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Abstract 

The research focuses on the publicists of universities as the research targets; the 
census approach is applied during the questionnaire survey to examine the relationship 
between job enjoyment, organizational support and emotional labor. The research 
results reveal that job enjoyment and organizational support has a positive influence on 
deep acting and expression of naturally felt emotions; it also has a negative effect on 
surface acting. In addition, organizational support effectively increases the positive 
relationship between job enjoyment and deep acting, as well as the negative relationship 
between job enjoyment and surface acting.  

Keywords: Emotional Labor, Organizational Support, Job Enjoyment 

Introduction 

With the emergence of the customer oriented service society, emotional problems 
in organizations are receiving increased attention from academia and industry (Ashforth 
& Humphrey, 1995; Ashkanasy, Härtel & Daus, 2002; Briner, 1999). Emotional labor is 
one of the key issues related to emotion; although emotion is often considered a 
personal matter, however, it is in fact a major part of work life (Arvey, Renz, & Watson, 
1998) which is controlled by the organizations and has an instrumental objective 
(Mumby & Putnam, 1992). 

Employees are not only expected to conduct physical and intellectual labor, they 
are also expected to perform emotional labor (Chu & Murrmann, 2006; Sharpe, 2005; 
Zapf, 2002). Employees exhibiting the emotions expected by the organization have 
become an important part of today’s work (Rafaeli & Sutton, 1987). Emotional 
problems will affect the worker’s performance and the organization’s operations and 
achievements. Therefore, when the interaction between employees and people are 
requested to be increased, the organization’s provision of support and assistance so that 
the employees may manage and digest emotions has become a crucial issue.  

According to studies, organizational support may fulfill the employees’ social and 
                                                
 Corresponding Author 



 
 

D.C. Lee – L.M. Hung – S.C. Huang 4/2 (2012) 5-29 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                               Journal of Business Research- Türk 6 

emotional needs; if the employees are aware of the organization’s willingness to reward 
them for their contributions, they will be motivated and favorable perceptions will 
develop towards the organization. In turn, they will be willing to contribute even more 
for the benefit of the organization (Eisenberger, Fasolo & Davis-LaMastro, 1990). 

In terms of studies on organizational support, the outcome variables are mostly 
organizational commitment (Bishop, Scott & Goldsby, 2005), emotional commitment 
(Allen, Lynn & Rodger, 2003; Hutchison & Garstka, 1996; Settoon, Bennett, & Liden, 
1996; Stinglhamber & Vandenberghe, 2003; Wayne, Shore, & Liden, 1997), role job 
performance (Eisenberger et al., 1990; Eisenberger, Huntington & Hutchisom,1986), 
mutual assistance among colleagues (Shore & Wayne, 1993; Wayne et al., 1997), 
providing recommendations for improving organizational operations (Eisenberger et al., 
1990), absence rate (Eisenberger et al., 1986, 1990) and willingness to quit the job 
(Guzzo, Noonan & Elron, 1994; Wayne et al., 1997). 

However, other related studies indicate, organizational support has a significant 
buffering effect on role pressure (such as role ambiguity and role conflict) and pressure 
outcome (such as performance, satisfaction and willingness to stay, work/family 
conflict) (Stamper & Johlke, 2003). If organizational support has such buffering effects 
on these variables, what is its influence on emotional labor? How to alleviate the 
employees’ emotional labor is the first theme of discussion for this study. 

Through transformations in the global economy, politics, society and culture, the 
internal and external environment of the enterprise is also changing rapidly. In order to 
maintain the core competitiveness of the enterprise, Public Relations (PR) has become 
increasingly important (Council of Labor Affairs Executive Yuan of Taiwan, 2009). In 
the past, the importance of PR was recognized by enterprises; later, governments also 
became involved in PR. Recently, with the popularization, prevalence and marketization 
of higher education in the Taiwan region, universities have also begun to emphasize the 
creation of school images and have established PR units or personnel to create superior 
quality image, which is in an effort to enhance the general public’s image positioning.  

In terms of system theory perspective, PR may be perceived as a subsystem of an 
organization (Cutlip, Cinter & Broom, 1994). In terms of organization and PR, 
publicists have taken on the role of organizational boundary spanners who represent the 
organization externally and the external environment internally (Eisenberg, Farace, 
Monge, Bettinghaus, Kurchner-Hawkins, Miller & Rothman 1985). They need to assist 
in the communications among other subsystems in the organizations as well as 
communications between the subsystems and the external environment.  

PR has been imbued with a glamorous image-- it is an industry with great sense of 
achievement; however, it is also an extremely tough and frustrating business. Publicists 
need to have a great deal of passion, mental vigor and creativity in order to handle the 
high work stress, long work hours and frustration. According to studies conducted by 
Hochschild (1983) and Adelmann (1989), publicists and renowned writers are high 
emotional laborers in the professional, technical and kindred workers.  

The nature of university is completely different to that of an enterprise, despite the 
influence of the reduced birthrate in Taiwan; various universities have engaged 
numerous advertising mediums in order to recruit outstanding students or to increase 
their enrollment rate. However, as far as universities are concerned, the promotions are 
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concentrated before and after the joint college entrance examination, therefore whether 
the research conclusion by Hochschild (year?) is applicable to university publicists is 
the second theme of discussion for the study.  

As for individuals, the intrinsic values of the work are the intrinsic motives (Deci 
& Ryan, 1985). When people seek enjoyment, interest, satisfaction of curiosity and self 
challenge in work, this is called the spurring on of intrinsic motives (Amabile, Hill, 
Hennessey, & Tighe, 1994). The individual’s purpose for involving in work is not for 
extrinsic objectives or rewards, instead, it is for personal objective or values towards the 
work; work itself is a type of happiness and satisfaction (Amabile et al., 1994), such 
happiness and satisfaction is referred to as job enjoyment.  

Furthermore, after searching literature related to fun and enjoyment in 
organizational work, it is discovered that the playfulness of work proposed by 
Lieberman (1977) refers to physical, cognitive and social spontaneity, manifest of joy 
and humor. This is somewhat similar to having fun at work; however, the substantial 
meaning is actually different. Job enjoyment related literature is sorely lacking, 
therefore the examination into the relationship between job enjoyment and emotional 
labor is a void still to be filled. 

Consequently, the study focuses on the university publicists to examine the 
relationship between job enjoyment and emotional labor. Will the publicists have higher 
job enjoyment due to the diverse nature of their work? Will job enjoyment be able to 
reduce emotional labor? Will the influence of the two factors, together with the 
organization’s support towards the employees effectively reduce emotional labor? This 
is the third discussion theme of the study. 

Literature Review 

Emotional Labor 
In 1983, an in depth case study was conducted by Hochschild on the emotional 

expression of Delta Air Lines’ flight attendants based on the Goffman (1995)’s theatre 
theory; pioneering perspectives towards emotional labor were proposed to challenge the 
conventional thinking that “Emotion is a natural expression of emotions”. Instead, the 
management of inner feelings is emphasized, the study believed that emotional labor is 
the commercialization of emotions and it is sold for salary and remuneration, therefore 
it has exchange value (Fineman, 1995; Handy, 1995). 

Therefore, according to Hochschild (1993), emotional labor is described as the 
“Control of self emotions at work by workers who have a high degree of contact with 
coworkers within the organization or with external clients, so as to create an expression, 
voice or body gesture which is acceptable to the clients. At the same time, the workers 
must control their emotions in the public while being confined by the organization’s 
regulations and salary compensation, so as to create a working atmosphere demanded 
by the organization.” Other scholars have examined it from an interpersonal interaction 
perspective and believe that emotional labor is the mental efforts, plan and control 
exerted by the individual when expressing the emotions expected by the organization 
during interpersonal interactions (Morris & Feldman, 1996).  

In other words, the workers must put on an act for their emotions according to the 
emotional rules so as to make the customers happy (Diefendorff, Croyle, & Grosserand, 
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2005); they also have to control their inner emotions and external behaviors in order to 
exhibit appropriate emotional rules or professional ethics (Chu & Murrmann, 2006). 
The definition of emotional labor may be varied, but they do have common aspects; 
most of the researchers believe emotional labor is the effort exerted by the workers in 
response to emotional adjustments needed at work, and that the origin of emotional 
labor still occurs during the interpersonal interactions at work.  

In order to define emotional labor workers, Hochschild (1983) compiled six jobs 
that require the application of emotional labor the most from the 12 standard vocational 
groups in the US, they are: 1. Professional, technical, and kindred worker; 2. Managers; 
3. Sales personnel; 4. Clerks and kindred worker; 5. Kindred workers in service oriented 
work (excluding family work); 6. Private home workers. 

Hochschild also pointed out that the above job categories have three points in 
common: 1) require face-to-face or voice-to-voice contact with the public; 2) require the 
worker to produce an emotional state in another person; for instance, gratitude or fear 3) 
allow the employees to exercise a degree of control over their emotional activities 
(Hochschild, 1983). Hochschild (1983) has publicly admitted that the categorization of 
emotional labor jobs is just a recommended approach which requires observation and 
verification in the future. Even so, the categorization nevertheless established important 
foundations as far as emotional labor is concerned. Adelmann (1989) further 
subcategorized Hochschild’s definitions and categories of the standard vocation 
categories in the US according to the level of emotional labor.  

According to Adelmann’s categorization, whether they are Professional, 
Technical, and Kindred Worker or Clerical and Kindred Workers, university publicists 
should be categorized as high level emotional labor workers. Wharton (1993) combined 
Hochschild’s perspective on emotional labor and proposed that emotional labor must 
conform to: 1) require face-to-face or voice-to-voice contact with the public; 2) require 
the worker to produce an emotional state in another person; 3) allow the employees to 
exercise a degree of control over their emotional activities.  

Emotional labor works are most commonly seen in the frontline employees of the 
service industry (Ashforth & Humphrey, 1993), the reason being that frontline service 
employees are at an intermediary position between the customers and the organization; 
moreover, they often have to engage in face-to-face interaction with the clients and 
service agent. At the same time, uncertainty is created due to the customers’ 
participation. As far as employees who are providing service work, expression of 
emotion has become part of the service (Wichroski, 1994), while exhibiting the 
emotions desired by the organization has also become an important part of the job 
(Rafaeli & Sutton, 1987). 

Consequently, the employees are not only expected to perform physical and 
intellectual labor, they are also expected to carry out emotional labor (Chu & 
Murrmann, 2006; Sharpe, 2005; Zapf, 2002). Publicists coincidentally conform to the 
above mentioned characteristics, therefore the study hypothesizes that: 

H1: Publicists have higher emotional labor. 
The emotional labor construct is diverse, while some scholars conduct research on 

the one dimensional construct of emotional dissonance, believing that emotional labor 
as an expression and feeling is conflicting (Abraham, 1999a, 1999b). Others propose the 
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two dimensional construct to measure emotional labor, believing that when providing 
emotional labor, the emotional laborers tend to exhibit surface acting and deep acting 
(Grandey, 2003; Hochschild, 1983; Totterdell & Holman, 2003). Alternatively, the 
emotional labor is divided into two facets of self-focused emotional labor and other-
focused emotional labor (Pugleisi, 1999). On the other hand, Glomb and Tews (2004) 
examined the content of emotional labor via emotion’s extrinsic expression and intrinsic 
feelings; he presented extrinsic expression as the x-axis and internal feelings as the y-
axis and listed four quadrants that represent respectively: 1. the emotion is felt, however 
there is no expression (suppressed expression); 2. the emotion is felt and expressed 
(genuine expression); 3. no feeling but needed expression (fake expression); 4. no 
feelings and no need to express negative emotions. As for the multiple dimension 
construct, Diefendorff et al. (2005) divided emotional labor into three dimensional 
constructs such as surface acting, deep acting and expression of naturally felt emotions 
based on the opinions provided by Ashforth and Humphrey (1993), Grandey (2003), 
and Kruml and Geddes (2000). Morris and Feldman (1996) measures emotional labor 
through four dimensions such as frequency of emotional Display, attentiveness to 
required display rule, variety of emotions required to be expressed and emotional 
dissonance. Some scholars even use as many as six dimensions to discuss emotional 
labor (Brotheridge & Lee, 2003; Davies, 2002). Regardless of which argument to take, 
the key to studying emotional labor lies in discussing how an individual manages to 
satisfy the emotional expression as demanded by the organization. Since surface acting 
and deep acting are two vital mechanisms during the process of emotional regulation, 
while the expression of naturally felt emotion conforms to the expectations of the 
organization, the publicists still need to devote substantial effort to ensure the 
expression of emotions. Therefore, the study adopts Diefendorff et al. (2005)’s 
perspective and divide emotional labor into three constructs such as surface acting, deep 
acting and naturally felt emotions.  

1. Surface acting 

Surface acting is a form of more stringent verbal or nonverbal expression, which 
refers to the attitude, tone or facial expression exhibited by the workers; such 
expressions which originate from the organization’s demands are usually inconsistent 
with the true inner state of the worker. For instance, when the plane experiences an 
emergency situation in the air, even if the flight attendants feel frightened, they must 
remain calm and comfort the passengers on the plane. Surface acting is also known as 
faking in bad faith, which means that the employees will correct their emotional 
expressions but will not adjust their inner feelings; by following the rules, their purpose 
is to retain their jobs and not to assist the customers or the organization (Rafaeli & 
Sutton, 1987), therefore, it is a type of response-focused emotion regulation. 

2. Deep acting 
This refers to the emotional state where the workers express their personal inner 

feelings due to recognition or actual experience. For instance, when the medical 
personnel feel sympathetic towards the pain suffered by their patients, perhaps it is 
because they have experienced the same disease themselves or they feel sympathy pain. 
Deep acting is also referred to as faking in good faith, when the employees perform 
deep acting, they will attempt to adjust their inner feelings in order to achieve the 
behavior expected by the organization, and to make the customers feel their sincerity 
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(Rafaeli & Sutton, 1987). Consequently, deep acting is an antecedent-focused emotion 
regulation. 

3. Expression of naturally felt emotions 

Diefendorff et al. (2005) believes that in addition to the above two mentioned 
dimensions, when an individual is performing work, he still needs to devote substantial 
effort in order to ensure the expressed emotions conform to the organization’s 
expectations, therefore the expression of naturally felt emotions should become part of 
emotional labor.  

Grandey (2000) has compiled all past research on emotional labor (Gross, 1998; 
Hochschild, 1983; Morris & Feldman, 1996) and proposed the cause and effect variable, 
which affects emotional labor. In the model, the cause and effect variable is divided into 
four categories, namely: interaction expectations, emotional events, individual well-
being and organizational well-being. In particular, organizational support consists of 
work autonomy, supervisor support and coworker support. Therefore, it is evident that 
organizational support is one of the variables for influencing emotional labor.  

Organizational Support 

US social psychology expert Eisenberger et al. (1986) discovered that the 
academia’s study on the relationship between employees and organizations has a 
unidirectional tendency. Therefore, based on the principle of reciprocity (Gouldner, 
1960) and the social exchange theory (Blau, 1964), the perceived organizational support 
theory was proposed. The theory overcame the limitation of previous studies that only 
focused on the employees’ commitment towards the organization, but little attention 
was paid on the organization’s commitment towards the employees (Eisenberger et al., 
1986). The concept has two core points: one is the employees’ feelings on whether the 
organization perceives importance in their contributions, while the second is the 
employees’ feelings on whether the organization perceives importance in their 
happiness. McMillin (1997) supplemented Eisenberger et al.’s perspective by stating 
that organizational support is comprised of instrumental support and social emotional 
support. Social emotional support helps to satisfy the employees’ social and 
psychological needs, while instrumental support facilitates the various functions in 
executing their work. If the employees lack the instrumental support needed for work, 
their work progress, quality, quantity and performance will be negatively affected, 
thereby resulting in employees’ anger and frustration. In other words, only when the 
employees are aware of the organization’s sense of importance and care towards them, 
will they perform their duty diligently, express their feelings towards the organization 
and make calculated commitments. Furthermore, the employees will be willing to 
continue innovating for the organizations even if the expected direct retribution or 
praises are not received (Eisenberger, et al., 1990). Organizational support stresses the 
employees’ belief in the organization’s loyalty (commitment) towards them and the 
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psychological mechanism behind; this is also the concept of social exchange 
(Esienberger et al., 1986), as well as the psychological contract between the employees 
and the organization (Guzzo, Noonan, & Elron, 1994). At the same time, if the 
employees receive important and valuable resources (such as raise, promotion or 
opportunity for development training), driven by a sense of obligation, and based on the 
principle of mutual benefit, not only do they exhibit in-role behaviors, they also 
demonstrate organization citizen behaviors outside their role and reduce absence to help 
the organization to achieve its objective (Esienberger et al., 1986；Witt, 1991). In other 
words, organizational support refers to the organization’s reward method towards the 
employees (such as praises, citations, salary increases, promotions or work enrichments 
etc.) which makes the employees expect themselves to be treated well by the 
organization in times of sickness, when mistakes are made or when outstanding 
performance is demonstrated; they also expect the organization to be willing to 
remunerate them with fair salaries and give their work meaning and fun. According to 
past research results, the majority of the work outcome variables concerning 
organizational support exhibit positive relationships; other researchers have discovered 
that organizational support has a significant buffering effect on role pressure (such as 
role ambiguity or role conflict) and pressure outcome (performance, satisfaction level 
and willingness to stay at job, work/family conflict)  (Stamper & Johlke, 2003). 
Therefore, the study hypothesizes that organizational support may effectively reduce the 
employees’ faking in bad faith behavior when facing the customers, thereby effectively 
increasing faking in good faith and the involvement of naturally felt emotion, therefore 
it is hypothesized that: 

H2a: Organizational support has a negative effect on surface acting; in other words, 
the higher the level of organizational support is felt by the employees, the more 
effective they are able to reduce faking in bad faith emotional labor. 

H2b: Organizational support has a positive effect on deep acting; in other words, the 
higher the level of organizational support is felt by the employees, the higher the 
faking in good faith emotional labor. 

H2c: : Organizational support has a positive effect on the expression of naturally felt 
emotions; in other words, the higher the level of organizational support is felt by the 
employees, the more they are willing to commit themselves to work. 

Job Enjoyment 

According to the definition by the Merriam-Webster Online Dictionary, 
enjoyment refers to the action or state of enjoying. The enjoyment defined by the 
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graduate school is the subjective feeling of an individual towards something, which is 
different from the pursuit of sensual or material enjoyment as described by hedonism. 
Job enjoyment refers to the enjoyment experienced while working. Job enjoyment may 
originate from two sources, one is individual interest, and the other is that the job itself 
is interesting. Job enjoyment as defined by the graduate institute refers to cognitive or 
psychological pleasure generated by jobs that are interesting and offer a high sense of 
achievement, which means that PR is an interesting job. According to Pan Asia Human 
Resource Bank’s survey in March 2005 on the university students’ employment 
expectations and their favorable enterprises, having a high degree of popularity and 
interesting job are their reasons for selecting these enterprises; therefore, interesting 
work plays an important role on the vocational field. Lieberman (1977) pointed out, 
interesting has two connotations, one focuses on the characteristics of interesting, 
believing that it is related to the characteristic of a stable individual who does not 
change with the environment; the other connotation stresses the state of interesting, 
which fluctuates with time and the environment. As for job enjoyment, the 
characteristics of interesting is like personal interest, while the state of interesting refers 
to work characteristics and sense of achievement etc. The founder of Common Wealth 
magazine, Prof. Gao Xi-Jun pointed out in his preface for renowned US behavioral 
scientists Waitley and communications scholar Witt (2007)’s co-authored book The Joy 
Of Working that the joy of working comes from being competent towards work, having 
contributed towards work and the substantial results generated by work. Consequently, 
interesting also represents challenging, as well as work, freedom and accomplishments 
at work.  

As far as job enjoyment is concerned, the study believes that in addition to the 
worker’s personal interests, work itself and the fun or accomplishment generated during 
the process are also important elements. Interest is the tendency for people to strive to 
know certain things or to love certain activities; numerous interest-related researches are 
based on the motivation theory. Therefore, the research attempts to examine job 
enjoyment through motivation theory and theory of job characteristics. From a 
motivation theory point of view, work motivation plays a crucial management function 
in enterprise organizations, because it entices the subordinates or employees to complete 
their expected results (Scott, 1976); it is a stimulated need sufficient to induce 
individuals to take action in order to achieve satisfaction (Kotler, 1998). As for 
individuals, the intrinsic value of work is also the intrinsic motivation (Deci & Ryan, 
1985). When people seek enjoyment, interest and satisfaction in curiosity or self 
challenge at work, this is called intrinsic motivation driven, which may be observed and 
measured from the fun and self challenge obtained from work. The former focuses on 
the fun experienced by an individual during work, while the latter refers to the exertion 
of individual abilities, self recognition and the level of challenge accepted (Amabile et 
al., 1994). If the individual is involved in work not for the purpose of extrinsic objective 
or remuneration, but for self objectives or values towards work, work itself is a kind of 
happiness and satisfaction (Amabile et al., 1994). When a person is able to obtain higher 
enjoyment/pleasure from work and demonstrates higher ability to accept new 
challenges, this suggests he is most likely driven by intrinsic motivations. If looked at 
from the job characteristics model, work characteristic refers to various work-related 
attributes and elements, or the characteristics that are intrinsic to work (Steers & Porter, 
1991); this encompasses all work-related intrinsic and extrinsic elements such as 
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environment, salary, welfare, learning, skill/safety, satisfaction, achievement etc. In the 
job characteristic theory, Hackman and Oldham (1975)’s job characteristic model is the 
most widely accepted and supported theory among all job characteristic-related theories. 
The model proposes five core constructs such as skill variety, task significance, task 
autonomy, and task feedback. The five core constructs will influence the three primary 
psychological states of employees’ experience towards the meaning of work, 
responsibility towards work and understanding of work results; furthermore, personal 
behavior and work performance. Different work characteristics and personal 
psychological states have a positive influence on personal work motivation, job 
satisfaction and work performance (Fried & Ferris, 1987). In addition, Abramis 
(1989)’s study also discovered that job enjoyment may influence an individual and the 
organization, in turn reducing anxiety and depression of work life and increasing 
satisfaction; becoming more motivated by work, the individual may also become more 
creative, more capable of achieving the work’s demand and does not become absent 
from work without leaving or arriving late for work. Consequently, the research 
hypothesizes that the level of enjoyment towards work induced by personal interest, 
ability and sense of achievement may be related to whether emotional rules may be 
followed in an organization, thereby affecting the level of emotional labor. Therefore, 
the study hypothesizes: 

H3a: Higher job enjoyment leads to lower surface acting. 

H3b: Higher job enjoyment leads to higher deep acting. 

H3c: Higher job enjoyment leads to higher naturally felt emotion. 

H4 a: Organizational support enhances the negative relationship between job 
enjoyment and surface acting. 

H4b: Organizational support enhances the positive relationship between job 
enjoyment and surface acting. 

H4c: Organization support enhances the positive relationship between job enjoyment 
and naturally felt emotion. 

Individual Background Factor 

Morris and Feldman (1996) believes that the antecedent variable for emotional 
labor includes the accuracy of emotional rules, strictness of surveillance, gender, routine 
of the tasks, authority of the interacting subject, diversity of the task, face to face 
contact, freedom of work, employee emotion and the consistency of emotion demanded 
by work. Grandey (2000) categorizes the antecedent variable of emotional labor into 
four categories, namely: personal characteristics (including gender, emotional 
expressiveness, emotional intelligence and positive or negative emotionality), 
organizational elements (including work autonomy, superintendent support and 
colleague support), interaction expectations (including interactive frequency, 
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sustainability, diversity and expression rules) and emotional events (including positive 
events, negative events). The majority of the follow-up researchers also base their 
discussions on the above mentioned research foundations. According to past research, 
emotional labor’s surface and deep acting will be influenced by the frequency of 
interaction with the customers, work characteristics and routine of operation, as well as 
customer’s average communications time (Brotheidge & Grandey, 2002; Brotheidge & 
Lee, 2002; Diefendorff et al., 2005), employees’ gender, age, marital status, education 
level and work experience (Kruml & Geddes, 2000; Schaubroeck & Jones, 2000). The 
positive emotion of the employees is affected by the employees’ gender (Rafaeli, 1989), 
age, marital status, educational level and work experience (Tsai, 2001). Therefore, the 
study hypothesizes that: 

H5: Emotional labor will exhibit significant difference based on personal background 
variable. 

Methodology 

Structure 

According to the hypothesized results of previous literature, the study will use job 
enjoyment as the explanatory variable, emotional labor as the dependent variable, 
organizational support as the moderator variable; at the same time, the difference of the 
personal background variable on emotional labor is examined, the research structure is 
illustrated in Figure 1.  

 

Figure1. Research structure 
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Research Subject and Data Gathering 

The targets of the study involve persons who are currently in charge of PR affairs 
in universities (including science and technology universities, excluding military and 
police universities). Since the PR supervisors at universities in Taiwan are served on a 
part-time basis by professors, while university teachers are already categorized in the 
high emotional labor profession category (Adelmann, 1989), therefore the study has 
excluded them. The study collects data through the census method; first, telephone 
interviews are conducted on 149 universities listed by the Department of Statistics, 
Ministry of Education (MOE) to ascertain the number of PR personnel in each 
university and a register is created. At the same time, relevant personnel are asked to 
provide assistance for the research. In order to understand the condition of questionnaire 
retrieval and reply, each questionnaire features a school code, and the questionnaire is 
posted to the PR department of each university through post. For retrieved 
questionnaires that are not completed, assistance is sought through various channels 
after determining the school names in order to increase the quantity of retrieved 
questionnaires. The 2010 Taiwan university statistics are illustrated by Table 1: 

 
Table 1. University Statistics in the Taiwan Region 

 University College Total 
National 41 8 49 
Municipal 1 1 2 
Private 63 35 98 
Total 105 44 149 

Sourse: Adapted from http://www.edu.tw/files/site_content/B0013/overview03.xls. 
 

Measure 

The details for the study’s variable measurement and the questions are as below: 
1. Questionnaire for job enjoyment 
The study’s questions are designed by making modifications to the workaholics’ 

enjoyment of work (McMillan, Brady, O'Driscoll, & Marsh, 2002; Spence & Robbins, 
1992), the Technology Acceptance Model’s perceived enjoyment measurement scale 
(Heijden, 2004) as well as the research targets’ work characteristics. There are 11 
questions in total (Table 2); in particular, question six is a reverse question. In order to 
avoid the centralization effect, the Likert six-point-scale is used for measurement; it is 
divided into six levels such as Strongly Disagree, Disagree, Somewhat Disagree, 
Somewhat Agree, Agree and Strongly Agree. Each is given 1~6 points, the higher the 
score indicates the publicist’s perception of job enjoyment is higher.  
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Table 2. Job Enjoyment Measurement Scale 
Measurement question Note 

1. My job is so interesting that it often doesn't seem like work. Revise 
2. My job is more like fun than work.  Revise 
3. Most of the time my work is very pleasurable. Retain 
4. Sometimes when I get up in the morning I can hardly wait to get to work. Revise 
5. I like my work more than most people do. Revise 
6. I seldom find anything to enjoy about my work.(R) Revise 
7. I do more work than is expected of me strictly for the fun of it.  Revise 

Source: Adapted from McMillan, L. H. W., Brady, E. C., O'Driscoll, M. P., & Marsh, N. V. (2002). 
8. I feel PR is an enjoyable work. Revise 
9. Doing PR makes me feel excited. Revise 
10. I feel PR is a pleasant work. Revise 
11. Generally speaking, I feel PR is very interesting. Revise 

Source: Adapted from Heijden, H. V. D. (2004). 

