şekilde olacaktır. 

      31.12.2008 
 İlk madde ve malzeme 8.043.009 
Diğer stoklar 4.346 

 Tamamlanmamış Hizmet     
 Maliyetleri 100.000.000 
Toplam 108.047.355 

 

Dönem sonunda Tek Düzen Muhasebe Sisteminde olduğu gibi, 740 Hizmet 
Üretim Maliyeti ve 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı karşılıklı olarak 
kapatılır.  
            31/12./..     

741 HÜM YANSITMA HS.      356.106.297 

    740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                   356.106.297 

 Gider Yeri (Borçlu)  

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği    

100.02 Ortopedi Kliniği 
………………………..  

 Gider Çeşidi (Alacaklı) 

 0.İlk Madde ve Malzeme Giderleri     

740.00.010 Tıbbi Sarf Mlz. Giderleri  

  740.00.013 Yardımcı Mlz. Giderleri  

 01.Personel Giderleri      

01.100 Doktor Ücret ve Giderleri   

 01.400 Endirekt Personel Giderleri   

03.Dışarıdan Sağ. Fayda ve Hizm.      

03.300 Elektrik, Su, Gaz Giderleri   

 03.400 Bakım, Onarım Giderleri   

 03.600 Haberleşme Giderleri   

04. Çeşitli Giderler       

04.02 Sigorta Giderleri     

06 Amort ve Tük. Payları       

 06.01. Maddi Duran Varlık Amort. Gid.  

………………………..   

Gider Yeri (Alacaklı)  

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği  

100.02 Ortopedi Kliniği 
………………………..  

           ../../..  
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Dönem sonunda 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı da 690 Dönem Karı veya 
Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır. 
                                     31/12/..                          

 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI             256.106.297   

  622 SATILAN HİZMET MALİYETİ                            256.106.297 

Gider Yeri (Alacaklı)  

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği  

100.02 Ortopedi Kliniği 

………………………..    

             ../../.. 

     
Daha sonraki dönemlerde sözkonusu hastalara ilişkin tedavi ve bakım hizmeti 

tamamlanıp hasılâtın mali tablolara yansıtılması durumunda da ilgili stok hebasından 
622 nolu hesaba aktarma işlemi yapılmalıdır. 

                                     .            ./../.. 

          622 SATILAN HİZMET MALİYETİ              

  154 TAMAMLANMAMIŞ HİZMET MALİYETİ    

 Gider Yeri (Borçlu)  

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği   

Gider Yeri (Alacaklı) 

100 Tıbbi Hizmetler Merkezleri     

100.01 Dahiliye Kliniği   

              ../../.. 

  
Sonuç itibariyle; yukarıdaki varsayımlar dikkate alınarak; 

 
TDMS’ne göre muhasebeleştirme yapılmış olsaydı; dönem boyunca üretilen 

hizmetler için yapılan giderler tahakkuk ettikçe 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı’nda 
izlenecek ve dönem sonunda tedavi sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığına veya 
hastanın taburcu olup olmadığına bakılmaksızın doğrudan 622 Satılan Hizmet Maliyeti 
Hesabı’na aktarılacaktı. Dolayısıyla, dönem sonunda dönem boyunca verilen hizmet 
sunumlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan 356.106.297 TL Hizmet Üretim Maliyeti, Satılan 
Hizmet Maliyeti olarak Gelir Tablosuna yansıtılmasına rağmen, bu hizmetlerle ilgili 
gelir kaydının yapılması için tahsilatın beklenmesi, dönemsellik kavramına aykırılık 
yaratacaktı. 

 



 
 

S. Çil Koçyiğit / İşletme Araştırmaları Dergisi 3/1 (2011) 69-88 

 85

TMS 2’ye göre muhasebeleştirmede ise; dönem sonlarında tedavi ve bakım 
hizmet süreci devam eden hastalara sunulan hizmetlerle ilgili hasılât, işlemin raporlama 
dönemi sonu itibariyle mali tablolara yansıtılmadığından, o dönem itibariyle katlanılan 
Hizmet Üretim Maliyetlerinin 100.000.000 TL’lik kısmı dönem sonunda bilançoda 
stoklar arasında gösterilecektir. O dönem boyunca katlanılan Hizmet Üretim 
Maliyetlerinin 356.106.297-100.000.000=256.106.297 TL’lik kısmı ise Satılan Hizmet 
Maliyeti Hesabı olarak Gelir Tablosu’na yansıyacaktır. Dolayısıyla bu işlemlerden 
ötürü dönem sonu itibariyle, bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için 
yapılan satışların maliyetleri ve giderleri ile karşılaştırılmış olacağından dönemsellik 
kavramına da uygun hareket edilmiş olacaktır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Hastanelerde ortaya çıkan hizmet üretim maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde 

TDMS ve TMS 2 Stoklar Standardı arasında farklılıklar bulunmaktadır. 
TDMS’nde hizmet stok maliyeti diye bir kavram sözkonusu değilken, TMS 2’de 

ise bunun aksine, verilen hizmetlerin tamamlanması bir sonraki döneme kalan ve 
hizmetle ilgili hasılâtı mali tablolara gelir olarak yansıtılamayan hizmet üretim 
maliyetlerinin dönem sonunda bilançoda stoklar arasında gösterilmesi istenmektedir. 
Bir hizmet işletmesi olan hastanelerde de, durum bu şekilde olup, dönem sonlarında 
tedavi ve bakım hizmet süreci devam eden hastalara sunulan hizmetlerle ilgili hasılât, 
hizmetlerin sunulduğu dönemlerde mali tablolara gelir olarak yansıtılmadığında, 
katlanılan hizmet üretim maliyetleri dönem sonunda bilançoda stoklar arasında 
gösterilecektir. 

Sonuç olarak TDMS ve TMS 2 arasındaki bu farklılaşmalar, dönem sonucunu da 
etkileyecektir. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, hastane işletmelerinde TMS 2’nin 
uygulanmasıyla beraber, dönem sonu itibariyle, bir dönemin satışları ve gelirleri bunları 
elde etmek için yapılan satışların maliyetleri ve giderleri ile karşılaştırılmış olacağından, 
dönemsellik kavramına da uygun hareket edilmiş olacağı muhakkaktır.  
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Extensive Summary 
 

As known, service is an intangible concept. This prevents services to be stored 
and makes them impossible to be used in another time in the future. Thus, it is a matter 
of discussion to suppose the services (which occur in the hospitals as an intangible 
concept) as inventory. There are some differences between Turkish Uniform 
Accounting System and Turkish Accounting Standards in stockpiling the service 
producing costs in hospitals. 

It is possible to stockpiling the intangible services in some cases in Turkish 
Accounting Standard-2 whereas it is not in Turkish Uniform Accounting System. As per 
our current application Turkish Accounting Standard-2, the costs appearing in a term 
regarding service producing are accumulated in 740-Service Producing Cost Account 
and written off directly just after being transferred towards 622-Cost of Services Sold 
Account. 

On the contrary in Turkish Accounting Standard-2, among the whole producing 
costs those generate revenue in the hospitals, only the costs regarding the services 
whose revenue is realised within the term are to be transferred to 622-Cost of Services 
Sold Account while the remaining costs related to services whose revenue is not 
recognized yet should be reflected to inventory account. Therefore, due to the principle 
of “capitilization of costs first and then make them turn into expense”, the whole 
amount in the 740-Service Producing Cost Account should be sent to a service 
inventory account through 741-Service Producing Cost Reflection Account and 
afterwards, only the costs regarding the services whose revenue is realised within the 
term are to be transferred to 622-Cost of Services Sold Account. The remaining costs 
related to services given to the patients still under cure and whose revenue is not 
recognized yet should go on being in the balance sheet as service inventory instead of 
being under the number 622-Cost of Services Sold Account. Once the related revenue is 
recognized within the following terms for the patients whose cures are completed, the 
costs should be transferred towards number 622-Cost of Services Sold Account from 
aforesaid inventory account in the balance sheet. 

Under this study, accounting of service producing costs in the hospitals being a 
service enterprise in Turkish Accounting Standard-2 was explained by comparing to 
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Turkish Uniform Accounting System application. Furthermore, an example has been 
given by using financials of Acıbadem Health Services Co. which is the unique hospital 
written in Istanbul Stock Exchange and have to issue its own financials according to 
Turkish Accounting Standards/ Turkish Financial Reporting Standards. 

At the end of the study, by Turkish Accounting Standards-2 application, it has 
been realised that more truthful results has been obtained comparing to current 
application since the sales and revenues of a specific term is compared to costs and 
expenses made for those sales, by that way, matching principle is also provided. 
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                                                     Özet 
Bu çalışmada, örgütsel özdeşleşme kavramının örgütsel bağlılıkla biçimlenmesi 

araştırılmıştır. Yazında, söz konusu iki kavramın “aynı” kavramlar ve “farklı” 
kavramlar olduğuna yönelik tartışmalar sürmektedir. Bu çalışma ise “özdeşleşme ve 
bağlılık kavramlarının farklı kavramlar oldukları” ve “bağlılığın özdeşleşmenin öncülü 
olduğu” görüşünü benimsemektedir. Bu bakış açısıyla çalışmanın problem cümlesi, 
“örgütsel bağlılık örgütsel özdeşleşmesinin belirleyicisi midir?” ve temel hipotezi de 
“örgütsel bağlılık örgütsel özdeşleşmenin güçlü bir belirleyicisidir” şeklinde 
belirlenmiştir. Türkçe yazında, iki kavram arasında belirleyiciliği araştıran ve bunların 
birbirlerinden farklı olduklarını kabul eden araştırma bulgularını içeren yeterli sayıda 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda, bu çalışmanın faydalı olacağı ve yazını 
genişleteceği düşünülmektedir. 

Çalışmanın evrenini; Malatya ve Tunceli’de faaliyet gösteren özel eğitim 
kurumlarında görev yapan 232 öğretmen ve yönetici oluşturmaktadır. Çalışmanın 
örneklemi ise 135 öğretmen ve yöneticiden oluşmaktadır. Araştırma verilerinin 
toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Temel hipotezi test etmek ve araştırma 
sorularına cevap verebilmek için “one sample t”, “korelasyon”, “çoklu regresyon”, 
“independent samples t” ve “one way anova testlerinden yararlanılmıştır. 

Katılımcıların özdeşleşme düzeyleri yüksek bulunmuştur. Bağlılığın boyutları 
olan duygusal bağlılık ve normatif bağlılık ortalamaları yüksek iken devam bağlılığı 
ortalamaları orta düzeydedir. Regresyon modelinin anlamlı olduğu görülmüş ve temel 
hipotezin kabul edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Özdeşleşme ve bağlılık 
değerlerinin demografik özelliklere göre incelenmesi sonucunda kısmen yazınla uyumlu 
kısmen yazınla uyumsuz bulgulara da erişilmiştir. Bu durumun, iki kavram arasındaki 
teorik karmaşanın ölçeklere de yansımasından kaynaklanıyor olabileceği düşünülmek- 
tedir. 
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Bağlılık, Öğretmenler, Özel 
Eğitim Kurumları 
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Abstract 
This study examined the shaping of organizational identification concept by 

organizational commitment. Discussion continues within the literature on whether these 
are “different” or “the same” concepts.  The present study was conducted in the light 
of the approach that “Identification and commitment are two different concepts and 
commitment is a predecessor of identification.” From this point of view, the problem 
statement of this study was defined as “Is organizational commitment a determiner of 
organizational identification?” and the main hypothesis was “organizational 
commitment is a strong determiner of organizational identification”. The Turkish 
literature lacks a sufficient number of studies analyzing “determiner” relationship 
between these two concepts and investigating whether these are two different concepts. 
Therefore, this study is thought to contribute to expanding the related literature.  

The study population comprised 232 teachers and administrators employed in 
private education institutions operating in the Malatya and Tunceli Provinces of 
Turkey. The study sample consists of the 135 teachers and administrator. A 
questionnaire was used as the data collection tool. To test the main hypothesis and 
answer the study questions, “single sample t-test”, “correlation test”, “multiple 
regression test”, “independent samples t-test” and “one-way ANOVA” were conducted. 

Identification levels of participants were found to be high. Mean affective 
commitment and normative commitment scores –two dimensions of commitment- among 
participants were found to be high while their continuance commitment scores were 
found to be at medium level. The regression model was found to be meaningful and the 
main hypothesis was suggested to be valid. Examination of identification and 
commitment values on the basis of demographic characteristics produced findings 
partially complying with the literature. This may have resulted from a reflection of 
theoretic confusion between these two concepts in the scales.  
Key Words: Organizational identification, organizational commitment, teachers, 
private education institutions 

 

GİRİŞ  
Türkiye’de aktif nüfusun yaklaşık % 43’ü*, AB üyesi ülkelerde aktif nüfusun 

yaklaşık % 66’sı** ve Dünya genelinde ise aktif nüfusun yaklaşık % 61’i*** istihdam 
edilmektedir. Dolayısıyla, bir iş yerinde çalışmaktadır. Bu insanlar yaşamları boyunca 
ortalama 20 ile 30 yıllarını ve haftada ortalama 40 saatlerini işyerlerinde geçirmektedir. 
Bu kadar uzun süre çalışma hayatında olan bireylerin örgütsel davranışları çok 
önemlidir. Milyarlarca insanın davranışları, çalıştıkları kurumları doğrudan 
etkilemektedir. Bu nedenle yazına bakıldığında çalışanların örgütsel davranışlarını 
inceleyen çok sayıda çalışmanın yer aldığı görülmektedir. 

Küreselleşme süreci içinde, ulusal ya da uluslararası birleşmelerin, satın 
almaların, stratejik ittifakların çoğalması, sanal organizasyonlarının yaygınlaşması gibi 
hızla değişen örgütsel çevrede organizasyonlar ve onların çalışanları ile aralarındaki 

                                                
* 31.12.2009 itibarıyla TÜİK verisidir. TÜİK’in 2010 yılı öngörüsü ise % 45’dir. 
** http://www.develi.bel.tr/app/index.php?option=com_content&task=view&id=959&Itemid=1, 01.12.2010 
*** 31.12.2008 itibarıyla ILO verisidir. http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09332/09332(2010-January).pdf 
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ilişkiler çok daha önemli bir hale gelmiştir. Bugün örgütler, çalışanlarından işyerlerinde 
istikrarlı şekilde uzun süre çalışmaları, bağlılık ve sadakat duygusu ile hareket etmeleri 
yönünde davranışlar sergilemelerini hatta çalıştıkları örgütü ile bireysel kimliklerini 
özdeşleştirmelerini beklemektedir. Başka bir deyişle bireyler örgütlerle aidiyet 
ihtiyacını gidermek ve belirsizliği azaltmak için özdeşleşirler. Örgütler ise üye 
özdeşleşmesini güçlendirmek ister, çünkü özdeşleşmenin çalışanların performansları 
üzerinde olumlu etki yapacağına inanırlar (Tüzün & Çağlar, 2008:1011-1027). 

Örgütleriyle özdeşleşen çalışanlar, kendi istekleriyle örgütlerini destekleyici 
davranışlara yönelecek ve örgüt yararına gönüllü olarak daha fazla çaba sarf 
edeceklerdir (Boen ve diğerleri, 2006:547-560). Çalışanların örgütle özdeşleşmeleri, 
yaptıkları işin onlar için daha anlamlı olmasını sağlamakta ve böylece onları daha fazla 
motive etmektedir. Özdeşleşmenin sonuçları sadece ekonomik verimliliği artırmaz. 
Aynı zamanda bireylerin duygusal olarak da kendilerini mutlu hissetmelerini  sağlar 
(Mael & Ashfort, 2001:197-222).  

İnsanlar, örgütlerin davranış tarzlarını benimsiyorlarsa yani kendilerini örgüte 
bağlı hissediyorlarsa özdeşleşme var demektir. Özdeşleşme, bir bakıma çekicilik 
oluşturduğu için bireylere hoşnutluk vermektedir. Ancak, bu çekiciliğin kolayca 
kaybolabilir olduğu açıktır. Kaybolmadan korunabilmesi ise bireyin kendisini örgüte 
bağlı hissetmesi ile mümkün olabilir. Çünkü bağlılık, sahibine sorumluluk 
yüklemektedir. Bağlılık ne kadar güçlü ise özdeşleşme de o kadar güçlüdür (Balay, 
2000:100). Ait olma yani bağlanma duygusu özdeşleşme için öncül işlev üstlenmekte ve 
bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır (Benkhoff, 1997: 114-131).  

Örgütsel özdeşleşme, organizasyona üye olarak bağlanan bireyin, üyeliğinden 
kaynaklanan kendi düşünceleriyle ilgili kişisel bakış açısıdır. Bir başka ifade ile kişinin 
kendisini örgütle birlikte algılaması diğer bir ifadeyle örgüte bağlılık hissetmesi ve 
örgütün başarısını ve başarısızlığını kendisininmiş gibi görmesidir. Bu durumda, 
örgütsel bağlılığın örgütsel özdeşleşmenin ön belirleyicilerinden biri olduğu söylenebilir 
(O’Reilly & Chatman, 1986:492-499). 

Yukarıda ifade edilen görüşlerin ışığında bu çalışmada; örgütsel özdeşleşme 
kavramının öncüllerinden biri olan örgütsel bağlılıkla biçimlenmesi araştırılmaktadır. 
Bu bakış açısıyla çalışmanın problem cümlesi, “örgütsel bağlılık örgütsel 
özdeşleşmesinin belirleyicisi midir?” şeklinde belirlenmiştir. Dolayısıyla temel hipotez 
“örgütsel bağlılık örgütsel özdeşleşmenin güçlü bir belirleyicisidir” şeklindedir.  

Bu doğrultuda, öğretmelerin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılık düzeylerini 
tespit etmek, bağlılığın özdeşleşme üzerindeki biçimleyiciliğini ortaya koyabilmek ve 
hem özdeşleşme hem de bağlılık algılamalarının demografik özelliklerine göre farklı 
olup olmadığını öğrenebilmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, öncelikle örgütsel 
özdeşleşme kavramı ele alınmıştır. Daha sonra örgütsel bağlılık kavramından söz 
edilmiştir. Akabinde, özdeşleşmenin bağlılık ile biçimlenmesinden bahsedilerek 
konunun kavramsal çerçevesi ortaya koyulmuştur. Çalışmanın araştırma kısmında; 
Malatya ve Tunceli’de faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarında görev yapan toplam 
135 öğretmen ve yöneticiden toplanan veriler ile hipotezler test edilmiştir. 
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ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME KAVRAMI 
Örgütsel özdeşleşme ile ilgili ilk model, March ve Simon tarafından 1958’de 

geliştirmiş olmasına rağmen sonraki yirmi yıl süresince bu konuyla ilgili çok az şey 
yazılmıştır. 1970’lerde Porter ve arkadaşları, tekrar bu kavramın gelişmesinin adımlarını 
atmışlardır. Özellikle 1980’lerden sonra örgütsel davranış, sosyal psikoloji ve iletişim 
bilim dallarında örgütsel özdeşleşme kavramını farklı bakış açılarıyla ele alan pek çok 
çalışma yapılmıştır (Riketta, 2005; De Cremer, 2002; Wiesenfeld ve diğerleri, 1998; 
Walumbwa ve diğerleri, 2010; Webber, 2011; Carmon ve diğerleri, 2010). 