2. Questionnaire for organizational support 

The study integrates measurement scales developed by Eisenberger, Cummings, 
Armeli, and Lynch (1997) and Eisenberger, Armeli, Rexwinkel, Lynch, and Rhoades 
(2001), the characteristics of the research subjects are taken into consideration during 
revision and development of the scale. There are ten questions in total (Table 3), with 
four of them being reverse score questions, thus the Likert six-point-scale is adopted.  

Table 3. Organizational Support Measurement Scale 
Measurement question Note 

1. The organization values my contribution to its well-being. Retain 
2. The organization fails to appreciate any extra effort from me. (R) Retain 
3. The organization would ignore any complaint from me. (R) Retain 
4. The organization really cares about my well-being. Retain 
5. Even if I did the best job possible, the organization would fail to notice. (R) Retain 
6. The organization cares about my general satisfaction at work.  Retain 
7. The organization shows very little concern for me. (R) Retain 
8. The organization takes pride in my accomplishments at work. Retain 

Source: Adapted from Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli, S., & Lynch, P. (1997). 
9. The organization strongly considers my goals and values. Retain 
10. The organization is willing to help me when I need a special favor. Retain 

Source: Adapted from Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D. & Rhoades, L. (2001). 

3. Questionnaire for emotional labor 

The study adopts the emotional labor measurement scale developed by 
Diefendorff, Croyle, & Grosserand (2005) as the bass for developing the study’s 
emotional labor measurement scale. There are 14 questions in total (Table 4). In 
particular, seven questions concern surface acting, four questions concern deep acting 
and three questions concern naturally felt emotions, the Likert six point scale is adopted.  
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Table 4. Emotional Labor Measurement Scale 
Sub-scales Measurement question 

1. I put on an act in order to deal with customers in an appropriate 
way. 

2. I fake a good mood when interacting with customers. 
3. I put on a “show” or “performance” when interacting with 

customers. 
4. I just pretend to have the emotions I need to display for my job. 
5. I put on a “mask” in order to display the emotions I need for the 

job. 
6. I show feelings to customers that are different from what I feel 

inside. 

Surface acting 
 

7. I fake the emotions I show when dealing with customers. 
8. I try to actually experience the emotions I must show to 

customers. 
9. I make an effort to actually feel the emotions that I need to 

display toward others.  
10. I work hard to feel the emotions that I need to show to 

customers.  

Deep acting 
 

11. I work at developing the feelings inside of me that I need to 
show to customers.  

12. The emotions I express to customers are genuine.  
13. The emotions I show customers come naturally.  

Expression of naturally 
felt emotions 
 14. The emotions I show customers match what I spontaneously feel.  

Personal Background Variable 

The study’s demographic variables include employees’ gender, age, marriage, 
educational level, professional training, job title, service experience at the school, PR 
service experience and service school attributes (public or private). 

Analysis and Result 

Pre-Test 
Before officially implementing the census, 60 people are randomly selected from 

the population to conduct pre-test in order to measure the relationship between the 
variable measurement questions within the same construct and other questions. The 
study utilizes revised correlation coefficient to examine the correlation between the 
questions and the variables and the questions with a value of less than .3 are deleted. 
The analysis results in the deletion of the sixth question of job enjoyment (the revised 
correlation coefficient = .208), the correlation coefficient for other constructs are all 
greater than.69. 

In addition, in order to understand the suitability of the scale on the research 
targets, exploratory factor analysis is conducted, principle component method is applied 
to estimate the parameters, varimax is used for axis rotation, and elements with 
characteristic value of greater than one are extracted. The factor analysis result is 
illustrated in Table 5. 
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Table 5. Exploratory Factor Analysis 
Job enjoyment Organizational 

support Emotional labor 

Factor loading Question 
number Factor loading Question 

number 
Factor 
loading 

Question 
number  Factor 

C3 .891 -.033 -.138 A8 .925 B5 .826 C4 .881 .066 -.159 
C7 .875 -.054 -.218 A3 .914 B8 .804 C5 .837 -.065 -.090 
C6 .819 -.157 -.153 A9 .884 B2 .789 C2 .783 -.015 -.136 
C1 .720 -.012 -.062 

Surface 
acting 

A11 .866 B4 .788 C8 -.047 .853 .122 
C9 .017 .793 .203 A10 .865 B3 .784 C10 .012 .739 .244 
C11 -.107 .631 .381 

Deep acting 

A1 .859 B1 .779 C14 -.324 .240 .746 
C12 -.233 .414 .734 A4 .801 B6 .751 C13 -.124 .387 .732 

Expression of 
naturally felt 
emotion 

     
A5 .792 B7 .730      

     A2 .761        
     A7 .704        

KMO .941 
F=1218.137*** 

.919 
F=621.937*** 

.880 
F=1314.312*** 

Accumulated 
interpretation 
variance 

70.509% 61.156%  35.903% 55.305% 69.861%  

Cronbach's α .958 .925  .944 .868 .877 Total=.799 

Note: ***p < .001 

According to Table 5, only one factor may be extracted from job enjoyment, 
KMO = .941***, the accumulated interpretation variance is 70.509%, Cronbach's α = 
.958. One factor is extracted from organizational support, KMO = .919***, 
accumulated interpretation variance is 61.156%, Cronbach's α = .925. Three factors are 
extracted from emotional labor; the questions of the three factors are consistent with the 
emotional labor measurement scale developed by Diefendorff, Croyle, and Grosserand 
(2005). KMO = .880, in particular, surface acting, deep acting and the expression of 
naturally felt emotion’s Cronbach's were .944, .868 and .877, the total reliability 
coefficient is .799. This indicates that the measurement scale of the study exhibits good 
internal consistence and effectiveness.  

Sample Distribution 
The study utilizes the census method for the questionnaire survey and focuses on 

the publicists in various Taiwan region universities as the research targets. The 
questionnaires were sent in June 2010 and retrieval was completed on December 31; in 
total, 208 questionnaires were sent, 122 questionnaires were retrieved, all of which are 
effective samples, and the effective sample rate is 58.65%. The retrieved sample 
distribution is illustrated in Table 6. 
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Table 6. Sample Distribution 

Attributes 
Category Number 

of 
people 

Percentage 
Attributes 

Category  Number 
of 
people 

Percentage 

 
Male  34 27.9 No 38 31.1  

Gender  
Female  88 72.1 

 
Possess PR 
background 
training Yes 84 68.9 

 
Under 30 
years old 

21 17.2 College 
curriculum 28 23.0 

 
31~40 years 
old 

43 35.2 
Short term 
research and 
study 

39 32.0 

41~50 years 
old 32 26.2 Both 17 13.9 

 
Age  

More than 51 
years old 26 21.3 

 
Source of PR 
training 

None 38 31.1 

Unmarried  46 37.7 Public 61 50.0 

Marital 
status  

Married 
(Including 
divorced and 
lost spouse) 

76 62.3 

Service 
school 
attributes Private  61 50.0 

College  59 48.4 Permanent  
staff 85 69.7 Highest 

education 
received Graduate 

school 63 51.6 Contract 
staff 32 26.2 

Under 1 year 
 18 14.8 

Job title 

Other 5 4.1 

1~3 years 
 34 27.9 Under 1 

year 14 11.5 

3-5 years 
 20 16.4 1~3 years 12 9.8 

5-10 years 
 33 27.0 3~5 years 25 20.5 

More than 10 
years 
 

17 13.9 5~10 years 32 26.2 

PR service 
experience 

n=122 

Service 
experience at 
the school 

More than 
10 years 39 32.0 

Table 6 indicates that the majority of the interviewees are women, constituting 
72.1% of the population; in terms of age, most of them are between 31~40 years old; 
those who are married (including divorced and lost spouse) occupy 62.3%; most of 
them have education levels of higher than college; most of them have received PR 
training (68.9%), while PR training mainly comes from related college 
faculties/departments and short term research and studies (including digital learning); 
31% of them did not receive PR training, indicating roughly 30% of the interviewees 
did not graduate with PR-related degrees. Most of them are permanent staff (69.7); the 
service experiences are between 1~3 years (27.9%) and 5~10 years (27%); of the 
effective questionnaire interviewees, 50% of them serve in private schools, with the 
remaining 50% serving in public schools.  

Related Analysis 

Table 7 is the descriptive statistics for the various research variables; in particular, 
job enjoyment, organizational support, deep acting and expression of naturally felt 
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emotions has respective values of 4.199, 4.093, 4.824 and 4.418; when examined from 
the six point scale, the results indicate that the university publicists exhibit mid to high 
values in terms of the four above mentioned variables. Meanwhile, of the three elements 
for emotional labor, surface acting has the lowest score and deep acting has the highest 
score, this is mostly consistent with Adelmann (1989) and Hochschild (1983)’s research 
findings that publicists belong in the high emotional labor category.  

Table 7. Descriptive Statistics and Related Analysis 
Variable  Mean Standard 

deviation 1 2 3 4 

1. Job enjoyment 4.199 .823     
2. Organizational 

support 4.093 .828 .360***    

3. Surface acting 3.467 1.007 -.262** -.302**   
4. Deep acting 4.824 .584 .248** .201* -.116  
5. Expression of 

naturally felt 
emotion 

4.418 .834 .444*** .250** -.390*** .573*** 

Note: *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

Single Sample t Test 

The study makes use of simple sample t test to examine whether the publicists’ 
emotional labor score is significantly larger than 3.5. The results reveal that the test 
statistic for deep acting and naturally felt emotion is t = 25.054(p < .000) and t = 
12.161(p < .000) respectively, which has reached a significant level; the mean score for 
surface acting is less than 3.5. From statistical analysis, it is evident that the extracted 
samples tend to commit to work consciously and willingly, furthermore, they also take 
the organization's expectations into consideration.  

Difference Test  
Table 8 examines the relationship between background variables and emotional 

labor; the results indicate that variables such as gender, marriage, educational level, 
possession of PR background training and school service attributes do not exhibit 
significant difference on emotional labor.  

Table 8. Independent Sample t-Testing 
Explanatory variable Surface 

acting 
Deep acting Expression of naturally felt 

emotion 
Gender t = -.319 t = -1.837 t = -.534 
Marriage t = 1.946 t = -.365 t = -.778 
Educational level t = -.489 t = -.109 t = -.291 
Possession of PR background 
training  

t = .296 t = .066 t = .453 

Service school attributes t = -.192 t = -1.165 t = .180 

Before conducting analysis of variance, we perform Levene’s test and the 
resultant p values are all greater than .5, therefore the three sub construct of emotional 
labor all satisfy the hypothesis of equal variance in terms of personal background 
variables. Table 9 demonstrates the results from the analysis of variance; the Scheffe 
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method is applied for post hoc comparison. The comparison result reveals that the 
service experience at the school, job title and the source of PR training has no 
significant differences on emotional labor. In terms of PR service experience, those with 
five years or service experience or more exhibit more deep acting than employees with 
less than one year of experience; this demonstrates that the more experienced publicists 
are more able to genuinely conceal their emotions. In addition, in terms of expression of 
naturally felt emotion, publicists with more than 10 years of experience are more 
significant than those with 1~3 years of experience, this also signifies that the longer the 
service experience, the more emotionally involved in work one will become. The 
phenomenon is also reflected on age, comparison results between age and emotional 
labor reveal that the younger the publicists are, the more they tend towards faking in bad 
faith, while the more senior publicists are more involved in naturally felt emotions. As a 
result, it may be gathered that the more experienced the publicists are, the more they are 
able to achieve the objective of satisfying the organization’s expectations. The 
comparison result also reveal an interesting phenomenon in that the comparison result is 
completely different between PR service experience and school service experience; we 
further conduct correlation analysis on the two variables and discover that the 
correlation coefficient is .137 (p = .133), which has not reached a level of significance. 
This implies that the nonexistent correlation coincidentally explains the above 
phenomenon.  

Table 9. Single Factor Variance Analysis 
Explanatory variable Surface acting Deep acting Expression of naturally felt 

emotion 
PR service experience 
(a= less than one year; 
b=1-3;c=3-5; 
d=5-10;e=more than 10 years) 

F=1.248 
NS 

F=5.066*** 
a<d; a<e 

F=3.771** 
b<e 

School service experience  
(a= less than one year; 
b=1-3;c=3-5; 
d=5-10;e=more than 10 years) 

F=1.248 
NS 

F=.449 
NS 

F=.986 
NS 

Job title 
(a= permanent staff; 
b= contract staff; 
C= Other) 

F=1.945 
NS 

F=.079 
NS 

F=.300 
NS 

Source of PR training  
(a=college curriculum; b=short 
term research and study; c=both; 
d=none) 

F=.032 
NS 

F=.516 
NS 

F=1.543 
NS 

Age 
(a= below 30;b=31-40; 
c=41-50;d= above 51) 

F=1.390**  
a>d; b>d 

F=2.157 
NS 

F=3.741* 
a<d; b<d 

Note: 1.NS = Not Significant  
2. *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

Simple Linear Regression Analysis 
Table 10 is the regression analysis on organizational support and job enjoyment, 

the comparison result reveals that the two explanatory variables such as organizational 
support and job enjoyment have a positive influence on deep acting and the expression 
of naturally felt emotions. In other words, the higher the organization’s support towards 
the employee is, the employees who like their work more are more willing to conceal 
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their emotions, and to express their natural emotions at work. The comparison results 
also demonstrate that the higher the organizational support, the more employees who 
perceive more job enjoyment will tend to adjust their inner feelings.  

Table 10 .Regression Analysis 
  Dependent variable  

Independent variable Surface acting Deep acting Expression of naturally felt 
emotion 

Organizational 
support -.302***  .201*  .250**  

Job enjoyment  -.266**  .267**  .436*** 
2R  .091 .071 .040 .071 .062 .190 

Note: *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

Hierarchical Regression Analysis 
According to Table 7, the correlation between organizational support and 

emotional labor is .360 (p < .001); if regression analysis is performed using 
organizational support, job enjoyment and organizational support*job enjoyment as the 
explanatory variables, organizational support*job enjoyment and organizational 
support, job enjoyment produces severe contribution with VIF greater than 30. 
Consequently, the comparison results generated by regression analysis are not reliable.  

From Table 10, we have already proven the direction of influence between 
organizational support, job enjoyment and emotional labor. Therefore, we only have to 
prove the influence of job enjoyment on emotional labor under high/low organizational 
support. Since the number of individuals in the population is low, there are only 122 
extracted samples, so it is not appropriate to divide into too many groups. Consequently, 
based on the mean of organizational support as the criterion, it is divided into high and 
low groups before regression analysis is conducted. The results are shown on Table 11. 
According to Table 11, organizational support has a moderator effect on job 
enjoyment/surface acting and job enjoyment/deep acting; it does not have a moderator 
effect on job enjoyment and expression of naturally felt emotion. We further present the 
regression formula with figures; from Figure 2, it is evident that organizational support 
is able to strengthen the negative effect between job enjoyment and surface acting. In 
other words, under the same perception of job enjoyment, the higher the organization 
support, the less the employees tend to exhibit faking in bad faith. Figure 3 shows that 
organizational support may strengthen the positive relationship between job enjoyment 
and deep acting; this means that under the same perception of job enjoyment, the higher 
the organizational support, the more the employees tend to exhibit faking in good faith 
when facing customers. Furthermore, an interesting phenomenon is discovered in 
Figure 3; when organizational support is low, even if the employees feel their job is 
interesting, it does not strengthen the effect of deep acting. However, this portion of the 
conclusion requires further evidence. 
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Table 11. Hierarchical Regression Analysis 
 

    
Independent variable Surface acting Deep acting Expression of naturally felt emotion 
  VIF  VIF  VIF  VIF  VIF  VIF 
Organizational support -.187*** 1.02 -.011 2.08 .267** 1.02 -.065 2.80 .278** 1.02 .091 2.80 
Job enjoyment .789*** 1.02 .826*** 1.09 .454*** 1.02 .385*** 1.09 .193* 1.02 .154 1.09 
Organizational support*job enjoyment   -.219** 2.75   .412** 2.75   .233 2.75 

2R  .701  .718  .242  .304  .099  .119  
2R  .701  .017  .242  .062  .099  .020  

Note: *p < .05, **p < .01, ***p < .001 
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Figure 2. Organizational support’s moderator chart for surface acting and job enjoyment. Figure 3. Organizational support’s moderator chart for deep acting and job enjoyment. 
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Discussion and Recommendation 
The result of the study reveals that university publicists are high emotional labor 

workers. In addition, in terms of the mean ranking of the emotional labor constructs, 
deep acting ranks the highest, followed by expression of naturally felt emotion, while 
surface acting comes last. Therefore, it is evident that university publicists exhibit more 
deep acting, which involves the adjustment of inner feelings; when facing different 
people inside and outside of the organization, they are able to regulate their inner 
feelings at any time to match their emotional expression, in order to present the most 
appropriate emotion to serve the public and achieve the organization’s objectives. 
Furthermore, more senior publicists have more expression of naturally felt emotions, 
while those under the age of 40 tend to resort to surface acting; compared to rookie 
publicists, senior publicists have emotional labors with higher deep acting and 
expression of naturally felt emotion. In contrast, young publicists or rookie publicists 
are more direct when expressing their emotions due to the lack of experience, 
sophistication, stability or the sense of setback caused by the lack of experience; their 
feelings are not converted or internalized, therefore their emotional expressions are not 
the same as their inner feelings and as a result, they tend to exhibit surface acting more 
easily. 

Therefore, universities may enable the young and rookie publicists to understand 
more about the characteristics and content of their job through employee training and 
experience sharing, so as to strengthen the skill in controlling their emotions, as well as 
to further enhance surface acting into deep acting and the expression of naturally felt 
emotions, in turn reducing the emotional labor of their inner feelings and faking of 
emotions. In addition, the higher the level of fun is experienced by the publicists, the 
higher the level of deep acting and expression of naturally felt emotion will be, while 
the lower the level of surface acting. Surface acting is used to regulate expressions, it is 
the disguising of emotions, not genuine internal feelings; through internal feeling 
regulation and attention, deep acting and the expression of naturally felt emotions allow 
the external expression of emotion to be consistent with actual feeling. Therefore, 
people are more capable of maintaining a pleasant mood when faced with work and 
related interpersonal interactions. They are also less prone to induce emotional 
dissonance and are more willing to adopt deeper and more emotionally internalized 
deep acting/expression of naturally felt emotion. Rafaeli and Sutton (1987) 
recommended organization managers should pay attention to recruitment selection by 
hiring job applicants who are able to convey rational emotions when fulfilling their role 
tasks. Therefore, when the universities are recruiting publicists, they may observe the 
interviewees’ personal characteristics through interviews to determine if they have the 
necessary qualities to satisfy the demands and pressure of the job; moreover, they 
should also hire publicists with high degree of motivation for success and emotional 
management skills. As for those who are selected via the national examination system 
and are unable to be selected through interview mechanisms, their familiarity with work 
and psychological readiness may be enhanced through pre-employment education, so as 
to avoid excessive difference in psychological expectation when assuming post and in 
turn causing emotional labor burden and incompetency.  

At the same time, research results have indicated that organizational support will 
influence the employees’ ordinary emotional reactions towards work. This means that 
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organizational support enhances the employees’ work satisfaction and expectation 
towards receiving awards through satisfying the employees’ emotional needs, thereby 
encouraging them to produce active work emotions and increase their work interest as 
well as work involvement. The study also proved that if the perception of organizational 
support is high, the publicists’ emotional commitment towards the organization will be 
strengthened, in turn allowing those to generate positive moods by supporting the work 
environment and enhance deep acting and expression of naturally felt emotions. On the 
contrary, it also reduces the exhibition of surface acting, which shows inconsistent 
internal and external feelings. Furthermore, organizational support’s positive influence 
on job enjoyment/deep acting and negative influence on job enjoyment/surface acting 
also demonstrates an enhanced moderator effect. This may be due to the expression of 
naturally felt emotion, which means that the internal feelings and external expression of 
emotion are usually consistent, and there is no need to pay attention to the exhibition of 
emotions. According to the cause and effect theory on emotional labor, in the 
organizational factor, support from the superiors may regulate emotional labor; in turn 
affect personal work fatigue, work satisfaction and work performance (Grandey, 2002). 
As a result, in terms of management and practical recommendations, respect the 
publicists’ professional autonomy, provide them with sufficient space and let them feel 
valued by the superiors from time to time as well as benefits and justice, so that they 
may feel important and a sense of accomplishment.  

 The outcome variable of the study is limited to the method with which the 
publicists exhibit their emotional labor, in the future, researchers may expand the 
research structure to examine post hoc variables of emotional labor such as emotional 
exhaustion and work satisfaction. At the same time, the study has perceived 
organizational support as a type of organizational characteristics, follow up researchers 
may examine other organizational characteristics such as work autonomy, coworker 
support and work characteristics; moreover, extended studies may also be performed on 
personal characteristics such as positive/negative emotionality, emotional intelligence, 
self monitoring etc.  
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Abstract 

The chief purpose of this study is to verify and understand how the corporate-
initiated implementation of knowledge management (KM) and brand equity affect the 
marketing performance of a Japanese automaker’s Taiwanese branch. Data was 
extracted from the population using convenience sampling to verify the goodness-of-fit 
of the overall, structural and measurement models by means of Structural Equation 
Modeling (SEM). Findings from this study indicate that 1) KM has a positive and 
significant influence on marketing performance; 2) Brand equity has a positive and 
significant influence on marketing performance. Not only do the research results give 
that particular Japanese car brand’s Taiwan subsidiary a sense of how important and 
beneficial KM implementation is, they also offer other companies helpful information 
for operations-related decision-making.  

Keywords: knowledge management, brand equity, marketing performance 

1. Research Background and Purpose 

The thriving high-tech and service industries have ushered in an era of knowledge-
based economy. As most companies derive competitive advantages from intangible 
assets, it is common for customers to receive information from ever-increasing sources, 
which change their preferences and demand at an unprecedentedly rapid pace. That is 
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why knowledge management (KM) is gaining importance in corporate agenda across all 
sectors. Management guru Peter Drucker predicted in Post-Capitalist Society that 
“knowledge will eventually replace machinery/equipment, capital, raw materials or 
labor as the most important factor of production in corporate operations”. In other 
words, a company’s success is ultimately determined by the value resulted from 
intangible assets and knowledge, which in the automotive industry involves a 
mechanism known as KM. A company wishing to stay competitive in a treacherous 
business environment, therefore, has to implement tools satisfying KM both inside and 
outside the organization while bolstering marketing performance by way of brand 
equity. This present study is intended to verify and understand the importance of, and 
corporate performance attributable to, KM implementation and brand equity of a 
Japanese automaker’s branch in Taiwan. The purposes of this study are listed as 
follows:  
1. To verify the influence of KM implementation on the marketing performance of a 
Japanese automaker’s Taiwanese branch;  
2. To verify the influence of brand equity on the marketing performance of a Japanese 
automaker’s Taiwanese branch;  
3. To shed light on upcoming trends in the automotive industry, and to provide advice 

on improving corporate operations and conducting future research in related fields.  

2. Literature Review 

There are three dimensions of literature review in this study (e.g., KM, brand 
equity and marketing performance), as stated below:  
2.1 Literature Concerning the Definition of Knowledge Management 

In an era of knowledge-based economy, knowledge is a major resource of 
competitiveness (Drucker, 1993) and also a new criterion for wealth creation (Thurow, 
1996). Apparently, KM has become a crucial source of corporate competitiveness 
(Andrew, 2005). KM, which is a company’s organizational and technological 
infrastructure, is also defined as “the continuous process of improving organizational 
performance by timely offering correct knowledge to members who need it, so they 
could take the right action accordingly”. The KM process consists of stages such as the 
creating, confirming, collecting, classifying/saving, sharing/storage, using/refining and 
retiring of knowledge (O’Dell & Grayson, 1998). Such a process may lead to effective 
improvements in corporate performance (Laurie, 1997). The Resource-Based Theory 
emphasizes that a company should identify and make use of the most valuable asset, so 
as to maximize its enterprise value, or EV (Barney & Baysinger, 1990).  

Alavi & Leidner (2001) divided the knowledge-creating process into four stages, 
namely creation, storage, conversion and application. Such a continuous process enables 
individuals, groups or companies to continuously share explicit/tacit knowledge.   

The conceptual definition of KM in this study involves four dimensions, namely 
“knowledge absorption”, “knowledge storage”, “knowledge sharing” and “knowledge 
conversion”. That definition is expected to ensure a company’s efficient absorption of 
internal/external knowledge and systematically organized/stored data, so its employees 
may share a large quantity of creative ideas in an ongoing manner. That way, the 
knowledge effectively transferred to, and shared among, employees will become a 
company’s competitive advantage and greatest asset that lead to the best decisions.  
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2.1.1 Literature Concerning Knowledge Absorption 

Based on previous studies of knowledge absorption, Zahra & George (2002) 
divided the capability to absorb knowledge into four sub-dimensions: “the capacity to 
acquire knowledge”, “the capacity to absorb knowledge”, “the capacity to integrate 
knowledge” and “the capacity to apply knowledge” in an attempt to explore how 
knowledge absorption affects corporate competitiveness, as stated below:    

(1) The capacity to acquire knowledge: Liao, Fei and Chou (2008) said a company 
obtains the required knowledge through connections to networks either within or 
outside the organization. They went on to argue that communications, interactions and 
learning within or outside an organization are the components of knowledge-acquiring 
process, and also the methods to acquire knowledge. That explains why a company’s 
capacity to acquire knowledge is determined mostly by its connections to external 
networks, the employees’ competencies and knowledge structure.  

(2) The capacity to absorb knowledge: Wheeler (2003) believes that knowledge 
absorption is a company’s learning process designed to capture the essence of new 
inventions or technologies, and also to understand any new technology underlying the 
structural/theoretical aspects of inventions. Unlike knowledge innovations, such 
absorption does not generate any commercial results; although it may widen the 
knowledge base and enhance the expertise of staffers involved. In addition to new 
technologies and inventions, a company absorbs knowledge about the skills/experiences 
observed and acquired by employees. Generally speaking, the knowledge absorption 
capacity is affected by how diversified a company’s knowledge structure is, and how 
similar it is with the external knowledge.  

(3) The capacity to integrate knowledge: Zahra & George (2002) contended that 
the knowledge-integrating capacity causes external knowledge to flow and spread 
within a company, and then effectively merged with the existing knowledge. Such a 
capacity is almost always linked to a company’s sensitivity to market opportunities. 
There is usually an intention behind knowledge integration, which means companies 
highly sensitive to market opportunities would purposefully organize its exiting 
knowledge to offer services accordingly.  

(4) The capacity to apply knowledge: Zahra & George (2002) said the knowledge-
applying capacity allows a company to effectively seize and develop market 
opportunities with well-harnessed, integrated knowledge in order to create new 
knowledge and commercial results. Such a capacity is often linked to a company’s 
planning and organization abilities.    

Knowledge absorption is operationally defined in this study as “a company’s 
ability to absorb either internal knowledge with employees learning from one another, 
research and development (R&D) programs and training, or the competitiveness-
bolstering external knowledge through customers, competitors and the innovation-
seeking environment outside the organization”.   
2.1.2 Literature Concerning Knowledge Storage 

It is imperative that the knowledge-storing process in corporate organizations 
comprise three basic stages. Firstly, occurrences, personnel and processes worth 
preservation must be identified and chosen. Secondly, the chosen knowledge shall be 
stored in the appropriate forms of experience. Finally, the stored knowledge must 
ensure the organizational memory is updated (Probst, Raub & Romhardt, 2003).  
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Davenport & Prusak (1998) proposed a knowledge-storing method that requires 
documents or files of disparate types be organized, so the knowledge content can be 
classified and stored accordingly. The tacit knowledge that cannot be conveyed orally, 
for example, is converted into orally conveyable, explicit knowledge in the process, 
with unfiled documents properly filed. After sorting through the knowledge, the 
organization must proceed with the production of knowledge distribution graphs and 
models, including a map specifying where each type of knowledge is found in the 
organization. The chief purpose of map-making is to show the organization’s members 
where their desired knowledge is, so they can easily make queries. Consequently, it is 
important that the re-created knowledge is classified and stored in the form of highly 
accessible “organizational memory”, a crucial aspect of effective KM (Stein & Zwass, 
1995; Walsh & Ungson, 1991). Organizational memory includes knowledge in forms 
ranging from documents/papers, electronic database, tacit-coded knowledge in the 
expert system (i.e., human knowledge), job descriptions, and the employees’ implicit 
knowledge and interpersonal networks (Tan et al., 1999). By means of organizational 
memory, an organization’s actions are affected by past happenings and experiences 
(Stein & Zwass, 1995).      

Knowledge storage is operationally defined in this present study as a company’s 
ability to adopt information software as an aiding tool for introducing KM, to handle 
information and update knowledge using systematically compiled data, and to establish 
a satisfying internal information system in the corporate organization, so the employees 
may store valid knowledge and work experiences as classified knowledge.  
2.1.3 Literature Concerning Knowledge Sharing 

 For an organization to succeed in knowledge sharing, a chief purpose of KM, it 
has to meet many objective and subjective qualifications. Knowledge innovation, 
according to Nonaka & Takeuchi (1995), is a continuous process where the four 
components of knowledge conversion (i.e., socialization, externalization, combination 
and internalization) take place in a “knowledge spiral” that engenders and diffuses 
enormous knowledge from an organization’s interpersonal level to inter-group, 
organizational ones before eventually reaching outward. The process comprises ongoing 
attempts to integrate knowledge through socialization, externalization, combination and 
internalization. While socialization is a process of creating tacit knowledge by 
transferring it among an organization’s members for shared experiences (e.g., schemata 
and technical skills), externalization is the process where the tacit knowledge is 
expressed in explicit forms through citations, comparisons, ideas and frameworks. The 
process of combination is a form of knowledge conversion that builds a knowledge 
system out of systematic ideas; it involves a combination of disparate explicit 
knowledge systems. Finally, the process of internalization transforms explicit 
knowledge into tacit forms. A piece of experience will become a valuable asset when it 
is socialized, externalized, combined, and internalized as a person’s tacit knowledge.  

Therefore, this study’s author adopts the operational definition of knowledge 
sharing presented by Nonaka & Takeuchi (1995): “To create enormous knowledge by 
way of a non-stop knowledge spiral, which diffuses the knowledge from an 
organization’s interpersonal level to inter-group, organizational ones before eventually 
reaching outward; the process comprises continuous attempts to integrate knowledge 
through socialization, externalization, combination and internalization”. The shared and 
re-created knowledge is not only achievable by continuous internalization and 
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externalization at personal and organizational levels, but also makes the organization 
more competitive.  
2.1.4 Literature Concerning Knowledge Conversion 

Knowledge conversions occur at different levels, such as inter-personal 
conversions, conversions between a company and an external source of knowledge, 
between an individual and a group, among two groups, departments or even 
organizations. The process is dominated by communications, information flow and, 
according to Holtham & Courtney (1998), takes place through various channels: (1) 
formal and informal channels; (2) personal and impersonal channels. While the formal 
channels of knowledge conversion could be training programs or plant tours, the 
informal ones include irregular meetings, informal seminars and recess-time 
conversations. The personal channel refers to apprenticeships and one-on-one 
instructions, while the impersonal channel means the knowledge base. Although the 
channels’ effectiveness depends on the type of knowledge to be converted (Inkpen & 
Dinur, 1998), they are invariably supported by information technologies, or IT (O’Dell 
& Grayson, 1998).   

Albino, Garavelli & Schiuma (1999) proposed four essential components of 
knowledge conversion: (1) Actors: knowledge will be converted more effectively in an 
organization where the members share it with open-mindedness, mutual trust and 
satisfactory experiences in this regard; (2) Contexts: including internal and external 
contexts. While the internal context is the combination of corporate culture, 
representative organizational behaviors, skills, technological assets, attitudes and 
values, the external context involves the market structure and inter-company 
collaborations, with the potential of affecting the internal one; (3) Content: it is the 
capability to handle a given task, including tool-oriented content and cultural content. 
The tool-oriented content is the pre-requisite knowledge for executing a task or 
negotiations, and cultural content is the knowledge capability to create a background for 
organization-specific perceptions (i.e., the values and beliefs, individuals’ cultural 
backgrounds and language used for communications within an organization); and (4) 
Media: the methods of effectively converting data and information, which can be 
addressed in the two aspects of codes and channels. While coding represents the 
exchange of information, the channel provides a way to convert coded knowledge. The 
efficiency and effectiveness of knowledge conversion depends on the variety and 
capacity of media, which takes such forms as rules, statistical forms, processes, 
database, and interpersonal-media resources (e.g., electronic documents, e-mails, phone 
calls, FAX files, and electronic data exchanges).    

Knowledge conversion is operationally defined in this study as “a company’s goal 
achieved by employees on a day-to-day basis via formal or informal channels such as 
conversations or meetings. By internalizing / externalizing knowledge among 
employees and organizations, a company is able to convert knowledge as part of the 
database, to keep its ITs updated on an organizational level, and to enhance the business 
administration process, punctuality and efficiency in organizing knowledge.”     

 

2.2 Literature Concerning Brand Equity  
The U.S.-based Marketing Science Institute defines brand equity as “a set of 

associations and behaviors on the part of a brand’s customers, channel members, and 
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parent corporations that enables the brand to achieve greater sales volume and margins 
than it could without the brand name and that gives the brand an advantageous, 
maximized differentiation over competitors”. As the definition implies, brand value is a 
long-term goal for many companies, because the brand name is what makes a 
company’s products stand out from the competing ones (Chernatony & Riley, 1998). 
Brand equity represents the value added by a brand name, but Morgan (2000) defines it 
as the individual consumer’s awareness of how valuable a brand is to him/her. The 
measurable brand value serves as one of a company’s most powerful resources: it 
creates potential cash flow while indicating how consumers perceive, form attitudes and 
behave toward that company. Brand equity is an important concept in measuring 
corporate performances, more than just an intangible corporate asset. It is therefore 
imperative that a company seeking sustained operations focus on tangible factors such 
as sales results and market share, as well as on the establishment of Customer Lifetime 
Value (CLV) by accumulating brand equity. The five assets that create values for brand 
equity, according to Aaker (1991), are “brand loyalty”, “brand awareness”, “perceived 
quality”, “brand associations”, and “other proprietary brand assets”. Keller (1993) 
considered brand equity the result of brand marketing, the effect of which depends on 
consumers’ knowledge of the brand. Such knowledge is made up of brand associations 
and brand image, with each asset of brand equity generating value for customers and 
suppliers. It is therefore imperative that efficiency-minded brand equity managers 
understand how such values are generated. Most of the previous studies apply or adapt 
the brand equity model proposed by Aaker (1991) and Keller (1993).  

To propose the conceptual definition of brand equity, this study’s author addresses 
brand equity in three sub-dimensions, namely “brand loyalty and brand associations”, 
“brand awareness and perceived brand” and “brand innovations and other proprietary 
brand assets” according to the model proposed by Aaker (1991) and Keller (1993) along 
with adaptations/applications by other scholars. Brand equity in this study is classified 
from the corporate and consumers’ viewpoints, in an attempt to explore how companies 
facing competitions identify and accumulate brand equity as a corporate asset through 
market segmentation, innovations and competitive advantages, and consequently ensure 
sustainable operations/development with CLV.  

2.2.1 Literature Concerning Brand Loyalty and Brand Associations 
Yoo & Donthu (2002) consider brand loyalty the most important determinant of 

brand equity because it is crucial for a company’s profit-making and value-creating 
attempts. A consumer will show preference for a specific brand if he/she is highly 
satisfied with the previous purchase of the brand’s product, which may involve the 
services or product-related experiences. Such preference is strong enough for consumers 
to stick to that brand even when its competitors launch a better marketing strategy, 
which is why brand loyalty is so valuable. Not only does brand loyalty enable a 
company to lower marketing costs and strengthen ties with channel providers, it also 
buffers against threat imposed by competitors. Horng (2002) contends that brand loyalty 
is the core element and an important determinant of brand equity. The two most valid 
measurement indicators of brand loyalty are customer satisfaction and repeat purchases, 
because loyal customers as a solid obstacle for competitors not only make brand loyalty 
the central element of brand equity, but also make a brand name better-established.  

To sum up, customer satisfaction and repeat purchases are the valid measurement 
indicators of brand loyalty in this study, which is operationally defined with a focus on 
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how brand loyalty lies at the center of brand equity, and how it makes a brand name 
well-established enough to reduce and alleviate damages resulted from negative or 
unfavorable verbal attacks.  

Horng (2002) said brand associations provide companies with an important basis 
of differentiation. The term “brand associations” refers to all things a consumer 
associates certain brands with, so he/she can find the desired brand and relevant 
information among a multitude of options. Successful brand associations are market 
segmentation, or brand positioning, efforts initiated by a brand that helps consumers 
process and obtain brand-related information in order to differentiate itself from 
competitors in the consumers’ mind. Precise positioning and marketing strategies by 
such means of spokespersons and advertisements give consumers relatively positive 
attitudes or feelings toward a brand, which may not only increase the consumers’ 
willingness to buy, but also link the original brand to new, derivative products that 
consumers are willing to buy. Aaker (1991) divided the values generating brand 
associations into five categories, namely “the help with processing / retrieving 
information”, “differentiation/positioning”, “the reason to buy”, “creating positive 
attitudes/feelings” and “the basis for extensions (of brand)”. Since brand associations 
provide an important foundation for differentiation, a brand well positioned with regard 
to “key attitudes” from the very start is hardly threatened by competitors.   

To sum up, the term “brand associations” is operationally defined in this study as 
the overall pre-purchase effect of all things connected to a brand (e.g., advertisements, 
spokespersons and messages) on consumers that gives them positive attitudes and 
mental / visual feelings toward it. Such associations help a brand make a strong 
impression on consumers.  
2.2.2 Literature Concerning Brand Awareness and Perceived Quality 

The brand awareness develops a perception that makes a brand of certain products 
(e.g., the Japanese car brand discussed in this study) appear familiar, likable, and 
famous enough for consumers to choose it when making purchases, with a greater 
likelihood of buying the brand’s products. In the form of a commitment, brand 
awareness enables consumers to realize the nature, ratings and value of a brand the 
moment they see it. Prestigious brands almost always are high in brand equity and the 
potential of developing brand associations; they have well-known names with one of 
more products or services that differentiate them from competing brands. The 
consumers’ ability to recognize and memorize a brand in a given product category 
involves a product’s quality and connection with the brand. For example, when making 
purchases, consumers usually choose familiar brands that are widely known, which is 
why brand awareness can be considered a useful tool that helps consumers make 
purchase-related decisions with simplified product information. The more famous a 
brand is, the higher the brand equity.  

To sum up, brand awareness is operationally defined in this study as something 
that makes a brand’s products more likely to be bought and gives consumers a crystal-
clear sense of familiarity, fondness, commitment and trustworthiness. After all, brand 
awareness reveals how consumers perceive the nature, ratings and value of a brand.  

The perceived quality is how the intangible whole of a brand’s products and 
service quality is perceived as compared to its competitors, which invariably reflects a 
consumer’s subjective satisfaction (with the products). That explains why a brand will 
gain a consumer’s favor and build a solid foundation for the “willingness to buy” if it is 
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considered superior in product quality. The perceived good quality enables a company 
to increase product prices, to improve ties with channel providers and sales-making 
opportunities, and to create win-win situations for all business relationships. According 
to Cheng (2007), the perceived quality is already an essential factor of long-term 
corporate success, while Horng (2002) said a brand that successfully makes a favorable 
impression on consumers may further extend its positive brand image to the other 
product categories. Not only is the perceived quality a brand’s extension that can be 
used to measure brand equity, it also is an important factor that makes the brand unique. 
The perceived quality has become a chief responsibility of many companies’ operating 
teams as well as a source of permanent corporate competitiveness.  

To sum up, the perceived quality is operationally defined in this study as the 
overall quality of a brand’s products/services perceived and determined by consumers 
according to subjective satisfaction; it enables a brand that makes a pleasant impression 
on consumers to increase product prices, to improve ties with channel providers and 
sales-making opportunities, and to create win-win situations for all business 
relationships, which in turn result in permanent corporate competitiveness.  
2.2.3 Literature Concerning Brand Innovation and the Other Proprietary Brand Assets 

Because “the other proprietary brand assets” is closely linked to the “corporate 
perspective” (Huang, 2006), it is integrated in this study with “brand innovations” into 
“brand innovations and other proprietary brand assets”. The ability to create brand 
innovations is one that uses new knowledge to provide new services and products 
required by consumers. A success-seeking company, therefore, must assign 
coordination, differentiation, integration issues to its various organizational teams and 
take management measures accordingly, so as to effectively function with regard to 
innovation resources, hierarchical reports and the employee accountability of internal 
organizations. That way, the company’s managers will be able to form efficient 
organizational teams that differentiate it from competitors using own brand(s) and 
products, with the creativity concerning product positioning being a crucial factor 
behind production cost cuts. Simply put, the fact that innovations may come from any 
part of the value chain enables a company to accomplish strategic goals with greater 
efficiency and precision than competitors. An innovation is impossible without the 
successful execution of creative ideas, and a company will not build competitiveness 
until it chooses the right strategy and carries it out. There are two types of innovations, 
namely the incremental ones and disruptive innovations. The organizations and 
competitive relationships based on either innovation type serves as a perfect basis for 
discussions about corporate innovators, with “strategic incentives” and “organizational 
capabilities” being the two major perspectives.  

To sum up, brand innovations is operationally defined in this study as a company’s 
initiative to offer consumers with their required services and products using new 
knowledge. Brand innovations differentiate a company’s brands and products from 
competitors, with the creativity concerning product positioning being a crucial factor for 
production cost cuts. That is why innovations may come from any part of a company’s 
value chain.  

 The “other proprietary brand assets” refers to a brand’s proprietary assets such as 
patents, trademarks, goodwill, ownership and channel relationships, even though they 
are often neglected. The trademark, for instance, prevents a company’s competitors 
from using similar names, logos or packaging to confuse consumers, while the 
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copyright avoids direct competitions from rivals. It is therefore imperative that a 
proprietary brand be put under legal protection, with efforts made to keep its consumer 
base from being undermined with similar products or imitations (Cheng, 2007). That 
way, a company may reduce and avoid the likelihood of having its market share and 
profitability eroded by competitors.  

The term “other proprietary brand assets” is operationally defined in this study as a 
brand’s proprietary assets that are irreplaceable by any competitor. With the proprietary 
assets protected by strong regulations, a company keeps its consumer base from being 
undermined by similar products or imitations, and consequently maintains a satisfying 
brand equity and competitiveness.  
2.3 Literature Concerning Marketing Performance 

Whether a company has good or bad performance depends on how competitive it is 
in the market (Albaum & Tse, 2001). The performance is derived from a comparison of 
results/output, or a comparison between the actual output achieved and the initial 
projection and target. It provides a criterion for measuring how an organization reaches 
goals, both effectively and efficiently, by using resources and meeting customers’ 
needs. Any marketing event launched by a corporate group is expected to eventually 
lower the costs while increasing profits. When that marketing event has been carried out 
for a given period of time, its marketing performance must be evaluated to make sure it 
is appropriate.  

According to Bonoma & Clark (1988), companies usually measure their financial 
aspect with indicators such as profitability, sales growth, market share and cash flow. 
When a company determines whether its organizational marketing capacity helps build 
competitiveness, Vorhies & Morgan (2005) said, it may use performance-measuring 
indicators from three perspectives. For effective measurement of a company’s 
competitiveness marketing-wise, the three indicators shall be based on comparisons 
against the archrivals, with the distinctive qualities and components stated as follows:     

(1) Customer satisfaction: Indicators from this perspective measure the capabilities 
to improve customer satisfaction, such as the ability to make customers happy, to 
convey values to customers, to meet customers’ needs, and to retain worthy customers.   

(2) Market effectiveness: Indicators from this perspective mostly measure a 
company’s capability to reach market-related goals, which range from the growth in 
market share and sales, the number of new and existing customers, and the growth in 
sales from the existing customer base.  

(3) Projected / actual profitability: Indicators from this perspective mostly measure 
a company’s profitability achieved in the past year and the projected profits for the next. 
They include a business unit’s profit-making ability, return on investment (ROI), return 
on sales (ROS), and the capability of reaching financial goals. Clark (2000) suggested in 
his study that sales growth, profitability and market share are the measurement 
indicators most often adopted by companies.   

From the financial and marketing perspective, this study’s author adopts sales 
growth as the measurement indicator.  
2.4 Literature Concerning Knowledge Management and Marketing Performance 

In “An Empirical Study of the Effect of Leadership style and Team Characteristics 
on the Marketing Team’s KM Capability and Marketing Performance-The Moderating 
Effects of IT and Social Defense”, Ho (2009) argued that a team’s KM capability and 
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marketing performance are significantly and positively affected by leadership and team 
characteristics. 

Liao (2006) empirically proved in his case study of new employees at life insurers 
that training-oriented business operations and the storage of learned knowledge exert a 
positive and significant influence on salespersons’ performance.  

Tsai (2007) cited empirical data to prove in his case study of information electronics 
industry that market-oriented business operations, knowledge integration and 
organizational innovations exert a positive and significant influence on organizational 
performance.  

In “The Influence of Knowledge Sharing on Job Performance at Taiwanese 
Insurance Companies: Using Transformational Leadership as the Mediating Variable”, 
Teng (2009) proved that, empirically, shared knowledge affects corporate performance 
positively and significantly.  

Yang (2006) declared in an empirical study that the motives for employee training 
and personal knowledge conversion affect either job performance or learning outcome 
positively and significantly.  

In his empirical study of the relations among the aggressiveness of marketing 
strategies, marketing KM, marketing capacity and marketing performance, Lin (2004) 
concluded that, under an aggressive a marketing strategy, marketing KM and capacity 
have a relatively positive and significant effect on marketing performance.     

Citing empirical data, Chien (2007) mentioned how a company’s market KM 
capability positively and significantly affects its operating performance in “A Study of 
How Market Knowledge Management Capability Affects Operating Performance: From 
a Dynamic-Capability Point of View”.  

In a case study of Taiwanese high-tech industry, Hsieh (2001) empirically proved 
the positive and significant effect of market-oriented business operations, market KM 
and product innovations on corporate performance.  

In “Exploring How the Customer-related Knowledge Management Capability 
Affects Corporate Operating Performance from the Dynamic Capability Viewpoint: An 
Empirical Analysis of Car Dealers and Insurers”, Chung (2007) argued that, empirically 
speaking, KM is positively and significantly linked to a company’s operating 
performance: it helps car dealers or insurers achieve performance to a certain extent.     

Huang (2002) concluded in his empirical case study of Taiwanese integrated 
circuit manufacturers that KM and innovation strategies and linked to organizational 
performance in a positive and significant way. 

In her empirical study, Lin (2009) proved how customer-related KM, customer-
oriented business operations and adaptive sales behaviors positively and significantly 
affect sales results, and also how they enhance job satisfaction.      

 Chu (2000) empirically proved in a comparative study of high-tech firms and 
service providers that the type of combination between knowledge integration 
mechanisms and innovation strategies affect the performance of knowledge conversion 
in a positive and significant way.    

Tsai (2007) in an empirical study mentioned the positive and significant influence 
of market-oriented business operations, market-related knowledge, and customer KM 
on a company’s performance in innovating products.  

Lee, Wu, Ay and Tu (2007) proved in their co-authored case study of Taiwan's 
knowledge-intensive industries that organizational learning and knowledge sharing have 
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a positive and significant influence on a company’s performance in developing new 
products.  

Citing empirical data, Huang (2002) empirically proved in a case study of 
Taiwanese information/software companies that the intensity of interactions with 
customers, customer-related KM capability and the customers’ characteristics exert a 
significant and positive influence on a company’s performance of new products.  

Li (2006) argued in an empirical study that moral judgments positively and 
significantly affect a personal financial advisor’s products, customer knowledge-related 
capability and work performance.  

Besides, Li (2006) in his case study of mobile communications service providers’ 
internationally marketed products empirically showed how the role of IT, KM, market-
oriented business operations and job performance affect a company’s work performance 
positively and significantly.  

In his case study of Taiwanese chain stores, Lu (2004) empirically proved that 
customer-related KM, market-oriented business operations and marketing strategies 
affect a company’s marketing performance positively and significantly.  

The following hypothesis was derived from the above-mentioned literature:  
Hypothesis 1 (H1): KM has a significantly positive influence on marketing performance.   
2.5 Literature Concerning Brand Equity and Marketing Performance 

 Lee (2003) empirically proved that a company’s performance is positively and 
significantly influenced by the organization’s internal/external factors and decisions 
regarding own-brand establishments.  

In their case study of Taiwan-based firms, Horng and Wu (1998) mentioned how a 
host country’s characteristics positively and significantly affect the performance of 
internationally marketed own brands.  

Lin (2009) empirically showed that brand image, the perceived value and 
relationship quality affect a beverage provider’s performance positively and 
significantly.   

Wu (2007) found in her empirical study that corporation acquisitions, brand equity 
and integrated channel strategies exert a positive and significant influence on the brand 
performance of Internet service providers.  

Lin (2007) proved in an empirical analysis that own-brand strategy affects 
corporate performance in a significantly positive manner.  

Citing empirical evidence, Chang (1990) proved how marketing performance is 
positively and significantly affected by the brand and channel strategies.  

In his empirical study, Wen (2006) contended that brand equity, brand strategies 
and channel strategies positively and significantly affect a luxury cell phone provider’s 
channel performance.  

Ting (2006) cited empirical data to prove how brand strategies and channel 
strategies positively and significantly affect desktop bare system makers’ channel 
performance.    

In an empirical study, Chang (2006) concluded that a cosmetics firm’s brand 
performance is positively and significantly affected by brand equity, brand strategies 
and channel strategies.  

Yeh (2006) empirically proved that farmers’ associations affect the marketing 
performance of Taiwan-produced brand-name fruits in a positive, significant manner.  

The following hypothesis was derived from the above-mentioned literature:  
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Hypothesis 2 (H2): Brand equity has a significantly positive influence on marketing 
performance.   
 
3. Research Framework 

 
Figure 1 shows the research framework built out of the afore-mentioned research 

purposes, hypotheses and literature review:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Research Framework 

4. Methodology 

4.1 Targets and the Design of Questionnaire 

In this study, copies of questionnaire were given to managers and salespersons at a 
Japanese car brand’s Taiwan subsidiary selected by convenience sampling. For 
increased content validity and reliability, copies of expert questionnaire were given out 
before the pilot-test. After inappropriate questionnaire items were revised or removed, a 
post-test took place with 320 copies of questionnaire given to the Taiwanese branch of 
a Japanese automaker. The return rate was 90.9% as 291 copies were returned valid. 
Statistically speaking, females accounted for 55% of the respondents. People who were 
aged 31-40 at the time of answering the questionnaire, with 1-3 years of work 
experience, and a position in the sales department, represented the largest portion of 
respondents (41%, 26% and 42% respectively). Table 1 shows the total number of 
questionnaire items under each variable of major dimensions (or conceptual 
dimensions) and sub-dimensions (or operational measurement dimensions).  
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Table 1 Total Number of Question Items and Structure of Questionnaire 

Major 
dimensions  Sub-dimensions 

Total 
Number 
of Items 

Compiled according to  

Knowledge absorption 4 
Knowledge storage 4 
Knowledge sharing 4 

KM 

Knowledge conversion 4 

Ching-wen Cheng’s 
unpublished MA thesis 
(2002) entitled “The Effects 
of Network Centrality, 
Absorptive Capacity on 
Unit’s Innovation and 
Performance: The Case of 
Shipping Industry”; Tse-hui 
Hsiao’s paper (2005) “The 
Effects of Knowledge 
Sharing Reflected on 
Intellectual Capital- Taking 
Taiwan Power Company 
Power Plant for Example”, 
and this present study.  

Brand loyalty and  brand 
associations 4 

Brand awareness and 
perceived quality 

4 Brand 
equity  

Brand innovation and 
the other proprietary brand 

assets 
3 

“Services Marketing and 
Management” by Kong-fah 
Cheng (2009), Future 
Publishing Co. 

Marketing 
performance Sales growth    4 

Mei-chun Chen’s 
paper (2001) entitled 
“Exploring How 
Investments on Information 
Technologies and 
Intellectual Capital Affect 
Corporate Performance” 
and this present study.  

4.2 Linear Structure Model 

Based on the three major dimensions (i.e., KM, brand equity and marketing 
performance) this study’s author conducted a Confirmatory Factor Analysis (CFA), an 
analytical approach opposite to the Exploratory Factor Analysis (EFA). SEM comprises 
the structural and measurement models to effectively address the cause-effect relation 
among implicit variables. The models in this study are verified in three aspects: (1) the 
goodness-of-fit of measurement model; (2) the goodness-of-fit of structural model and 
(3) whether the overall model conforms to the goodness-of-fit indices.  
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5. Analyses and Results 

5.1.1 Matrices for SEM  
Shown below are matrices for SEM in this present study:  
 

1.  The Measurement Matrix for Extraneous Variables 

 

2. The Measurement Matrix for Endogenous Variables 

 

3. The Structural Equation 

η = γ31ξ1 + γ32ξ2 + ζ 

This study’s author adopted SEM for modeling in order to discuss the relationship 
among implicit variables in the structural model, and also to examine the measurement 
reliability of measurement model. Indicators that measure this study’s overall goodness-
of-fit are χ2, d.f., GFI, AGFI, NFI, CFI, RMR, RMSEA and R2. For satisfactory 
goodness-of-fit, it is almost always required that χ2/d.f. <5, 1>GFI>0.9, 1>NFI>0.9, 
1>CFI>0.9, RMR<0.05, RMSEA<0.05 and R2>0.3 (Bagozzi & Yi, 1988). In this study, 
the goodness-of-fit of the overall model proves satisfactory as χ2/d.f. <5 and GFI, AGFI 
and NFI are all larger than 0.90, with a below-0.05 RMR, as shown in Table 2.   