 Örgütsel özdeşleşme kavramının farklı tanımları yapılmış olmasına rağmen bu 
tanımların çoğunda örgütsel özdeşleşmenin “bilişsel bir yapılanma olarak, örgüt ile 
bireyin değerlerinin uyuşması veya bireyin örgütün bir parçası olma ya da kendini 
örgütle aynı/ait hissetmesi (Ashforth & Mael, 1989:34)” şeklinde tanımlanmaktadır. 
Örgütsel özdeşleşme; “örgütün amaçlarıyla bireyin amaçlarının giderek daha fazla 
bütünleşmesi ve uyumlaşması süreci” olarak da ifade edilmiştir (Asforth & Mael, 
1989:23). Başka bir ifade ile bireyler, örgütle özdeşleştiklerinde bir bakıma kendilerini 
örgütle kişileştirmektedirler (Mael & Ashfort, 1995:309-333). 

 Diğer yandan, örgütsel özdeşleşme, çoğu zaman örgütsel bağlılık kavramının 
yerine kullanılmaktadır. Bazı yazarlar özdeşleşmeyi, bağlılığın bir unsuru olarak 
değerlendirirken bazı yazarlar ise aynı anlama geldiklerini düşünmektedirler. Riketta 
(2005:358-384), duygusal bağlılık ve örgütsel özdeşleşme arasında kavramsal bir 
ilişkinin olduğunu ve uygulamada görülen karışıklıkların bu nedenle yaşandığını iddia 
etmektedir. Epitropaki & Martin (2005:571) ise aslında bağlılıkta örgütsel değerleri, 
inançları “kabullenme” var iken özdeşleşmede bu değer ve inançları kabullenmenin de 
ötesinde “sahiplenme” ve “paylaşmanın” söz konusu olduğunu belirtmektedir.  

İlk olarak Kelman (1958), daha sonra O-Reilly ve Chatman (1986), örgütsel 
özdeşleşmeyi duygusal-motivasyonel bir terim olarak ele almışlardır. Örgütüyle 
özdeşleşen bireyin, hissel olarak o örgütte olmaktan mutlu ve tatmin olduğunu, ayrıca 
uzun süre orada çalışma arzusunda oldukları gibi kavramın duygusal yönüne 
odaklanmışlardır (Riketta, 2005:360).  

Örgütsel özdeşleşme kavramı ile ilgili olarak genel kabul görmüş olan yorum, 
örgütsel özdeşleşmenin bilişsel, duygusal ve davranışsal unsurlardan oluşmuş olmasıdır. 
Örgüt üyesi, kendini tanımlamada örgütü ne kadar çok kullanırsa, özdeşleşme duygusu 
o ölçüde güçlüdür ve örgüt içinde bilişsel, duygusal ve davranışsal anlamda kuşatılmış 
demektir (Tüzün & Çağlar, 2008:1016). 

Daha sonraki çalışmalara bakıldığında örgütsel özdeşleşmenin sosyal kimlik 
teorisi çerçevesinde açıklanmaya çalışıldığı görülmektedir (Van Dick, 2001:265-283). 
Sosyal kimlik teorisi bireyin niçin ve nasıl bir iş kimliği yarattığını açıklamaya 
çalışmaktadır (Walsh & Gordon, 2008:48). 

Bu teori; bireyin üyesi olduğu sosyal grupların, bireyin duygu, düşünce ve 
davranışlarını belirlemede önemli bir etkisi olduğunu öne sürer, kısaca sosyal kimliğin 
bireyin ait olduğu gruplara bağlı olarak geliştiğini öngörmektedir (Tajfel, 1982:1-39). 
Bir kişinin bulunduğu grup içerisinde o grubun özelliklerinin, tutum ve davranışlarının, 
kendisinin sahip olduğu tutum ve davranışlarına ne ölçüde uyum sağladığını 
açıklanmasına yöneliktir (Yuki, 2003:167-170). Bireyler bulundukları toplum içinde 
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sosyal kimliklerini oluştururken grubu karakterize eden ve diğer gruplardan ayıran 
inanç, his, tavır, davranış gibi özelliklerden etkilenmektedir. 

Sosyal kimlik teorisi, örgütsel özdeşleşmenin hem bilişsel hem de duygusal 
unsurları birleştirmenin yanı sıra grubu değerlendirme adında üçüncü bir unsuru daha 
olduğunu savunmaktadır (Riketta, 2005:360). Bilişsel unsur; “kişinin akılcı bir seviyede 
kendisini örgütün üyesi olarak kabul etmesi” anlamındadır. Duygusal unsur, “bireyin 
duygusal/hissel bağlar ile gruba bağlanması” demektir. Son boyut olan değerlendirici 
boyut ise “bireyin olumlu ya da olumsuz olarak içinde bulunduğu grubu 
değerlendirmesi şeklinde ifade edilmektedir. Bazı yazarlar, örgütsel özdeşleşmenin bu 
üç boyutun yanı sıra davranışsal boyutunun yani örgüt ile birlikte davranma, hareket 
etme unsurunun da olduğunu savunmaktadırlar (Britt & Ravelo, 2006:38-39). 

Özdeşleşme, bireyin örgütle kendini bir olarak algılaması ve örgütün başarı ya da 
başarısızlığını kendisininmiş gibi yaşaması duygusudur.  Bireyin sosyal kimliklerinin 
bir parçası olarak örgütsel kimliğin bir sonucudur. Çalışanlar örgüt kimliğini, kendi 
kimlikleri gibi algıladıkları zaman örgütsel özdeşleşme gerçekleşecek,  örgüt kimliğini 
kendi kimlikleri gibi algılamadıklarında da özdeşleşme gerçekleşmeyecektir 
(Ravishankar & Shan, 2008:223).  

Miller ve diğerleri’ne (2000:629) göre özdeşleşme, çalışanların örgütün amaçları 
ve değerlerindeki benzerlik sahalarını algılamalarını sağlar. Örgütsel amaçları ve 
faaliyetleri şekillendirme olanağı sunar. Ayrıca özdeşleşme, örgütsel hedefleri ve 
değerleri kabul ederek belirsizliği azaltır. Örgütüyle özdeşleşen çalışanlar, örgüt 
dışındaki insanlarla etkileşimde kendilerini örgütün temsilcisi olarak görme eğiliminde 
olurlar,  stratejik ve iş kararlarına yönelik fırsatlarda kurumun menfaatini önde tutarlar. 
Örgütün değerlerine ve amaçlarına karşı tavır takınanlardan kendilerini ayırırlar. 
Örgütleriyle özdeşleşen bireyler pozitif tutumlar geliştirler (Ann & Boutwell, 2003:3).  

Bazı çalışmalarda örgütsel özdeşleşmenin insan kaynakları üzerinde özellikle 
örgütsel vatandaşlık davranışını geliştirdiği belirtilmektedir. Örgütü için kendinden 
beklenenden de daha fazla ekstra çaba sarf etmeye başlayan çalışan işletmenin 
verimliliğini artıracaktır. Bu sayede örgütün kârlılığı ve çalışan tatmininin yükseldiği, 
bunun da müşteri tatminini ve sadakatini artırdığı iddia edilmektedir (Britt & Ravelo, 
2006:40; Mael & Ashfort, 2001:197) Ayrıca örgütsel özdeşleşmenin, iş tatmini, işe 
bağlılık, işten ayrılma niyeti ve performans gibi kavramlarla da yakından ilgili olduğu 
pek çok çalışma ile ortaya koyulmuştur. Genellikle, örgütsel özdeşleşme ve bağlılık 
örgüt içinde çalışanların yüksek düzeyli iş tatmininin sonucunun bir parçası olarak 
görülmektedir (Sluss ve diğerleri, 2008: 458). 

Van Knippenberg ve diğerleri’nin (2007: 460), birey ile örgüt arasındaki 
psikolojik ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan çalışmasında, devamsızlık, işten ayrılma, 
rol davranışları dışında ekstra rol davranışları sergilemek gibi işle ilişkili davranışlar ile 
örgütsel özdeşleşme arasında yakın bir ilişkinin olduğunu belirtmektedir.  
Özdeşleşmenin iş tatmini, işte kalma niyeti ve devamsızlık ile daha az güçlü 
korelasyonu varken ekstra-rol davranışı ve işe katılım alanlarında ise çok daha güçlü 
korelasyon olduğu gözlenmiştir. (Riketta, 2005:373). Bunların yanı sıra örgütsel 
özdeşleşme, iş ortamında çatışmaları ve işten ayrılmaları azaltır (Olkkonen & Lipponen, 
2006:202). Bireyin örgütleriyle ne kadar fazla özdeşleşirse, buna bağlı olarak örgütün 
görüş açısına ve çıkarlarına daha fazla uygun hareket ettiğini ileri sürülmektedir. Tıpkı 



 
 

A. Çakınberk – N. Derin – E. T. Demirel / İşletme Araştırmaları Dergisi 3/1 (2011) 89-121 

 94

bağlılıkta olduğu gibi bireyler, örgütüyle özdeşleşen çalışanlarda işyerlerinde en yüksek 
başarıyı göstermek için kolaylıkla motive edilebilirler (Herrbach, 2006:629-643). 

Çalışanlar ile örgütleri arasında bir özdeşleşme gerçekleştiğinde iş tatmini, 
motivasyon, kararlara katılım, uzun ömürlülük ve bağlılığın artması gibi arzu edilen 
sonuçlar ortaya çıkar (Ann & Boutwell, 2003: 89). O’Reilly ve Chatman (1986:492-
499) ise,  örgütsel özdeşleşme düzeyi yüksek olan çalışanların işten ayrılma niyetlerinin 
düşük olduğu, bağlılıklarının artığı ve kendi-imaj algılarını tamamladıklarını iddia 
etmişlerdir. Özdeşleşme bireyin inançları, duyguları ve tutumlar ile çalışanları birbirine 
yaklaştırır, örgüte entegre olmalarını sağlar. Bu inanç, duygu ve tutumlar ise işe bağlılık 
şeklinde davranışlara yansımaktadır. 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 
Örgütsel bağlılık kavramı, gerek akademisyenler gerekse uygulayıcılar tarafından 

pek çok çalışma ile incelenmiş olmasına rağmen üzerinde genel kabul oluşmuş bir 
tanımı literatürde yer almamaktadır ve çeşitli açılardan kavram kargaşasının hala 
yaşandığı görülmektedir. Örgütsel bağlılık kavramı, son kırk yıl içinde endüstriyel ve 
örgütsel psikoloji yazınında popülarite kazanmıştır. 

 Allen ve Meyer (1990:847-859), işletmeye bağlılığı; genel olarak örgütün amaç 
ve değerlerini kabullenme ve bunlara güçlü bir inanç duyma, örgüt yararına 
beklenenden daha fazla çaba harcama ve örgüt üyeliğinin devamı için güçlü bir istek 
duyma şeklinde tanımlamaktadır. Örgütsel bağlılık, diğer bir deyişle, örgütün amaç ve 
değerlerine bağlılık; amaç ve değerler ile ilişkisinde bir kimsenin, rolüne, araçsal bir 
değerden tamamen ayrı olarak, örgütün kendi iyiliği için bağlılık duymasıdır (Gürkan, 
2006 :27). 

Örgütsel bağlılık, çalışanların işe ve örgüte karşı tutumlarının ve niyetlerinin 
davranışsal bir göstergesidir (Loke, 2001:193). Bireyler kendilerini örgütlerine bağlı 
hissettikleri ölçüde başarı sağlayacaklar ve sahip oldukları yetenek ve bilgiyi örgüt için 
kullanacaklardır. Örgütsel bağlılık genel olarak bir çalışanın örgütüyle bütünleşme ve 
örgütün değerlerini benimseme derecesini ve örgütün bir üyesi olarak kalma istekliliğini 
ifade etmektedir (Blau & Boal, 1987:290). Örgütsel bağlılığın temelinde iki önemli 
kavram bulunmaktadır. Bunlar; sadakat ve örgütte kalma eğilimidir. Sadakat, görev ve 
sorumluluk duygusuna dayanan, bir örgütle özdeşleşme ve duygusal sorumluluk duyma 
anlamına gelir. Örgütte kalma eğilimi ise duygusal bir yakınlık ve çalışanın örgütün bir 
üyesi olarak kalma niyeti olarak açıklanabilir (Uygur, 2007:73-74).  

Örgütsel bağlılık, sadece belirli bir rolün başarı derecesini nitelik ve nicelik 
yönünden yükselterek devamsızlığın ve işgücü devrinin azalmasına katkıda bulunmanın 
yanında bireyi örgütsel yaşam ve en üst düzeyde sistem başarısı için gerekli birçok 
gönüllü eyleme yöneltmektedir (Katz & Kahn, 1977:436). Örgütsel bağlılık, örgütün 
sahip olduğu özelliklerinin veya örgütün bakış açısının, iş gören tarafından 
benimsenmesi, bir anlamda özümsenmesidir (O’Reilly & Chatman, 1986:493).  

Meyer ve Allen (1990; 1991; 1993), uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda 
örgütsel bağlılığı duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç 
boyutu olan bir modeli “Örgütsel Bağlılık Modeli” (Three Component Model of 
Organizational Commitment) geliştirmişlerdir.  Bu modele göre; 

Duygusal bağlılık (affective commitment), örgütsel amaçlara ve kurallara karşı 
duyulan saygı, yöneticilere duyulan sevgi ve saygı, duygusal yakınlık, örgütsel vizyon 
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ve misyonun paylaşılması ile oluşan bağlılık türüdür (Tutar, 2007:106). Bu bağlılık 
türü, kişilik özellikleri ile işe ilişkin faktörler arasında tutumsal bir olgudur ve örgütsel 
hedefleri destekleme yönünde çalışanların gönüllülüğü esasına dayanır (Malhotra ve 
diğerleri, 2007:2095-2128). Duygusal bağlılığı kuvvetli olan bireyler örgütte kalmaya 
ihtiyaç duyduklarından değil, “gerçekten kalmak istedikleri, arzu ettikleri” için işlerine 
devam ederler ve örgütün çıkarları için büyük çaba göstermeye isteklidirler (Meyer & 
Herscovitch, 2001:301). 

Devam bağlılığı (continuance commitment), çalışanın yapmış olduğu kişisel 
yatırımlar nedeniyle çalıştığı örgütte kalma isteğinden kaynaklanmaktadır. Bu 
yatırımlar; mesai arkadaşlarıyla yakın sosyal ilişkiler, emeklilik hakları, kıdem, kariyer 
ve bir örgütte uzun yıllar çalışmaktan dolayı elde edilen özel bilgi, tecrübe ve yetenekler 
şeklinde sıralanabilir (Durna, 2005:211-212). Örgüte devam bağlılığı duyan kişi, 
örgütten ayrılması halinde daha az seçeneği olduğu fikrine sahiptir. Bu kişilerden 
bazıları, başka iş bulamadıklarından bazılarının ise işi sevmekten çok sağlık, aile 
meseleleri ya da emekliliğe yakın olma durumları gibi zorlayıcı sebepleri vardır 
(Bayram, 2005:133). Devam bağlılığı içten gelen bağlılık değil, dış faktörlere dayalı 
bağlılıktır ve kişi örgütüyle özdeşim kuramamıştır (Tutar, 2007:106) 

Üçüncü boyut olarak normatif bağımlılık (zorunluluk bağımlılığı-normative 
commitment), örgüte olan minnettarlık hissini ortaya koyar. Bu bağlılık türü yüksek 
olan çalışanlar, bireysel değerlere veya örgütte kalma yükümlülüğünün oluşmasını 
sağlayan inancına dayanarak, örgütte çalışmayı, kendisi için bir “görev, ahlaki bir 
sorumluluk” olarak görürler (Dunham ve diğerleri, 1994:370; Allen & Grisaffe, 
2001:214). Bu bağlılık türü, bireylerin kişisel sadakat normları ile ilişkili olup onların 
sosyal ve kültürel özelliklerinden etkilenmektedir.  

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere sonuçta, güçlü bir duygusal 
bağlılığa sahip olanlar, kalmak istedikleri için; güçlü bir normatif bağlılık hissedenler, 
kalmaları gerektiği için ve güçlü bir devam bağlılığı duyanlar, buna zorunlu oldukları 
için örgütte kalırlar (Bolat & Bolat, 2008:78).  

ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA 
BİÇİMLENMESİ  
Bazı araştırmacılar örgütsel özdeşleşme kavramını örgütsel bağlılığın bir sonucu 

olarak ele almışlardır. Örneğin;  Balcı (2003:28-29), örgütsel bağlılık ile ilgili olarak üç 
sonuçtan (aşamadan) bahsetmektedir. Bunlar; uyum, özdeşleşme ve içselleştirmedir: 

Uyum: Örgüte yüzeysel bir bağlılığı ifade etmektedir. Uyum, adanmışlığın ilk 
aşamasıdır. Uyumda bireyin bir şeyi, gerçekten inandığı için değil de ceza korkusu ya 
da ödül beklentisi içinde kendisini mecbur hissettiği için yapması söz konusudur. 
Uyumda bir çıkar ilişkisi bulunmakta olup birey, örgütte diğerlerinin etkilerini bir çıkar 
karşılığında kabul etmektedir. Birey beklediği ödeme, yükselme ya da benzeri çıkarlar 
karşılığında uyum göstermektedir. 

Özdeşleşme: Bağlılığın ikinci aşamasıdır. Bireylerin örgüte ve iş görenlerine yakın olma 
isteklerine dayalıdır. Özdeşleşmede birey kendini ifade edebilme imkânı yaratıldığı ve 
insanlarla kurduğu ilişkilerin sürdürülme olanağı tanındığı oranda başkalarının etkilerini 
kabul etmektedir. Özdeşleşme, bireyin değer verdiği şey ya da şeyler karşılığında örgütü 
ile bir anlamda bir kişilik bütünleşmesine girmesidir. Örgütle özdeşleşmiş iş görenin, 
gönül gücü ve işten doyumu yüksek, buna karşılık görevi ile ilgili belirsizliğe ve 
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ikircikliğe karşı hoşgörüsü düşüktür. Örgütle özdeşleşen iş gören, örgütün başarısını 
kendi başarısı, başarısızlığını da kendi başarısızlığı olarak benimser. Özdeşleşme, ussal 
olmaktan çok duygusaldır. İş gören, başlangıçta gereksinmeleri karşılandığı, işten 
doyumu sağlandığı, içten güdülendiği için örgütüne bağlıyken, giderek bu nedenler 
ortadan kalktığında da bağlılığını sürdürüyorsa bu bağlılık, bağımlılığa ve özdeşleşmeye 
dönüşür (Başaran, 2000, 233). 
İçselleştirme: Bağlılığın son aşamasıdır. Birey ve örgütsel değerlerin karşılıklı 
uyumunu ifade etmektedir. İçselleştirme, bireyin değerlerinin örgütsel değerlerle uyum 
içinde olması ve örgütsel değerlerin bireyin tutum ve davranışlarında etkili olmasıdır. 
İçselleştirmede bireyin, örgütün değer ve normlarını, kendi değer ve normları olarak, 
zorlama olmaksızın içten kabulü ve benimsemesi söz konusudur. 