Table 2 Assessment of Fit of the Overall Model 

Indices χ2 DF GFI NFI AFGI CFI RMR RMSEA R2 

Goodness-

of-fit 

26.717 12 0.972 0.923 0.916 0.954 0.031 0.073 0.82 

5.1.2 The Measurement Model in SEM 

The factor loading of each item under the latent/implicit variables (i.e., the major 
dimensions) and manifest/ explicit variables (i.e., the sub-dimensions) mostly measures 
the intensity of linear correlation between each item under the explicit variables and 
latent/implicit variables. A factor loading close to 1 indicates the measurement variable, 
or sub-dimension, is relatively capable of measuring the major dimensions. This study 
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proves reliable with all sub-dimensions exceeding 0.7 in factor loading. In other words, 
all sub-dimensions (or explicit variables) in the model’s measurement system are 
capable of appropriately measuring the major dimensions (i.e., all implicit variables). 
The Average Variance Extracted (AVE) calculates an implicit variable’s explanatory 
power of variance regarding each measurement variable; the higher the VE, the greater 
reliability and convergent validity of the implicit variable. Usually it takes an above-0.5 
VE to indicate that the explanatory variance of dimensions is larger than measurement 
error (Fornell and Larcker, 1981). In this study, all AVEs are larger than 0.5, hence the 
latent/implicit variables’ excellent reliability and convergent validity (See Table 3 and 
Figure 2). 

Table 3 Judgment Indicators in the Measurement Model 
Major 

dimensions 
             Sub-dimensions 

Factor 

loading 
Cronbach’s α 

Average 
Variance 
Extracted 

Knowledge absorption 0.91 

Knowledge storage 0.86 

Knowledge sharing 0.81 
 KM 

Knowledge conversion 0.87 

0.992 0.844 

Brand loyalty and brand 

associations 

0.84 

Brand awareness and perceived 

brand 

0.87 
Brand equity  

Brand innovation and other 

proprietary brand assets 

0.87 

0.993 0.867 

Marketing 

performance Sales growth 0.85 0.985 0.862 

5.1.3 Path Coefficients of Implicit Variables in SEM 

Once the overall model passed the test of internal goodness-of-fit, the standardized 
path coefficients and Critical Ratio (C.R.) among latent/implicit variables were 
estimated, as shown in Table 4. Figure 2 illustrates the results of a path analysis.      

Table 4 Parameter Estimates for Implicit Variables 

 Estimate S.E. C.R. value P value 

KM           

Marketing 

performance 

0.688 0.138  4.992 *** 

Brand equity           

Marketing 

performance 

0.211 0.131  0.616 0.106 

KM  Brand equity  0.854 0.090  9.449 *** 
Note: ***indicates a statistically significant C.R. value (α=0.001) 
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Figure 2 Standardized Results of SEM Analysis 

The analysis above engendered the following conclusions:  
1. Given the positive and significant influence of KM on marketing performance of the 
Japanese car brand’s Taiwan subsidiary, H1 is supported by an estimated 0.68 
standardized path coefficient (Hypothesis substantiated);     
2. Given the positive yet insignificant influence of brand equity on marketing 
performance of the Japanese car brand’s Taiwan subsidiary, H2 is partially supported by 
an estimated 0.21 standardized path coefficient (Hypothesis partially substantiated). 
 

6. Conclusions and Suggestions 

According to analyses and results mentioned above, the chapter specifies 
conclusions and this study’s contributions, followed by limitations during research 
process and advice for future researches.  
6.1 Conclusions 

Focused on the managers and salespersons at a Japanese car brand’s Taiwan 
subsidiary, this study uses SEM to verify the influence of KM and brand equity on 
marketing performance. Conclusions derived from this study are specified as follows:  
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6.1.1 The Influence of KM on Marketing Performance 

Considering the research findings, H1 is substantiated (i.e., KM has a significantly 
positive influence on an organization’s marketing performance). That matches the 
arguments proposed by Chen (2008) in “A Study on the Relationships among Customer 
Knowledge Management, Marketing Knowledge Creation Capability, Marketing 
Innovation and Market Performance” and that by Tsai (2007) in “How Organizational 
Innovation Mediate Market Orientation and Organizational Performance, Take 
Knowledge Integration as Moderator”.  
6.1.2 The Influence of Brand Equity on Marketing Performance 

Considering the research findings, H2 is substantiated (i.e., Brand equity has a 
significantly positive influence on an organization’s marketing performance). That 
matches the arguments proposed by Wu (2007) in “The Effects of Corporation 
Acquisition, Brand Equity and Channel Strategy Integration on Brand Performance -An 
Empirical Investigation of Internet Service Industries”.  
6.2 Contributions of This Present Study  

1. Not only do findings from this study encourage and inspire companies to 
enhance EV by means of KM, they also contribute to the constant corporate 
growth with an increased potent ial of sustained development.     

2. In addit ion, the dimensions and indices built and verified in this 
study are key factors for a company’s attempt to create competitiveness that 
lasts. They give managers a basis when they make decisions about corporate operations.  

3. This present study alleviates the lack of KM-related literature, in hopes of 
building on the past success and carrying on research efforts in this specific area.  

6.3 Limitations 
Each stage of this study was conducted with limited resources and the most 

cautious attitude possible, despite the following restrictions:  
1. The inadequate resources forced this study’s author to adopt convenience 

sampling, which may not fully represent the population, which is the greatest 
limitation.  

2. While sales growth was used in this study to measure marketing performance, the 
company’s growth performance would have been more objectively gauged using 
ROA and ROE as indicators. Unfortunately, the ROA and ROE data is either 
confidential or trade secrets, making it unlikely to reflect the company's operating 
performance correctly.  

6.4 Suggestions for Future Researches 
The studies of KM are applicable to all sectors, not just the automotive industry, 

and the definition of KM varies among industries as well. This study focuses solely on 
the Taiwanese branch of a Japanese automaker. In order to obtain a wider range of 
research information, or to make breakthroughs, future research studies are advised to 
examine how KM affects organizational performance at companies of disparate natures 
or from different industries, so as to analyze the companies’ satisfying qualities in 
cross-industry comparisons. 
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Abstract 
This study was designed to explore travel agents’ environmental views on 45 

environmental items and study the basic nature of the travel agencies in Turkey. Data 
were collected from the representative sample of 1665 travel agents (33.5 % of 
population) in Turkey. It was found that travel agents have pro-environmental views on 
the factors causing environmental problems, the contribution of tourism enterprises to 
environmental problems, the importance given to environmental management criteria 
and the obstacles to environmental protection in tourism sector. However, their 
environmental practices showed that there is a great gap between the views and 
practices, because nearly all agencies do not have any environmental program, budget 
allocated for environmental protection, membership to any environmental NGOs, and 
award for any environmental management activity. It was concluded that travel agency 
managers are in need of reflecting their views to their administrative plans, programs, 
policies and daily business practices in sustainable ways.   

Keywords: Travel agents, sustainable tourism, environmental views, environmental 
management.  

Introduction 
People create and sustain certain human and environmental conditions in their 

daily production, distribution and consumption practices. The perceptions, opinions, 
beliefs, attitudes and work practices of the travel agents make important negative and 
positive contributions to the formation, continuation and development of such 
conditions. Hence, understanding the managerial views about environmental issues is 
important for understanding the nature of hospitality and travel agency administration 
and environmental management. 

Tourism is the largest and fastest growing industry in the world. The growth and 
diversification of tourism and hospitality markets have also resulted in an expansion of 
travel agencies in terms of increasing number of agencies and types of services they 
provide. Travel agencies, as business organizations all over the world, embody the 
portion of travel industry that (a) provides marketing services for travel, tourism and 
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hospitality industries, (b) build relations between the product (industry) and consumer 
(tourists); (c) provide the distribution service as intermediaries. These agencies are 
grouped under two categories: (1) Service providers and (2) intermediating agents. The 
first group is the wholesaler tour operators. The second group is the retailers. However, 
the role of travel agencies in many countries has changed from the traditional 
reservations job to offering travel and promotion packages for clients, and advice and 
consultancy services for corporations (Alamdari, 2002; Tsai, Huang and Lin, 2005). The 
travel agencies and tour operating business are diverse, and the way in which they 
manage suppliers, depends on the size of the business, destination, type of product, and 
the market it appeals to. These factors also influence associated sustainability practices.  

The tourism and hospitality administration also calls for sustainable 
environmental management which is dependent on the effective co-operation among all 
the stakeholders including suppliers, intermediaries, public sector, private sector, 
tourists and NGOs. The environmental management as integrated part of the travel, 
tourism and hospitality administration encompasses the organizational structure, the 
responsibilities, policies, practices, procedures and resources meant to achieve and 
maintain a specific environmental behavior/practice that can reduce the impact caused 
by daily operations of establishments on the natural environment (Bohdanowicz, 2005; 
Welford and Ytterhus, 2004). In this respect, travel agents and tour operators are 
expected to play a significant role in the sustainability of the tourism and hospitality 
sectors, because they occupy crucial positions in this process, acting as information 
brokers between tourists and tourist destinations, and their perceptions, attitudes and 
attitudes about environment and destinations play important role in shaping their daily 
practices. They are the central link in the distribution/supply chain of the packaged 
holiday, since they make the connection between the service providers and tourists, 
despite the new developments like massive disintermediation resulting from hotels 
taking advantage of the internet to sell hotel rooms directly to travelers (Alvarez et al., 
2007; Carroll and Siguaw, 2003; Tse, 2003). They influence business operations such as 
facilities, operational management and strategies, including pricing, product policies 
and promotional activities (Buhalis, 2000; Medina-Munoz et al., 2003). As Trivun, 
Kenjic, and Mahmutcehajic pointed out (2008, p. 175) they “create final product to be 
offered to market, transforming attractions and services into products with tailored 
personality. Specialization in this field of travel has changed the structure of travel 
industry and hospitality”. All these issues, in addition to aggressive competition and 
prevailing policies, create the basis for attributing to them many of the undesirable 
impacts of tourism development. They are frequently considered responsible for the 
intensive and most often uneven development of tourism and threat to sustainability 
(Bastakis, Buhalis, and Butler, 2004; Budeanu, 2005; Klemm and Parkinson, 2001). 
However, they think/claim that they are not ones which cause conspicuous large-scale 
damage to the environment (Miller, 2001; Tapper, 2001). Probably due to such self-
perceptions and profit maximization motives, they have been fairly slow to respond to 
the need for environmental management. Meantime, impacts of travel agents and tour 
operators on the environment are often the main topic of long debates (Curtin and 
Wilkes, 2005; Jackson, 2007; Kasim, 2007; Klemm and Parkinson, 2001). Particularly 
when linked to sustainable tourism development, there has been an increasing demand 
for managerial policies and daily practices to be assessed for environmental 
consequences (Claver-Cortes and et al., 2007).  
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Numerous studies have dealt with the impacts of travel, tourism and hospitality 
development on environmental quality, including effects related to diminished 
biodiversity, erosion, pollution, and degradation of water and other natural resources, 
and human health (Erdogan, 2009; Kasim, 2007). It is also recognized that the 
important steps towards environmental action require proper managerial ideas, opinions, 
perceptions, attitudes, view, and formal adoption of a written policy and daily practices 
based on sustainability. A great deal of studies has been devoted to the assessment of 
environmental attitudes, perceptions and views (Bohdanowicz, 2006). Despite the 
mounting studies, there is a continuing need for research on the agency side of the issue.  

Furthermore, environmental views and attitudes have been widely assumed to 
affect the nature of decisions and relations and consequently affect the natural and 
human environment (Baloglu and Mangaloglu, 2001). While numerous research results 
have provided support for the existence of relationship between environmental 
views/attitudes and prevailing practices (Weaver and Lawton 2004), others have come 
up with different results (Bamberg, 2003). However, it is generally accepted that those 
who engage in environmental action tend to possess environmental knowledge, 
awareness, concern and proper views and attitudes, but these factors themselves do not 
always lead to appropriate environmental actions (Olli, Grendstad, and Wollebaek, 
2001; Pelletier and et al., 2006), because there are situational and personal variables that 
affect this relationship (Bamberg, 2003; Iwata, 2004). 

Development in travel, tourism and hospitality sectors has always been considered 
as an academic and public issue under discussion in many countries, including Turkey, 
because Turkey has rich natural, historical and cultural resources for tourism and 
ecotourism activities that are steadily increasing in number and scope. Demand for mass 
tourism and nature-based tourism has increased in recent years (Erdogan, 2003). 
Although studies about tourism and hospitality are steadily growing in number in the 
world, yet, studies about the agencies and managers are rather new and limited in 
quantity and quality in the nonwestern world, including Turkey. That is why there are 
important issues to be studied concerning the service providers. The present article was 
designed to (a) explore the general nature of organizational structure and activities of 
travel agencies in Turkey and (b) study the managerial views on environmental issues, 
and (c) finally to provide discussions based on the findings and accumulated 
knowledge.  

Method 

Population and Sample 
Study population included the group A and C agencies. Group B agencies legally 

cannot organize travel and tourism activities, thus, these agencies were excluded from 
the population. TURSAB’s list of travel agencies in 2009 was used to (a) collect agency 
information and (b) determine the sample frame. The systematic random sample of 
1665 agencies was selected from the list of 4972 for the study. Sample included 33.5 % 
of the population.  

Survey Questionnaire 

The questionnaire was based on a comprehensive literature review and comprised 
of closed-ended questions. The first part of the questionnaire aimed to identify some of 
the basic characteristics of the travel agencies and respondents. The agency data 
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included age of establishment (as measured by the year it was established), number of 
branches, number of employees and type of tourists served. The respondent data 
included (1) education which was categorized under five groups and (2) business 
experience which was measured by number of years of work in the industry. The second 
section of the questionnaire was related to the types and extent of service the travel 
agencies provide. The third section dealt with the existence of a formal written policy 
on the environment, membership to NGOs and environmental awards received. The 
fourth section sought the views of travel agents on six issues: (1) environmental 
problems in tourism destinations, (2) factors causing environmental problems in tourism 
sector, (3) contribution of tourism enterprises to environmental problems, (4) 
importance given by travel agents to environmental management criteria in tourism 
accommodations, (5) sources that hinder the environmental concern in tourism sector, 
and (6) outcome of environmental protection activities. First factor included 10 items 
for the environmental problems. Second factor with 7 items and third factor with 6 
items were related with the causes of the environmental problems. The fourth (11 items) 
was related with the environmental management criteria, fifth one (6 items) was about 
the obstacles in environmental concern and sixth one (6 items) were concerned with 
some outcomes of environmental protection.  

Measurement and Analysis  

Demographic data for the existing status of travel agencies were collected by (a) 
organizing the latest information provided in 2009 about the agencies in the web page 
of TURSAB and (b) using survey research. The specific statements were used in order 
to measure the environmental views of the travel agents. Each statement was rated on an 
ordinal scale. Respondents were asked to indicate the extent to which each statement 
corresponds to their personal views by circling the appropriate number on the scale. 
Central tendency distributions (means and standard deviations) for single variable 
analyses were used. The research design did not provide any hypothesis for testing, 
however, the one-sample Kolmogorov-Smirnov Z test was used to test the normality of 
score distributions of the 45 items on environment.      

Findings  

Presentation of findings organized according to the character of the research 
design. Firstly, a reliability analysis was presented. Secondly, general organizational 
characteristics of travel agencies were provided. Then, findings on demographics were 
presented about the agency, agents and environmental indicators based on the data 
collected from TURSAB and survey research. Finally, each environmental factor was 
investigated.  

Reliability: Travel agent’s environmental views on 45 items were used for the 
reliability analysis: alpha test showed a high degree of reliability (.893). Correlations on 
the Cronbach’s alpha if items deleted varied between only .888 and .895. Alpha scores 
were also high on all 6 environmental factors, except one (Table 1).  
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Table: 1. Reliability Statistics 

Factors Cronbach's 
Alpha 

Alpha if 
item deleted 

(range) 
N of Items 

All 45 factors together  .893 .888 - .895 45 
Environmental problems .877 .861 - .872 10 
Causes of environmental problems .780 .727 - .789 7 
Contribution of tourism enterprises .710 .645 - .701 5 
Environmental management criteria .881 .863 - .879 11 
Obstacles to environmental action  .831 .786 - .822 6 
Outcome of environmental protection .481 .396 - .557 6 

General Characteristics of Agents 
According to the information compiled from the TURSAB website in 2009, there 

were 5610 A and C group travel agencies including branch offices in all Turkish cities, 
except 2. Of all agencies in the study sample, 57.3 % had only single office (main 
office), 16.9 % had two, 10.9 % had three and 4.9 % had four offices. Only 2.3 % 
agencies had over 10 offices operating in different locations. There are more agencies 
giving service to domestic clients (91.5 %) than foreign clients (88.0 %).  

On the whole, majority of agents were well educated: 2.1 % primary school, 29.2 
% secondary school, 3.6 % two year vocational school and 56.2 % undergraduate level 
and 1.2 % graduate level. About one third of them (32.5 %) had been working in the 
sector up to five years. Over two thirds (68.6 %) had been working not more than 10 
years. Only 4.9 % had over 20 years of work experience. 

Type and Extent of Services They Provide 
Services that travel agencies provide varied in type and extent (Table 2).  

Findings show that great majority of travel agents provide service for only mass 
tourism (76.5 %) and culture tourism (71.5 %). Percent of other tourism types varies 
between 5.2% (bird-watching) and 43.2 % (Faith tourism). For instance, the tracking 
was provided by 234 agencies that consist of only 7.5% of the sample. Rafting, 
underwater diving and mountaineering followed the tracking by 6.6%, 6.2% and 3.9%, 
respectively. The rest of the activities were provided by fewer than 3% of agencies.  

The extent of services varied between 1.17 to 3.14. Mass tourism was the highest 
service provided by the agencies, with a value of 3.14 for the mean and a standard 
deviation of 1.2. Next, there was culture tourism with score of 2.84, considerably above 
the rest. The average was 2.11 for the belief tourism and 1.96 for the convention 
tourism. The average ranged from almost none to low level of service for the remaining 
tourism types. Travel agents assigned very low score for nature-based tourism types, 
low score for belief tourism and convention tourism, nearly medium score for the 
culture tourism and little over medium score for the mass tourism.  
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Table: 2. Types and Extent of Services Provided by Travel Agencies 

 Tourism types    N No service     
provided % 

Years of service 
Mean          Sd 

Mass tourism  1417 24.5 3.14 1.249 
Culture tourism 1386 28.5 2.84 1.253 
Faith tourism 1449 56.8 2.11 1.288 
Convention tourism 1417 59.6 1.96 1.189 
Health tourism 1417 70.3 1.67 1.058 
Rafting 1442 78.4 1.62 1.052 
Highland tourism 1440 77.7 1.60 1.008 
Scuba diving 1424 82.3 1.52 .975 
Tracking 1437 84.1 1.45 .890 
Mountaineering 1435 86.9 1.38 .817 
Paragliding 1426 87.4 1.37 .829 
Photo-safari 1417 88.4 1.37 .869 
Cave tourism 1434 90.7 1.30 .774 
Nature horse riding 1424 90.4 1.27 .706 
Botanic tourism 1420 92.8 1.25 .691 
Birdwatching 1425 94.8 1.17 .567 

Environmental performance Indicators 
Four dichotomous variables were used to measure the existence/nonexistence of 

most basic environmental practices of the travel agencies. Data showed that the travel 
agents have very poor records in environmental policy and practices. Of the 
respondents: 88.2 % have no environmental programs, 94.0 % have no budget allocated 
for environmental protection, 91.5 % have no membership to any environmental NGOs, 
and 96.4 % have received no award for any environmental activity or management.  

Travel Agents’ Environmental Views  
This study used 45 items to explore the character of environmental views of the 

travel agents. The one-sample Kolmogorov-Smirnov Z tests on the distributions of the 
items were all statistically significant at 0.01 levels. It means that distributions of 
responses within the five level scale measurements of each of the 45 items were not 
uniform (normal), and travel agents’ views significantly differed within every 
measurement.    

Environmental Problems in Destinations 

The travel agents were asked to provide their views about the 10 items showing 
the extent of environmental problems in the destinations they organize tours (Table 3).  
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Table: 3. Extent of Environmental Problems in the Destinations 

Environmental problems N Mean    Sd Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp Sig 
(2-tailed) 

See pollution 1534 3.82 1.074 9.253 .000 
Air pollution 1521 3.57 1.066 8.448 .000 
Freshwater pollution 1499 3.45 1.075 7.082 .000 
Inadequate infrastructure 1525 3.80 .990 8.825 .000 
Solid waste 1523 3.83 .985 8.406 .000 
Environmentally unsuitable architecture  1502 3.77 1.029 8.246 .000 
Noise pollution 1524 3.89 .991 8.553 .000 
Dense housing 1509 4.02 .949 9.170 .000 
Over crowding 1517 3.87 .975 8.510 .000 
Cultural degeneration 1507 3.64 1.141 7.880 .000 

The travel agents gave the highest score to the “dense housing” (4.02). It was 
followed by the “noise pollution” (3.89), “overcrowding” (3.87), and “solid waste” 
(.383). 

Factors Contributing to Environmental Problems in Tourism Sector 
Travel agents were asked if the contributions of items at the Table 4. Their 

answers showed that all seven factors contributed to environmental problems in tourism 
sector to a considerable extent, ranging from little over “moderate” (3.28) to “much” 
(4.06). When ranked according to the extent of contribution to the environmental 
problems, all factors, except “inadequacy of environmental education of tourists” (3.28), 
were close to or little over “much” contribution. “Inadequate environmental education” 
had the highest contribution, (4.06), followed by “non-enforcement of environmental 
laws” (4.0). 

Table: 4. Factors Causing Environmental Problems in Tourism Sector 

Factors N Mean Sd Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. Sig 
(2-tailed) 

Inadequacy of environmental 
education 1578 4.06 .997 9.346 .000 

Inadequacy of environmental 
awareness of tourists 1554 3.28 1.210 7.146 .000 

Inadequacy of environmental 
awareness of tourism enterprises  1567 3.77 1.032 8.603 .000 

Inadequacy of environmental 
regulations  1565 3.85 .994 8.606 .000 

Non-enforcement of environmental 
laws 1560 4.04 .957 8.914 .000 

Increased financial cost of 
environmental protection 1537 3.73 1.044 8.561 .000 

Insensitivity of local 
administrations 1480 3.88 .988 8.467 .000 

1= very little, 2= little,   3= moderate,   4= much,   5=very much 



 
 

N. Erdoğan  4/2 (2012) 52-65 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 59 

Contribution of Tourism Enterprises to Environmental Problems 

Travel agents were asked to state their views about the extent of contribution of 
tourism enterprises to environmental problems on a five point scale, ranging from “very 
little” (1) to “very much” (5). Travel agents reported that all five enterprises make 
contributions to environmental problems, ranging from 2.90 (moderate) to 3.91 (much). 
They assigned a relatively low score to travel agencies (2.90), followed by recreation 
(3.31), transportation (3.51), accommodations (3.79) and food and beverages (3.91). 

Table: 5. Contributions of Tourism Enterprises to Environmental Problems 

Tourism enterprises N Mean    Sd Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asym Sig            
(2-tailed) 

Transportation 1508 3.51 1.094 7.460 .000 
Travel agencies 1508 2.90 1.179 6.361 .000 
Accommodations  1529 3.79 1.026 9.518 .000 
Food and beverages  1518 3.91 .960 9.395 .000 
Recreation  1439 3.31 1.071 6.956 .000 

1= very little,  2= little, 3= moderate,  4= much, 5=very much 

The Importance of Environmental Criteria in Tourism Accommodations  
Respondents were asked to evaluate the importance they give to the 

environmental criteria in the tourism accommodations they do business with. Mean 
distributions of responses varied between moderately important (3.38) and important 
(4.3) (Table 6).  

Table: 6. Importance of Environmental Criteria in Tourism Sector 

Criteria N Mean Sd Kolmogorov
-Smirnov Z 

Asym.Sig 
(2 tailed) 

Wastewater treatment 1484 3.74 1.088 8.187 .000 
Air quality in destination 1480 3.93 .950 9.311 .000 
Waste separation  1428 3.48 1.080 6.738 .000 
Type of energy used 1446 3.44 1.071 7.388 .000 
Energy saving activities 1446 3.38 1.119 6.997 .000 
Noise control in the facility 1476 4.11 .901 9.177 .000 
Building-construction materials used 1450 3.48 1.111 7.323 .000 
Environmental suitability of hotel 
architecture 1470 3.95 .996 9.140 .000 

Hotel location 1499 4.31 .809 11.118 .000 
Blue flag Project 1474 4.06 1.024 9.389 .000 
Socioeconomic contribution to local 
community 1255 3.83 1.017 7.975 .000 

1= very unimportant, 2= unimportant,   3= neither/nor, 4= important, 5= very important 
They reported that “location of hotel” (4.31), “noise control” (4.11), “blue flag 

project” (4.06), “facility architecture” (3.95) and “air quality of destination” (3.93) were 
foremost important environmental criteria. “Socio economic contribution” and 
“wastewater treatment” were considered to be close to “important” (3.83 and 3.74, 
respectively).  
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Sources Hindering the Environmental Concern in Tourism Sector 

The managers were asked to rate the 6 items in terms of obstacles to 
environmental concern in tourism sector (Table 7). Mean distributions of the responses 
ranged from 3.49 to 3.99. Travel agents regarded the “lack of environmental awareness” 
as the highest obstacle to environmental concerns in the sector.  

Table: 7 Obstacles to Environmental Concern in Tourism   

Obstacles  N Mean       Sd  Kolmogorov
-Smirnov Z 

Asymp.Sig 
(2-tailed) 

Inefficient local administrations 1508 3.57 1.093 7.489 .000 
Inadequate public sector 
implementation 1497 3.69 .999 8.423 .000 

Inadequate infrastructure 1498 3.75 .996 8.744 .000 
Economic crises  1509 3.70 1.089 8.155 .000 
Political crises  1492 3.49 1.193 7.392 .000 
Lack of environmental awareness  1499 3.99 .983 9.494 .000 

1= very little,  2= little, 3= moderate, 4= much, 5=very much 

Outcome of the Environmental Protection Activities 

Six outcome statements were rated by travel agents (Table 8). The agents agreed 
that environmental protection activities were important for the future of tourism sector 
(4.49) and make positive effect on marketing (3.91). They moderately agreed on the 
statement that environmental protection brings about the competitive advantage (3.47) 
and engenders financial burdens (3.27). Correspondingly, they disagreed that 
environmental protection hinder the development of economy (2.04) and deprive local 
population of their livelihood (2.20). However, agreements and disagreements are not at 
the “strong” levels.   