Örgütsel özdeşleşmenin pozitif ilişkide olduğu ön belirleyicileri, “destekleyici bir 
duygusal oluşum, örgütsel bağlılık, iş tatmini, iş benimseme, iş motivasyonu, örgütsel 
üyelik davranışları, grup içindeki uyum, işbirliği, pozitif çevre ve organizasyona 
sadakat” olarak sayılabilir. Negatif ilişkide olduğu ön belirleyiciler ise stres ve iş 
yüküdür. Özdeşleşmenin bu öncülleri bilişsel ve örgütsel seviyelerde incelenebilir 
(O’Reilly & Chatman, 1986:492-499).  

Bu sahadaki özel bir problem, “örgütsel özdeşleşme” ile “örgütsel bağlılığın” 
birbirlerine çok yakın kavramlar olmalarıdır. Yazında iki kavramın “aynı” ya da “farklı” 
olup olmadıkları konusunda görüş birliği oluşmamıştır. İki kavramın aslında aynı şeyi 
ifade ettiklerini aktaran teorisyenler olduğu farklı iki kavram olduklarını iddia eden 
teorisyenler de bulunmaktadır. Özdeşleşmeyi, örgütsel bağlılığın ayrılmaz bir parçası 
olarak gören Buchanan, özdeşleşmeyi sadakat ve iş benimseme ile birlikte örgütsel 
bağlılığın üç bileşkesinden biri olarak tanımlar. Benzer şekilde O’Reilly özdeşleşmeyi, 
bağlılığın psikolojik temellerinden biri olarak kullanır. Buna göre bağlılık ve 
özdeşleşmenin benzerliklerinin olduğu görülür (O’Reilly & Chatman, 1986:492-499).   

Bununla birlikte örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşmenin farklı olarak 
kavramlaştırılması gerektiği konusunda da güçlü tezler vardır. Mael ve Ashforth’a 
(1992:104) göre özdeşleşme kişisel görüşün bir parçası iken yani kendinden tanımlı bir 
kavram iken bağlılık böyle değildir. Özdeşleşme çalışan açısından “ben kimim?” 
sorusuna yanıt verir ve çalışanın kendisini örgütün değerleri ile tanımlamasına yardımcı 
olur. Benimseme ve bağlılık hissi diğer organizasyonlara transfer edilebilir fakat 
özdeşleşme bir organizasyona ait özel bir duygudur. Örgütsel bağlılık değerler ve 
inançlar üzerinden sorgulanabilir ve ölçülebilir fakat “ait olma duygusu” özdeşleşmeye 
özeldir. Örgütsel özdeşleşme esnektir. Bununla birlikte örgütsel bağlılık ise daha 
oturmuş ve süreklidir. Özdeşleşme ve bağlılık farklı kaynaklara dayanırlar. Şöyle ki, 
özdeşleşme ekonomik sebeplere bağlı değilken bağlılıkta ekonomik sebepler 
organizasyonda kalmak veya ayrılmak için neden olabilirler. Örgütsel bağlılık için 
kişiler, çalışanlar ve denetleyiciler arasında değişim ve yakın ilişki olmak zorundadır. 
Bununla örgütsel özdeşleşmenin vuku bulması için karşılıklı etkileşimin şart olmadığı 
da öne sürülmektedir. Gerçekten, fiziksel anlamda organizasyon olmasa bile özdeşleşme 
vuku bulabilir. Pratt, özdeşleşme, “örgütsel değerleri ve inançları paylaşma veya 
bunlara sahip çıkma” bağlılık ise değerlerin ve inançların örgüt üyeleri tarafından kabul 
edilmesidir” diyerek bu iki kavrama ayırım getirmiştir (O’Reilly & Chatman, 1986:492-
499).  



 
 

A. Çakınberk – N. Derin – E. T. Demirel / İşletme Araştırmaları Dergisi 3/1 (2011) 89-121 

 97

Örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme kavramları arasında bir diğer farklılık da 
örgütsel bağlılık kavramının, bir materyal değişim ilişkisine dayanmasıdır. Davranışsal 
bir yaklaşım olan yan fayda kuramına göre örgütsel bağlılık, bireyin yan fayda 
sağlayarak ilgi alanları ile tutarlı aktiviteleri birbirine bağlaması ile olgunlaşır. Oysa 
özdeşleşmenin hem sosyal kimlik kuramı tarafından tanımlanan doğasında, çalışanın 
sadece duygusal bir tatmin edinebileceği belirtilmiştir (Karayiğit, 2008:77). 

Van Dick (2001:265-283), örgütsel psikoloji açısından bağlılık ve özdeşleşme 
kavramlarının farklı kökenlerden geldiğini ifade etmektedir. Buna göre örgütsel 
özdeşleşme, sosyal psikoloji alanının ürünü olan sosyal kimlik kuramının örgütsel 
alanlara uygulanmasıyla ortaya çıkmıştır. Örgütsel bağlılık ise daha kapsamlı bir kuram 
olup, kökeni örgütsel psikolojidir.  

Cheney (1987), özdeşleşmeyi kimliğin belli bir amaçta kullanılması olarak 
tanımlamıştır. Bağlılık ise eylem sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bir başka ifade ile 
özdeşleşme söz konusu eylemleri içerirken bağlılık bunların eyleme konmasını 
içermektedir (akt:Karayiğit, 2008:77). 

Riketta (2005:358-384) özdeşleşme-bağlılık ayrımının sadece kuramsal temelde 
farklı kavramlar olduklarını bu farklılığın deneysel temelde de test edilmesinin 
gerektiğini vurgulamaktadır. Söz konusu çalışmada, en çok kullanılan özdeşleşme ve 
bağlılık ölçekleri kullanılmış, kuramsal temelde görülen farklılığın deneysel bulgularla 
da belirgin şekilde görülebildiği ancak tam bir ayrımın söz konusu olmadığı ve 
ölçeklerde yer alan bazı maddelerin benzer olguları ölçtüğü ortaya konulmuştur. 
Bununla birlikte, özdeşleşme ve bağlılık kavramları ile iş tatmini ve işten ayrılma 
eğilimi gibi olgular arasında farklı düzeylerde korelasyon çıkmasının, iki kavramın 
farklı anlamları ifade ettiğine ilişkin güçlü bir işaret olduğunu belirtmiştir. Polat da 
(2009:55), örgütsel bağlılığın örgütsel özdeşleşmenin bir öncülü yani biçimleyicisi 
olduğunu ifade etmektedir. 

Bu çalışmada ise bu ayrım yani özdeşleşme ve bağlılık kavramlarının farklı 
kavramlar oldukları görüşü benimsenmiştir. Tartışmaya yer bırakmayacak şekilde 
ortaya konulamamış olsa da “bağlılığın özdeşleşmeyi biçimlediği” iddiası yazında 
taraftar bulmaktadır. Bu çalışma ile söz konusu iddianın geçerliliğini test etmek 
amaçlanmıştır. Yukarda sayılanların yanı sıra bunun bir başka dayanağı ise Riketta’nın 
(2005:358-384), “iki kavram arasında tespit edilen fark, araştırma ve uygulama 
açısından önemli sayılabilecek kadar açık değilse kavramların birisini diğerini içerecek 
biçimde kullanmakla, kavram kargaşası sonlandırılabilir” görüşüdür. 

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Önemi 
Bu çalışmada; örgütsel özdeşleşme kavramının öncüllerinden biri olan örgütsel 

bağlılıkla biçimlenmesi araştırılmaktadır. Bu cümleden hareketle çalışmanın problem 
cümlesi, “örgütsel bağlılık örgütsel özdeşleşmesinin belirleyicisi midir?” şeklinde 
belirlenmiş iken temel hipotez ise “örgütsel bağlılık örgütsel özdeşleşmenin güçlü bir 
belirleyicisidir” şeklinde belirlenmiştir.  

Problemi çözebilmek ve temel hipotezi test edebilmek doğrultusunda; 
öğretmelerin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılık düzeylerini tespit etmek, 
bağlılığın özdeşleşme üzerindeki biçimleyiciliğini ortaya koyabilmek ve hem 
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özdeşleşme hem de bağlılık algılamalarının demografik özelliklerine göre farklı olup 
olmadığını öğrenebilmek amaçlanmıştır.  

Belirtilen amaç(lar) doğrultusunda şu sorulara cevap aranacaktır: 

1. Katılımcıların, örgütsel özdeşleşme düzeyleri nedir? 
2. Katılımcıların örgütsel bağlılık düzeyleri nedir? 

3. Katılımcıların örgütsel özdeşleşme algıları ile örgütsel bağlılıkları arasında ilişki 
var mıdır? 

4. Katılımcıların özdeşleşme algıları demografik özelliklerine göre farlılık 
göstermekte midir? 

5. Katılımcıların örgütsel bağlılıkları demografik özelliklerine göre farlılık 
göstermekte midir? 

Çalışmanın evrenini, Malatya ve Tunceli’de faaliyet gösteren özel eğitim 
kurumlarında çalışan öğretmenler ve yöneticiler oluşturmaktadır. Sözü edilen illerde, 
toplam 9 okulda (Malatya: 7 – Tunceli: 2), 232 öğretmen ve yönetici (Malatya: 152 – 
Tunceli: 80) çalışmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise Malatya ve Tunceli’de faaliyet 
gösteren özel eğitim kurumlarında görev yapan 135 öğretmen ve yönetici 
oluşturmaktadır. Evren içerisinde yer alan tüm okullar ziyaret edilerek anket formu 
bırakılmıştır. Toplanabilen ve değerlendirmeye alınan anket formu sayısı 135’tir. 
Değerlendirilen anket sayısı, evrenin % 58,19’una isabet etmektedir. Bu sayının evreni 
temsil kabiliyeti olduğu ve sonuçların evrene genellenebileceği düşünülmektedir (Baş, 
2001:43-44).  

n = N·t2·p·q / ((N – 1)·d2) + (t2·p·q) 
n: örnekleme alınacak birey sayısı (120 olarak hesaplanmıştır) 
N: hedef kitledeki birey sayısı (232)   
p: incelenen olayın gerçekleşme olasılığı (0,20 alınmıştır) 
q: incelenen olayın gerçekleşmeme olasılığı (0,80 alınmıştır) 
t: teorik t değeri (0,05 anlamlılık düzeyi için 1,96 alınmıştır) 
d: kabul edilen ± örnekleme hatası (0,05 alınmıştır) 

 Araştırmanın misyonu; örgütsel özdeşleşmenin ve bağlılığın iş hayatındaki 
önemini vurgulamak ve gelecek nesillerin yetiştirilmesi gibi çok önemli bir görevi ifa 
eden öğretmenler ile okul yöneticilerinin konu hakkındaki farkındalıklarını 
genişletmektir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme ve bağlılık 
düzeylerinin demografik değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğinin açığa 
çıkarılması, iki değişken arasında beklenildiği gibi bir ilişki söz konusu ise bunun daha 
da geliştirilmesi için neler yapılabileceği konusunda öneriler sunmak amaçlanmıştır.  

Türkçe yazında özdeşleşme ve bağlılık konularının araştırma konusu oldukları 
açıktır. Ancak, iki kavram arasında belirleyiciliği araştıran ve bunların birbirlerinden 
farklı olduklarını kabul eden araştırma bulgularını içeren yeterli sayıda çalışmaya 
rastlanmamıştır. Söz konusu boşluğun, yazın açısından önemli bir boşluk olduğu 
düşünülmektedir. Bu bağlamda, “iki kavramın birbirlerinden farklı oldukları ve örgütsel 
özdeşleşmenin örgütsel bağlılık tarafından biçimlendiği” görüşünü destekleyen yönüyle 
çalışmanın faydalı olacağı ve yazını genişleteceği düşünülmektedir. 
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Araştırmanın Veri Toplama Tekniği ve Aracı 
Araştırma verilerinin toplanmasında yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma kapsamında uygulanan anket formu, üç bölümden oluşmaktadır.  Birinci 
bölümde, katılımcı ile ilgili kişisel verileri (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni hal, 
görev süresi) toplamayı amaçlayan toplam 5 soru sorulmuştur.   

İkinci bölümde, katılımcıların örgütsel özdeşleşme düzeylerini belirlemek için 
Cheney’in (1982) geliştirdiği örgütsel özdeşleşme ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin ilk 
versiyonu 30 ifadelik olup daha sonra 25 soruya indirilmiştir. Bu çalışmada da ölçeğin 
22 soruluk son versiyonu kullanılmıştır.  

Anketin üçüncü bölümünde; katılımcıların örgütsel bağlılık düzeylerini 
belirlemek için pek çok araştırmacı tarafından kullanılan Meyer ve Allen (1991, 
1993)’ın geliştirdiği “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, Meyer ve Allen’in 
öne sürdüğü örgütsel bağlılığın üç türü olan duygusal bağlılık (6soru), devam bağlılığı 
(6 soru) ve normatif bağlılığı (5 soru) toplam 18 ifade ile ölçmeyi hedeflemektedir.  

Ölçekler, aralık ölçeği olarak (1=Kesinlikle Katılmıyorum,… 5=Tamamen 
Katılıyorum şeklinde) Likert tipi metrik ifadelerden oluşturulmuş ve her bir kategori 
arasındaki mesafe eşit olarak kabul edilmiştir. Her katılımcı için yukarıdaki beş dereceli 
cevapların verileri, lehte olan ifadelerde 5,4,3,2 ve 1 şeklinde, aleyhte olan ifadelerde ise 
sırayı tersine çevirmek suretiyle kodlanarak bütün önermelere verilen cevapların aritmetik 
ortalamaları alınmıştır. Böylece her katılımcının puanı hesaplanmıştır. Araştırmada elde 
edilen bulgulara ait aritmetik ortalamaların yorumlanmasında aşağıdaki aralıklar dikkate 
alınmıştır: 

1,00 ≤ aritmetik ortalama ≤ 2,60 : Düşük 

2,60 < aritmetik ortalama ≤ 3,40 : Orta 

3,40 < aritmetik ortalama ≤ 5,00 : Yüksek 

 Ortalamaların test değerinden (3,40) farklı olup olmadığını anlayabilmek için tek 
örnek t testi (one sample t test) yapılmıştır. Özdeşleşmenin bağlılıkla biçimlenip 
biçimlenmediğini öğrenmek için korelasyon ve çoklu regresyon analizlerinden 
yararlanılmıştır. Özdeşleşme ve bağlılık değerlerinin demografik özelliklere göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirleyebilmek içinde independent samples t testi ile one 
way anova testi kullanılmıştır. 

Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenilirliği 
Kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliklerini test etmek için faktör analizi 

yapılmıştır. Söz konusu ölçekler, geçerlilik ve güvenilirlikleri daha önce ortaya 
konulmuş ölçeklerdir. Buna rağmen çalışmada geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 
yapılmasının nedeni, sonuçları güncellemektir. Farklı zamanda ve farklı örneklem 
üzerinde uygulama yapıldığı için güncelleme amacıyla analizlerin yenilenmesinin 
uygun olacağı düşünülmüştür. 

Araştırmanın geçerliliği için “Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği”ni toplam 22 ifade 
keşfedici faktör analizi ile analiz edilmiştir. Faktör analizi sonucunda 4 madde ölçekten 
çıkarılmıştır. Ölçek, 3 faktörden oluşmaktadır ve bu 3 faktör ile açıklanan toplam 
varyans % 66,40 olarak ortaya çıkmıştır. Tablo.1.’de faktör yükleri büyükten küçüğe 
sıralanmış, ifadelerin yüklendiği faktörlere ilişkin yükler gösterilmiştir. 
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Geçerlilik analizi için yapılan faktör analizinden sonra 18 ifadeden oluşan 
“Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği” ve bu 18 ifadenin güvenilirlik katsayısı (α) 0,815 olarak 
hesaplanmıştır. Bu sonuç, ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğunu göstermiştir. 
Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği’ne uyguladığımız faktör analizinde KMO testi %    
0,894’dir. Bu oran, verilerin faktör analizi için uygun bir veri seti olduğunu ve anlamlı 
gruplar oluşturulabileceğini göstermektedir.  

Tablo 1: Örgütsel Özdeşleşme Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi 

Güvenilirlik 
(Cronbach alpha) 

Madde 
no Faktör Yükleri Açıklanan 

Varyans % 

0,924 

22 ,826 

 44,88 

21 ,797 
11 ,743 
16 ,729 
20 ,725 
18 ,602 
14 ,595 
12 ,590 
2 ,552 
17 ,532 

0,720 

3 

 

,787 

 13,03 
5 ,770 
5 ,727 
6 ,667 
15 ,536 

0,801 
8 

 
,873 

8,49 7 ,781 
9 ,658 

Toplam varyans 66,40 
KMO: 0,894     App. Chi-Square: 1340,011     Df:  153     Sig: 0,000    

 

Araştırmanın geçerliliği için diğer ölçek olan “Örgütsel Bağlılık” ölçeğini 
oluşturan toplam 18 ifade de keşfedici faktör analizi ile analiz edilmiştir. Ölçek, 3 
faktörden oluşmaktadır ve bu 3 faktör ile açıklanan toplam varyans % 64,54 olarak 
ortaya çıkmıştır. Söz konusu faktörlerin, ölçeğin yazında açıkça görülmekte olan faktör 
yapısıyla birebir uyum göstermiş olması, ölçeğin tutarlığının ve açıklayıcılığının bir 
işareti olarak kabul edilmektedir. Tablo.2.’de faktör yükleri büyükten küçüğe 
sıralanmış, ifadelerin yüklendiği faktörlere ilişkin yükler gösterilmiştir.  

Geçerlilik analizi için yapılan faktör analizinden sonra 14 ifadeden oluşan 
“Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ve bu 14 ifadenin güvenilirlik katsayısı (α) 0,808 olarak 
hesaplanmıştır. Bu sonuç, ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğunu göstermiştir. 
Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği’ne uyguladığımız faktör analizinde KMO testi %    
0,801’dir. Bu oran, verilerin faktör analizi için uygun bir veri seti olduğunu ve anlamlı 
gruplar oluşturulabileceğini göstermektedir.  
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Tablo2: Örgütsel Bağlılık Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi 

Güvenilirlik 
(Cronbach alpha) 

Madde 
no Faktör Yükleri Açıklanan 

Varyans % 

0,837 

9 ,808 

 32,48 
3 ,712 
1 ,703 
2 ,669 
4 ,618 

0,736 

7 

 

,797 

 16,16 13 ,703 
5 ,691 
11 ,679 

0,731 

10 

 

,782 

15,90 
6 ,754 
8 ,707 
14 ,698 
12 ,666 

Toplam varyans 64,54 
KMO: 0,801    App. Chi-Square : 776,807    Df : 105         Sig.: 0,000 

 

BULGULAR 

Katılımcılara Ait Demografik Bulgular 
Tablo 3’de görüldüğü gibi katılımcıların % 46,7’si kadın ve % 53,3’ü ise erkektir. 

Evli olan katılımcı oranı % 71,11 iken bekâr olan katılımcı oranı da % 28,89’dur. 
Katılımcıların % 8,89’u ön lisans, % 76,30’u lisans ve % 14,81’i lisansüstü öğrenim 
derecesine sahiptir. Katılımcıların % 92,60 gibi çok büyük bir çoğunluğu genç yaş 
grubu olarak varsayılan gruba dahil iken % 7,40’ı da orta yaş grubu olarak varsayılan 
grup içerisindedir. Katılımcılardan, az tecrübeli oldukları varsayılanlar % 48,90’lık, orta 
tecrübeli oldukları varsayılanlar % 33,30’luk ve fazla tecrübeli oldukları varsayılanlar 
ise % 17,80’lik dağılıma sahiptir.   

Tablo 3: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

KATILIMCI PROFİLİ (n= 135  ) 
Cinsiyet Sayı % Yaş Sayı % 

Kadın 72 46,70 30 ve altı (genç) 125 92,60 
Erkek 63 53,30 31 – 50 arası (orta yaşlı) 10 7,40 

Medeni Hal F % 51 üzeri (ileri yaşlı) - - 
Evli 96 71,11 Meslekte Çalışılan Yıl F % 
Bekâr 39 28,89 5 yıldan az (az tecrübeli) 66 48,90 

Eğitim F % 6 – 15 yıl arası (Orta tecrübeli) 45 33,30 
Ön lisans 12 8,89 16 yıl ve üzeri (fazla tecrübeli) 24 17,80 
Lisans 103 76,30    
Lisansüstü 20 14,81    

 

Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Bağlılığa İlişkin Ortalama Değerler 

Araştırmada 5’li Likert tipi metrik ifadeler kullanıldığı için 3,40 orta değer olarak 
kabul edilmiştir. Dolayısıyla 3,40’tan fazla olan değerler yüksek dilime girmektedir. Bu 
kabule göre, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılık  ölçeği test değeri 3,40 alınarak 
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one-sample t-test’iyle değerlendirilmiş ve ölçeklere ilişkin genel ortalamaların anlamlı 
seviyede yüksek dilime girip girmediklerine bakılmıştır. 

Tablo 5: Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği One Sample T Testi Sonuçları 
BOYUTLAR / DEĞİŞKENLER 
Test Değeri = 3,40 
N= 135 

Ort. Standart 
Sapma t p 

FAKTÖR 1 4,45 0,60 27,742 0,000 
Ebeveynler çocuklarının diğer okullardansa bu okulda olmalarını tercih 
ederler. 4,38 0,76 21,018 0,000 

Bu okulun öğrencileri burada olmaktan gurur duyar. 4,30 0,79 19,070 0,000 
Bu okulun diğer okullara göre ayırt edici farklılığını olduğunu 
düşünüyorum. 4,63 0,71 26,682 0,000 

Bu okul öğrencilerin eğitim aldığı yerden çok daha fazla bir şeydir. 4,41 0,88 18,771 0,000 
Diğerleri bu okulu eğitimde mükemmelliğin bir örneği olarak görür. 4,11 0,88 14,701 0,000 
Diğer okullarla karşılaştırdığımda, bana göre bu okul eğitimde 
mükemmelliğin bir örneğidir. 4,33 0,79 19,567 0,000 

Beni bu okula çeken çok şey var. 4,43 0,80 20,846 0,000 
Bu okulun başarılarından guru duyuyorum. 4,70 0,66 29,817 0,000 
Okulum hakkında konuştuğumda “onlar” kelimesinden ziyade “biz” 
kelimesini kullanırım. 4,65 0,67 28,531 0,000 

Çalıştığım yeri insanlara söylemekten gurur duyuyorum. 4,55 0,77 23,363 0,000 
FAKTÖR 2  4,01 0,83 17,594 0,000 
Okulumun başarısı benim başarımdır. 4,39 1,06 15,283 0,000 
Kendimi okulun sahibi gibi hissederim. 3,66 1,33 5,744 0,000 
Birisi okulum hakkında övgüde bulunduğunda, kişisel bir iltifat olarak 
algılarım. 4,01 1,25 9,465 0,000 

Okulun değerleri farklıysa kendimi okuluma ait değilmiş gibi hissederim. 3,64 1,06 7,055 0,000 
Birisi okulumu eleştirdiğimde ben savunmaya başlarım. 4,34 0,86 18,186 0,000 
FAKTÖR 3 4,31 0,77 19,767 0,000 
Bu işe başladığımda, benim kişisel değerlerim ve okulun değerleri çok 
benzerdi. 4,34 0,89 17,488 0,000 

Bu okula benim bağlılığım benim ve okul tarafından temsil edilen 
değerlerin benzerliği üzerine kuruludur. 4,21 0,91 15,524 0,000 

Diğer okullara göre bu okulu tercih etmemin sebebi, bu okulun değer 
yargılarının oturmuş olmasından dolayıdır. 4,37 0,93 17,151 0,000 

TÜM ÖLÇEK 4,30 0,57 26,454 0,000 

 

Tablo 5 incelendiğinde hem örgütsel özdeşleşme ortalamasının hem de örgütsel 
özdeşleşmeyi oluşturan faktörlerin ortalamalarının test değerine göre anlamlı bir şekilde 
yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

Örgütsel bağlılık ölçeğinin one sample t test sonuçları aşağıdaki Tablo 6’da yer 
almaktadır. Tablo incelendiğinde 1. ve 2. faktörlerin ve bunları oluşturan maddelerin 
test değerine göre anlamlı bir şekilde yüksek oldukları anlaşılmaktadır. 3. faktöre ilişkin 
ortalama ise test değerine göre anlamlı bir şekilde düşüktür. Bu faktöre ilişkin 
maddelerden birinin ortalaması test değerine göre anlamlı düzeyde yüksek iken ikisinin 
ortalaması test değerine göre anlamlı bir şekilde düşük çıkmıştır. Maddelerden birinin 
ortalaması test değerinden düşük görünmektedir ancak bu durum anlamlı değildir. Bir 
başka maddeye ilişkin ortalama da test değerinden yüksektir ancak bu durumun anlamlı 
olmadığı anlaşılmaktadır. 
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Tablo 6: Örgütsel Bağlılık Ölçeği One Sample T Testi Sonuçları 

BOYUTLAR / DEĞİŞKENLER 
Test Değeri = 3,40 
N= 135 

Ort. Standart 
Sapma t p 

FAKTÖR 1 (Duygusal Bağlılık) 4,44 0,62 19,471 0,000 
Çalıştığım kurumun problemlerini kendi problemlerim gibi hissediyorum 4,34 0,86 12,760 0,000 
Bu kurumda kendimi “ailenin bir parçası” gibi hissediyorum 4,47 0,78 15,882 0,000 
Kariyer hayatimin geriye kalanını bu kurumda geçirmekten mutluluk 
duyarım. 4,27 0,95 10,623 0,000 
Çalıştığım kurumdan, dışarıdaki insanlara gururla bahsediyorum 4,62 0,70 20,276 0,000 
Bu kuruma karşı duygusal bir bağ hissediyorum. 4,53 0,69 18,954 0,000 
FAKTÖR 2 (Normatif Bağlılık) 4,05 0,72 10,515 0,000 
Bu kurum benim sadakatimi hak ediyor. 4,18 1,02 8,850 0,000 
Benim avantajıma olsa bile, çalıştığım kurumdan simdi ayrılmak bana 
doğru gelmiyor. 4,10 0,98 8,286 0,000 
Bu kurumdan simdi ayrılmanın, burada çalışan diğer insanlara karşı 
duyduğum sorumluluklar nedeniyle yanlış olacağını düşünüyorum. 4,09 1,04 7,696 0,000 
Bu kurumdan simdi ayrılırsam suçluluk hissederim. 3,85 1,14 7,696 0,000 
FAKTÖR 3 (Devam Bağlılığı) 3,21 0,90 -2,467 0,015 
Benim için bu kurumdan ayrılmanın olumsuz sonuçlarından biri de, başka 
bir kurumun burada sahip olduğum olanakları sağlayamama ihtimalidir. 3,64 1,21 2,219 0,028 

Başka bir iş ayarlamadan bu kurumdan ayrıldığımda neler olacağı 
konusunda endişe hissediyorum. 2,80 1,43 -4,861 0,000 

Su an bu kurumda kalmam, istekten ziyade gerekliliktir. 2,91 1,41 -4,025 0,000 
Bu kurumdan ayrılmayı düşünmek için çok az seçim hakkına sahip 
olduğuma inanıyorum. 3,21 1,29 -1,730 0,086 

Bu kurumda çalışmaya devam etmemin önemli nedenlerinden biri de, 
ayrılmamın kişisel fedakârlık gerektirmesidir. 3,49 1,10 0,979 0,329 

TÜM ÖLÇEK 3,93 0,55 11,194 0,000 

 

ÖZDEŞLEŞME İLE BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ 
Bağlılığın özdeşleşme üzerinde biçimleyici (belirleyici) etkisinin olup olmadığını 

tespit edebilmek için korelasyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar, Tablo 7’de 
aktarılmaktadır.  

Tablo 7: Özdeşleşme ile Bağlılık Arasındaki İlişki 

N = 135 BAĞLILIK Duygusal Bağlılık Devam 
Bağlılığı 

Normatif 
Bağlılık 

ÖZDEŞLEŞME 

Korelâsyon 0,698 Korelâsyon 0,750 Korelâsyon 0,280 Korelâsyon 0,591 
İlişkinin 
gücü 

Nispeten 
güçlü 

İlişkinin 
gücü Güçlü İlişkinin 

gücü Zayıf İlişkinin 
gücü 

Çok az 
güçlü 

R2 0,487 R2 0,563 R2 0,078 R2 0,349 
Anlamlılık 0,000 Anlamlılık 0,000 Anlamlılık 0,001 Anlamlılık 0,000 

 

Tablo 7’den, özdeşleşme ile bağlılık arasında nispeten güçlü (orta) düzeyde ve 
pozitif bir ilişkinin olduğu özdeşleşmedeki değişikliklerin yaklaşık %49’unun bağlılıkla 
açıklanabileceği anlaşılmaktadır. Bağlılığın boyutlarından duygusal bağlılıkla 
özdeşleşme arasında “güçlü”, devam bağlılığıyla özdeşleşme arasında “zayıf” ve 
normatif bağlılıkla özdeşleşme arasında ise “çok az güçlü” ilişki mevcuttur. 

Korelasyon testi sonucunda örgütsel bağlılığın örgütsel özdeşleşmenin 
belirleyicisi olduğu görülmüştür. Ancak, daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek 
için örgütsel bağlılığı oluşturan 3 faktör ile örgütsel özdeşleşme arasında çoklu 
regresyon modeli kurulmuştur. Bir başka ifade ile çoklu regresyon analizi yapılmıştır. 
Çoklu regresyon analizi yapılırken örgütsel özdeşleşmenin oluşmasında etkisi 
olabilecek örgütsel bağlılık dışındaki tüm etkenlerin sabit oldukları varsayılmıştır. 
Bununla ilgili sonuçlar ise aşağıdaki Tablo 8 ile aktarılmıştır. 
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Tablo 8: Çoklu Regresyon Bulguları 

Korelasyon Katsayıları 

Çoklu Korelasyon (r) 0,778 
İlişkinin gücü Güçlü 
R2 0,605 
Düzeltilmiş R2 0,596 

Varyans Analizi Sonuçları (F: 66,790 Anlamlılık:0,000) 
 Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması 
Regresyon 3 26,579 8,860 
Kalıntılar 131 17,377 0,133 

Değişkenler 
Denklemdeki Değişkenler 

Katsayılar Standart 
Hatalar 

Beta (Standardize 
Edilmiş Katsayılar) t Anlamlılık 

Sabit 0,936 0,242  3,872 0,000 
Faktör1 0,582 0,065 0,633 8,952 0,000 
Faktör2 0,092 0,036 0,144 2,520 0,013 
Faktör3 0,120 0,058 0,151 2,074 0,040 

Regresyon 
Denklemi Özdeşleşme = 0,936 + 0,582∙Duygusal Bağlılık + 0,092∙Normatif Bağlılık + 0,120∙Devam Bağlılığı 

 

Çoklu regresyon analizi yapılarak “örgütsel özdeşleşme” bağımlı değişkeni ile 
örgütsel bağlılığı oluşturan faktörlerden meydana gelen bağımsız değişkenler arasında 
ilişki aranmıştır. Çoklu regresyon analizine ilişkin tablolar incelendiğinde, modelin bir 
bütün olarak geçerli olduğu (F: 66,790 ve p: 0,000) ve üç bağımsız değişkenin bağımlı 
değişkendeki değişmelerin % 59,6’sını açıklayabildiği görülmektedir. Çoklu korelasyon 
katsayısından ilişkinin “güçlü” olduğu sonucu elde edilmektedir. Beta katsayılarına 
göre, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki göreli önem sırası; F1, F3, 
F2’dir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t – testi sonuçları incelendiğinde 
ise, üç faktöründe örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı (önemli) birer biçimleyici 
(belirleyici) oldukları görülmektedir. 

Yukarda aktarılan korelasyon ve regresyon analizi sonuçlarına göre araştırmanın, 
“örgütsel bağlılık örgütsel özdeşleşmenin güçlü bir belirleyicisidir” şeklinde belirlenmiş 
olan temel hipotezinin doğrulandığı yani kabul edildiği söylenebilir. 

 
ÖZDEŞLEŞME ALGILARI İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 
Katılımcıların özdeşleşme algılarının demografik özelliklerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını öğrenebilmek için “independent samples t test” ve “one way anova” 
testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki Tablo 9’da görülmektedir. 

Tabloya göre cinsiyet açısından anlamlı bir fark olmadığı ancak erkeklerin 
özdeşleşme algılarının kadınlara göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Medeni hal 
değişkenine göre de anlamlı bir fark görünmemektedir. Bekârların özdeşleşmeleri 
evlilere göre yüksektir. Yaş değişkeninde anlamlı bir farkın varlığı ve bu farkın orta yaş 
diliminde olduğu varsayılan katılımcıların lehine olduğu anlaşılmıştır. 
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Tablo 9: Özdeşleşme Algıları İle Demografik Özelliklerin Karşılaştırılması 

ÖZDEŞLEŞME 

Değişkenler N Ortalama Standart 
sapma t p Fark 

Cinsiyet Kadın 63 4,21 0,67 -1,733 0,085 X Erkek 72 4,38 0,46 

Medeni hal Evli 96 4,28 0,61 -0,873 0,384 X Bekâr 39 4,37 0,47 

Yaş 30 ve altı – Genç 1 125 4,27 0,58 -2,248 0,026 1 - 2 30 üzeri – Orta yaş 2 10 4,69 0,26 

 N Ortalama Standart 
sapma F p Fark 

Eğitim 
Ön Lisans 1 12 4,63 0,31 

3,137 0,047 1 – 3 
p: 0,047 Lisans 2 103 4,30 0,58 

Lisansüstü 3 20 4,11 0,56 

Meslekte 
geçen süre 

5 yıldan az 1 66 4,22 0,61 
3,706 0,027 1 – 3 

p: 0,029 6-15 yıl 2 45 4,28 0,56 
16 ve üzeri 3 24 4,58 0,39 

 
Tablo 7’ye göre eğitim değişkeninde anlamlı bir fark bulunmuştur. Söz konusu 

fark, önlisans derecesine sahip olanlarla lisansüstü derecesine sahip olanlar arasındadır 
ve önlisans derecesine sahip olanlar yönündedir. Eğitim derecelerine göre özdeşleşme 
ortalamalarına bakıldığında eğitim derecesi yükselirken özdeşleşme ortalamasının 
düştüğü görülmektedir. 

Meslekte geçen süreye bakıldığında az tecrübeli oldukları varsayılanlarla fazla 
tecrübeli oldukları varsayılanlar arasında ve fazla tecrübeliler yönünde bir farkın olduğu 
tespit edilmiştir. Ayrıca mesleki tecrübe arttıkça özdeşleşme de artmaktadır. 
 

BAĞLILIK FAKTÖRLERİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 
Katılımcıların bağlılık faktörlerine ilişkin algılarının demografik özelliklerine 

göre farklılaşıp farklılaşmadığını öğrenebilmek için “independent samples t test” ve 
“one way anova” testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki Tablo 10’da 
görülmektedir. 

 Tabloya göre duygusal bağlılık ortalamalarının farklılık içerdiği herhangi bir 
demografik özellik yoktur. Cinsiyet değişkeninde erkeklerin, medeni hal değişkeninde 
bekârların, yaş değişkeninde orta yaş grubundakilerin duygusal bağlılık ortalamaları 
yüksek görünmektedir. Ayrıca, eğitim derecesi yükselirken duygusal bağlılık düşmekte 
ve mesleki tecrübe arttıkça da duygusal bağlılık yükselmektedir. 