Table: 8 Outcome of Environmental Protection Activities 

Outcome  N Mean     Sd Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp.Sig 
(2 tailed) 

Bring about the competitive advantage 1501 3.47 1.121 8.079 .000 
Engender financial burdens 1519 3.27 1.170 8.391 .000 
Make positive effect on marketing 1523 3.91 .989 9.862 .000 
Deprive local population of their 
livelihood 1506 2.20 1.193 8.869 .000 

Hinder the development of economy 1510 2.04 1.177 9.349 .000 
Important for the future of tourism 
sector  1531 4.49 .895 15.116 .000 

1= strongly disagree, 2= disagree, 3= neither/nor, 4= agree, 5= strongly agree 

Conclusion and Discussions 

Findings on the nature of the travel agencies indicate that only very few Turkish 
travel agencies have environmentally oriented characteristics. It means that Turkish 
agencies are in need of structural adjustment to the new business environment based on 
sustainability. As Budeanu indicated (2005), large enterprises have taken a more 
proactive attitude and have started to develop environmental policies and plans in recent 
years. However, the feasibility of structural adjustment seems to be very low since most 
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travel agents/operators are not large enough, like in many countries (Clarke, 2002), to 
consider it as well as be able to afford it.    

Environmental views are made according to the perceptions, attitudes, values, 
information and knowledge travel agents possess on the environmental issues. 
Perceptions, attitudes, information, knowledge and views are obvious prerequisites for 
environmentally conscious action, if there are no strong intervening variables that 
eliminate such relationship in a specific situation. This study suggests that travel agents 
cannot be considered a homogeneous group in terms of their views on environmental 
issues. However, their views about the issues studied here indicate that they have 
environmental awareness. These findings are in accord with the related studies which 
indicate that tourism operators and travel agents perceive advantage in a environmental 
protection and sustainability (Curtin and Wilkes, 2005; Tepelus, 2005).   

The education has been an important factor related to the views, perceptions 
(Bastakis et al., 2004; Garrigos-Simon and et al., 2008), and concern with and 
sensitivity to the environment and strategic responses to it in decision-making process 
(Tihanyi et al., 2000) and effective management for survival and growth (Bayraktaroglu 
and Kutanis, 2003). Lack of education is seen as one of the main reasons for reluctance 
to explore new methods and the poor use of knowledge in management (Bastakis and et 
al., 2004). The present research findings show that most Turkish travel agents have 
higher education; hence, it is rather normal to see that they hold sensitive views about 
environmental issues.  

Various studies have taken the work experience as variable affecting managerial 
attitudes, knowledge, decision and success (Garrigos-Simon and et al., 2008). Through 
experience and education, managers acquire the understanding of competencies and 
strategies needed for advancement in their business and develop a capacity for better 
decision making and interpretation (Floyd and Lane, 2000; Herremans, Reid, and 
Wilson, 2005). Like education, work experience can raise awareness of heightened 
expectations in environmental practices, increase knowledge of the destination and need 
for environmental protection, nourish supportive attitudes towards resource 
management issues, environmental behavioral intentions and philanthropic support of 
conservation. Yet, some studies found that experience can act against knowledge, 
change and creativity (Ford and Gioia, 2000; Geletkanycz and Black, 2001). The 
present study found that majority of travel agents has less than ten years of business 
experience in the travel industry. This finding works against the probability of daily 
practices with environmental sensitivity.  

It is expected from travel agencies that they make tourism and conservation 
compatible, support the preservation of wilderness and biodiversity, use natural 
resources in a sustainable way, minimize consumption, waste and pollution, respect 
local cultures, historic and scientific sites, educate staff, provide clients with 
information about the environment and conservation, follow safety rules. Realization of 
such expectations depends on various factors related with economics, politics, culture, 
personality traits, education, awareness, attitudes and behavioral characteristics. 
Findings of this study show that, at least in term of views, travel agents hold some 
assuring sensitivity.  

Findings of this study support the conclusion of previous studies that travel agents 
and operators seem to realize in general that sustainable tourism practice might improve 
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their profit margins and improve the business environment, and business growth can 
only be realized by the sustainable use of natural resources (Holden and Kealy, 1996). 
However, the findings here also confirm previous research in which travel 
agents/operators have been found to lack involvement, planning and strategic vision 
(Bastakis, et al., 2004). Even though the nature of views among travel agents about the 
environmental issues and environmental consequences of activities are appropriate to 
encourage them to make a corporate commitment to sustainable development and to 
make considerations for environmental, cultural and social impacts an integral part of 
the conduct of their daily business activities, it is necessary to acknowledge the fact that 
the extent of behaving according to one’s views/attitudes in daily business practices is 
not known, since the structural environment of economical and political decision 
making is marked by personal and organizational objectives, power relations and 
dominance. There are numerous strong intervening variables in the way of proper and 
improved performance, of translating their attitudes and principles of sustainable 
tourism into concrete operational changes.  

Travel agents/operators supposedly have certain roles compatible with high 
principles of tourism: They are expected to provide services without causing ecological, 
social, cultural and economical damages. It was found that the nature of structure and 
activities of travel agencies in Turkey do not reflect the assumed characteristics of 
sustainable business.  

Findings of this study demonstrate that travel agents already realize that they 
depend on the environment’s health for their own existence, they are part of the problem 
and there are important problems to deal with. On the other hand, findings also indicate 
that agency managers are in need of reflecting their views to their managerial plans, 
programs, policies and daily administrative practices. As Herzberg indicated (2006), the 
sector commonly views environmental concerns as both a constraint and an opportunity. 
Travel agents/operators belong to those groups who are responsible for policy 
formulation, communication and the operational management of tourism destinations, 
thus, they should seek to understand the complex interplay of the forces that are at work 
to conserve tourism resources. They should reorganize their activities in order to make 
significant contributions to the preservation of natural resources and cultural life, and to 
contribute to the growth of economic outcomes and the development of sustainable 
tourism. It seems that it is necessary to develop a relational culture and business 
practices upholding the principles of sustainable tourism. 

The research agenda of tourism is beginning to acknowledge the importance of 
understanding issues around entrepreneurship and perceptual and behavioral 
manifestations in the non-western world. There is a need for further empirical research 
into the travel agents’ views and daily tourism activities.  

 
 
 

 
 

 



 
 

N. Erdoğan  4/2 (2012) 52-65 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 63 

References 
Alamdari, F., (2002). “Regional development in airlines and travel agents relationship”, 

Journal of Air Transport Management, Vol. 8, No.5, 339–348. 

Alvarez, L.S., Martin, A.D., Casielles, R.V., (2007). “Relationship Marketing and 
Information and Communication Technologies: Analysis of Retail Travel 
Agencies”. Journal of Travel Research, 45: 453 - 463.  

Baloglu, S., Mangaloglu, M., (2001). “Tourism destination images of Turkey, Egypt, 
Greece, and Italy as perceived by US-based tour operators and travel agents”, 
Tourism Management, Vol.22, 1-9. 

Bamberg, S., (2003). “How does environmental concern influence specific 
environmentally related behaviours? A new answer to an old question”, Journal 
of Environmental Psychology,No.23, 21-32. 

Bastakis, C., Buhalis, D., Butler, R., (2004). “The perception of small and medium sized 
tourism accommodation providers on the impacts of the tour operators' power in 
Eastern Mediterranean”, Tourism Management, No. 25, 151-170. 

Bayraktaroglu, S., Kutanis, R., (2003). “Transforming hotels into learning 
organisations: A new strategy for going global”, Tourism Management, No. 24, 
149-154. 

Bohdanowicz, P., (2006). “Environmental awareness and initiatives in the Swedish and 
Polish hotel industries-survey results”, Hospitality Management, No.25, 662–
682. 

Bohdanowicz, P. (2005). “European hoteliers’ environmental attitudes: greening the 
business”, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, No.46, 188-
204. 

Budeanu, A., (2005). “Impacts and responsibilities for sustainable tourism: A tour 
operator’s perspective”, Journal of Cleaner Production, No.13, 89–97. 

Buhalis, D., (2000). “Relationships in the distribution channel of tourism: Conflicts 
between hoteliers and tour operators in the Mediterranean region”, International 
Journal of Hospitality and Tourism Administration, Vol.1, No.1, 113–139. 

Clarke, J., (2002). “A synthesis of activity towards the implementation of sustainable 
tourism: ecotourism in a different context”, International Journal of Sustainable 
Development, Vol.5, No.3, 232-250. 

Claver-Cortes, E., J. F. Molina-Azorin, J. Pereira-Moliner, M. D. Lopez-Gamero. 
(2007). “Environmental strategies and their impact on hotel performance”, 
Journal of Sustainable Tourism, Vol.15, No.6, 663-679. 

Curtin, S., Wilkes, K., (2005). “British wildlife tourism operators: current issues and 
typologies”, Current Issues in Tourism, Vol.8, No.6, 455-478.  

Erdogan, N., (2003). Çevre ve (eko)turizm, Erk Publishing, Ankara.  
Erdogan, N., (2009). Turkey’s tourism policy and environmental performance of 

tourism enterprises. In D. Leslie (Ed.) Tourism Enterprises and Sustainable 
Development, Routhledge, London/New York.  



 
 

N. Erdoğan  4/2 (2012) 52-65 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 64 

Floyd, S., Lane, P., (2000). “Strategizing throughout the organization: management role 
conflict in strategic renewal”, The Academy of Management Review, Vol.25, 
No.1, 154–177. 

Ford, C., Gioia, D., (2000). “Factors influencing creativity in the domain of managerial 
decision making. Journal of Management”, No.26, 705–732. 

Garrigos-Simon, F., Palacios-Marques J., Narangajavana, Y., (2008). “Improving the 
perceptions of hotel managers”, Annals of Tourism Research, Vol.35, No.2, 
359-380. 

Geletkanycz, M., Black, S., (2001). “Bound by the past? Experience-based effects on 
commitment to the strategic status quo”, Journal of Management, Vol. 27, 3-21. 

Herremans, I. M., R. E. Reid, L. K. Wilson. (2005). “Environmental management 
systems (EMS) of tour operators: learning from each other”, Journal of 
Sustainable Tourism, Vol.13, No.4, 311-338. 

Herzberg, S., (2006). Corporate social responsibility recommendations for tour 
operators. Wageningen, Thesis Management (D250-751. 
http://www.basisboekmvo.nl/images/mvo-scriptie/24%20Herzberg.pdf 

Holden, A.,  Kealy, H., (1996). “A profile of UK outbound ‘environmentally friendly’ 
tour operators”, Tourism Management, Vol.17, No.1, 60-64. 

Iwata, O., (2004). “Some psychological correlates of environmentally responsible 
behavior”, Social Behaviour and Personality, Vol.32, No.8, 703-714. 

Jackson, S., (2007). “Attitudes towards the environment and ecotourism of stakeholders 
in the UK tourism industry with particular reference to ornithological tour 
operators”, Journal of Ecotourism, Vol.6, No.1, 34- 66. 

Kasim, A., (2007). “Corporate environmentalism in the hotel sector: evidence of  
drivers and barriers in Penang, Malaysia”, Journal of Sustainable Tourism, 
Vol.15, No.6, 680-696.  

Klemm, M., Parkinson, L., (2001). “UK tour operator strategies: causes and 
consequences”, International Journal of Tourism Research, No.3, 367-375.  

Medina-Munoz, R. D., Medina-Munoz, D. R., García-Falcon, J. M., (2003). 
“Understanding European tour operators’ control on accommodation companies: 
an empirical evidence”, Tourism Management, Vol.24, No.2, 135-147. 

Miller, G., (2001). “Corporate responsibility in the UK tourism industry”, Tourism 
Management, No.22, 589–598. 

Olli, E., Grendstad, G., Wollebaek, D., (2001). “Correlates of environmental 
behaviours: Bringing back social context”, Environment and Behaviour, Vol.33, 
No.2, 181-208. 

Pelletier, L. G., Dion, S., Tuson, K., Green-Demers, I., (2006). “Why do people fail to 
adopt environmental protective behaviours? toward a taxonomy of 
environmental motivation”, Journal of Applied Social Psychology, Vol.29, 
No.12, 2481-2504. 



 
 

N. Erdoğan  4/2 (2012) 52-65 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 65 

Carroll, B., Siguaw, J., (2003). “The evolution of electronic distribution: Effects on 
hotels and intermediaries”, Cornell Hotel and Restaurant Administration 
Quarterly, No.44, 38 - 50. 

Tapper, R., (2001). “Tourism and socio-economic development: UK tour operators’ 
business approaches in the context of the new international agenda”, 
International Journal of Tourism Research, No.3, 351–366. 

Tepelus, C. M., (2005). “Aiming for sustainability in the tour operating business”, 
Journal of Cleaner Production, No.13, 99-107.  

Tihanyi, L., Ellstrand, A., Daily, C., Dalton, D., (2000). “Composition of the top 
management team and firm international diversification”, Journal of 
Management, No.26, 1157–1177. 

Trivun, V., Kenjic, V., Mahmutcehajic, F., (2008). “Life-long learning strategies in 
tourism and hotel industry”, Tourism and Hospitality Management, Vol.14, 
No.1, 171-184.  

Tsai, H.T., Huang, L., Lin, C. G., (2005). “Emerging e-commerce development model 
for Taiwanese travel agencies”, Tourism Management, Vol.26, No.5, 787-796.  

Tse, A, C., (2003). “Disintermediation of travel agents in the hotel industry”, 
International Journal of Hospitality Management, Vol.22, No.4, 453-460. 

TURSAB., (2010). Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, 
http://www.tursab.org.tr/content/turkish/ istatistikler/gostergeler/acentasayı.asp. 

Weaver, D. B., Lawton, L. J., (2004). “Visitor attitudes toward tourism development 
and product integration in an Australian urban-rural fringe”, Journal of Travel 
Research, No.2, 286–296. 

Welford, R., Ytterhus, B., (2004). “Sustainable Development and Tourism Destination 
Management: A Case Study of the Lillehammer Region, Norway”, International 
Journal of Sustainable Development and World Ecology, Vol.11, No.4, 410-425. 

 



 

 

 
 

Yeni Vakıf Üniversiteleri Kuruluş Yeri Seçimi ve Akademik Alan 
Odaklanma Önerileri 

Establishing New Foundation Universities and Suggesting Academic 
Programs to be Focused 

 
Suat TEKER 

Okan Üniversitesi  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Tuzla, 34959 Istanbul, Türkiye 
suat.teker@okan.edu.tr 

Bilal ÖZER 
Okan Üniversitesi  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Tuzla, 34959 Istanbul, Türkiye 

bilal.ozer@okan.edu.tr 

Özet 
Bu çalışmada, sayıları hızla artan ve genelde İstanbul ve Ankara şehirlerinde 

kümelenmiş olan vakıf üniversitelerinin gelecekte diğer illere olan büyüme stratejileri 
içinde hangi illeri göz önünde bulundurması gerektiği ve bu illerin neden avantajlı iller 
olarak tanımlanabileceği açıklanmaktadır. Bu çalışmada öne çıkan iller, aynı zamanda 
yeni kurulması planlanan vakıf üniversiteleri için de yer seçimi konusunda stratejik iller 
olarak düşünülebilir. Nüfus, eğitim yapısı, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmişlik 
düzeyleri analiz edilerek, vakıf üniversitelerinin gelecekteki yer seçimi için 
önerilebilecek iller olarak; Bursa, Kocaeli, Yalova, Antalya ve Adana en avantajlı iller 
olarak önerilmektedir. Ayrıca, Muğla ilinin ilçeleri olan Bodrum, Marmaris, Fethiye ve 
Antalya ilinin ilçesi olan Kemer, yer seçimi konusunda en avantajlı ilçeler olarak 
düşünülmektedir. Çalışmanın devamında, önerilen il ve ilçelerde vakıf üniversitelerinin 
kurulması durumunda hangi akademik programların uygulanmasının daha avantajlı 
olduğu, bölgelerin ekonomik ve kültürel yapıları ve gelecekte öne çıkması beklenen 
meslekler dikkate alınarak akademik program önerilerinde bulunulmuştur. Böylece, yer 
seçimi ile stratejik karar alan bir vakıf üniversitesinin bu bölgelerde başarılı olabilmesi 
ve hızla gelişebilmesi için, hangi akademik programları öncelikle uygulamasının daha 
avantajlı olduğu belirlenmiştir. Son olarak, bu çalışmada önerilen yer seçimi ve 
akademik programları uygulayan bir vakıf üniversitesinin, hem akademisyen hem 
öğrenci tercihlerinde daha rekabetçi olabilmesi ve dünya üniversiteleri ile rahatça 
entegre olabilmesi için bazı stratejik adımlar önerilmiştir.  

Anahtar Kelimler: Akademik programlar, geleceğin meslekleri, geleceğin rekabetçi 
üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, yükseköğretim sistemi.  

Abstract 
In this study, it is stated that which provinces should be considered and why those 

provinces are defined to be advantageous in the context of growth strategies of 
foundation universities clustered mostly in Istanbul and Ankara. Those provinces can be 
taught as the strategic provinces for the location selection of the foundation universities 
planning to expand in the future. By analyzing the population, education structure, 
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social, cultural and economic development level of Turkish provinces; Bursa, Kocaeli, 
Yalova, Antalya and Adana are considered to be the most advantageous provinces 
offering good locations for the foundation universities. Also, Bodrum, Marmaris, 
Fethiye and Kemer are suggested as good alternatives. Afterwards, by considering 
economic developments, cultural structures and occupations of the provinces which are 
expected to become prominent in the future, it is explored whether a foundation 
university may be established at one of the suggested provinces. Lastly, some strategic 
steps are suggested to become a competitive university integrating with the world 
universities. 

Key Words: Academic programs, competitive universities of future, higher education 
system, occupations of future, private universities.  

GİRİŞ 
Bu çalışmanın amacı, son yıllarda sayılarında çok hızlı bir artış görünen vakıf 

üniversitelerine gelecek için yeni kuruluş yerleri önerileri sunmak ve vakıf üniversiteleri 
için açılması avantajlı olan ve geleceğin mesleklerine hitap eden akademik programlar 
hakkında öngörülerde bulunmaktadır.  

YÖK verilerine göre Şubat 2012 tarihi itibariyle kuruluşu tamamlanmış toplam 
164 adet üniversitemiz mevcuttur. Bu üniversitelerin 61 tanesi vakıf ve 103 tanesi 
devlet üniversitesi statüsündendir. Bu üniversitelerin 43 tanesi İstanbul’da kurulmuştur. 
İstanbul’da kurulmuş üniversitelerin, 35 tanesi vakıf ve 8 tanesi devlet üniversitesi 
statüsündedir. Ankara’da kurulmuş toplam 15 üniversite vardır. Bu üniversitelerin 11 
tanesi vakıf ve 4 tanesi devlet üniversitesi statüsündedir. Benzer şekilde İzmir’de 
kurulmuş toplam 9 üniversite vardır. Bu üniversitelerin 6 tanesi vakıf ve 3 tanesi devlet 
üniversitesi statüsündedir.  Bu yapılanmaya göre, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir 
illerimizde büyük bir üniversite kümelenmesi olmuştur. Yönetim bilimlerinde 
tanımlanan “kümelenme” kavramının sağladığı pek çok avantaj ve sinerji etkisi, bu üç 
şehrimizde kurulmuş üniversitelerimiz arasında görülebilmektedir. Bu illerimizde son 
yıllarda gerçekleştirilen; panel, sempozyum, kongre, sergi vb sayılarında ve yapılan 
akademik yayın sayılarında önemli artışlar olmuştur. Öğretim üyelerinin başka 
üniversitelere görevlendirmeler yoluyla dersler verebilmeleri sonuncunda, yeni ve 
interdisipliner pek çok alanda yüksek lisans ve doktora programları açılabilmiştir. 
Küçük şehirlerde kurulan üniversiteler, az gelişmiş bölgelerin eğitim potansiyelini ve 
bölgesel gelişimini arttırsa da, öğrencileri ve öğretim elemanlarını buralara çekmekte 
çok başarılı olamamaktadır. Storbeck tarafından yapılan bir araştırmaya göre, en yüksek 
sosyo-ekonomik çekiciliğe sahip bölgelerin üniversiteler için en iyi yerler olduğunu 
sonucuna varılmıştır (Koroğlu, 1992). Bundan sonra kurulması planlanan yeni vakıf 
üniversitelerinin yer seçiminde ve mevcut vakıf üniversitelerinin gelecekte yasaların 
izin vermesiyle birlikte diğer illere açılma planlamasında, hangi bölgelerimizin ve 
illerimizin avantajı olduğunun ve bu avantajları hangi unsurların yarattığının 
bilinmesinde fayda vardır. Koroğlu’nun yaptığı bir çalışmaya göre, öğretim üyeleri ve 
öğrencilere en uygun yaşam ve çalışma ortamını oluşturacak seviyede kamu 
hizmetlerinin sunulduğu, üniversitenin araştırma vb. ihtiyaçlarını sürdürebilmesini 
sağlayacak etkili bir sosyal, ekonomik ve kültürel çevrenin bulunduğu ve öğrenci 
potansiyelinin maksimum yoğunlukta olduğu kentler, bir üniversite kuruluşu için 
optimum yerlerdir (Koroğlu, 1992; Rosen & Razin 2006). İlave olarak, kuruluş yeri 
olarak avantajlı olduğu söylenen bölgelerde/illerde/ilçelerde kurulabilecek vakıf 
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üniversitelerinde bölgesel gelişmişliği dikkate alarak, hangi akademik programların 
açılması gerektiği ve bu programların gelecekte talep görecek mesleklere yönelik 
olması, bu üniversitelerin stratejik planlamaları açısından çok kritik kararlardır. Ayrıca, 
yükseköğretim sektöründe gözlemlenen günümüzün keskin iç rekabet ve daha zayıf 
olan dış rekabet ortamının, gelecekte daha da keskin olması beklenen iç ve dış rekabete 
dönmesi öngörülmektedir. Bu veriler ışığında, kuruluş yeri seçimi ve açılacak akademik 
programları kadar stratejik önemi olan bir diğer konu da, üniversitenin kuracağı ve 
hayata geçireceği dış ilişkileri ile uygulayacağı eğitim sisteminin rekabetçi ve dış 
entegrasyonlar için esnek olabilmesidir. 

İstanbul, Ankara ve İzmir’de kümelenmiş pek çok vakıf üniversitesi, kendi 
içlerinde bir sınıflamaya tabi tutulabilse bile, yine de bu üniversitelerin pek çoğunun 
benzer akademik programları benzer eğitim sistemleri kullanarak sunduğu söylenebilir. 
Bunun sonucunda, bu üniversiteler arasında rekabet daha çok eğitim ücretine, 
kampüslerde sunulan hizmetlere ve öğrencilere sağlanan olanaklara odaklanmaktadır. 
Günümüzde gözlemlenen bu odaklanma biçiminin, gelecekte daha çok eğitim 
sisteminin farklılaşmasına, müfredatların uygulamaya dönük olmasına ve güncelliğini 
korumasına, öğrencilere sunulan sosyal imkanların yanında daha çok eğitimsel 
desteklerin sunulmasına ve en önemlisi dünya ile daha iyi entegre olabilecek altyapı ve 
esnekliğe sahip olmasına dönük olması beklenmektedir. Ulrich tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre, hastanelerin fiziksel çevresinin tedaviyi ve iyileşme zamanını 
etkileyebilmektedir (Alpturer & Uslu 2010). Buradan hareketle, bir üniversitenin 
kurulacağı yerin ve fiziksel koşullarının, o üniversitenin eğitim kalitesini ve çekiciliğini 
etkileyebileceği söylenebilir. Ayrıca, bir üniversiteden mezun olan öğrenciler, 
hayatlarının geri kalanını mezun oldukları üniversitenin bulunduğu şehirde geçirme 
eğiliminde olurlar. Çünkü eğitimleri süresince bulundukları şehirde yerel bağlantılar 
kurarlar (Groen & White 2003). Bu nedenle de bir üniversitenin kurulacağı şehrin 
gelişmişlik düzeyi, şehir dışından gelen öğrencilerin burada yaşama istekleri açısından 
önemlidir. 

Bu çalışmanın ikinci bölümünde, tüm Türkiye’yi küçük ekonomik-coğrafik alt 
bölgelere ayırarak yapılmış olan bir çalışma sonucunda, vakıf üniversiteleri için uygun 
bölge seçimi ve sonrasında da hedef il/ilçe seçimi çalışmaları anlatılmaktadır. Üçüncü 
bölümde, yakın gelecekte öne çıkması beklenen, iş dünyasının ihtiyaç duyacağı ve 
halihazırda bazı Avrupa ve Amerikan üniversitelerinde eğitime başlamış olan eğitim 
programları önerileri yer almaktadır. Dördüncü bölüm, vakıf üniversiteleri için 
gelecekte en avantajlı iller olarak belirlenen bu şehirlerde, bölgenin yapısı, gelişmişlik 
düzeyi ve geleceğin meslekleri de göz önünde tutularak, açılmasının uygun olacağı 
düşünülen akademik program önerilerini sunmaktadır. Beşinci bölüm, gelecekte daha da 
artması beklenen yükseköğretimdeki rekabet ortamında, rekabetçi olmak ve rekabetçi 
kalmak isteyen bir vakıf üniversitesi için tavsiyelerde bulunmaktadır. Sonuç bölümü ise, 
yapılan bu çalışmanın amacını ve çalışma sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak 
vakıf üniversitelerinin büyüme planları ve rekabetçi kalma stratejileri hakkındaki 
önerileri özetlemektedir. 