Tablo 10’a göre devam bağlılığı ortalamalarının farklılık içerdiği herhangi bir 
demografik özellik yoktur. Cinsiyet değişkeninde erkeklerin, medeni hal değişkeninde 
bekârların, yaş değişkeninde orta yaş grubundakilerin devam bağlılığı ortalamaları 
yüksek görünmektedir. Ayrıca, eğitim derecesi yükselirken devam bağlılığı düşmekte 
ve mesleki tecrübe arttıkça da devam bağlılığı yükselmektedir. 
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Tablo 10: Bağlılık Faktörleri İle Demografik Özelliklerin Karşılaştırılması 

DUYGUSAL BAĞLILIK 

Değişkenler N Ortalama Standart 
sapma t p Fark 

Cinsiyet Kadın 63 4,36 0,73 -1,502 0,136 X Erkek 72 4,52 0,51 

Medeni hal Evli 96 4,38 0,66 -1,802 0,074 X Bekâr 39 4,59 0,49 

Yaş 30 ve altı – Genç  125 4,41 0,63 -2,559 0,012 X 30 üzeri – Orta yaş  10 4,92 0,19 

 N Ortalama Standart 
sapma F p Fark 

Eğitim 
Ön Lisans  12 4,80 0,30 

2,387 0,096 X Lisans  103 4,43 0,65 
Lisansüstü  20 4,33 0,58 

Meslekte 
geçen süre 

5 yıldan az  66 4,35 0,65 
2,777 0,066 X 6-15 yıl  45 4,44 0,64 

16 ve üzeri  24 4,70 0,44 
DEVAM BAĞLILIĞI 

Değişkenler N Ortalama Standart 
sapma t p Fark 

Cinsiyet Kadın 63 3,15 0,94 -0,719 0,473 X Erkek 72 3,26 0,86 

Medeni hal Evli 96 3,14 0,90 -1,409 0,161 X Bekâr 39 3,38 0,88 

Yaş 30 ve altı – Genç  125 3,21 0,92 -0,113 0,910 X 30 üzeri – Orta yaş  10 3,24 0,70 

 N Ortalama Standart 
sapma F p Fark 

Eğitim 
Ön Lisans  12 3,47 0,77 

0,537 0,586 X Lisans  103 3,18 0,94 
Lisansüstü  20 3,18 0,78 

Meslekte 
geçen süre 

5 yıldan az  66 3,12 0,96 
1,430 0,243 X 6-15 yıl  45 3,19 0,83 

16 ve üzeri  24 3,48 0,82 
NORMATİF BAĞLILIK 

Değişkenler N Ortalama Standart 
sapma t p Fark 

Cinsiyet Kadın 1 63 3,92 0,83 -2,025 0,045 1 – 2  Erkek 2 72 4,17 0,60 

Medeni hal Evli 96 4,01 0,75 -1,093 0,276 X Bekâr 39 4,16 0,63 

Yaş 30 ve altı – Genç  125 4,03 0,74 -1,122 0,264 X 30 üzeri – Orta yaş  10 4,30 0,44 

 N Ortalama Standart 
sapma F p Fark 

Eğitim 
Ön Lisans  12 4,21 0,40 

0,431 0,651 X Lisans  103 4,05 0,78 
Lisansüstü  20 3,96 0,56 

Meslekte 
geçen süre 

5 yıldan az  66 3,98 0,77 
1,944 0,147 X 6-15 yıl  45 4,02 0,71 

16 ve üzeri  24 4,31 0,55 

Normatif bağlılık değerleri için Tablo 10’a bakıldığında sadece cinsiyet 
değişkeninde fark olduğu ve erkeklerin normatif bağlılık ortalamalarının kadınlardan 
yüksek olduğu görülmektedir. Medeni hal değişkeninde bekârların, yaş değişkeninde 
orta yaş grubundakilerin normatif bağlılıkları yüksek görünmektedir. Eğitim düzeyi 
yükseldikçe normatif bağlılık düşmekte ve mesleki tecrübe arttıkça normatif bağlılıkta 
artmaktadır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Günümüz işletmelerinde; bireyin, grupların ve örgütlerin davranışlarını 

anlayabilmek, bu davranışların yöneticilerin liderlik tarzları, tutumları ve uygulamaları 
ile nasıl bir etkileşim içinde olduğunu bilmek ve bunları örgütün amaç ve hedefleri 
doğrultusunda yönetebilmek çok daha önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle örgütsel 
davranış yazınında oldukça geniş bir yer tutan örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılık 
ile ilgili çalışmalar son yıllarda oldukça artmıştır. Söz konusu akıma katılmak ve yazına 
katkıda bulunmak amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, “örgütsel 
özdeşleşme kavramının öncüllerinden biri olan örgütsel bağlılıkla biçimlenmesi” 
araştırılmıştır. 

Çalışma yapılırken, yazında görülen “özdeşleşme ve bağlılık kavramlarının aynı 
kavramlar olduğu” ve “kavramların benzeştikleri ancak farklı kavramlar oldukları” ile 
ilgili tartışmalar dikkate alınmıştır. Yazında iki kavramın “aynı” ya da “farklı” olup 
olmadıkları konusunda görüş birliği oluşmamıştır. İki kavramın aynı ya da yakın 
anlamları ifade ettiğini öne süren çalışmaların (O’Reilly,1986:492-499) yanı sıra farklı 
anlamları ifade ettiklerini söyleyen çalışmalar da (Epitropaki,2005:571; Kreiner, 
2004:1-27) mevcuttur. O’Reilly (1986), bağlılık ile özdeşleşmenin psikolojik temelde 
birbirlerine çok yakın kavramlar olduğunu belirtmektedir. İki kavramla ilgili Türkçe 
yazında da “birbirlerine yakın oldukları ve bu yakınlığın Türk kültürünün kolektivist 
yapısından kaynaklandığı” görüşünü ortaya atan çalışmalar mevcuttur (Çiftçioğlu, 
2010:71-92). Epitropaki (2005), iki kavram arasındaki farkı, “bağlılık = örgütsel 
değerleri kabullenme ve özdeşleşme = örgütsel değerleri sahiplenme” şeklinde 
açıklamaktadır. Kreiner (2004) ise “örgütsel bağlılığın transfer edilebilir olduğunu 
özdeşleşmenin ise transfer edilemeyeceğini” ifade ederek iki kavramın farklı olduklarını 
ortaya koymaya çalışmıştır. Pratt de aralarındaki farkı, “özdeşleşme, örgütsel değerleri 
ve inançları paylaşma veya bunlara sahip çıkma bağlılık ise değerlerin ve inançların 
örgüt üyeleri tarafından kabul edilmesidir” şeklinde açıklamıştır (akt: 
O’Reilly,1986:492-499).  

Görüldüğü üzere “örgütsel özdeşleşme” ve “örgütsel bağlılık” kavramlarının ne 
aynı anlamı ifade ettiklerine ilişkin kesin bir kanıt ne de farklı anlamları ifade ettiklerine 
ilişkin kesin bir kanıt yazında henüz oluşturulamamıştır. Bu çalışma, özdeşleşme ve 
bağlılık kavramlarının farklı kavramlar oldukları görüşüne yakın durmaktadır. Bu bakış 
açısıyla “örgütsel bağlılık örgütsel özdeşleşmesinin belirleyicisi midir?” şeklinde 
belirlenen temel hipotez, korelasyon ve regresyon analizleri ile test edilmiştir. 
Korelasyon bulgularına göre bağlılık özdeşleşmenin % 48,7’sini belirleyebilmektedir 
(p<0,01). Özdeşleşme ve bağlılığı oluşturan boyutlar arasında anlamlı (p<0,01) bir 
regresyon modelinin (r=0,778; r2=0,605; düzeltilmiş r2=0,596) var olduğu görülmüştür. 
Buna göre bağlılığı oluşturan üç boyut özdeşleşmenin % 59,6’sını açıklayabilmektedir. 
Bu bulgular, “örgütsel bağlılık örgütsel özdeşleşmenin güçlü bir belirleyicisidir” 
şeklinde belirlenmiş olan temel hipotezin kabul edilmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 

“Katılımcıların özdeşleşme algıları demografik özelliklerine göre farlılık 
göstermekte midir?” şeklindeki araştırma sorusuna cevap bulmak için yapılan 
analizlerin sonucunda cinsiyet ve medeni hal değişkenlerine göre fark olmadığı bunun 
yanı sıra yaş, eğitim ve mesleki kıdem değişkenlerine göre fark olduğu görülmüştür. 
Yaş değişkenindeki fark, orta yaş grubundakiler yönündedir. Eğitim değişkenindeki 
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fark, ön lisans ve lisansüstü derecelere sahip olanlar arasında ve ön lisans mezunları 
yönündedir. Mesleki kıdem değişkenindeki fark az tecrübelilerle çok tecrübeliler 
arasındadır ve çok tecrübeliler yönündedir. Konu ile ilgili bulguların aktarıldığı Tablo 9. 
incelendiğinde cinsiyet değişkeninde erkeklerin, medeni hal değişkeninde bekârların, 
yaş değişkeninde orta yaş grubundakilerin özdeşleşmeleri yüksektir. Eğitim düzeyi 
yükseldikçe özdeşleşme düşmekte iken mesleki kıdem arttıkça özdeşleşme de 
artmaktadır. 

Yazında görülen bazı çalışmalarda demografik değişkenlerle özdeşleşme arasında 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Örneğin; Riketta (2005:366) araştırmasında çalışanın yaşı, 
işletmedeki çalışma süresi ve kariyer aşaması gibi değişkenlerin örgütsel özdeşleşme 
düzeyi ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bir başka çalışmada, 
örgütsel kıdem olgusunun örgütsel özdeşleşmeyi olumlu yönde etkilediği bulunmuştur 
(Bartel, 2001;379). Cinsiyetin de örgütsel özdeşleşmeyi etkileyen bir unsur olduğunu 
gözlemleyen çalışmalar mevcuttur. Bu farklılık, biyolojik farklılıktan ziyade bireyin 
kendisini “kadın-erkek” kimliği ile algılaması ile ilişkilidir. Ne yazık ki, “genelde 
kadınların iş hayatında erkeklere nazaran örgütteki pozisyonları açısından dezavantajlı 
oldukları” gerçeği kadınların algılamalarını etkilemektedir (Britt, 2006:67). Johnson 
(2006:502)’un veteriner hekimler üzerinde yaptıkları araştırmada, erkeklerin örgütsel 
özdeşleşme düzeylerinin kadınlara nazaran daha yüksek olduğu ortaya koyulmuştur. 
Türkçe yazında da İşcan (2006:173),  iş görenlerin kıdemi arttıkça örgütsel özdeşleşme 
derecelerinin arttığını ve kadınların erkek iş görenlere nazaran örgütsel özdeşleşme 
algısının daha düşük olduğu gözlemlemiştir. Turunç’un (2010:209-232) çalışması da 
erkeklerin özdeşleşme düzeylerinin kadınların özdeşleşme düzeylerinden yüksek olduğu 
bulgusunu desteklemektedir. Demografik değişkenlerle özdeşleşme arasında ilişki 
olduğunu aktaran çalışmaların yanı sıra bunun tam aksini aktaran çalışmalar da yazında 
yer almaktadır (O’Neill, 2007: 444;  Van Dick, 2008:395).  

Özdeşleşme konusunda araştırma bulgularıyla yazın bulguları karşılaştırıldığında 
şöyle bir görünüm ortaya çıkmaktadır:  

Cinsiyet değişkeninde anlamlı bir fark çıkması beklenirken çıkmamış ancak yazın 
bulgularıyla uyumlu olarak erkeklerin özdeşleşmelerinin daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Yine yazın bulgularıyla uyumlu bir şekilde yaşa göre özdeşleşmenin 
farklılaştığı ve yaşın artması ile birlikte özdeşleşmenin de arttığı anlaşılmıştır.  

Yazında medeni hal ile örgütsel özdeşleşme ilişkisini test eden bir çalışmaya 
rastlanmıştır. Bu çalışmada (Turunç, 2010:209-232), medeni hal değişkeni açısından 
evlilerle bekârlar arasında fark bulunamamıştır. Bu durumun, aile kavramına çok önem 
verilen toplumuzda, ekmek kapısı olarak kabul edilen organizasyonlarla olan özdeşleşme üzerinde ailenin 
anlamlı bir etkisinin bulunamamış olmasının kültürel yapımızla uyumlu olduğuna işaret edilmiştir.  

Eğitim düzeyindeki artışla birlikte özdeşlemenin düştüğü görülmüştür. Özdeşleşmeye bağlılığın 
bir sonucu olarak bakan Duygulu’nun (2007:61-73) çalışmasında eğitim değişkeniyle ilgili olarak 
araştırmaların genellikle negatif sonuçlara ulaştıkları aktarılmakta ve bu durum “eğitim düzeyinin 
artmasının beklentileri artırmasına bağlı olarak özdeşleşmeyi ve bağlılığı azaltabileceği” gerekçesine 
dayandırılmıştır.  

Mesleki kıdemle özdeşleşme arasındaki doğru orantı da yazın bulgularını destekleyen bir başka 
bulgu olarak görünmektedir. Bu açıdan bakıldığında çalışma bulgularının yazına göre tutarlı olduğu 
söylenebilir. 

“Katılımcıların bağlılık algıları demografik özelliklerine göre farlılık göstermekte 
midir?” şeklindeki araştırma sorusuna cevap bulmak için yapılan analizlerin sonucunda 
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sadece normatif bağlılık algısında cinsiyet açısından bir farklılık tespit edilmiş ve bunun 
dışında herhangi bir farklılık tespit edilememiştir. Konu ile ilgili bulguların aktarıldığı 
Tablo 10. incelendiğinde duygusal bağlılık algısında; erkeklerin, bekârların ve orta yaş 
grubundakilerin ortalamalarının grupları içerisinde en yüksek değerleri aldıkları 
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte eğitim derecesi yükseldikçe duygusal bağlılığın 
düştüğü ve mesleki tecrübe arttıkça duygusal bağlılığın yükseldiği ortaya çıkmıştır. 

Tablo 10.’a göre devam bağlılığı ortalamalarında erkeklerin, bekârların, yaş 
değişkeninde ve orta yaş grubundakilerin kendi grupları içerisinde en yüksek değerleri 
aldıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca, eğitim derecesi yükselirken devam bağlılığı düşmekte 
ve mesleki tecrübe arttıkça da devam bağlılığı yükselmektedir. 

Normatif bağlılık değerleri için Tablo 10.’a bakıldığında sadece cinsiyet 
değişkeninde fark olduğu ve erkeklerin normatif bağlılık ortalamalarının kadınlardan 
yüksek olduğu görülmektedir. Medeni hal değişkeninde bekârların, yaş değişkeninde 
orta yaş grubundakilerin normatif bağlılıkları yüksek görünmektedir. Eğitim düzeyi 
yükseldikçe normatif bağlılık düşmekte ve mesleki tecrübe arttıkça normatif bağlılıkta 
artmaktadır. 

Yazında örgütsel bağlılık ile demografik özellikler arasında güçlü ilişki olduğuna 
yönelik bir başka ifade ile demografik faktörlerin örgütsel bağlılığı etkilediğine yönelik 
çalışmalara rastlanmıştır. Gül’ün (2005:65-83) aktardığı yazın bulgularında 
“demografik faktörler ile örgütsel faktörlerin bağlılığı etkilediği” yer almaktadır. Buna 
göre yazında hem demografik faktörlerin hem de örgütsel faktörlerin bağlılık üzerinde 
daha etkili olduğunu ifade eden çalışmaların yanı sıra ikisinin eşit ağırlıkta olduğunu 
iddia eden çalışmalar da mevcuttur. Cinsiyet söz konusu olduğunda, gerek erkeklerin 
daha fazla bağlılık sergilediklerine yönelik çalışmalar (Gökmen, 1996:9), gerekse de 
kadınların daha fazla bağlılık sergilediklerine yönelik çalışmalar (Morrow, 1988-96-
104; Wahn, 1998:277) yazında yer almaktadır. Ne iddia etmiş olularsa olsunlar, örgütsel 
bağlılıkla ilgili çalışmaların tamamına yakını cinsiyetle bağlılık arasında ilişki 
olduğundan bahsetmektedir (Özkaya, 2006:77-96). Yaş değişkeni de örgütsel bağlılığı 
etkileyen faktörler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yaşın ilerlemesi ile birlikte 
örgütsel bağlılığında ilerlediğini tespit eden çalışmalara (Gül, 2005:65-83; Ketchand, 
1998:110) rastlanmıştır. Bu iddiaya karşıt olarak Allen (1993:46-91) ise bağlılığın her 
bir boyutu için ayrı karşılaştırma yapılması gerektiği görüşünden hareketle duygusal 
bağlılığın yaş ile birlikte güçlendiğini devam bağlılığının ise yaştan etkilenmediğini 
ifade etmiştir. Benkhoff (1997:114-131) örgütsel bağlılık ile medeni durum arasında 
doğrudan bir ilişkinin varlığından söz etmektedir.  Özkaya‘da (2006:77-96), evlilerin 
ekonomik sorumluklarından dolayı daha çok bağlılık sergileyebileceklerini ancak 
medeni hal-bağlılık ilişkisi ile ilgili olarak hiçbir teorinin henüz sonuca ulaşamadığını 
belirtmektedir. Mesleki kıdem, örgütsel bağlılıkla doğrusal ilişki içerisinde olan bir 
değişken olarak yazında yer almaktadır. Kıdem arttıkça örgütsel bağlılıkta artacaktır 
(McCaul, 1995:80-90; Al-Qarioti, 2001:134). Allen (1993:46-91), bağlılığın her boyutu 
ile mesleki kıdem karşılaştırıldığında devam bağlılığı ile kıdem arasında güçlü bir 
ilişkinin görüleceğini aktarmaktadır. Örgütsel bağlılığı etkileyen demografik 
özelliklerden birisi de eğitim düzeyidir. Yazın bulguları, eğitim düzeyi ile örgütsel 
bağlılık arasında negatif ilişkinin varlığından yani eğitim düzeyinin yükselmesine bağlı 
olarak bağlılığın düşeceğinden söz etmektedir (Shore, 1995:1597; Chen, 1996:6; 
Abdullah, 1999:78). Gül (2005:65-83) ise bunun tam tersi sonuçlara ulaşan çalışmaların 
da var olduğundan bahsetmektedir. 



 
 

A. Çakınberk – N. Derin – E. T. Demirel / İşletme Araştırmaları Dergisi 3/1 (2011) 89-121 

 110

Bağlılık konusunda araştırma bulgularıyla yazın bulguları karşılaştırıldığında 
şöyle bir görünüm ortaya çıkmaktadır: 

Cinsiyet değişkeninde bir boyut dışında fark bulunmaması yazınla uyumsuz gibi 
görünse de tüm boyutlarda erkeklerin daha yüksek ortalamalar sergilemiş olmaları, 
yazında görülen “erkekler daha fazla bağlılık sergiler” görüşü ile uyumludur.  

Yaş değişkeni açısından anlamlı fark içeren bağlılık boyutunun bulunamamış 
olması yazını desteklemiyor görünmektedir. Ancak, bağlılığın tüm boyutlarında yaşın 
ilerlemesiyle birlikte bağlılığın güçlendiği görülmüştür. Bu sonuç, “yaşın ilerlemesi ile 
bağlılık güçlenir” şeklindeki görüşü destekler niteliktedir. 

Medeni hal ile örgütsel bağlılık arasında ilişki olduğu yazında söz edilen bir 
durumdur ve evlilerin daha çok bağlılık göstermeleri beklenmektedir. Ancak, tüm 
boyutlarda beklenenin aksine bekârların daha fazla bağlılık sergilemiş olmaları tutarsız 
görünmektedir.  

Eğitim değişkeni ile ilgili sonuçlardan yazınla uyumsuz olan taraf, “fark 
bulunamamış olması” yazını destekleyen taraf ise tüm boyutlarda “eğitim seviyesinin 
yükselmesi ile birlikte bağlılığın düştüğü görülmesidir”. Eğitim düzeyinin artmasının 
beklentileri artırmasına bağlı olarak bağlılığın azalmasına yol açabileceği” görüşü bu 
sonucu açıklamada uygun görünmektedir.  

Mesleki kıdeme göre bağlılığın farklılaşması beklenirken beklenti 
gerçekleşmemiştir. Mesleki kıdem ile bağlılık arasındaki doğrusal ilişki de yazın 
bulgularını destekleyen bir başka bulgu olarak görünmektedir 

Beklenen anlamlı farkların çıkmamış olması, kullanılan ölçeklerin yapısından 
kaynaklanıyor olabileceğini göz ardı etmemek gerekmektedir. Hem özdeşleşme 
ölçeğinin hem de bağlılık ölçeğinin güvenilirlikleri, açıklayıcılıkları ve tutarlılıkları 
yüksek çıkmıştır. Buna rağmen, ölçeklerin ölçülmek istenen olguları net olarak 
ölçebildiklerini söylemek zor görünmektedir. Çünkü, iki kavramla ilgili karmaşa 
ölçeklerde de söz konusudur (Reardon, 2003:20; Kuhn, 2002:34) ve uygulamada bu 
kavramları ölçmede kullanılan ölçeklerin birbirlerinden tam anlamıyla bağımsız 
olmadıkları ifade edilmektedir (Reardon, 2003:20). 

Çalışmanın sonunda ulaşılan bulgular doğrultusunda geliştirilen öneriler aşağıda 
sıralanmaktadır: 

- Örgütsel özdeşleşme ve bağlılık örgüt içinde çalışanların yüksek düzeyli iş 
tatmininin sonucunun bir parçası olarak görülmektedir. İyi bir örgütsel iklim 
yaratılması, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşmenin yaratılması için ilk adım 
olabilir. İyi bir iş çevresi yaratarak personelin morali, motivasyonunu ve 
verimliliği geliştirilebilir.  

- Özdeşleşmeyi ve bağlılığı geliştirmek için çalışanlara işlerini yapma konusunda 
daha fazla kontrol imkânı, yeteneklerini geliştirici işler yapabilmeleri için fırsat, 
heyecan verici bir iş ortamı, gerekli ekipman, adil bir ödüllendirme ve terfi 
sistemi sağlanmalıdır. Kurumun iletişim sistemi açık ve içten olmalı, ekip ruhu 
oluşturulmalı, gerçekleştirilebilir ve paylaşılan bir vizyon var olmalı, bireylere 
hassasiyetle yaklaşılmalı ve farklılıklar hoşgörü ile yönetilmelidir. Kararların 
alınmasında ve işle ilgili prosedürlerin oluşturulmasında mutlaka çalışanların 
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katılımı sağlanmalıdır. Çalışanlara güçlü ve sürekli örgütsel destek 
sağlanmalıdır. 

- Örgütlerine karşı güçlü özdeşleşme ve bağlılık içinde olan çalışanlar örgüt 
amaçlarını destekleyici davranışlar sergilerler ve karar verme sürecinde örgüt 
amaçlarına öncelik tanırlar. Bu tür davranışlar verilen hizmetin kalitesini ve 
müşteri tatminini direkt olarak etkilediğinden özellikle hizmet işletmeleri için 
daha da önemlidir. Güçlü özdeşleşme ve bağlılık düzeyleri işletmenin 
başarısında olumlu katkılar sunabilir. Bu yüzden örgütler örgütsel faaliyetleri ile 
özdeşleşmeyi artırıcı ve kolaylaştırıcı uygulamalar sergilemelidir. Özdeşleşmeyi 
ve bağlılığı sağlamak için en uygun araçların seçiminde, yöneticiler çalışanların 
ihtiyaçlarını ve motive edecek unsurların neler olduğunu bilmelidirler (Smidts, 
2010:3).  

- Eğitim alanında örgütsel bağlılık çalışmaları, okulun başarı durumunun ve 
öğrencilerin başarı durumlarının öğretmenler ile yöneticilerin bağlılık 
derecelerini etkilediğini ortaya koymuştur. Söz konusu çalışmalarda 
öğretmenlerin ve yöneticilerin hep alt düzey araçsal bağlılık unsurlarıyla 
yetinmek zorunda bırakıldıklarını ve psikolojik bağlılık unsurlarının ihmal 
edildiği vurgulanmaktadır (Balay, 2000:6). Eğitimcilerin bağlılıklarının ve 
özdeşleşmelerinin yüksek olması işlerinden duydukları tatmini artıracak bu da 
performanslarına olumlu etki yapacaktır. Eğitim sisteminin kalitesinin ve 
öğrenci başarısının artırılması için eğitimcilerin daha fazla bağlılık ve 
özdeşleşme hissetmeleri elzemdir. Bu itibarla, eğitimcilerin bağlılıklarının 
artırılması için araçsal unsurlar (ücret, terfi, izin, araç, gereç vb.) üst düzeye 
çıkarılmalı ve bu unsurlar (insana ve insani değerlere önem verme, yapıcı 
disiplin, katılımcı yönetim, kişisel sorunların çözümü için yardım, gelişme için 
fırsat verilmesi, güvence, rekreatif faaliyetler vb.) psikolojik unsurlarla 
desteklenmelidir. 

Bundan sonraki araştırmalar için geliştirilen öneriler ise aşağıda sıralanmaktadır: 
- Özdeşleşme ve bağlılık ölçeklerindeki karmaşa ölçümlerin beklentilerin aksi 

sonuçlar vermesine yol açabilmektedir. Bu nedenle birbirinden bağımsız şekilde 
tek başına özdeşleşmeyi ve tek başına bağlılığı ölçen, geçerliliği, güvenilirliği, 
tutarlılığı ve açıklayıcılığı yüksek ölçek geliştirme çalışmalarının gerekli olduğu 
düşünülmektedir. 

- Özdeşleşme ve bağlılık kültürden soyutlanamamaktadır. O halde, özdeşleşme ve 
bağlılık çalışmaları kültür çalışmaları ile desteklenerek yinelenebilir. 

- Özdeşleşme ve bağlılık hisleri bireylerin kişilik yapılarına da bağlıdır. Söz 
konusu kavramların kişilik özellikleri ile ilişkisini araştıran çalışmaların 
yapılması yazına katma değer getirecektir. 

- Kişilik özellikleri ile kurum kültürünün benzeşme oranının özdeşleşme ve 
bağlılığın gücünü pozitif etkileyeceği açıktır. İleriki çalışmalarda bu dengenin 
göz önüne alınarak incelemeler yapılması yerinde olacaktır. 

- Bir kuruma yeni katılan bireylerin özdeşleşme ve bağlılık düzeyleri ölçüldükten 
sonra ayrılma anında da ölçüm tekrarlanarak gelişmenin ya da gerilemenin 
nelerden etkilenerek oluştuğu araştırılabilir. 
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Tek bir kurum ya da örgüt ele alınarak (Örneğin, bir üniversite) gözlem, 
derinlemesine mülakat ve anket yöntemleri birlikte kullanılmak suretiyle çalışanların ve 
de yöneticilerin hem özdeşleşme hem de bağlılıkları ölçülebilir. Bu ölçüm, kişilik 
özellikleri, kurum kültürü, iş tatmini vb. ölçümlerle ilişkilendirilebilir. Böylece, 
geçerliliği ve güvenilirliği çok yüksek sonuçlar çıkarılabilir. 
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Introduction  

The increase recorded in the number of national and international mergers, 
purchases, strategic alliances and visual organizations in the globalization process has 
created a rapidly changing organizational environment. Relationships between 
organizations and their employees have gained gradual importance in such an 
environment.  Today, organizations expect their employees to work steadily for a long 
time for the organization, to feel committed and loyal to the organization and even to 
link their personal identity with that of the organization.  

When individuals adopt behaviours of the organizations they work for and feel 
themselves committed to the organization, there exists identification. Identification 
satisfies individuals, as it is attractive in some ways. However, it is clear that this 
attraction can suddenly disappear; it can only be preserved when the individual feels 
her/himself committed to her/his organization. The stronger the commitment, the higher 
the identification (Balay, 2000:100). Sense of belonging -in other words commitment- 
functions as a predecessor of identification and helps an individual to actualize 
her/himself (Benkhoff, 1997: 114-131). Organizational identification is the personal 
perspective of the individual -who is committed to the organization as a member of it- 
about her/his membership. In other words, sense of belonging to an organization results 
in ownership of the successes and failures of the organization. Thus, organizational 
commitment can be suggested to be one of the predecessors of organizational 
identification (O’Reilly, 1986:492-499). 

In light of the above suggestions, this study examined how the concept of 
organizational identification is shaped by organizational commitment, one of its 
predecessors. From this perspective, the problem statement of the study was defined as 
“Is organizational commitment a determiner of organizational identification?” and the 
main hypothesis as “organizational commitment is a strong determiner of organizational 
identification”.  

The aim of the study was to emphasize the importance of organizational 
identification and commitment in business life and to raise awareness of this issue 
among teachers and school administrators, who play a leading role in education of 
future generations. Moreover, this study aimed to reveal whether the organizational 
identification and commitment levels of teachers differed according to demographic 
variables and to suggest ways to improve the relationship, if any, between these two 
factors. The Turkish literature clearly addresses the subjects of identification and 
commitment. However, there are insufficient studies addressing “determiner” 
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relationships between these two concepts and studies suggesting them to be different 
from each other. The present study therefore contributes to expanding the existing 
literature on this theme. 

Material and Method  
Following questions were address to solve the study problem and to test the 

main hypothesis:  
1. What are the organizational identification levels of participants?  

2. What are the organizational commitment levels of participants?  
3. Are the organizational identification perceptions and organizational commitment 

of participants related?  
4. Do the identification perceptions of participants differ according to their 

demographic characteristics?  
5. Do the organizational commitments of participants differ according to their 

demographic characteristics?  
The study population comprised 232 teachers and administrators employed in 

private education institutions operating in the Malatya and Tunceli Provinces of Turkey. 
The study sample consists of the 135 teacher and administrator. A questionnaire method 
was adopted to collect data.  

The questionnaire form was comprised of three parts. The first part included 5 
items of demographic data (age, sex, educational background, marital status, tenure).   

In the second part, the final version of Cheney’s (1982) organizational 
identification scale (composed of 22 items) was used to determine the organizational 
identification levels of participants.  

In the third part of the questionnaire, the “Organizational Commitment Scale” 
developed by Meyer and Allen (1991, 1993) was used to determine the organizational 
commitment levels of participants. The scale includes 17 items to measure three types 
of organizational commitment: affective commitment, continuance commitment and 
normative commitment.  

The scale was developed as a 5-point Likert-type scale (1=Strongly Disagree, … 
5=Strongly Agree). Arithmetic means of the study findings were calculated and the 
following intervals were considered in interpretation of mean values: 

1.00 ≤ arithmetic mean ≤ 1.80 : Low 

1.80 < arithmetic mean ≤ 3.40 : Medium 

3.40 < arithmetic mean ≤ 5.00 : High 

 A “single sample t-test” was used to determine if the mean values were different 
from test value (3.40) “Correlation” and “multiple regressions” analyses were used to 
determine whether identification was shaped by commitment. An “independent samples 
t-test” and “One-Way ANOVA” were used to examine whether identification and 
commitment values differed according to demographic characteristics.  

The “Organizational Identification Scale” was analyzed via exploratory factor 
analysis to test the validity of the study. At the end of the factor analyses, 4 items were 
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excluded from the scale. Thus, the final scale comprised 3 factors, which explained 
66.40% of the total variance. The reliability coefficient of the scale (α) was calculated to 
be 0.815, indicating that the scale was highly reliable; KMO test result was 0.894%.  

The “Organizational Commitment” scale, the other scale used in the study, was 
also subjected to factor analysis to test the validity of the study. At the end of the factor 
analysis, 3 items were excluded from the scale. The final scale comprised 3 factors, 
which explained 64.54% of the total variance. Full compliance of these factors to the 
scale factor structure, clearly shown in the literature, can be suggested to be an indicator 
of consistency and explanatoriness of the scale. The reliability coefficient of the scale 
(α) was calculated to be 0.808, indicating a highly reliable scale; the KMO test result 
was 0.801%.  

KMO test results showed that the results constituted a data set that was 
appropriate for factor analysis, and that they could create meaningful groups.  

Findings 
No concrete proof has been produced in the literature to demonstrate that 

“organizational identification” and “organizational commitment” mean either different 
or the same things.  

The present study adopts the premise that identification and commitment are two 
different concepts. From this perspective, the main hypothesis (“Organizational 
commitment is a strong determiner of organizational identification”) was tested via 
correlation and regression analyses. According to correlation findings, organizational 
commitment represented 48.7% of organizational identification (p<0.01). A statistically 
significant (p<0.01) regression model (r=0.78; r2=0.05; adjusted r2=0.96) was found 
between the dimensions of identification and commitment. Accordingly, three 
dimensions of commitment explained 59.6% of identification. These findings support 
the main hypothesis, that: “organizational commitment is a strong determiner of 
organizational identification.”. 

Study participants were found to develop high levels of organizational 
identification. While their mean affective and normative commitment scores were at 
high levels, their mean scores of continuance commitment were at medium level.  
 The results of comparison between the identification findings of the present 
study and those within the literature are as follows:  

The present study found no statistically significant difference in terms of sex, 
which conflicted with the literature. However, the study finding of “high-level 
identification among males” complied with the literature.  

In compliance with the literature, the present study showed that identification 
was directly proportional to age. Unlike the literature, however, the present study found 
no statistically significant difference in terms of marital status. Study results related to 
educational background complied with the literature. The present study also found direct link 
between tenure and identification, which complied with the literature.  

The results of comparisons between commitment findings of the present study 
and those within the literature are as follows:  

The present study found a statistically significant sex-based difference only in 
one dimension. Although this finding seems to conflict with the literature, this study 
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showed that males scored higher in all dimensions, which complied with the literature. 
In the present study, no commitment dimension showed a statistically significant age-
based difference, which conflicted with the literature. However, commitment was found 
to increase with an age-based increase in all dimensions of commitment, a finding 
parallel with the literature. No difference was found in marital status variable and 
singles showed higher levels of commitment behaviour, which conflicted with the 
literature. No difference was found according to educational background, which 
conflicted with the literature; the finding that “commitment was inversely proportional to educational 
background in all dimensions” complied with the literature. Unlike expectations, commitment did not 
differ according to tenure The present study found a linear relationship between tenure and commitment, 
which complied with the literature.  

Statistically significant differences, which were expected at the beginning of the 
study, were not found. This may have resulted from the structure of the scales used. The 
Reliability, explanatoriness and consistency of both the identification and commitment 
scales were quite high. Despite these high levels, it seems quite difficult to conclude 
that these scales are able to make planned measurements clearly. The confusion related 
to both concepts is also reflected in the scales (Reardon, 2003:20; Kuhn, 2002:34) and, 
these two scales (used to measure these two concepts) are suggested as not being 
completely independent from each other in practice (Reardon, 2003:20). 

Conclusion and Suggestions 
Suggestions developed in line with the study findings are as follows: 

- Creation of a good organizational climate may be a first step towards 
organizational commitment and organizational identification. Creation of a good 
business environment may improve morale, motivation and efficiency of 
employees.  

- The following steps should be taken to improve employee identification and 
commitment:  
 Provide employees with more control over their jobs. 

 Provide employees with the opportunity to do work that improves their 
skills. 

 Create an exciting working environment. 
 Provide required equipment.  

 Establish a fair reward and promotion system.  
 Ensure an open and sincere communication system within the 

organization.  
 Promote team spirit. 

 Define a realizable and shared vision.  
 Approach individuals sensitively and manage differing points of view 

with respect.  
 Ensure employee participation in decision-making and development of 

work-related procedures.  
 Provide continuous and strong organizational support to employees. 
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- Organizations should implement policies that facilitate and improve 
identification. In the selection of the tools and methods most appropriate for 
developing identification and commitment, managers should be aware of the 
needs and motives of their employees (Smidts, 2010:3).  

- Organizational commitment studies in the field of education show that school 
success and student success affect the commitment level of teachers and 
administrators. Such studies emphasize that teachers and administrators are 
confined to low-level instrumental commitment elements and that psychological 
commitment elements are avoided (Balay, 2000:6). To improve the quality of 
the educational system and to increase student success, it is of great importance 
for educators to feel higher levels of commitment and identification. In this 
respect, instrumental elements (such as salary, promotion, leave, tools and 
materials, etc.) should be maximized and these elements should be accompanied 
by psychological components (such as attaching importance to people and 
human values; constructivist discipline; participatory administration; assistance 
in solution of personal problems; opportunities for development/improvement;  
security; creative activities, etc.) , in order to increase commitment among 
educators.  

After the level of commitment is increased, the following steps should be taken:  

- Confusion in the identification and commitment scales may result in unexpected 
results. For this reason, it is necessary to develop valid, reliable, consistent and 
explanatory commitment and identification scales that are completely 
independent and different from each other. 

- Identification and commitment should not be isolated from the related culture. 
Thus, identification and commitment studies should be conducted in the light of 
cultural studies.  

- Feelings of identification and commitment depend on the personalities of 
individuals. To add value to the related literature, studies should be made on the 
relationship between these two concepts and personal traits.  

- It is obvious that the similarity between personal traits and organizational culture 
has positive effects on the power of identification and commitment. Future 
studies should take this balance into consideration.  

- Identification and commitment levels of an individual should be measured both 
when s/he starts and stops working for the organization, in order to understand 
the reasons for any increase/decrease in the identification and commitment 
levels of the individual.  

- Identification and commitment levels of both employees and 
employers/managers can be measured in one single institution or organization 
(such as a university) with the help of observation, detailed interviews and 
questionnaire methods. Such measurements then can be related to measurements 
of personal traits, organizational culture, job satisfaction etc.. Using such 
methods, it may be possible to obtain highly reliable and valid results. 
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Abstract 
The purpose of this study is to determine the perceptions of the employees in five-

star hotels their regarding managerial ethics and professional burnout levels and also to 
present the relationship between managerial ethics and professional burnout level. 
Survey method was used as data collection instrument. A total of 385 questionnaires 
were implemented on employees working in five-star hotels operating in Istanbul, 
Turkey and Palermo, Italy. Independent Samples t Test was used for the comparison of 
data obtained from each country. Furthermore, the relationship between managerial 
ethics and professional burnout was described through correlation and regression 
analyses, as a result meaningful correlations between the variables (managerial ethics 
and professional burnout) are found. 

Keywords: Managerial ethics, professional burnout, Turkey, Italy, hotel employees. 