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK ANALİZİ 
Bu bölümde Türkiye’nin bölgesel gelişmişlik analizi yapılarak, vakıf 

üniversitelerinin büyüme stratejileri için en avantajlı bölgelerin belirlenmesine 
çalışılmaktadır. Sonrasında ise, avantajlı olarak belirlenen bu alt bölgeler içinde, hedef 
olarak tanımlanabilecek iller ve ilçelerin tanımlanması yapılmaktadır. 
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16 Mart 2010 tarihinde yayımlanan bir TUİK araştırmasına göre; ekonomik, 
sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komşu iller, bölgesel kalkınma planları ve 
nüfus büyüklükleri dikkate alınarak kendi aralarında gruplandırılmış ve 26 alt bölge 
oluşturulmuştur (TÜİK Bölgesel İstatistikler, 2010). Tablo 1 bu alt bölgesel 
sınıflandırmayı, kişi başına milli geliri ve bölgesel toplam nüfusa göre, bölgesel 
sıralamayı göstermektedir. Bu tablo analiz edildiğinde; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 
üniversite kümelenmesi olan iller dışında kalan, toplam bölgesel nüfusu 2.500.000 
üstünde olan ve kişi başına milli geliri 7.000 TL civarında veya daha fazla olan 
bölgelerin; Adana-Mersin, Bursa-Eskişehir-Bilecek, Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-
Yalova, Tekirdağ-Edirne-Kırklareli, Aydın-Denizli-Muğla ve Antalya-Burdur-Isparta 
bölgeleri olduğu görülmektedir. Bu bölgelerden yukarıda sayılan seçilme kriterlerinin 
tamamını karşılamayan, sadece Adana-Mersin bölgesi vardır. Bu alt bölgenin kişi 
başına milli geliri 5.318 TL olduğu halde, toplam bölgesel nüfusunun 3.700.000 olması 
ve geniş anlamda coğrafi bir bölgeyi temsil eden bir yer olması nedeniyle, Adana-
Mersin bölgesi de bu çalışmaya dahil edilmiştir. 
Tablo 1: Türkiye’nin Sosyal-Ekonomik-Coğrafik Benzerlik Gösteren Komşu İllere 

Göre Alt Bölgelere Ayrılması 
S/N ALT BÖLGELER Toplam Nüfus Gayri Safi Katma 

Değer (GSKD) 
GSKD 
Sırası 

1 TR10 İstanbul 12.915.158 10.352 1 
2 TR51 Ankara 4.650.802 9.056 4 
3 TR31 İzmir 3.868.308 8.398 6 
4 TR62 Adana-Mersin 3.703.114 5.318 12 
5 TR41 Bursa-Eskişehir-Bilecik 3.508.133 9.377 3 
6 TR42 Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova 3.193.210 9.622 2 
7 TRC2 Şanlıurfa-Diyarbakır 3.128.748 2.904 23 
8 TR63 Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye 2.957.713 3.907 19 
9 TR33 Manisa-Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak 2.940.947 5.586 11 
10 TR83 Samsun-Tokat-Çorum-Amasya 2.739.487 4.716 16 
11 TR32 Aydın-Denizli-Muğla 2.707.898 6.850 9 
12 TR61 Antalya-Isparta –Burdur 2.592.075 7.712 7 
13 TR90 Trabzon-Ordu-Giresun-Rize-Artvin-Gümüşhane 2.526.619 4.862 14 
14 TRC1 Gaziantep-Adıyaman-Kilis 2.364.249 3.539 22 
15 TR72 Kayseri-Sivas-Yozgat 2.326.584 4.639 18 
16 TR52 Konya-Karaman 2.224.547 4.938 13 
17 TRB2 Van-Muş-Bitlis-Hakkari 2.012.044 2.355 26 
18 TRC3 Mardin-Batman-Şırnak-Siirt 1.969.896 2.887 24 
19 TRB1 Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli 1.626.357 3.876 20 
20 TR22 Balıkesir-Çanakkale 1.617.820 5.725 10 
21 TR21 Tekirdağ-Edirne-Kırklareli 1.511.952 8.680 5 
22 TR71 Kırıkkale-Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir 1.504.789 4.654 17 
23 TRA2 Ağrı-Kars-Iğdır-Ardahan 1.135.856 2.684 25 
24 TRA1 Erzurum-Erzincan-Bayburt 1.062.205 3.760 21 
25 TR81 Zonguldak-Karabük-Bartın 1.026.825 7.113 8 
26 TR82 Kastamonu-Çankırı-Sinop 745.976 4.794 15 

Kaynak: TÜİK Karşılaştırmalı Bölgesel Göstergeler, 20091 

İkinci aşamada, en avantajlı alt bölgeler olarak tanımlanan bu bölgelerin, 
ekonomik yapısı, sosyal yapısı, nüfus yapısı, eğitim düzeyi ve kültürel olanakları 
karşılaştırmalı olarak Tablo 2’de incelenmiştir. Bölgelerin işgücüne katılma oranının 
yüksek olması, çalışan sayısının Türkiye toplamı içindeki payının yüksek olması, 
kullanılabilir yıllık toplam gelirin tüm bölgelerde 7-9 trilyon TL arasında olması, tüm 
bölgelerin tarım-sanayi-hizmetler alanında önemli bir ağırlığa sahip olması öne çıkan 
ekonomik göstergeler olarak göze çarpmaktadır. Bölgelerin sosyal göstergeleri 
                                                
1 Bu çalışma, en son 16.03.2010 tarihinde güncellenen veriler ile TÜİK tarafından yapılmıştır. Yapılan İstatistiki 
Bölge Birimleri Sınıflandırması çalışması ile Türkiye, 1. düzey, 2. düzey ve 3. düzey olmak üzere 3 farklı şekilde 
gruplandırılmıştır. 3. düzeyde her bir il kendi başına ele alınmıştır. Yukarıdaki tablonun oluşturulmasında kullanılan 
2. düzeyde ise ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komşu iller, bölgesel kalkınma planları ve 
nüfus büyüklükleri de dikkate alınarak kendi aralarında gruplandırılmış ve 26 bölge oluşturulmuştur. 1. Düzey, bu 26 
bölgenin de kendi aralarında gruplandırılmasıyla oluşturulmuştur ve 12 bölge içermektedir. 
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karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, nüfus artış hızlarının yüksek olduğu, ilköğretimde 
öğretmen başına öğrenci sayısının 20 civarında olduğu, yüzbin kişi başına hastane yatak 
sayısının 241-336 arasında değiştiği, onbin kişi başına sinema koltuk sayısının 27-42 
kadar olduğu ve bin kişi başına özel otomobil sayısının 82-138 arasında olduğu görülür. 
Bu bölgelerin nüfus yapısı incelendiğinde, okuma-yazma bilen 6+ yaş grubunda 2.5-3 
milyon kadar kişinin varlığı izlenir. Bölgesel eğitim yapısı analiz edildiğinde, lise 
mezunu sayılarının 400-600 bin aralığında olduğu, üniversite mezunu sayılarının 180-
240 bin aralığında olduğu, doktora düzeyinde eğitim almış kişi sayılarının 2-3 bin 
aralığında olduğu görülür. Bu bölgelerin kültür düzeyini gösteren veriler incelendiğinde 
ise; kütüphane, müze, sinema ve tiyatro sayılarının oldukça yüksek olduğu 
izlenmektedir. Özetlemek gerekirse, seçilen bu alt bölgelerin nüfus yoğunluğu ve nüfus 
artış hızının yüksek olması, eğitim seviyesinin yüksek olması, ekonomik açıdan güçlü 
olması ve sosyal-kültürel olanakların oldukça iyi sayılabilecek durumda olması, bu 
bölgelerin vakıf üniversitelerinin büyümeleri için en avantajlı bölgeler olarak 
seçilmesini destekler niteliktedir. 

Tablo 2: Seçilen Alt Bölgelerin Karşılaştırmalı Ekonomik-Sosyal-Eğitim-Nüfus-
Kültür Verileri 

  Bursa-Eskişehir-
Bilecik 

Kocaeli-Sakarya-
Düzce-Bolu-Yalova 

Antalya-Isparta-
Burdur Adana-Mersin Muğla-Aydın-

Denizli 
Tekirdağ-Edirne-

Kırklareli 
 GÖSTERGELER  Sıra2  Sıra  Sıra  Sıra  Sıra  Sır

a 
Kişi başı GSKD (2006 - $) 9.377 3 9.622 2 7.712 7 5.318 12 6.850 9 8.680 5 
İş Gücüne Katılma Oranı (2009 - %) 48,4 13 49 12 55,8 3 51,6 9 53,9 6 54 5 
İşsizlik oranı (2009 - %) 13,9 13 15 10 11,4 17 22 1 14,2 12 13 16 
Çalışan Sayısının Türkiye Toplamı 
içindeki payı (2006 - %) 6,3 4 5,1 5 4,2 6 3,6 8 4,2 6 2,4 11 

İstihdam edilenlerin sektörel dağılımı 
(2009-%)             

               Tarım 11,9  19,9  33,9  29  28  22,2  
               Sanayi 40,7  33,3  13,9  20,7  22,6  32,6  
               Ticaret 23,4  19,4  27,5  24,2  22,6    
               Hizmetler 24,0  27,4  24,7  26,1  26,8  45,3  
Kullanılabilir yıllık gelir (2003-Milyon 
TL) 8.850  7.307  8.374  8.166  6.942  3.946  

Bölgesel GSKD (2006 - %)             
               Tarım 6,4  7,2  15,1  16,4  17,6  12,5  
               Sanayi 42,8  39,6  15,7  23,2  24,3  34  

E
K

O
N

O
M

İK
 

               Hizmetler 50,7  53,2  69,3  60,4  58,1  53,5  
Yıllık nüfus artış hızı (2009 - %) 1,88 7 1,79 8 3,05 1 2,02 3 1,23 11 6,4 21 
İlköğretimde Öğretmen başına öğrenci 
sayısı (2009 – 2010)  21 8 21 8 20 12 23 7 17 19 21 8 

Yüzbin kişi başına hastane yatak sayısı 
(2007) 279 13 242 17 336 5 241 18 219 20 284 11 

Bin kişi başına halk kütüphanelerinden 
yararlanma sayısı (2008) 187 22 134 23 301 18 245 21 441 7 314 16 

Onbin kişi başına sinema koltuk sayısı 
(2008)  42 4 33 7 37 6 27 9 27 9 39 5 

SO
SY

A
L

 

Bin kişi başına özel otomobil sayısı 
(2009)  104 6 82 14 138 2 87 13 120 5 88 12 

Toplam nüfus (2009) 3.508.133  3.193.210  2.592.075  3.703.114  2.707.898  1.511.952  
                       Erkek 1.754.410  1.607.043  1.314.167  1.853.093  1.362.860  774.375  
                       Kadın 1.753.723  1.586.167  1.277.908  1.850.021  1.345.038  737.577  
Okuma yazma bilmeyen (6 +yaş – 2009) 136.931  140.147  114.826  246.635  149.173  62.395  
Okuma yazma bilen (6 +yaş – 2009) 2.910.153  2.596.944  2.097.433  2.899.884  2.198.133  1.275.364  N

Ü
FU

S 

Bilinmeyen 146.472  152.528  129.322  171.276  127.529  58.122  
İlk ve orta okul mezunu (15 +yaş – 2009) 1.481.909  1.306.505  1.074.123  1.376.840  1.199.435  683.760  
Lise veya dengi okul mezunu (15 +yaş – 
2009) 596.846  509.324  398.279  546.620  365.925  257.879  

Yüksekokul veya fakülte mezunu (15 
+yaş – 2009) 234.768  184.914  178.023  211.531  170.688  90.284  

Yüksek lisans mezunu (15 +yaş – 2009) 12.496  9.712  7.066  9.112  6.179  4.411  
Doktora mezunu (15 +yaş – 2009) 3.411  2.356  1.991  2.326  1.770  958  
Bilinmeyen 144.412  150.755  127.352  167.804  126.276  57.471  
Toplam öğretim elemanı(2009) 5.452  4.919  3.889  3.399  3.028  1 712  
Profesör 735  381  386  476  253  147  
Doçent 414  278  300  282  223  86  
Yardımcı Doçent 889  1.264  798  545  748  376  
Diğer 3.414  2.996  2.405  2.096  1.804  1.103  

E
Ğ

İT
İM

 

Ön lisans ve lisans öğrenci sayısı (2009) 1.538.045  159.786  96.067  75.138  92.411  52.054  
Kütüphane sayısı (2008) 37  37  60  44  60  32  
Kitap sayısı (2008) 569.543  423.390  758.275  412.251  715.137  394.154  
Müze sayısı (2008) 12  5  6  11  10  4  
Eser sayısı (2008) 95.032  32.714  182.036  154.226  216.795  44.357  
Sinema sayısı (2008) 93  73  68  58  65  54  
Koltuk sayısı (2008) 14.523  10.399  9.209  9.863  7.220  5.865  
Tiyatro sayısı (2008) 13  7  6  8  1  2  

K
Ü

L
T

Ü
R

 

Koltuk sayısı (2008) 4.330  2.050  2.010  2.509  636  403  

Kaynak: TÜİK Karşılaştırmalı Bölgesel Göstergeler, 2009 
                                                
2 Bölgelerin 26 bölge içindeki sıralaması 
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Üçüncü aşamada, seçilen alt bölgelerin ekonomik ve kültürel merkezi olabilecek 
iller değerlendirilmiştir. Tablo 3 hedef iller olarak belirlenmiş illerin nüfus, eğitim, 
ekonomik ve kültürel gelişmişlik düzeyini gösteren verileri sunmaktadır. Bursa-
Eskişehir-Bilecek alt bölgesi için Bursa ili; Antalya-Isparta-Burdur alt bölgesi için 
Antalya ili; Adana-Mersin alt bölgesi için Adana ili; Tekirdağ-Edirne-Kırklareli alt 
bölgesi için Tekirdağ ili; Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova alt bölgesi için Kocaeli 
ve Yalova illeri, en avantajlı iller olarak seçilmiştir. Diğer yandan,  en avantajlı ilçeler 
olarak; Muğla’nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçeleri ile Antalya’nın Kemer ilçesi 
seçilmiştir. Bu il ve ilçelerin seçiminde, bölge içindeki ekonomik ve kültürel gelişmişlik 
düzeyleri dikkate alınmıştır. Tablo 3 seçilen il ve ilçeler ile ilgili verileri sunulmaktadır. 

Tablo 3: Seçilen İllerin/İlçelerin Karşılaştırmalı Nüfus-Eğitim-Ekonomik-Kültür 
Verileri 

Seçilen İllerin Verileri Adana Antalya Bursa Kocaeli Muğla Yalova Tekirdağ 
(2009) 2.062.226 1.919.729 2.550.645 1.522.408 802.381 202.531 783.310 Nüfus 
Nüfus Büyüklüğü Sırası 5 7 4 11 23 70 24 
Üniversite ve üstü (2009) % 6,6 %8,05 %7,3 %7,5 %8,08 %7,9   %6,6 
Lise ve altı (2009) % 58,4 %63,7 %65,9 %63,9 %66,2 %64,5 %68,8 Eğitim     
Okul bitirmeyen (2009) % 29,6 %22 %22,2 %22,9 %19,8 %20,2 %20,3 
İş gücüne katılma oranı (2009)  % 49 %56,4 %49,4 %47 %54,3 %47 %56,2 
İşsizlik oranı (2009) % 26,5 %12,7 %14,7 %17 %12,1 %17,8 %11,9 
İstihdam oranı (2009) % 36 %49,2 %42,1 %39 %47,8 %38,6 %49,5 
Kişi Başına Düşen Mevduat Sırası 
(2009) 16 6 11 15 3 19 23 

Kişi Başı Kamu Harcaması Sırası (2009) 57 17 31 32 29 4 39 
Kişi Başı Vergi Miktarı Sırası (2009) 25 9 7 1 10 18 6 
Eğitim Sektörü Gelişmişlik Sırası (2003) 19 9 11 10 6 4 8 
Sağlık Sektörü Gelişmişlik Sırası (2003) 18 8 16 25 10 32 35 
İmalat Sanayi Gelişmişlik Sırası (2003 12 33 4 3 50 10 5 

EK
O

N
O

M
İK

 

Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sırası 
(2003) 8 10 5 4 13 9 7 

Kütüphane sayısı 17 17 20 11 12 2 9 
Kütüphanelerdeki Kitap sayısı 219.897 251.885 324.076 106.187 170.553 24.535 109.337 
Tiyatro sayısı 6 5 9 4 0 1 0 
Tiyatrolardaki Koltuk sayısı 1.409 1.730 3.183 1.415 0 185 0 
Müze sayısı 4 3 8 1 5 0 1 
Müzelerdeki Eser sayısı 47.120 86.441 73.844 8.956 107.260 0 15.011 
Sinema sayısı 26 54 55 29 30 8 30 K

ül
tü

r  
(2

00
8)

 

Sinemalardaki Koltuk sayısı 5.498 6.893 9.485 4.597 2.769 1.016 3.541 

 
Seçilen İlçelerin Verileri MARMARİS FETHİYE BODRUM KEMER 

Nüfus (2009) 75.350 183.184 118.237 35.889 
Üniversite ve üstü % 11,8 6,6 10 6,5 
Lise ve altı % 67 66,8 61,3 64,7 
Okul bitirmeyen % 15,6 21,2 18,7 19,8 

Eğitim    

872 ilçe içerisinde okur -yazar oranı sıralaması 1 84 7 5 
İşsizlik oranı % 5,54 % 4,02 % 4,69 %6,85 
872 ilçe içerisinde işsizlik oranı sıralaması 391 577 485 293 
872 ilçe içerisinde fert başına genel bütçe geliri sıralaması 32 120 36 53 
Tarım sektöründe çalışanların oranı % 27,48 % 67,39 % 39,91 % 24,21 
Sanayi sektöründe çalışanların oranı % 3,38 % 3,22 % 5,68 % 3,47 

Ekonomik 

Hizmetler sektöründe çalışanların oranı % 69,14 % 29,38 % 54,41 % 72,32 

Kaynak: Yazarlar tarafından yapılan derlemeler3 

Bursa ili, Türkiye’nin en çok nüfusa sahip dördüncü  ili konumundadır. Komşu 
olduğu illerle birlikte (Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Balıkesir) 7.051.104 
kişilik nüfusu ile Türkiye’nin yaklaşık %10’luk nüfusunu barındıran bir bölgede 
bulunmaktadır. İstanbul’a olan yakınlığı da göz önüne alındığında, toplam nüfus 20 
                                                
3 TÜİK ADNKS Nüfus Sayım Sonuçları, TÜİK İş Gücü İstatistikleri, TÜİK Bölgesel Göstergeler, 
CNBC-E Business, (Dinçer, Özaslan, Kavasoğlu, 2003), DPT 
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milyon gibi çok yüksek bir sayıya ulaşmaktadır. Bursa’nın güney kesiminde kalan 
bölgede ağırlıklı olarak tarım ve turizm sektörü ön plana çıkarken, kuzey kesiminde ise 
sanayi ve hizmet sektörü ön plandadır. 2005 yılında kişi başı milli gelir 6.793 dolar 
olarak belirlenmiştir. Tofaş ve Renault’ nun üretim yeri olan Bursa, aynı zamanda 
Türkiye’nin tekstil merkezidir (Bursa Büyükşehir Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı). 

Kocaeli ili, nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye çapında onbirinci sıradadır. 
Komşu olduğu illerle birlikte (İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa) 18 milyonluk nüfusun 
yaşadığı bir bölgededir. Trakya bölgesi göz ardı edildiğinde, İstanbul’u Türkiye’nin geri 
kalanına bağlayan yolların geçtiği il konumundadır. Dolayısıyla, en önemli geçiş 
noktasıdır. Doğal bir liman olan İzmit Körfezi işlek bir denizyoludur. Kocaeli’nin 
GSYİH’sının %70’ini sanayi sektörü oluşturur. Kocaeli’nde kimya sanayi birinci 
sıradadır, bunu metal eşya, otomotiv, makine ve taş ile toprağa dayalı sanayiler 
izlemektedir. Bölgede yabancı sermayeli kuruluşlar arasında en çok Almanya merkezli 
kuruluşlar bulunmaktadır (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı). 

Antalya ili nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye’nin en büyük yedinci ilidir. 
Komşu olduğu illerle birlikte (Muğla, Burdur, Isparta, Konya, Karaman, Mersin) 
7.259.891 kişilik nüfusa sahip bir bölgededir. Yılda 300 güneşli gün ve ortalama 18,7 
derece sıcaklık ile 12 ay boyunca turizmin canlı tutulabileceği bir ildir (Antalya 
Büyükşehir Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı). Türkiye’nin en yoğun ikinci 
havaalanına sahiptir (CNBC-E Business,2010). Turizm ve tarım sektörleri ön plandadır. 
Türkiye’ye gelen turistlerin %40’ını ağırlamaktadır. Sera üretiminde Türkiye’nin en 
önemli illerinden biridir. Antalya Serbest Bölgesi’nde en son teknoloji ile ultra lüks 
yatlar üretilmektedir (Antalya Büyükşehir Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı). 

Adana ili Türkiye’nin en çok nüfusa sahip beşinci ilidir. Komşu olduğu illerle 
birlikte (Mersin, Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay) 8.206.620 kişilik 
nüfusa sahip bir bölgededir. İlde tarım, özellikle pamuk ve narenciye üretimi ön plana 
çıkmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı komşu bölgelere gıda, tekstil, petrokimya ve kimya 
sanayi ürünleri ihracatı yapılmaktadır. Adana’da en yüksek istihdam oranı tarım 
sektöründe olmasına rağmen, sektörün katma değer oranı göreceli olarak daha düşüktür. 
Yumurtalık Serbest Ticaret Bölgesi, doğalgaz ve petrol boru hatlarının kesişme 
noktasıdır. Bölge rafineri, petrokimya, petrol ürünleri ve termik santraller için yatırım 
potansiyeline sahiptir. Adana’da sanayinin profili büyük ölçekli tekstil firmaları, makine 
alet ve yedek parça sanayisi, yağ ve tütün işleme tesisleri, çimento ve makine 
fabrikalarından oluşmaktadır. İlde katma değer açısından kimyasal madde ve ürünlerin 
imalatı birinci, tütün ürünleri ikinci, gıda ürünleri ve içecek imalatı ise üçüncü sırada 
yer almaktadır. İl sınırları içinde uluslararası petrol ve yük taşımacılığına açık Botaş 
Limanı ve Toros Gübre Limanı bulunmaktadır (Adana Büyükşehir Belediyesi 2010-
2014 Stratejik Planı).   

Yalova nüfus olarak küçük bir ildir. 202.531 kişilik nüfusu ile nüfus sıralamasında 
ancak 70. sırada yer almaktadır. Sınır komşusu olduğu Kocaeli ve Bursa ile birlikte 
4.275.584 kişilik bir nüfus hacmine sahip olmaktadır. İstanbul’a olan yakınlığı ve 
ulaşım kolaylığı dikkate alındığında, İstanbul da komşu olarak kabul edilebilir ve bu 
nüfus 17 milyona ulaşır. Yalova, Bursa – İstanbul ve Bursa – Kocaeli arasında çok 
önemli bir geçiş konumundadır. İlde çiçekçilik, seracılık ve süs bitkileri üretimi 
özellikle de kesme çiçek üretimi çok önemlidir. Türkiye kesme çiçek üretiminin 
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%25’ini tek başına sağlamaktadır. Sanayi üretiminde tekstil, kimya ve kağıt sektörleri 
ön plana çıkmaktadır (Yalova Belediyesi Stratejik Plan 2010–2014). 

Tekirdağ 783.310 kişilik nüfusu ile Muğla’nın ardından yirmidördüncü sırada yer 
almaktadır. Komşu olduğu Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul’da dahil 
edildiğinde 14.904.845 kişilik nüfus ile Türkiye nüfusunun %20’sinin ikamet ettiği bir 
bölgede bulunmaktadır. Stratejik konum olarak Anadolu ile Balkanlar arasında bir geçit 
noktasında bulunmaktadır. Tekirdağ önemli sanayi şehirlerinden biridir. Sanayi 
tesislerinin önemli bir bölümü tekstil işletmelerinden oluşmaktadır. Tekstil işletmelerini 
deri işletmeleri izlemektedir. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde başta tekstil 
olmak üzere halı, metal, makine, kimya, elektrik ve elektronik alanlarında birçok 
fabrika bulunmaktadır. Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi ise, kurulma aşamasındadır. 
İlde çok sayıda un ve yağ fabrikası da bulunmaktadır. Tekirdağ, Türkiye ayçiçek 
üretiminin %27’sini, ayçiçek yağı üretiminin ise %41’lik bölümünü karşılamaktadır. 
Tekirdağ’daki un fabrikalarının kapasitesi, Türkiye’de üretilen buğdayın %11’ini 
işleyebilecek düzeydedir. Tekirdağ’da liman olanaklarının bulunması, buğday ve un 
ihracatının buradan yapılmasını mümkün kılmaktadır. İlin gayri safi üretim değerinin 
%74’ü bitkisel üretimden sağlanmaktadır (www.tekirdag.bel.tr). 

Bodrum 2009 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre, 118.237 kişinin ikamet ettiği bir 
ilçedir. Nüfusun yaklaşık %70’i kasaba ve köylerde, %30’u ise merkezde yaşamaktadır. 
Bu nüfus yaz aylarındaki turizm hareketleri dolayısıyla, 800.000’ne ulaşmaktadır. 
Nüfusun yaklaşık %70’i turizm alanında, %20’si tarım alanında ve %10’u da hizmet 
sektöründe çalışmaktadır. Günübirlik gezilerde ve haftalık turlarda kullanılan Bodrum 
Limanı’na kayıtlı 1.205 nitelikli yat ve 15.000 yatak, yat turizmine hizmet vermektedir. 
2008 yılında Bodrum’a 169.487’si deniz kapısından olmak üzere, 1.030.802 turist girişi 
olmuştur. Yabancı turistlerde İngilizler, Hollandalılar ve Almanlar ilk sıraları 
almaktadır. Dünyanın sayılı, Türkiye’nin tek su altı arkeoloji müzesi Bodrum’da 
bulunmaktadır. Bodrum’un mahalli idarelerle birlikte 2009 yılı bütçesi 115.018.134 
TL’dir (www.bodrum.bel.tr) 

Fethiye 2009 yılı itibariyle 183.184 kişilik bir nüfusa sahiptir. Kıyı uzunluğu 167 
km olan ilçede 18 adet ada bulunmaktadır. İlçe yüzölçümünün %72’lik bölümü 
ormanlık ve makilik alanlarla kaplıdır. İlçe ekonomisi, turizmin yanında büyük ölçüde 
tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçe nüfusunun %55’i tarımla uğraşmaktadır. 
Babadağ, üzerindeki 4 kalkış pisti ile Fethiye, Ölüdeniz ve Eşen Vadisi’ne hakim 
konumu ile tüm dünyanın ilgisini çeken alternatif bir turizm merkezidir. Dünya 
üzerinde denize bu kadar yakın ve yamaç paraşütü için bu kadar elverişli başka bir dağ 
bulunmamaktadır (www.fethiye.bel.tr). 

Marmaris’in nüfusu 2009 yılı itibariyle 75.350’dir. Marmaris Netsel Marinası, 
Güney Ege’nin en büyük ve en modern marinasıdır. Bu marinada yatların tüm 
ihtiyaçları rahatça karşılanabilmektedir. Marmaris Yat Yarışları, her yıl birçok yerli ve 
yabancı yatın katıldığı geleneksel bir yarışma olarak başı çekmektedir. Marmaris’i cazip 
kılan en önemli öğelerin başında yat turizmi gelmektedir. Marmaris ve çevresindeki 
yeni sağlık tesisleri, yataklı bakım üniteleri ile uluslararası sağlık hizmetleri verebilir 
noktaya ulaşmıştır. Marmaris futbol, basketbol, voleybol ve yüzme takımlarının hazırlık 
ve kamp yeri olarak da ilgi görmektedir (www.marmaris.bel.tr). 

Kemer ili 2009 sayımlarına göre, 35.889 nüfusa sahiptir. İlçe ekonomisi turizm ve 
tarıma dayalıdır (www.kemer.bel.tr). 
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Şekil 1: Hedef İl/İlçelerin Dağılımı 

GELECEĞİN ÖNE ÇIKMASI BEKLENEN MESLEKLERİ 
Çalışmanın bu bölümünde, yakın gelecekte öne çıkması beklenen ve iş dünyasının 

ihtiyaç duyacağı yeni meslek dalları belirlenmeye çalışılmıştır. Dünyada oluşan yeni 
trendler ve Türkiye’nin 2023 vizyonu dikkate alınarak, genelde disiplinler arası olan bu 
alanların tanımlanmasında ilgili kriterler olarak kullanılmıştır. Halihazırda bazı Avrupa 
ve Amerikan üniversitelerinde eğitimi başlatılan bu programlar Tablo 4’te sunulmuştur 
(Teker & Teker 2009). 

Mühendislik 
Her geçen gün yeni bir tanımının yapıldığı mühendislik alanı, gelecekte öne 

çıkması beklenen en fazla sayıdaki meslek alanlarından birini kapsamaktadır. Yakın 
zamana kadar mühendislik deyince akıllara gelen ilk alanlar makine, inşaat, bilgisayar 
ve endüstri mühendisliği olmasına rağmen, artık interdisipliner nitelikteki mekatronik, 
çevre, kalite, malzeme vb. mühendislik alanlarının öne çıkmaya başladığı 
görülmektedir. 