Özet 
Bu araştırmanın amacı, beş yıldızlı otel işletmleri çalışanlarının yönetsel etik 

algılamaları ile mesleki tükenmişlik düzeylerini belirleyerek aralarındaki ilişki 
düzeylerini ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden 
yararlanılmış olup, Türkiye’de (İstanbul) ve İtalya’da (Palermo) faaliyet gösteren otel 
işletmlerinde çalışan toplam 385 kişiye uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen 
bulgular, araştırmanın amacına uygun olarak t testi, korelasyon ve regresyon analizleri 
kullanılarak çözümlenmiş olup, uygulanan korelasyon ve regrasyon analizi sonucu 
değişkenler (yönetsel etik ve mesleki tükenmişlik) arasında anlamlı ilişkiler tespit 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yönetsel etik, mesleki tükenmişlik, Türkiye, İtalya, otel çalışanları. 
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Introduction 
Rapid advancement in science and technology has led to a number of changes in 

both individual and organizational sense. Human resources management is the most 
important one among the changes experienced in organizations at the end of the last 
century. With the increase in competitive conditions of the business world, managing 
the change and applications towards the human beings present themselves as two most 
important issues in order to maintain the continuity of an organization. Besides, 
managers constantly deal with ethical problems caused by such reasons as employee 
behaviors and allocation of limited resources. Solutions to ethical problems are vital due 
to their direct influence on quality, individuals and organizational managers (Nelson, 
2005, p.9). 

In an environment with increasingly fiercer competition, one of the most crucial 
factors in performance and continuity of enterprises is to have qualified manpower and 
utilize it in an efficient manner. Highly productive staff, in turn, is the key element in 
ensuring customer satisfaction in tourism industry, an integral component of service 
sector. Meeting the requirements of staff has been included in modern managerial 
approaches as one of the basic managerial responsibilities. In addition, ethical behavior 
criteria play a key role in directing enterprises in accordance with organizational 
objectives. At this point, ethical principles serve considerable number of functions as 
behavioral principles which guide managers and prioritize consistent, impartial and 
realistic principles in making decisions concerning operational activities (Bakan, 
Taşlıyan and Büyükbeşe, p.367). Dealing with ethical principles and managerial ethics 
contain certain responsibilities such as being fair to employees, not getting involved in 
discrimination, paying fair wage, maintaining a safe and sanitary working environment 
and respect privacy (Özalp and Kırel, 2001, p.600; Şimsek, 1999, p.691). These 
elements might affect a number of factors like employees’ motivation, performance, 
efficiency, dependency and their level of professional (Bradburn, 2001; Cooper, 1994; 
Çabuk and Şengül, 2005; Singhapakdi, Rao and Vitell , 1996). 

Professional burnout is a costly factor on the part of both employees and 
enterprises. From the point of enterprises, achievement of an enterprise is threatened by 
low efficiency of exhausted staff. As for employees, burnout is likely to result in 
appearance of such bad habits as isolation, alienation, a decrease in personal 
achievement and thus certain damage to self-confidence, reflection of problems in 
working life on household and familial life and excessive alcohol consumption in order 
to get rid of problems. The first thing to do in order to cope with burnout is to inform 
enterprises and individuals of the issue. Early diagnosis of burnout symptoms will 
minimize the loss which both individuals and enterprises may suffer from burnout 
(Özgen, 2007,  p.117).  

Stressful working environment, long working hours, not having weekend 
holidays, low-wage policies and behaviors displayed by managers towards the 
employees might increase the likelihood of appearance of professional burnout in 
tourism industry. Also, if managers behave ethically responsible for the actions taken/to 
be taken in an organization or towards the employees, this may have a positive impact 
on employee’s performance, motivation and organizational commitment. Furthermore, 
considering negative factors caused by the nature of tourism industry, ethical behaviors 
can be thought to lead to a decrease in employee’s level of professional burnout.  
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Managerial Ethics 
Regarded as a branch of philosophy, ethics can be traced back to 2500 years ago 

(Brickley, Smith and Zimmerman, 2002). Aristotle describes ethics as the discovery of 
acts that are beneficial to a person in his/her daily life (Daly and Mattila, 2000). With a 
broader description, ethics was defined by Hatcher (2004) as “a system of moral 
principles, values and standards which study such concepts as good, bad, right or wrong 
and determine what is good or bad for an individual or group”. Ethics is concerned 
about not only distinguishing right from wrong or good from bad but also the 
determination to do what is good or right absolutely. Defining ethics as an expression of 
criteria for right and wrong, Lamberton and Minor (1995) focus on the necessity of 
comprehending this concept thoroughly in order to, above all, seek for and understand a 
desirable life. Although definitions of ethics provided by various authors are not 
consistent with each other, they have something in common in: almost all definitions of 
ethics involve criteria for what is right or wrong.  

A review of literature indicates that so far different scientists have developed a 
number of models for ethical dimensions of various areas. Such models include 
“cognitive moral development model”, “probability model”, “general theory of 
marketing ethics”, “synthesis model”, “virtue ethics model”, “event driven model”, 
“social interaction model”, etc. (Ferrell, Gresham and Fraedrich, 1989; Jones, 1991; 
Velioğlu, 2003; Williams and Murpy, 1990). Each model includes important 
considerations for ethics in various areas. Furthermore, the literature contains several 
approaches to ethical principles and theories; however, ethics can be generally 
categorized as theories dealing with outcomes of an act (teleological theories), single-
rule theories (deontological theories), theories those incorporate a number of rules (a 
combination of teleological and deontological theories); utilitarian theories, theories on 
personal rights and equity theories (Tsalikis and Fritzcshe, 1989). The fact that ethical 
problems tend to take place in controversial and uncertain situations gives way to the 
question on which ethical problems should be based. Despite these differences, the 
approaches which are generally accepted as a ground during the development of ethical 
principles are the principle of equity, the principle of human rights, the principle of 
utilitarianism and the principle of individualism (Lamberton and Minor, 1995).  

In this sense, as for managerial ethics, it is not only concerned with managers but 
also deals with formation of principles and standards which may help them resolve 
conflicts of interest and dilemmas (Tarakçıoğlu, 2003, p.186). Managerial ethics can be 
defined as the principles and behavioral rules in managerial action (Thompson, 1985, 
p.555). In other words, managerial ethics, studying ethical behaviors required to be 
displayed by managers towards employees, can be described as principles and rules 
needed to be adopted by managers during their business process. Additionally, 
managerial ethics include being fair, not getting involved in discrimination, assigning 
authorities and responsibilities, paying fair salaries, respect for privacy and maintaining 
a safe and sanitary business environment (Özalp and Kırel, 2001; Şimsek 1999). It is 
emphasized in the literature that a person with a managerial role in an organization 
should have such characteristics as perseverance in and enthusiasm for completing the 
task, diligence, information, potency in organizing, ability of control, communication 
skill, ability to establish good internal and external relations with environment, 
philanthropy, power of insight, emotionality, maturity, being open in decisions, 
objectivity, tolerance, creativity and reliability while performing any organizational 
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action he/she is responsible for within the scope of his/role managerial role (Bartol and 
Martin, 1994). At this point, a person with a managerial role in any organization needs 
some general rules that will guide his/her actions in order to be able to act rightfully 
while carrying out managerial activities. At this point, ethical principles are 
indispensable components of such rules. Robertson, Gilley and Street (2000), 
emphasizes that one of the most crucial objectives of a management is to establish and 
maintain an environment that will facilitate ethical rules.  Employees have differing 
ethical beliefs, so management should identify situations that could pose ethical 
dilemmas for their employees in order to provide clear rules for employees to follow. 
Younger employees need particular attention in terms of their higher tolerance for 
unethical behaviors, and ethical training is strongly recommended for all employees 
(Wong, 1998). 

In tourism organizations an important factor in implementing ethical rules and 
getting the employees to adopt them is that managers should articulate these rules 
regarding what is right and wrong to employees and managers themselves should put 
them into practice (Stevens and Fleckenstein, 1999). Nevertheless, studies have proven 
that managers ignore ethical aspects of a particular problem owing to their perception of 
“Job is job” and their lack of instruments to identify whether an act is seen or regarded 
as ethical (Whitney, 1990). Another study concluded that hotels do not have written 
ethical standards and ethical standards are not clearly understood by employees (Jazsay, 
2002). In another study conducted by Kwansa and Farrar (1992), it was observed that 
ethical education does not draw enough attention despite training on ethical practices 
and studies on codes of ethics.  Defining a code of conduct (ethical codes) can help 
employees and managers recognize acceptable behavior. Managers are encouraged to 
discuss ethics with employees to positively build the culture of the organization and 
increase affiliation (Stevens, 1999). Whereas a number of ethical rules developed by 
“World Tourism Organization”, the largest organized institution worldwide concerning 
tourism, are binding for all member states (WTO, 2005), ethical considerations are often 
neglected during the process of decision-making in the sector. Especially environment, 
discrimination, gender discrimination and sexual abuse are prominent ones in unethical 
issues (Angelo and Vilademir, 1998). In another study, Stevens (1997) found out that 
ethical problems encountered in tourism sector are largely related to wage and 
awarding, and leaking the commercial secrets.  

Ethics is important in tourism enterprises in both ensuring customer satisfaction 
(Humborstad, Humborstad and Whitfield, 2008; Singhapakdi, Rao and Vitell, 1996) and 
maintaining job satisfaction (Schwepker, 2001), organizational dependency (Töre, 
2006) and productivity of employees. As a result, a review of literature reveals that 
many studies have been conducted on tourism and ethics (Fleckenstein and Huebsch, 
1999; Goodwin and Francis, 2003; Hudson, 2007; Macbeth, 2005; Kampaxi, 2008; 
Lansing and Vries, 2007; Stevens, 2001; Weeden, 2001).  

 Tourism has become a fast growing and developing industry all around the world 
(Fleckenstein and Huebsch, 1999). The fact that going on a holiday is no longer seen as 
luxurious but a necessity and tourism is a sector highly based on human relations has 
led to appearance of certain ethical problems in environmental responsibility 
(environmental ethics) (Holden, 2003; Holden, 2005), awareness of social 
accountability (Yaman and Gurel, 2006), ethics in service marketing (Altuğ and Güler, 
2003; Ross, 2003) and tourism instruction. Business and personal decisions need to be 
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ethical because they affect guests, employees, suppliers, friends, and families (Peceri, 
1997). Ethical people are concerned for others and lead their lives by ethical principles 
(Fisher, 1998). Creating ethical workplaces requires dealing with the differences in 
standards within the workforce. Especially due to the characteristic of hotels, almost all 
employees in service production process take part in production and marketing 
functions. Employees in front office, housekeeping and food and beverages unit also 
assume the role of individual sales. In this respect, display of ethical behaviors by 
employees in service process (being involved in face-to-face relations with the 
customer) is of great importance to both enterprises and consumers (Varinli, 2004, 
p.45).  

In order for hotels to maintain their existence successfully, it is important that 
ethical rules be set and employees act in accordance with such ethical rules. In order for 
ethical rules to be put into practice and be adopted among the employees, managers 
need to explain these rules (what is good or bad) to employees and apply them 
themselves. Therefore, it is important for achievement of hotels that ethical 
responsibilities should be performed by both employees and managers. As a result, the 
employees in a hotel –regardless of their action area or its size- need to behave ethically 
(Varinli, 2004).  

Professional Burnout 
Professional burnout is a term generally used to express mental and physical 

exhaustion of an individual experienced as a result of constant stress associated with 
work. Freudenberger (1974) defined the burnout for the first time as a condition of 
exhaustion caused by failure, loss of energy and power or unsatisfied demands of 
human impulsion. According to Maslach (1978), professional burnout consists of three 
components, namely emotional exhaustion resulting from changes in work-related 
attitudes and behaviors, depersonalization and personal accomplishment. He also noted 
that it is a syndrome concerning physical exhaustion, chronic fatigue, despair and 
hopelessness, development of a negative self, and a physical, emotional and mental 
exhaustion which become evident with negative attitudes towards work, life and other 
people (Maslach, 1978; Maslach and Jackson, 1981).  

Emotional exhaustion refers to individual stress dimension of burnout and signals 
loss of emotional and physical resources of an individual and a decrease in his/her 
energy. Depersonalization represents inter-personal dimension of burnout and expresses 
negative and firm attitudes towards customer and desensitization towards the work. Low 
personal accomplishment refers to the condition in which an individual tends to assess 
himself/herself negatively (Maslach, 1993). The employees with emotional exhaustion 
cannot concentrate on their work emotionally. Depersonalization signals negative and 
reckless attitudes and perceptions of employees towards the customers. An employee 
might think that customers occupy too much place in his/her life.  Lack of personal 
accomplishment describes an individual’s tendency to assess himself/herself negatively. 
Thinking that he/she is unsuccessful in his/her work, an employee feels dissatisfaction 
and might opt for activities not connected to work (Basim and Sesen, 2006).  

The burnout leads to serious individual and organizational problems. An intense 
feeling of burnout may result in psychosomatic disorders, problems in household and 
family life, insomnia, and addiction to alcohol and drugs. From an organizational 
perspective, the burnout presents itself in situations when the employee gets late for 
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work, leaves early, quits job, gets medical report frequently and has lack of productive 
and innovative attempts (Dolunay and Piyal, 2003). In a study by Ledgerwood, Crotts 
and Everett (1999), on employees’ perceptions of professional environment and burnout 
levels, a strong correlation was observed between organizational climate and 
employee’s professional burnout levels. In addition, a study by Moliner et al., (2005) 
suggested an intermediately negative correlation between organizational justice and 
professional burnout. In other words, the higher the organizational level is in an 
enterprise, the lower the employees’ professional burnout level.  

A stressful working environment (Iacovides et al., 2003), heavy and long working 
hours, low-wage policies and behaviors displayed by managers towards employees 
increase the likelihood of appearance of professional burnout in tourism industry (Kim, 
Shin and Umbreit, 2007). Several studies revealed that especially work stress has an 
adverse effect on employees in tourism and service sector (Brymer, Perrewe and Johns, 
1991; Law, Pearce and Woods, 1995; Zohar, 1994). Furthermore, many studies 
concluded that a considerable number of the students in the field of tourism or 
employees in tourism sector do not want to be employed in tourism sector (Airey, 2005; 
Dağdeviren, 2007; Pelit ve Özturk, 2010; Sarıışık, 2007; Wang vd, 2009).  Furthermore, 
those who work in hotels heavily experience the effects of burnout since they are in 
constant interaction with their coworkers and guests. In a study carried out by Kozak 
(2001) on burnout levels of women working in accommodation sector in Turkey, 45% 
of the participants experienced burnout owing to uncertainty over the fate of the sector, 
career uncertainty, busy schedule, attitudes of managers and social roles of women. It 
was also found out that hotel employees had a high level of burnout (Tepeci and Birdir, 
2003) on hotel employees in Antalya. In another study conducted by Pelit and Türkmen 
(2008) on employees in chain-hotel enterprises operating in Turkey, it was found that 
hotel employees had a high level of burnout.  

As a result of a study on employees in four and five star hotels operating in 
Turkey, Tanriverdi, Demirkol and İşlek (2001) suggested that the staff complained 
about such issues as heavy working hours, heavy work load, not being promoted, low 
wages, not being appreciated at the end of a work carried out. In their study on young 
managers instructed in and graduated from the field of tourism and now working in the 
sector for four years, Pavesic and Brymer (1990) noted that the reasons why they quit 
the sector were long working hours, not having weekend holidays, tiring activities and 
low salaries. In their study on evaluations of students instructed at a university level 
regarding tourism sector, Avgoustis and Brothers (1993) noted that working hours are 
long and working conditions were tiring and stressful while wages were low. Airey and 
Frontistis (1997) stated that tourism sector meant negative perceptions for students 
instructed in tourism sector such as boring and stressful working environment, low 
wage and irregular job due to seasonality. Moreover, Altman and Brothers (1995) 
concluded that 30.6% of the employees quit the tourism sector within five years. Also, 
an analysis into tourism sector suggests that the rate of employee turnover in the sector 
is high because it is seasonal, easily affected by economy and politics and tourism 
enterprises prefer to employ staff at low cost.  According to a study conducted by 
Zengin and Sen (2007) on department directors in four and five star hotels in Istanbul 
(front office, housekeeping and food-beverages), the reasons why rate of employee 
turnover is high are low-wage policy, lack of a definite job definition, extremely 
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stressful working environment, lack of regular working hours and general managers 
ignore the ideas held by department directors.  

A review of literature on professional burnout suggests that studies focus on the 
fact that professional burnout has an impact on workforce efficiency, absenteeism 
(Yaniv 1995), employee turnover (Wright and Cropanzano, 1998) and employee 
performance (Jenkins and Calhoun, 1991; Litt and Turk, 1985). Within this framework, 
especially the correlation between ethical aspects of managerial practices and 
employees’ burnout level is essential.  As a result, due to certain negative characteristics 
of tourism sector, it is not surprising that employees suffer from professional burnout. 
As a matter of fact, several studies on the issue (Humborstad, Humborstad and 
Whitfield, 2008; Kim, Shin and Umbreit, 2007) seem to support this finding.   

On the other hand, in the related literature (Tarakcioglu, 2003; Kılıç, Pelit, and 
Selvi, 2011; Robertson, Gilley and Street, 2000) employees' ethical reviews/perceptions 
about business'/manager's activities and the status of fulfilling their jobs willingly, the 
status of feeling satisfied from their work and in this direction determined relationship 
between their dependency to their organizations, also strengthens the possibility of 
revealing a relationship between burnout situation which has a significant impact on 
employee productivity. Indeed, although they are not directly about this topic, related 
studies (Altun, 2002) are being clues to this issue and they reveals the need of reviewing 
the topic in more detail, in other words, conducting a research about this topic. In this 
context, in this study a research about determining the relationship between hotel 
enterprises' employees' managerial ethical perceptions and occupational burnouts are 
presented. 

Aim and Methodology of the Study 
The purpose of this study is to determine the perceptions of the employees in five-

star hotels regarding their managerial ethics and professional burnout levels and also to 
present the relationship between managerial ethics and professional burnout level. So as 
to fulfill this objective, a survey consisting of three sections was used as data collection 
tool. The first section includes a scale consisting of 22 close-ended statements, which 
was developed by Maslach and Jackson (1981) and contained the dimensions emotional 
exhaustion (9), depersonalization (7) and personal accomplishment (5). The scale was 
graded as 1=Never, 2= Rarely, 3= Occasionally, 4= Often, 5=Always. The second 
section contains 25 close-ended statements developed through a review of literature in 
order to determine how employees perceive managerial ethical practices. Each 
statement was graded via 5 point likert scale as 1=I do not agree at all, 2= I don’t agree, 
3= I partly agree, 4= I agree, 5=I completely  agree. Questions about individual 
characteristics of employees are included in the third section of the survey. The 
reliability analysis of the scales employed in the study was determined through 
Cronbach’s Alpha coefficient and results are presented in the section “findings”.    

 The sample of the study consists of employees working for five star hotels in 
Istanbul, Turkey and Palermo, Italy. Within this framework, 207 and 178 surveys were 
assessed in Istanbul and Palermo respectively.  The data is collected by one of the 
researchers in Italy under the project for the European Union and by the other 
researcher/s in Turkey (Istanbul) by personally going to the hotel establishments. 