Yönetim ve Bilişim 
Günümüzde yönetim ve bilişim sistemlerini kullanmayan veya ihtiyaç duymayan 

hiçbir insan veya kuruluş olamayacağı düşünüldüğünde, bu alanın gelecekte de 
gelişmeye ne kadar açık olduğu rahatça görülebilir. Bilginin en önemli sermaye ve silah 
olarak kabul edildiği modern dünyada, elde edilen veya üretilen bilginin depolanması, 
saklanması, transfer edilmesi, kullanılması, yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanması 
hayati önem taşımaktadır. Modern dünyanın kişi ve kuruluşlarına en fazla zarar, fiziki 
varlıkların kayıplarından değil (yangın, deprem, mal hırsızlığı vb), bilgi kayıplarından 
gelmektedir. Bu nedenle yakın gelecekte teknoloji kullanımı ile ilgili; bilişim sistemleri, 
enformatik, bilgi sistemleri güvenliği vb. alanlar ile yönetim ile ilgili; zirai sistemler 
teknolojisi ve yönetimi, havacılık yönetimi, bilgi işlem yönetimi, tedarik zincirleri 
yönetimi vb alanların öne çıkması beklenmektedir. 

Sağlık 
Sağlık alanında beklenen en önemli gelişmelerin, tıp ve mühendislik, tıp ve 

yönetim bilimleri ile tıp ve hizmet sektörü arasındaki interdisipliner alanlarda olması 
beklenmektedir. Tıp alanı, araştırmalarını yürütmek, hastalara teşhis koyma ve tedavi 
etmek için yoğun olarak mühendislik alanlarının desteğine ihtiyaç duymaktadır. 
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Hemşirelik, yaşlı bakımı, tıbbi sekreterlik vb. sağlık destek hizmetlerinin sürekli ve 
kaliteli olarak temin edilebilmesinin, sağlık hizmetlerinin bütünlüğü açısından ne kadar 
önemli olduğu herkesçe kabul edilmektedir. Ayrıca, tüm sağlık hizmetlerinin en verimli 
şekilde kullanıcılara sunulabilmesi için, sağlık sistemlerinin ekonomi ve yönetim 
modelleri ile desteklenebilmesi ile mümkündür. Bu nedenlerle gelecekte; biyoteknoloji, 
moleküler biyoloji, genetik, sağlık yönetimi, sağlık destek hizmetleri vb. alanların öne 
çıkması beklenmektedir. 

Tasarım ve İletişim 
Artık tüm kullanıcılar ve tüketiciler (bireyler ve kurumlar) kendilerine sunulan 

ürün ve hizmetlerin en kullanışlı ve görsel olarak sunulmasını talep etmektedirler. 
Endüstri kullanımı için üretilecek bir makineden; en az hacim kaplayarak, en az enerjiyi 
kullanarak, en fazla çıktı üreterek, en ergonomik olarak ve bunların tümünü en az 
maliyetle karşılaması beklenir. Bu beklentileri karşılayacak bir makinenin tasarlanması 
veya tüm bilgilerin en görsel şekilde sunulduğu bir web sitesinin tasarlanması arasında, 
beklenen amaçları karşılaması açısından bir fark yoktur. Bu nedenlerle gelecekte, 
tasarım mühendisliği, web tasarımı, görsel iletişim tasarımı, vb alanların öne çıkması 
beklenmektedir. Diğer yandan, çeşitli kaynaklar tarafından çağımız “iletişim çağı” 
olarak tanımlanmaktadır. İletişim olanakları yeterli ve hızlı olan toplumların, kalkınma 
hızlarının da yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Gelecek için yapılan kalkınma 
modellerinde, iletişim olanaklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin master plan 
içinde çok önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Birey ve kurumların; doğru, yeterli, 
nitelikli ve hızlı haber alma talebi, bu sektörün gelişmesindeki en önemli itici güç olarak 
görülebilir. Bu nedenle gelecekte; gazetecilik, radyo ve televizyon, haber analistliği vb 
alanların öne çıkması beklenmektedir.  
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Tablo 4: Geleceğin Öne Çıkması Beklenen Yeni Meslek Grupları ve Eğitim 
Alanları 

Mühendislik Yönetim ve Bilişim Bilimleri 

 Mekatronik Mühendisliği 
 Ergonomi Mühendisliği 
 Hidroloji Mühendisliği 
 Genetik Mühendisliği 
 Kalite Mühendisliği 
 Kontrol Mühendisliği 
 Üretim Mühendisliği 
 Devre Tasarım ve Üretim Mühendisliği 
 Telekomünikasyon ve Haberleşme Mühendisliği 
 Çevre ve Kalite Mühendisliği 
 Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği 
 Geomatik Mühendisliği 
 Lojistik Mühendisliği ve Arz Zinciri Yönetimi 
 Makine ve İşleme Mühendisliği 
 Sürdürülebilir Enerji Mühendisliği 
 Bilişim Mühendisliği 
 Enerji Kaynakları Mühendisliği 
 Presizyon Mühendisliği 
 Nükleer Mühendisliği ve Radyolojik Bilimler 
 Havacılık Elektroniği ve Uzay Sistemleri 
 Endüstriyel Kimya Mühendisliği 
 Enformasyon Mühendisliği 
 Üretim Mühendisliği 
 Yazılım Mühendisliği 
 

 Aktüerya  
 Finans Mühendisliği 
 İşletme ve Finans Matematiği 
 Uygulamalı Ekonomi ve İşletme 
 İşletme Enformatiği 
 Ekonomi & Matematik 
 Uluslar arası Finans 
 Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zincirleri 
 Piyasa ve Sosyal Sistemler Mühendisliği 
 Tesis Planlama ve Yönetimi 
 Havaalanı Planlaması ve Yönetimi 
 Havacılık Yönetimi 
 Spor Yönetimi 
 Turizm ve Ticaret Dilleri  
 Uluslararası Tarım ve Yiyecek Sistemleri 

Yön. 
 Zirai Sistemler Teknolojisi ve Yönetimi 
 Enformatik 
 Şirket Bilgi İşlem Yönetimi 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Bilişim Sistemleri 
 Bilgi Sistemleri Güvenliği 
 Bilgi Teknolojileri 
 Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 
 İnternet Güvenliği 
 Yönetim Bilişim Sistemleri 

Sağlık Tasarım ve İletişim 
 Biyoteknoloji 
 Moleküler Biyoloji ve Genetik  
 Biyomateryal ve Doku Mühendisliği 
 Biyomedikal Mühendisliği 
 Medikal Fizik & Biyomühendislik 
 Tıp Mühendisliği 
 Biyofizik 
 Biyoistatistik 
 Endüstriyel Hijyen 
 Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoenformatik 
 Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon 
 İş ve İşçi Sağlığı 
 Sağlık Yönetimi 
 Sağlık Destek Hizmetleri 
 

 Endüstriyel Tasarım 
 Endüstri Ürünleri Tasarımı 
 Görsel İletişim Tasarımı 
 Web Tasarımı 
 Dijital Medya Tasarımı 
 Grafik Tasarım 
 İletişim Planlama ve Enformasyon Tasarımı 
 Etkileşim Tasarımı 
 Deneyim Tasarımı 
 Tasarım ve İnovasyon 
 Sanat Yönetimi 
 Gazetecilik  
 Haber Analistliği 
 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 
 Ses Sistemleri Mühendisliği 

HEDEF İLLER İÇİN AKADEMİK PROGRAM ÖNERİLERİ 
Bu bölüm, vakıf üniversitelerinin büyüme stratejileri içerisinde hedef olarak 

belirlenen illerde açılması önerilen akademik programlar ve söz konusu üniversitelerin 
odaklanması gereken üniversite tipi hakkında önerilerde bulunmaktadır. Bu önerilerde 
bulunurken, hedef illerin bölgesel gelişmişlik düzeyleri, katma değer yaratan bölgesel 
faaliyetleri, illerin stratejik planlarında belirlenen gelecekteki hedefleri göz önünde 
tutulmuştur. Böylece, hem bölgenin potansiyeli değerlendirilmiş hem de illerin kendi 
belirledikleri stratejik hedefler desteklenmiştir. Bu bölümde tanımlanan üniversite 
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tipleri; yönetim bilimleri odaklı, mühendislik odaklı, tıp odaklı ve tasarım odaklı vakıf 
üniversiteleri olarak tanımlanmıştır. Belli bir alana odaklanmış üniversiteler önermenin 
amacı, her alanda başarılı olmayı hedefleyen ve ölçek olarak büyük üniversiteler yerine, 
belli alanlarda uzmanlaşmış ve daha küçük ölçekli vakıf üniversitelerin gelecekteki 
başarı şanslarının daha yüksek olarak görülmesidir. 

Bursa ili için öncelikli olarak, mühendislik ve tıp odaklı vakıf üniversitelerinin, 
sonrasında ise yönetim bilimleri ve tasarım odaklı vakıf üniversitelerinin kurulması 
önerilebilir. Bursa ilinin bir sanayi, ticaret, tarım ve yolların kesiştiği bir lojistik şehri 
olması nedeniyle, önerilen üniversite tiplerine uygun akademik programlar eklerdeki 
tabloda sunulmuştur. Bursa ili genel olarak zengin bir il olarak tanımlanabildiğinden, bu 
ilden İstanbul ve İzmir vakıf üniversitelerine yoğun bir öğrenci talebi olmaktadır. 
Bursa’nın kültürel olarak gelişmiş olması ve İstanbul’a yakın olması gibi sebeplerle, bu 
ilde kurulacak vakıf üniversiteleri için öğretim üyeleri çekmekte ve öğrenci talebi 
yaratmada önemli bir sorun yaşanmayacaktır. Bursa ilinde kurulacak vakıf 
üniversiteleri; Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Bilecek, Yalova, Kocaeli gibi 
yakın ve gelişmiş şehirlerden çok sayıda öğrenci çekebilecektir. 

Kocaeli ilinin İstanbul’a sınırı olan bir liman kenti olması, çok yoğun bir sanayi 
kümelenmesine sahip, ticaret ve lojistik hizmetlerin çok gelişmiş, kişi başına düşen milli 
gelir açısından Türkiye genelinde en zengin il ve çok yoğun bir nüfusa sahip olması 
nedeniyle, bu il için tüm üniversite tiplerinin öncelikli olarak kurulması önerilebilir. Bu 
il sınırları içinde henüz hiçbir vakıf üniversitesinin kurulmuş olmaması, bu ilden 
İstanbul’a çok yoğun bir öğrenci talebi doğmasına neden olmaktadır. Bu ilin İstanbul’a 
yakın olması ve yakın çevresinde gelişmiş Devlet Üniversitelerinin olması nedeniyle, 
nitelikli öğretim elemanı temininde bir zorluk yaşanmayacaktır. Bu ilde kurulacak vakıf 
üniversiteleri; Yalova, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bilecik gibi yakın ve gelişmiş illerden 
öğrenciler çekebilecektir. 

Türkiye’nin en dışa dönük yüzlü bir liman kenti olarak Antalya; Avrupa, Turki 
Cumhuriyetleri ve Rusya için öncelikli bir turizm adresi haline gelmiştir. Antalya tarih, 
turizm, tarım ve ticari faaliyetleri ile öne çıkan bir il olurken, mevcut durumda bir yıl 
kadar önce kurulan sadece bir vakıf üniversitesine sahiptir. Hizmet sektörünün en çok 
katma değer yarattığı bu ilimiz için öncelikle yönetim, tasarım ve tıp odaklı, sonrasında 
ise mühendislik odaklı vakıf üniversiteleri önerilebilir. Öncesinde yaz turizmi, 
sonrasında kongre turizmi ve yakın gelecekte de sağlık turizminin daha önemli hale 
geldiği bu ilimiz, kültürel ve ekonomik açıdan Türkiye’nin gelişmişlik düzeyi en iyi 
olan birkaç ilinden biridir. Bu nedenle, bu ilde kurulacak vakıf üniversiteleri öğretim 
kadroları için eleman temini bir sorun olarak görülmezken, bu üniversiteler hem 
Türkiye’nin her yerinden hem de yoğun turizm ilişkisi olan ülkelerden çok sayıda 
öğrenci çekebilecektir. 

Adana ili Akdeniz Bölgesinin en doğusunda olmasına rağmen, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Akdeniz’e açılan kapısı gibidir. Çevresiyle beraber 
bulunduğu bölgenin en gelişmiş sanayi ve tarım bölgesidir. Bu ilimizde mühendislik ve 
tıp odaklı vakıf üniversiteleri yanında yönetim bilimleri ve tasarım odaklı vakıf 
üniversitelerinin de açılması önerilebilir. Bölgesinde bulunan Antalya iline göre, 
kültürel ve ekonomik olarak daha az gelişmiş olan Adana ilinde kurulacak vakıf 
üniversiteleri için nitelikli öğretim kadrosu oluşturulmasında güçlükler yaşanabilecek 
olmasına rağmen, bölgede gelişmiş Devlet Üniversitelerinin olması, bu sorunu 
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çözebilecektir. En yakın vakıf üniversitelerinin Gaziantep ve Kayseri’de olması 
nedeniyle, bölgesel bir rekabet öngörülse bile, talep gören akademik programların 
açılması durumunda öğrenci temininde önemli bir sorun yaşanmayacaktır. 

Yalova ili İstanbul’un eski sayfiye yeri olup, günümüzde tarım, sanayi ve turizm 
ile katma değer yaratan ve Bursa-İstanbul geçiş hattında bulunan bir ildir. Uzun deniz 
sahili, yoğunlaşmamış sanayi yapısı ve sakin bir yerleşim yapısı ile vakıf üniversiteleri 
için hedef illerden biri olarak önerilebilir. Öncelikle tasarım ve yönetim bilimleri olmak 
üzere, tıp ve mühendislik odaklı vakıf üniversiteleri için uygun bir konumdadır. 
İstanbul’a çok yakın olması ve sakin bir kent görünümde olması nedeniyle, 
akademisyenler için çekici bir bölge olarak değerlendirilebilir. Bursa, Balıkesir, 
Eskişehir, Kocaeli, Bolu, Bilecek gibi geliri yüksek illere yakınlığı ile bölgesel avantaja 
sahip olan Yalova ili, pek çok öğrenciye cazip bir seçenek olabilecektir.  

Tekirdağ ili tarım, turizm, sanayi ve ticari faaliyetlerin yaygın olduğu, lojistik 
üssü konumunda bir liman kentidir. Yakın çevresindeki Edirne ve Kırklareli illeriyle 
birlikte, İstanbul’daki vakıf üniversitelerine pek çok öğrenci göndermektedir. Tekirdağ 
ilinde öncelikle mühendislik ve yönetim bilimleri odaklı, sonrasında ise tasarım ve tıp 
odaklı vakıf üniversiteleri önerilebilir. Türkiye’nin en yaşanabilir illeri arasında en üst 
sıralarda bulunan Tekirdağ’ın İstanbul’a çok yakın olması, öğretim üyesi temininde 
avantajlı bir konumda olduğunu ifade eder. Trakya bölgesinin milli gelirden en fazla 
pay alan alt bölgelerden biri olması ve bölge halkının eğitime önem vermesi nedeniyle, 
bölge illerindeki pek çok öğrencinin tercih edeceği bir il olarak görülebilir. 

Muğla ilinin gelişmiş ilçeleri olan Bodrum, Marmaris ve Fethiye ile Antalya ilinin 
gelişmiş ilçesi Kemer, vakıf üniversiteleri kuruluşu için en uygun ilçeler olarak 
önerilmektedir. Turizm cenneti olarak da tanımlanabilecek bu ilçelerde kurulacak 
üniversiteler için, öncelikle yönetim bilimleri ve tasarım odaklı üniversite olmaları 
önerilebilir. Söz konusu ilçelerin temel geçim kaynağının turizm ve tarım olduğu 
düşünülerek, bu ilçelerde açılacak olan akademik programların da bu sektörlere hizmet 
etmesi düşünülmüştür. Bu ilçelerin kültürel ve ekonomik olarak gelişmiş olmaları 
nedeniyle pek çok akademisyen ve öğrenci için cazip seçenekler oluşturabilecektir. Bu 
ilçelerde kurulacak vakıf üniversitelerinin yaz aylarında da çok yoğun yaz okulu eğitimi 
verebilecek olması, hem yurt içi hem de yurt dışından pek çok öğrenci ve akademisyen 
için çekici olurken, üniversiteler için de önemli bir gelir kalemi oluşturacaktır. 

REKABETÇİ BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ 
Bir üniversiteden genel olarak beklentiler; iyi ve kaliteli bir eğitim yapması, 

nitelikli öğrencileri ve akademisyenleri çekmesi, nitelikli araştırmalar üretmesi ve 
topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesidir. Bu beklentileri karşılamadaki en 
temel sorunlar; akademik ve idari elemanların sayıca ve nitelikçe yetersiz olması, mali 
kaynakların yetersiz olması ve yönetim modelinin çok verimli olmaması olarak 
gösterilebilir. Öğrenciler ise bir üniversite eğitiminden; kendilerine uygun ve layık 
görülen bir eğitimi ve bilgi aktarımını değil, gerçek hayatta kullanabilecekleri, 
kendilerine istihdam sağlayacak bilgi ve öğrenme yöntemlerinin aktarılmasını talep 
etmektedir (Teker & Teker 2009) 

O halde rekabetçi olmak isteyen bir vakıf üniversitesinin; dünya üniversiteleri ile 
her alanda yarışabilen, iş dünyasının nitelikli işgücü ihtiyacına uygun mezunlar veren, 
rekabet koşullarında öğretim ve idari kadro istihdam edebilen, faaliyet giderlerini kendi 
yarattığı kaynaklarla karşılayabilen, sunduğu nitelikli eğitim karşılığında rekabetçi bir 



 
 

S. Teker – B. Özer 4/2 (2012) 66-93 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 79 

eğitim ücreti talep eden, başarılı ve/veya ihtiyacı olan öğrencilere çok sayıda ve çeşitli 
burslar öneren, eğitim ücretini karşılayamayan öğrenciler için uzun vadeli eğitim kredisi 
imkanı sunan, yurt dışı ve içi tüm üniversitelerle akademik ve tüm sektörler ile sıkı bir 
işbirliği yapabilen, esnek ve şeffaf bir idari, akademik ve mali yönetim yapısına sahip 
olması gerekir. 

Amaçlanan bu hedeflere ulaşmak isteyen bir vakıf üniversitesinin eylem 
planlarının; dünya üniversiteleri ile her alanda işbirliği yapmayı ve rekabet etmeyi, 
güncel gelişmelere ve dış ilişkilere açık olmasını, nitelikli akademisyenler ve mezunlar 
yetiştirmesini, esnek, hesap verilebilir ve şeffaf bir yönetim yapısına sahip olmasını ve 
tüm paydaşlar için bir cazibe merkezi olmasını içermesi gerekir. 

Rekabetçi bir vakıf üniversitesi olarak tanımlanan bu yapı için uygulanması 
gereken eylemlerin; değişen ihtiyaçlara göre müfredatların sürekli güncellenmesi, sektör 
işbirliklerinin müfredatlara daha çok yansıtılması, eğitim programlarının daha çok 
araştırma yöntemleri, iletişim teknikleri, uygulama ve tasarım içermesi, İngilizce 
yanında ikinci yabancı dil uygulamasına geçilmesi, tüm eğitim programlarında 
bilgisayar teknolojilerinden faydalanılması, öğrencilerin güncel dünya ile daha çok 
temasta olması, sorunları bilmesi, anlaması ve çözüm önerilerinde bulunabilmesi, 
öğrencilerin daha çok sportif faaliyetlerde ve sosyal etkinliklerde bulunması ve bu 
organizasyonlarda görev alması, kaliteli eğitim veren doktora programlarına sahip 
olması, yeni ortaya çıkan meslek dallarına uygun programlar sunması, öğrencilerine 
uzun vadeli öğrenim kredisi imkanları sunması, sadece Batı ile değil Doğu ülkeleri ile 
de işbirliğine gitmesi ve ortaklıklar yapması ve yukarıda ifade edilen tüm faaliyetlerini 
belgelendirmesi ve/veya akredite ettirmesini içermesi gerekmektedir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Bu araştırmanın amacı, vakıf üniversitelerinin büyüme stratejileri dahilinde hedef 

olarak düşünülebilecek diğer illerin belirlenmesi, bu hedef illerde oluşturulması gereken 
akademik programların illerin bölgesel gelişmişlik ve geleceğin öne çıkan mesleklerinin 
göz önünde tutularak belirlenmesi ve rekabetçi bir vakıf üniversitesi olabilmek için 
stratejik planlara dahil edilmesi gereken eylemlerin önerilmesi olarak tanımlanabilir. 

Bu çalışma sonucunda belirlenen hedef iller olarak; Kocaeli, Yalova, Bursa, 
Antalya, Tekirdağ ve Adana öne çıkmıştır. Ayrıca, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve 
Kemer gibi gelişmiş ilçelerimiz de vakıf üniversitelerinin gelişme planlarında göz 
önünde tutulmalıdır. Bu çalışmada hedef seçilen yerler için üniversite tipi olarak 
odaklanma alanları ve açılacak akademik program önerilerinde de bulunulmuştur. Son 
olarak, rekabetçi bir vakıf üniversitesi olarak kendini konumlandırmak isteyen bir 
üniversite için, yapılması gereken eylemler öngörülmüştür. 

İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kümelenmiş olan vakıf üniversitelerinin, 
yasaların izin vermesiyle birlikte gelecekte diğer illere büyüme stratejilerinde ve yeni 
kurulması planlanan vakıf üniversiteleri için ilk kuruluş yeri seçimi kararlarında, 
avantajlı il ve ilçelerin dikkate alınması, bu üniversitelerin odaklanma alanlarının 
belirlenmesi ve açılacak akademik programların seçiminde bu çalışmada sunulan 
önerilerin dikkate alınması faydalı olacaktır. 
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Ekler 

Ek1. Bursa İli İçin Önerilen Üniversite Tipi ve Akademik Programlar 
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Ek2. Kocaeli İli İçin Önerilen Üniversite Tipi ve Akademik Programlar 
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Ek3. Antalya İli İçin Önerilen Üniversite Tipi ve Akademik Programlar 
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 Ziraat ve Biyokaynak Mühendisliği 
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 Şirket Bilgi İşlem Yönetimi 
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Ek4. Adana İli İçin Önerilen Üniversite Tipi ve Akademik Programlar 
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 Biyoteknoloji 
 

 
Mühendislik Programları 
 Makine Mühendisliği 
 Tekstil Mühendisliği 
 Endüstri Mühendisliği 
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 Makine ve İşleme Mühendisliği 
 Enerji Kaynakları Mühendisliği 
 Presizyon Mühendisliği 
 Petrol ve Maden Mühendisliği 
 Nükleer Mühendisliği ve Radyolojik Bilimler 
 Kimya & Biyomolekül Mühendisliği 
 Sürdürülebilir Enerji Mühendisliği 
 Gıda Mühendisliği 
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Yönetim ve Bilişim Programları 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Uygulamalı Ekonomi ve İşletme 
 Şirket Bilgi İşlem Yönetimi 
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Ek5. Yalova İli İçin Önerilen Üniversite Tipi ve Akademik Programlar 

ÜNİVERSİTE TİPİ  

Yönetim Bilimleri Odaklı Mühendislik Odaklı 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Ekonomi & Matematik 
 Uygulamalı Ekonomi ve İşletme 
 İşletme ve Finans Matematiği 
 Tasarım & Optimizasyon Hesaplamaları 
 Kriminoloji 
 Bilişim Yönetim 
 Matematik & Fizik 
 Ekonometri 
 İşletme Enformatiği 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 Tasarım & Optimizasyon Hesaplamaları 
 Ekonometri 
 İşletme Enformatiği 
 Havaalanı Planlaması ve Yönetimi 
 Havacılık Yönetimi 
 
Tasarım ve İletişim Programları 
 Tasarım ve İnovasyon 
 İletişim Planlama ve Enformasyon Tasarımı 
 Etkileşim Tasarımı 
 Görsel İletişim Tasarımı 
 İçsel Tasarım 
 Ürün Tasarımı 
 İç Mimari ve Çevre Tasarımı 
 Web Tasarımı 
 
Mühendislik Programları 
 Bilişim Mühendisliği 
 Lojistik Mühendisliği ve Arz Zinciri Yönetimi 
 Operasyon Araştırmaları ve Finans Mühendisliği 
 

 
Mühendislik Programları 
 Makine Mühendisliği 
 Tekstil Mühendisliği 
 Endüstri Mühendisliği 
 Mekatronik Mühendisliği 
 Makine ve İşleme Mühendisliği 
 Enerji Kaynakları Mühendisliği 
 Presizyon Mühendisliği 
 Endüstriyel Kimya 
 Gıda Mühendisliği 
 Lojistik Mühendisliği ve Arz Zinciri Yönetimi 
 Bilişim Mühendisliği 
 Operasyon Araştırmaları ve Finans Mühendisliği 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Bilişim Yönetim 
 Matematik & Fizik 
 Ekonometri 
 İşletme Enformatiği 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 
Tasarım  Programları 
 Ses Sistemleri Mühendisliği 
 Görsel İletişim Tasarımı 
 İçsel Tasarım 
 Ürün Tasarımı 
 İç Mimari ve Çevre Tasarımı 
 Web Tasarımı 
 
Sağlık Bilimleri Programları 
 Biyomedikal Mühendisliği 
 Genetik Mühendisliği    
 Biyomateryal ve Doku Mühendisliği 
 Sağlık Yönetimi 
 

Tıp Odaklı Tasarım ve İletişim Odaklı 

Y
A

L
O

V
A

 

 
Tıp Programları 
 Temel Tıp 
 Dahili Tıp 
 Cerrahi Tıp 
 Diş Hekimliği 
 
Sağlık Bilimleri Programları 
 Medikal Fizik ve Biyomühendislik 
 Sağlık Bilimleri ve Teknoloji 
 Biyofizik 
 Eğitim ve Danışmanlık Psikolojisi 
 Biyoistatistik 
 Sağlık Yönetimi 
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
 Bilgisayar ve Psikoloji 
 Biyoteknoloji 
 
Mühendislik Programları 
 Biyomedikal Mühendisliği 
 Genetik Mühendisliği    
 Biyomateryal ve Doku Mühendisliği 
 

 
Tasarım ve İletişim Programları 
 Dijital Medya Tasarımı 
 Mimari Tasarım 
 İçsel Tasarım 
 Ürün Tasarımı 
 İç Mimari ve Çevre Tasarımı 
 Etkileşim Tasarımı 
 Endüstriyel Tasarım 
 Web Tasarımı 
 Tesis Planlama ve Yönetimi 
 Tasarım ve İnovasyon 
 İletişim Planlama ve Enformasyon Tasarımı 
 Haber Analistliği 
 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 
 Görsel İletişim Tasarımı 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Uygulamalı Ekonomi ve İşletme 
 
Mühendislik Programları 
 Havacılık Elektroniği ve Uzay Sistemleri 
 Tasarım ve Teknoloji 
 Peyzaj Mimarlığı 
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Ek6. Tekirdağ İli İçin Önerilen Üniversite Tipi ve Akademik Programlar 