 In the study, the opinions of employees working in five star hotels in Turkey and 
Palermo regarding the statements included in scales of managerial ethics and 
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professional burnout were described through frequency and percentage distribution. 
Also, arithmetic mean and standard deviation values were calculated for each statement.  
Independent samples t-test indicated whether there was any meaningful difference 
between the mean scores calculated for both countries. Furthermore, t-test and variance 
analysis were conducted in order to analyze the differences in opinions of the staff 
regarding managerial ethics and professional burnout by demographical characteristics. 
Moreover, correlation and regression analyses were carried out with the aim of 
determining the relation between managerial ethics and professional burnout, and the 
relation in question was compared for Turkey and Italy.  

Research Findings 
Respondents’ demographic characteristics were analyzed for frequency analysis 

and w ere shown in Table 1.  
Table 1: The distribution concerning the participants’ features 

Variables  Turkey (n=207) Italy (n=178) 
f % f % 

Sex  
Male 114 55,1 96 53,9 
Female 93 44,9 82 46,1 

Age 
30 and less 126 60,9 68 38,2 
31-40  63 30,4 70 39,3 
41 and over 18 8,7 40 22,5 

Marital status 
Married 81 39,1 52 29,2 
Single 126 60,9 126 70,8 

Monthly income 

500 €  and less 84 40,5 10 5,6 
501-750 €  87 42,1 64 35,9 
751-1000 € 18 8,7 82 46,1 
1001 € and over  18 8,7 22 12,4 

Educational level  
Elementary- Junior high school       90 43,5 46 25,8 
Vocational and technical high schools  54 26,1 84 47,2 
Bachelor’s degree          63 30,4 48 27,0 

Position in the 
enterprise 

Manager 90 43,5 48 27,0 
Other Personnel 117 56,5 130 73,0 

Department 

Front Office  54 26,1 26 14,6 
Food and Beverage  60 29,0 40 22,5 
Housekeeping  33 15,9 46 25,8 
Others 60 29,0 66 37,1 

Length of 
employment 
in tourism sector 

0-3 year 66 31,8 42 23,6 
4-7 year 54 26,0 32 18,0 
8-11 year 45 21,5 60 33,7 
12 year and over 42 20,7 44 24,7 

As can be concluded from Table 1, the proportion of females to males interviewed 
is almost equal and around 50% for both Turkey (Istanbul) and Italy (Palermo). While 
most of the participants in Turkey are below 30, single, graduated form primary school 
and have a monthly income of less than 750 Euro, those in Italy are below 40, single, 
graduated from secondary school and have a monthly income of more than 750 Euro. 
56,5 percent of Turkish participants have no managerial position whereas this is the 
case for 73 percent of Italian ones. Other distributions demonstrate similar rates. For 
determining whether the data is appropriate for factor analysis application,  KMO and 
Bartlett's test results were examined and KMO value of data is found 0.83 for 
managerial ethics scale and 0.79 for occupational burnout scale and Barlett's test is 
found sig = 0.000 for both tests . These results show that the data is suitable for factor 
analysis.For the survey of managerial ethics, there is one factor, whose reliability 
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coefficient was found to be α=0,86. According to the findings presented in Table 2, 
three factors in which 22 statements are gathered represent 84,7% of overall variability. 
While the factor “Emotional exhaustion” is the one which explains variability with the 
highest level (43,8), the factor “Depersonalization” proves to be the one with the lowest 
percentage (15,6). Furthermore, reliability coefficients concerning each factor were 
calculated to be over (Cronbach’s Alpha) α=0,70, which allows one to assume that the 
scale is reliable.  

Table 2: Factor analysis and reliability analysis regarding the survey of professional burnout 

Component % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Reliability Coefficients 
Cronbach’s Alpha 

Emotional exhaustion 43,8 43,8 0,84 
Personal accomplishment 25,3 69,1 0,81 
Depersonalization 15,6 84,7 0,85 

Table 3 presents a meaningful difference between Turkey and Italy in other 
factors than personal accomplishment. 

Table 3: A comparison between Turkey and Italy by level of professional burnout 
results of independent samples t test 

ITEMS 

Turkey Italy 
p   s.d.   s.d. 

1. I feel that I have lost my enthusiasm about my profession. 2,50 1,20 1,98 1,08 *** 
2. I feel exhausted spiritually when I arrive home after work. 2,81 1,11 2,38 1,13 *** 
3. I feel I can’t stand this job even one more day. 2,65 1,25 2,20 1,20 *** 
4It is really tiring for me to deal with people all day long. 2,79 1,17 2,38 1,03 *** 
5. I feel I get tired of my current job. 2,72 1,18 2,15 1,11 *** 
6. I am of the opinion that my job puts limitations on me. 3,13 1,19 2,32 0,89 *** 
7. My shifts at work make me exhausted. 2,94 1,24 2,43 1,25 *** 
8. It makes me stressful to be in a direct communication with people. 2,68 1,21 2,38 1,07 *** 
9. I feel I get exhausted at work both emotionally and cognitively. 2,60 1,22 2,38 1,26 ** 
Emotional exhaustion 2,76 1,19 2,28 1,11 *** 
10. I can get how the customers feel easily. 3,32 1,02 3,34 1,22 - 
11. I deal with the customer’s problems directly. 3,75 1,02 3,79 1,22 - 
12. I believe that I become useful through my job. 3,51 0,95 3,57 1,31 - 
13. I feel energetic. 3,65 1,05 3,75 1,24 * 
14. As a responsibility, I create an environment in which the customers feel comfortable at work. 3,62 0,93 3,59 1,32 - 
15. I feel active and vigorous while I am working. 3,46 0,93 3,88 0,96 ** 
16. I am successful at my profession. 3,98 0,86 4,04 0,94 - 
17. I overcome my emotional problems caused because of my job with ease. 3,51 1,02 3,48 1,20 - 
Personal accomplishment 3,60 0,97 3,68 1,17 - 
18. I feel I behave insensitive to the customers. 2,09 1,09 1,75 1,04 ** 
19. I feel I have got senseless towards people since I started this job. 2,36 1,18 1,93 1,22 ** 
20. I am worried that my job makes me hard-hearted. 2,33 1,25 2,39 1,39 - 
21. I do not care about the problems the customers face up with. 2,37 1,27 2,22 1,27 * 
22.  I feel the customers think that I am responsible for some of the problems they face up with. 2,43 1,11 2,51 1,28 - 
Depersonalization 2,31 1,18 2,16 1,24 * 

     =arithmetic mean            s.d: standard deviation                    *p<0,05         **p<0,01        ***p<0,001         

When the survey of professional burnout is considered in general, the differences 
between mean scores are significant, except for 8 items, in the remaining 14 items. 
Mean scores in Table 3 demonstrate that the level of professional burnout experienced 
(for emotional exhaustion and depersonalization) by the employees working for five 
star hotels in Turkey is higher (Istanbul) when compared to the one in Italy (Palermo). 
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Nevertheless, it can be observed that depersonalization is at the least level for the 
employees in both Turkey and Italy. In parallel with the results of this study, Krone, 
Tabacchi and Farber (1989), determined that emotional burnout and depersonalization 
were the most commonly experienced dimensions of burnout on the part of those who 
worked in catering department of five-star chain hotels.  Similar findings were observed 
in the study carried out by Zopiatis and Constanti (2005).  

Table 4: Comparison between Turkey and Italy by managerial ethical behaviors 

Items 
Turkey Italy 

p   s.d.   s.d. 
My Manager 
1. Does not make gender discrimination among the workers. 3,31 1,37 3,35 1,30 - 
2. Does not make religion, language and race discrimination among the workers. 3,72 1,33 3,69 1,37 - 
3. Does not harass the workers sexually in oral and physical way. 3,64 1,18 3,58 1,27 - 
4. Enable equal opportunities to all the workers to improve and promote. 3,43 1,24 3,38 1,34 - 
5. Does not interfere with the workers’ private lives. 3,46 1,05 3,38 1,37 - 
6. Does not release the workers’ secrets. 3,45 1,11 3,34 1,38 - 
7. Be fair to all the workers about their promotions. 3,20 1,25 3,14 1,47 - 
8. Be fair while s/he is determining the tasks and shifts of workers. 3,47 1,17 3,42 1,24 - 
9. Does not accept any kind of present and bribe when s/he implements his or her duties. 3,57 1,27 3,48 1,36 - 
10. Respects our syndicate activities. 3,23 1,34 3,40 1,32 * 
11. Takes necessary precautions to protect us from occupational accidents. 3,71 1,26 3,69 1,15 - 
12. Pays fairly about the workers’ performances. 3,24 1,44 3,26 1,30 - 
13. Helps the workers deal with their health problems. 3,63 1,20 3,61 1,20 - 
14. Does whatever necessary about the workers’ social security rights. 3,65 1,18 3,52 1,24 - 
15. Pays our overtime fees. 2,81 1,44 2,93 1,40 - 
16. Wants us to be careful about the professional ethics rules. 3,85 1,21 3,72 1,27 - 
17. Encourages us to let him or her know about our complaints and opinions. 3,40 1,15 3,50 1,09 - 
18. Be fair while s/he is evaluating the workers’ performances. 3,39 1,17 3,34 1,24 - 
19. Avoids any kind of behavior that can insult the workers. 3,69 1,10 3,57 1,29 - 
20. Takes our opinions and ideas into consideration during decision making process at work. 3,20 1,40 3,44 1,33 * 
21. Does not pay low wages or salaries to the workers to increase the financial profit. 3,18 1,32 3,31 1,21 * 
22. Pays great attention to enable a healthy and safe physical working environment to the 
workers. 

3,42 1,15 3,76 1,24 * 

23. Does not employ less employers than necessary to decrease the cost. 3,20 1,27 3,35 1,23 * 
24. Does not hesitate to give authority and responsibility to the workers. 3,73 1,03 3,62 1,31 - 
25. Overcomes the problems caused by unethical behaviors. 3,79 1,09 3,70 1,26 - 
General 3,45 1,22 3,46 1,28 - 

 =arithmetic mean            s.d: standard deviation                   *p<0,05  

According to the test results in Table 4, only in 5 of 25 items addressed to 
employees about managerial ethical behaviors were there meaningful differences 
between Turkey (Istanbul) and Italy (Palermo). When mean scores of the items are 
analyzed, it can be observed that managers in five star hotels operating in Turkey 
(Istanbul) have more negative attitudes than those in Italy (Palermo) regarding 
participation in labor-union activities, paying attention to opinions and ideas when 
taking operational decisions, paying low wages to employees in order to increase 
operational profitability and employing less employees than required with the aim of 
reducing operational cost. On the other hand, mean scores of nearly all items are above 
3, intermediate level.  According to the findings in Table 5, a meaningful relation was 
found to be evident, for five star hotels in Turkey and Italy, between managerial ethics 
and professional burnout as well as its sub-dimensions (p<0,001). 
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Table 5: Correlation matrix of correlation between managerial ethics and professional 
burnout 

Country Factors 
Pearson 

correlation 
coefficient 

Emotional 
exhaustion 

Personal 
accomplishment Depersonalization 

General: 
professional 

burnout 

 
Turkey 

Managerial 
ethics 

r -0,39 0,46 -0,36 -0,43 
p 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 

Italy Managerial 
ethics 

r -0,62 0,57 -0,58 -0,59 
p 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 

    *** : p<0,001     

Pearson Correlation Coefficients (r) indicate that there is a negative relation 
between managerial ethics and emotional exhaustion and depersonalization but a 
positive one between managerial ethics and personal accomplishment for both 
countries. In other words, increased managerial ethical behaviors mean decreased 
emotional exhaustion and depersonalization of employees, thus leading to personal 
accomplishments. The relation between managerial ethics and general professional 
burnout for Turkey (r=0,43) is observed to be lower than the one in Italy (r=0,59). 

According to the results in Table 6, linear regression model and regression 
coefficients were found to be meaningful (p<0,001) between managerial ethics and 
professional burnout and its sub-dimensions (emotional exhaustion, personal 
accomplishment and depersonalization) for five star hotels in both countries. The fact 
that the coefficient between managerial ethics and professional burnout is negative is in 
parallel with negative correlation coefficients in Table 5. On the other hand, when the R 
square values analyzed for Turkey variation in emotional exhaustion is %15, variation 
in personal accomplishment is 21%, variation in depersonalization is 13% and variation 
in general professional exhaustion is 18% and it can be said that this variations are 
resulted from employees’ managerial ethics applications. For Italy this values are found 
38%, 32%, 34% and 35% in order. According to this managerial ethics mostly affect 
personal exhaustion for Turkey and emotional exhaustion for Italy.  

Table 6: Linear regression analysis of the relation between managerial ethics and 
professional burnout 

Dependent 
Variables 

Independent 
Variable 

Turkey Italy 

β j S(bj) p R2 β j S(bj) p R2 

Emotional 
exhaustion 

Constant 2,40 0,50 
0,000 
*** 0,15 

3,98 0,24 
0,000 
*** 0,38 

-0,51 0,07 Managerial 
ethics -0,26 0,13 

Personal 
accomplishment 

Constant 2,37 0,32 
0,000 
*** 0,21 

1,81 0,31 
0,000 
*** 0,32 

0,55 0,08 Managerial 
ethics 0,49 0,09 

Depersonalization 
Constant 2,59 0,50 

0,000 
*** 0,13 

4,17 0,32 
0,000 
*** 0,34 

-0,60 0,09 Managerial 
ethics -0,23 0,14 

General: 
Professional 

burnout 

Constant 2,65 0,45 
0,000 
*** 0,18 

3,02 0,29 
0,000 
*** 0,35 -0,59 0,10 Managerial 

ethics -0,51 0,12 

***: p<0,001 
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Conclusion and Implications 
Dealing with ethical behaviors displayed by managers towards employees with 

lower ranks, managerial ethics includes many aspects such as being objective in 
workplace, providing a working environment in which an individual can feel 
himself/herself healthy and socially and economically safe, promoting personal 
development through assignment of authorities and responsibilities and not getting 
involved in discrimination. Considering the importance of enjoying qualified labor force 
in an increasingly fiercer competitive environment, such behaviors can be argued to 
promote productivity of employees and to reduce their level of professional burnout.  

This study determined employee’s level of professional burnout and their 
perceptions of managerial ethical behaviors comparatively between Turkish and Italian 
five-star hotels. The study concluded that employees working for five-star hotels in 
Turkey had higher level of professional burnout (emotional exhaustion and 
depersonalization) when compared to their counterparts in Italy. In parallel with the 
results of this study, several other studies on tourism sector in Turkey (Kozak 2001; 
Pelit and Türkmen, 2008; Tepeci and Birdir, 2003) suggested high levels of burnout on 
the part of employees. On the other hand, a study conducted by Birdir and Tepeci 
(2003) indicated that managers working for three, four and five-star hotels in Turkey 
had a low level of professional burnout. The authors attributed this to the fact that 
managers were well-paid, that being a hotel manager is a prestigious occupation and 
that working environment provided certain advantages for managers. Even so, several 
studies on tourism sector (Mann, 1997; Reynolds and Tabacchi, 1993) found that 
employees had a high level of professional burnout. It was observed that perception of 
employees working for five-star hotels in Turkey and Italy regarding managerial ethical 
behaviors was similar and generally positive. However, employees in Italy noted that 
their managers behaved more ethically than the ones in Turkey concerning participation 
in labor-union activities, paying attention to opinions and ideas when taking operational 
decisions, paying low wages to employees in order to increase operational profitability, 
attaching importance to safe and sanitary physical working environments and 
employing less employees than required with the aim of reducing operational cost. As 
stated in this study, those who work for five-star hotels in Turkey were observed to 
express adverse opinions regarding low wages and working conditions. Furthermore, 
many studies (Altman and Brothers, 1995; Brymer, Perrewe and Johns, 1991;  Law, 
Pearce and Woods, 1995; Pavesic and Brymer, 1990; Zohar, 1994) discovered that 
employees in tourism sector suffered from low wages, long working hours, heavy work 
load and stress. In addition, Bitner, Booms and Mohr (1994), note that it is the 
employees in restaurants, hotels and airlines who most frequently experience negative 
encounters with customers.   

Another result from calculations of R square values in the research is managerial 
ethics mostly affect personal exhaustion for Turkey and emotional exhaustion for Italy 
On the other hand, a negative moderate correlation of r=0,43 for Turkey and r=0,58 for 
Italy was found between managerial ethics and professional burnout. This finding and 
also according to regression analyze suggests that Italian employees’ level of 
professional burnout is more affected by managerial ethical practices than Turkish ones. 
It is obvious that a person assuming a managerial role in any organization, regardless of 
the sector it is in, have certain ethical responsibilities, within the framework of 
“business ethics”, towards all groups with whom that organization is in interaction. The 
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criteria for right and wrong underlie ethics. Within this framework, a person assuming a 
managerial role in any organization should take these criteria for right and wrong into 
consideration for all decisions he/she makes; in other words, they should display 
behaviors that are consistent with ethical principles considering that he/she is the most 
authorized person representing his/her organization and that he/she is a model for both 
employees and customers. Almost all organizations in tourism sector, regardless of their 
field of activity (travel, hotel catering enterprises, etc.), are involved in labor-intensive 
production by the very nature of tourism sector. Within this scope, the necessity and 
importance of displaying ethical behaviors towards employees on the part of managers 
gets increased seeing that both those who carry out production and those who benefit 
from the service produced are human.   

It is quite natural that employees are affected by the way managers treat them and 
that they display behaviors regarding both the services they produce and their feelings 
and ideas of their organizations in accordance with this interaction. On the other hand, 
managers’ behaviors are related to the attitude developed by employees towards their 
job and organization. Many studies (Iverson and Buttigieg, 1999; Meyer et al., 2002; 
Pillai et al., 2003; Walumbwa et al., 2005) proved that manager or leadership behaviors 
had an influence on employees’ commitment to a organization or their behaviors.   
Moreover, a study by Gill, Flaschner and Shachar (2006), indicated that leadership 
behaviors of managers in tourism industry had an effect on stress and professional 
burnout levels of employees.   

When employees believe that ethical principles are neglected during their 
interaction with managers, this will lead to disappointment and, even worse, burnout on 
the part of employees. Thus, the results of this study support this idea. Since an 
employee with a high level of burnout will develop a negative perspective on his/her 
organization and job, managers should carry out those activities which take ethical 
principles and practices into consideration and value employees’ opinions in especially 
managerial practices. On the other hand, acting responsibly and adherence to ethical 
values in business life will also increase success and efficiency of daily activities. 
Within this context, financial performance of an organization will be contributed by 
high commitment among employees, investors’ being more interested in making 
investments and increased customer satisfaction. In addition to being a presentation of 
the current state in Turkey and Italy as regards the issue, the study is especially 
important in that the number of studies in different countries will get increased and the 
results can be compared. Furthermore, it is obvious that such studies will help set 
criteria for ethical behaviors to be widely taken into consideration by organizations and 
managers and make a contribution to the literature with awareness that managers’ 
behaviors have an effect on employees’ attitudes towards their job and organization and 
eventually their burnout level.  
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