ÜNİVERSİTE TİPİ  

Yönetim Bilimleri Odaklı Mühendislik Odaklı 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Ekonomi & Matematik 
 Uygulamalı Ekonomi ve İşletme 
 İşletme ve Finans Matematiği 
 Tasarım & Optimizasyon Hesaplamaları 
 Kriminoloji 
 Bilişim Yönetim 
 Matematik & Fizik 
 Ekonometri 
 İşletme Enformatiği 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 Tasarım & Optimizasyon Hesaplamaları 
 Ekonometri 
 İşletme Enformatiği 
 Havaalanı Planlaması ve Yönetimi 
 Havacılık Yönetimi 
 
Tasarım ve İletişim Programları 
 Tasarım ve İnovasyon 
 İletişim Planlama ve Enformasyon Tasarımı 
 Etkileşim Tasarımı 
 Görsel İletişim Tasarımı 
 İçsel Tasarım 
 Ürün Tasarımı 
 İç Mimari ve Çevre Tasarımı 
 Web Tasarımı 
 
Mühendislik Programları 
 Bilişim Mühendisliği 
 Lojistik Mühendisliği ve Arz Zinciri Yönetimi 
 Operasyon Araştırmaları ve Finans Mühendisliği 
 

 
Mühendislik Programları 
 Makine Mühendisliği 
 Tekstil Mühendisliği 
 Endüstri Mühendisliği 
 Mekatronik Mühendisliği 
 Makine ve İşleme Mühendisliği 
 Enerji Kaynakları Mühendisliği 
 Presizyon Mühendisliği 
 Endüstriyel Kimya 
 Gıda Mühendisliği 
 Lojistik Mühendisliği ve Arz Zinciri Yönetimi 
 Bilişim Mühendisliği 
 Operasyon Araştırmaları ve Finans Mühendisliği 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Bilişim Yönetim 
 Matematik & Fizik 
 Ekonometri 
 İşletme Enformatiği 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 
Tasarım  Programları 
 Ses Sistemleri Mühendisliği 
 Görsel İletişim Tasarımı 
 İçsel Tasarım 
 Ürün Tasarımı 
 İç Mimari ve Çevre Tasarımı 
 Web Tasarımı 
 
Sağlık Bilimleri Programları 
 Biyomedikal Mühendisliği 
 Genetik Mühendisliği    
 Biyomateryal ve Doku Mühendisliği 
 Sağlık Yönetimi 
 

Tıp Odaklı Tasarım ve İletişim Odaklı 

T
E

K
İR

D
A

Ğ
 

 
Tıp Programları 
 Temel Tıp 
 Dahili Tıp 
 Cerrahi Tıp 
 Diş Hekimliği 
 
Sağlık Bilimleri Programları 
 Medikal Fizik ve Biyomühendislik 
 Sağlık Bilimleri ve Teknoloji 
 Biyofizik 
 Eğitim ve Danışmanlık Psikolojisi 
 Biyoistatistik 
 Sağlık Yönetimi 
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
 Bilgisayar ve Psikoloji 
 Biyoteknoloji 
 
Mühendislik Programları 
 Biyomedikal Mühendisliği 
 Genetik Mühendisliği    
 Biyomateryal ve Doku Mühendisliği 
 

 
Tasarım ve İletişim Programları 
 Dijital Medya Tasarımı 
 Mimari Tasarım 
 İçsel Tasarım 
 Ürün Tasarımı 
 İç Mimari ve Çevre Tasarımı 
 Etkileşim Tasarımı 
 Endüstriyel Tasarım 
 Web Tasarımı 
 Tesis Planlama ve Yönetimi 
 Tasarım ve İnovasyon 
 İletişim Planlama ve Enformasyon Tasarımı 
 Haber Analistliği 
 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 
 Görsel İletişim Tasarımı 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Uygulamalı Ekonomi ve İşletme 
 
Mühendislik Programları 
 Havacılık Elektroniği ve Uzay Sistemleri 
 Tasarım ve Teknoloji 
 Peyzaj Mimarlığı 
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Ek7. Bodrum İlçesi İçin Önerilen Üniversite Tipi ve Akademik Programlar 

 

 
 

 

ÜNİVERSİTE TİPİ  

Yönetim Bilimleri Odaklı Mühendislik Odaklı 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Ekonometri 
 Turizm İşletmeciliği 
 İşletme Enformatiği 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 İşletme Enformatiği 
 Havaalanı Planlaması ve Yönetimi 
 Havacılık Yönetimi 
 
Tasarım ve İletişim Programları 
 İç Mimari ve Çevre Tasarımı 
 Dijital Medya Tasarımı 
 Mimari Tasarım 
 İçsel Tasarım 
 Ürün Tasarımı 
 Etkileşim Tasarımı 
 Web Tasarımı 
 
Eğitim Bilimleri Programları 
 Sınıf Öğretmenliği         
 Okul Öncesi Eğitimi 
 Fen Bilgisi Eğitimi                 
 Sosyal Bilgiler Eğitimi          
 Matematik Eğitimi  
 Yabancı Diller Eğitimi 
 Mütercim Tercümanlık 

 
Mühendislik Programları 
 Endüstri Mühendisliği 
 Enerji Kaynakları Mühendisliği 
 Gıda Mühendisliği 
 Lojistik Mühendisliği ve Arz Zinciri Yönetimi 
 Bilişim Mühendisliği 
 Operasyon Araştırmaları ve Finans Mühendisliği 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 İşletme Enformatiği 
 Havaalanı Planlaması ve Yönetimi 
 Havacılık Yönetimi 
 
Tasarım  Programları 
 Etkileşim Tasarımı 
 Görsel İletişim Tasarımı 
 İçsel Tasarım 
 Ürün Tasarımı 
 İç Mimari ve Çevre Tasarımı 
 Web Tasarımı 
 
Sağlık Bilimleri Programları 
 Biyomedikal Mühendisliği 
 Genetik Mühendisliği    
 Biyomateryal ve Doku Mühendisliği 
 Sağlık Yönetimi 
 

Tıp Odaklı Tasarım ve İletişim Odaklı B
O

D
R

U
M

 

 
Tıp Programları 
 Temel Tıp 
 Dahili Tıp 
 Cerrahi Tıp 
 Diş Hekimliği 
 
Sağlık Bilimleri Programları 
 Medikal Fizik ve Biyomühendislik 
 Sağlık Bilimleri ve Teknoloji 
 Biyoistatistik 
 Sağlık Yönetimi 
 Biyoteknoloji 
 
Mühendislik Programları 
 Biyomedikal Mühendisliği 
 Genetik Mühendisliği    
 Biyomateryal ve Doku Mühendisliği 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 İşletme Enformatiği 
 Havaalanı Planlaması ve Yönetimi 
 Havacılık Yönetimi 
 

 
Tasarım ve İletişim Programları 
 İç Mimari ve Çevre Tasarımı 
 Dijital Medya Tasarımı 
 Mimari Tasarım 
 İçsel Tasarım 
 Ürün Tasarımı 
 Etkileşim Tasarımı 
 Web Tasarımı 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 İşletme Enformatiği 
 Havaalanı Planlaması ve Yönetimi 
 Havacılık Yönetimi 
 
Mühendislik Programları 
 Havacılık Elektroniği ve Uzay Sistemleri 
 Tasarım ve Teknoloji 
 Peyzaj Mimarlığı 
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Ek8. Marmaris İlçesi İçin Önerilen Üniversite Tipi ve Akademik Programlar 

 

 

 
 

 
 

 
 

ÜNİVERSİTE TİPİ  

Yönetim Bilimleri Odaklı Mühendislik Odaklı 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Ekonometri 
 Turizm İşletmeciliği 
 İşletme Enformatiği 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 İşletme Enformatiği 
 
Tasarım ve İletişim Programları 
 Tasarım ve İnovasyon 
 İletişim Planlama ve Enformasyon Tasarımı 
 Görsel İletişim Tasarımı  
 
Eğitim Bilimleri Programları 
 Sınıf Öğretmenliği         
 Okul Öncesi Eğitimi 
 Fen Bilgisi Eğitimi                 
 Sosyal Bilgiler Eğitimi          
 Matematik Eğitimi  
 Yabancı Diller Eğitimi 
 Mütercim Tercümanlık 
 

 
Mühendislik Programları 
 Endüstri Mühendisliği 
 Enerji Kaynakları Mühendisliği 
 Gıda Mühendisliği 
 Lojistik Mühendisliği ve Arz Zinciri Yönetimi 
 Bilişim Mühendisliği 
 Operasyon Araştırmaları ve Finans Mühendisliği 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 İşletme Enformatiği 
 
Tasarım  Programları 
 Etkileşim Tasarımı 
 Görsel İletişim Tasarımı 
 İçsel Tasarım 
 Ürün Tasarımı 
 İç Mimari ve Çevre Tasarımı 
 Web Tasarımı 
 
Sağlık Bilimleri Programları 
 Biyomedikal Mühendisliği 
 Genetik Mühendisliği    
 Biyomateryal ve Doku Mühendisliği 
 Sağlık Yönetimi 
 

Tıp Odaklı Tasarım ve İletişim Odaklı 

M
A

R
M

A
R

İS
 

 
Tıp Programları 
 Temel Tıp 
 Dahili Tıp 
 Cerrahi Tıp 
 Diş Hekimliği 
 
Sağlık Bilimleri Programları 
 Medikal Fizik ve Biyomühendislik 
 Sağlık Bilimleri ve Teknoloji 
 Biyoistatistik 
 Bilgisayar ve Psikoloji 
 Biyofizik 
 Eğitim ve Danışmanlık Psikolojisi 
 
Mühendislik Programları 
 Biyomedikal Mühendisliği 
 Genetik Mühendisliği    
 Biyomateryal ve Doku Mühendisliği 
 

 
Tasarım ve İletişim Programları 
 İç Mimari ve Çevre Tasarımı 
 Dijital Medya Tasarımı 
 Mimari Tasarım 
 İçsel Tasarım 
 Ürün Tasarımı 
 Etkileşim Tasarımı 
 Web Tasarımı 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 İşletme Enformatiği 
 
Mühendislik Programları 
 Mimarlık 
 Tasarım ve Teknoloji 
 Peyzaj Mimarlığı 
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Ek9. Fethiye İlçesi İçin Önerilen Üniversite Tipi ve Akademik Programlar 

 

 
 

 

 

 
 

ÜNİVERSİTE TİPİ  

Yönetim Bilimleri Odaklı Mühendislik Odaklı 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Turizm İşletmeciliği 
 İşletme Enformatiği 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 
Tasarım ve İletişim Programları 
 Tasarım ve İnovasyon 
 İletişim Planlama ve Enformasyon Tasarımı 
 Görsel İletişim Tasarımı  
 
Eğitim Bilimleri Programları 
 Sınıf Öğretmenliği         
 Okul Öncesi Eğitimi 
 Fen Bilgisi Eğitimi                 
 Sosyal Bilgiler Eğitimi          
 Matematik Eğitimi  
 Yabancı Diller Eğitimi 
 Mütercim Tercümanlık 
 
Ziraat Programları 
 Tarım Ekonomisi 
 Zirai Sistemler Teknolojisi ve Yönetimi 
 Biyoteknoloji 
 Uluslararası Tarım ve Yiyecek Sistemleri 

 
Mühendislik Programları 
 Endüstri Mühendisliği 
 Gıda Mühendisliği 
 Biyoloji ve Ziraat Mühendisliği 
 Ziraat ve Biyokaynak Mühendisliği 
 Ziraat Makineleri Mühendisliği 
 Lojistik Mühendisliği ve Arz Zinciri Yönetimi 
 Bilişim Mühendisliği 
 Operasyon Araştırmaları ve Finans Mühendisliği 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 İşletme Enformatiği 
 
Tasarım  Programları 
 Etkileşim Tasarımı 
 Görsel İletişim Tasarımı 
 İçsel Tasarım 
 Ürün Tasarımı 
 İç Mimari ve Çevre Tasarımı 
 Web Tasarımı 
 
Sağlık Bilimleri Programları 
 Biyomedikal Mühendisliği 
 Genetik Mühendisliği    
 Biyomateryal ve Doku Mühendisliği 
 Sağlık Yönetimi 
 

Tıp Odaklı Tasarım ve İletişim Odaklı 

FE
TH

İY
E

 

 
 

 
Tasarım ve İletişim Programları 
 İç Mimari ve Çevre Tasarımı 
 Dijital Medya Tasarımı 
 Mimari Tasarım 
 İçsel Tasarım 
 Ürün Tasarımı 
 Etkileşim Tasarımı 
 Web Tasarımı 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 İşletme Enformatiği 
 
Mühendislik Programları 
 Mimarlık 
 Tasarım ve Teknoloji 
 Peyzaj Mimarlığı 
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Ek10. Kemer İlçesi İçin Önerilen Üniversite Tipi ve Akademik Programlar 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİVERSİTE TİPİ  

Yönetim Bilimleri Odaklı Mühendislik Odaklı 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Turizm İşletmeciliği 
 İşletme Enformatiği 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 
Tasarım ve İletişim Programları 
 Tasarım ve İnovasyon 
 İletişim Planlama ve Enformasyon Tasarımı 
 Görsel İletişim Tasarımı  
 
Eğitim Bilimleri Programları 
 Sınıf Öğretmenliği         
 Okul Öncesi Eğitimi 
 Fen Bilgisi Eğitimi                 
 Sosyal Bilgiler Eğitimi          
 Matematik Eğitimi  
 Yabancı Diller Eğitimi 
 Mütercim Tercümanlık 
 
Ziraat Programları 
 Tarım Ekonomisi 
 Zirai Sistemler Teknolojisi ve Yönetimi 
 Biyoteknoloji 
 Uluslararası Tarım ve Yiyecek Sistemleri 

 
Mühendislik Programları 
 Endüstri Mühendisliği 
 Gıda Mühendisliği 
 Biyoloji ve Ziraat Mühendisliği 
 Lojistik Mühendisliği ve Arz Zinciri Yönetimi 
 Bilişim Mühendisliği 
 Operasyon Araştırmaları ve Finans Mühendisliği 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 İşletme Enformatiği 
 
Tasarım  Programları 
 Etkileşim Tasarımı 
 Görsel İletişim Tasarımı 
 İçsel Tasarım 
 Ürün Tasarımı 
 İç Mimari ve Çevre Tasarımı 
 Web Tasarımı 
 

Tıp Odaklı Tasarım ve İletişim Odaklı 

K
E

M
E

R
 

 
 

 
Tasarım ve İletişim Programları 
 İç Mimari ve Çevre Tasarımı 
 Dijital Medya Tasarımı 
 Mimari Tasarım 
 İçsel Tasarım 
 Ürün Tasarımı 
 Etkileşim Tasarımı 
 Web Tasarımı 
 
Yönetim ve Bilişim Programları 
 Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
 Turizm ve Ticaret Dilleri 
 İşletme Enformatiği 
 
Mühendislik Programları 
 Mimarlık 
 Tasarım ve Teknoloji 
 Peyzaj Mimarlığı 
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Introduction 
The purpose of this study is to suggest new advantageous locations and academic 

programs for the Turkish foundation universities for their future development plans. 
The study also examines the work skills of the future considering the academic 
programs suggested for the foundation universities. The total number of Turkish 
universities is 164 and 61 of the Turkish universities are foundation universities 
according to Higher Education Counsel of Turkey as of February 2012. 43 universities 
are located in Istanbul and 35 of them are foundation universities. Ankara hosts a total 
of 15 university while 11 of them are foundation universities. İzmir currently has 9 
universities and 6 of them are foundation universities.  

The Turkish foundation universities seem to be concentrated in the largest three 
cities of Turkey.  These three cities currently host a total of 67 universities. It certainly 
creates sinergy for all universities locating in the same cities. The sinergies that 
universities create may be observed by the number of seminars, panel discussions, 
congresses, academic publications and academic staff. The sinergies created may also 
be defined for an increase in economic activities, exhibits, art performances, etc. 
shareing the economic values with the companies offering goods and services for these 
cities. The current Turkish laws do not allow the foundation universities to locate new 
education facilities in other cities. It is expected that the current law is changed in the 
near future and the foundation universities will be allowed to locate new facilities in the 
other cities and offer academic programs.  

Methodology and Findings 
In this study it is stated that which provinces of Turkey should be considered and 

why those provinces are defined to be advantageous in the context of growth strategies 
of Turkish foundation universities clustered mostly in Istanbul and Ankara. Those 
provinces can be taught as the strategic provinces for the location selection of the 
foundation universities planning to expand in the future. By analyzing the population, 
education structure, social, cultural and economic development level of Turkish 
provinces; Bursa, Kocaeli, Yalova, Antalya and Adana are considered to be the most 
advantageous provinces offering good locations for the foundation universities. Also, 
Bodrum, Marmaris, Fethiye and Kemer are suggested as good alternatives. Afterwards, 
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by considering economic developments, cultural structures and occupations of the 
provinces which are expected to become prominent in the future, it is explored whether 
a foundation university may be established at one of the suggested provinces. Lastly, 
some strategic steps are suggested to become a competitive university integrating with 
the world universities. 

Conclusion 
Each university must organize itself to be a competetive university. Each 

university nowadays compete with not only regional and national universities but also 
all other universities in the world. A competetive university needs to offer a good 
quality of education, attract best students and academicians, produce high quality 
researches and integrate to the demands of society. The fundamental problems meeting 
these qualifications for becoming a world-wide competetive university may be stated as 
having inadequate quality and quantity of academics and administrative staff, 
insufficient financial resources and inefficient managament model. The university 
students do currently not expect to get a education which is based upon solely transfer 
of information in a convinient way. Instead, the students like to be equiped with 
problem solving skills that could be useful in their later occupations and helpful to get 
employed. Then, some critical suggestions may be underlied for becoming a 
competetive Turkish foundation university. A competetive foundation university should 
consistently update all its adacemic cirrucula; increase cooperetions with sectoral 
companies; include more research methods, communications techniques, application 
and design, a second foreign lenguage besides English in each cirruculum; get its 
students contact to changes in real life and improve awareness of all local and global 
problems and able to suggest solutions to these problems; posses high quality PhD 
programs; offer new academic programs for recently developed interdiciplinary areas; 
get its students involve more in sports and social activites; and finally organize ways of 
long-term financing for higher education. Importantly, each university is able to 
document all of its activities and achievements. 
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Özet 
Küresel anlamda yoğun rekabetin, hızlı teknolojik değişim ve gelişmelerin 

yaşandığı günümüz pazar ortamlarında işletmeler, varlıklarını sürdürebilmek, çağın 
gerisinde kalmamak ve kârlılıklarını artırabilmek için, varolan değişim ve gelişimlere 
ayak uydurmalıdırlar. Müşterilerini iyi tanıyabilen, onların beklenti ve ihtiyaçlarını 
karşılayabilen, onların istek ve beklentilerine en uygun ürün ve hizmetleri sunabilen 
işletmeler rekabette üstünlük sağlayacaklardır. Tüketicilerin satın alma davranışını 
ortaya çıkaran önemli faktörler arasında ürün yada hizmetlere ihtiyaç duymaları kadar, 
bu ihtiyacı aslında onlar için ne anlam ifade ettiğinin doğru şekilde tespit edilebilmesi 
de gelmektedir. Tüketicilerin satın alma davranışlarında önemli bir faktör olan “yenilik” 
kavramının önemi günümüzde giderek artmaktadır. İşletmeler stratejilerinde uzun 
vadeli olarak yenilikçi davranışlarda bulunmayı, tüketicilerinin zihinlerinde bu yönde 
algılanmayı hedeflemektedirler. Özellikle tüketiciler açısından ürün temelli olarak 
algılanan yenilik kavramının, kişisel kimlik, sosyal statü, hazcı yada faydacı alışveriş 
gibi kavramlar ile ilişkisi bulunmaktadır. Mevcut çalışma ile ürün temelli yenilikçilik 
davranışı ile  tüketicinin kişisel anlamda yenilikçilik eğilimi, satın alma ve tüketim 
davranışının kimlik anlamında ifade ettiği anlam, hazcı yada faydacı tüketim 
davranışları arasındaki etkileşim tespit edilmek istenmiştir. Bu kapsamda üniversite 
öğrencileri üzerinde anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler ile 
değişkenler arasındaki ilişki tanımlanmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Ürün Temelli ve Kişisel Yenilikçilik, Sosyal Kimlik, Hazcı Ve 
Faydacı Tüketim. 

Abstract 
In the current market where severe competition, rapid technological changes and 

developments take place in a global platform, companies must adapt to the 
developments and changes to be able to continue their being, not to fall behind time and 
to increase their profits. Companies which know their customers well, satisfy their 
expectations, needs and present the best products and services which best fit their 
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wants, will gain competitive advantage. As well as having a need for products and 
services, also detecting what this need really means to the consumers  are among 
important factors which generate consumers buying behaviour. The concept of 
“innovation” which is an important factor in consumers buying behaviour, is gradually 
increasing it’s importance. Companies aim at being innovative in their long term 
strategies, and being perceived like this by the consumers. Especially, perceived 
product based innovation by consumers is related with concepts as personal identity, 
social status, hedonic and utilitarian shopping. In this study, it is aimed to detect the 
interactions between; product based innovation, consumers personal innovation 
tendency, the meaning of purchase and consumption in means of identity, hedonic and 
utilitarian consumption behaviour. For this, a survey was applied to university students. 
The relations between the variables were defined by the analysis. In this concept, 
relations were detected between; product based innovation, hedonic and utilitarian 
consumption, social identity function of consumption and personal innovation 
tendencies.  

Keywords: Product Based and Personal Innovation, Social Identity, Hedonic and 
Utilitarian Consumption 

 
1. Giriş 
Günümüzdeki pazarlama çalışmalarının temelinde tüketici davranışlarının 

anlaşılması bulunmaktadır. Satın alma kararı nasıl verilmektedir? Tüketiciyi satın 
almaya motive eden unsurlar nelerdir? Tüketici neden satın almaktadır? Bu gibi sorular 
pazarlama ve özelliklede pazarlama iletişimi çalışmalarını yürüten uzmanların cevabını 
bulmaya çalıştıkları soruları oluşturmaktadır. Odabaşı ve Barış’a (2002:20) göre tüketici 
davranışının anlaşılması modern pazarlama anlayışının ve uygulamalarının temel taşını 
oluşturmaktadır. Günümüzde tüketici davranışının açıklanması ile ilgili olarak yapılan 
tanımlamalarda ağırlıklı olarak tüketimin, ekonomik mallardan özel fayda elde etmeye 
yönelik davranışlar olduğu yönündedir. Genel olarak tüketim satın alma kararı sonucu 
oluşan bir süreç ve bireysel bir davranıştır(Erkan, 2004:159). Bannock ve diğerleri 
(1987:87) tüketimi insanların cari ihtiyaç ve isteklerinin tatmini için belirli bir zaman 
aralığında kaynakların kullanılması olarak tanımlarken Torlak’a (2000:17) göre ise 
tüketim, insanlarda ortaya çıkan yeme, içme, güvenlik gibi fizyolojik temel ihtiyaçların 
yada insanların kendini gerçekleştirme, saygınlık görme gibi psikolojik tabanlı çeşitli 
soyut ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyetlere verilen genel bir isimdir.   

En basit tanımı ile bireyin çeşitli nedenler ile oluşan ihtiyaçlarını gidermesi 
sonucu oluşan durum olarak tanımlanabilecek tüketim kavramı, yaşanan çeşitli 
değişimler sonucu günümüzde bu basit klasik tanımından uzaklaşmış, farklı yönleri olan 
farklı anlamlar kazanmıştır. Günümüzde tüketim artık nesnelerin işlevsel pratiğinden 
uzaklaşmış, mülkiyetten bağımsızlaşmış, basit birey ya da topluluk prestiji olarak değil, 
iletişim ve değiş-tokuş sistemi içinde yaratılan göstergeler ve simgeler koduna 
dönüşmüştür(Bouldrillard, 1997:111). Diğer bir ifade ile tüketim, insanların diğer 
insanlar nezrinde nasıl tanınacağını belirleyen, bireyi temsil eden, anlatan, onun 
hakkında bilgiler veren bir dil olmuştur. Günümüz dünyasında tüketim, marka ve 
imajlara bağlı olarak kültür ile yer değiştirmiş, tüketimin sahip olmadığı ve kültürle 
etkileşiminin bir sonucu olmayan tüketim kültürü kavramı oluşmuştur(Topçuoğlu, 
1996:161). Zorlu’ya (2003:9) göre tüketim kültürü kavram olarak üretilen ürün yada 
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hizmetlerin tüketiciye ulaştırılması için kültürün baskın hale getirilmesi yada bireysel 
beğenilerin, sosyal değerler ve tüketicilerin kişisel yaşam tarzlarının ifade edilişlerinin 
kültüre yansıması, onu değiştirmesi ve şekillendirmesidir. Çünkü tüketim etkin ve 
ortaklaşa yürütülen bir davranış şeklidir. Harekete geçirme ve yönlendirme yeteneğine 
sahiptir. Sahip olduğu değerler sistemi bulunmaktadır ve bunun sonucunda kendi 
kültürü bulunmaktadır. Toplumsal denetim işlevi görmekte ve toplumsal değerleri ve 
ilişkileri yeniden şekillendirebilmektedir(Bouldrillard, 1997:95-96). Bunun sonucunda 
da toplumsal yönleri açısından değerlendirildiğinde insanlar arasındaki ilişkileri 
düzenleme fonksiyonu bulunmaktadır ve özellikle de statü ve prestij endeksi göstergesi 
haline gelmiştir(Kıray, 2005:13-14). 

Bocock’a (2005:84) göre tüketim artık günümüz toplumunda önemli bir sosyal ve 
kültürel süreç haline gelmiştir. Hızla yaygınlaşan tüketim kültürü sayesinde tüketim, 
sadece ihtiyaçlara değil, aynı zamanda bireyin arzu ve hazlarına da hitap etmeye 
başlamıştır. Diğer bir ifade ile tüketim, tüketicinin ihtiyaçları karşılamanın ötesine 
geçmiş, tüketicilere haz sağlayan, onları mutlu eden bir olgu haline gelmiştir(Yanıklar, 
2006:103). Tüketim kavramında yaşanan bu dönüşüm ile birlikte tüketimi 
gerçekleştiren bireyde elde edilen bu haz ile mutlu olacağına inanmaya başlamış, 
tüketime yatkın, bağımlı hale gelmiştir(Aydoğan, 2004:118). Bireyin tüketime olan bu 
düşkünlüğü,“yorulana kadar alışveriş yap” ve “tükettiğin ölçüde varsın” ifadeleri ile 
kendini göstermeye başlamış, bu sayede tüketim artık tüketiciyi tanımlayabilen bir olgu 
haline gelmiştir(Brown, 1993:15-25). 

2. Çalışmanın Alt Yapısı 
Çoğunlukla teknolojik değişim ve gelişmeler ile ilişkilendirilen yenilik kavramı 

(Everett, 1983:12) özünde daha kapsamlı bir grup yeniliğin bir alt unsuru 
olmaktadır(Tekin, 2003:139). Bu anlamda yeniliğin teknolojik boyutu dışında 
psikolojik ve sosyokültürel boyutunun incelenmesi 1960’lı yılların ortalarına kadar 
yapılmamıştır(Daghfous vd., 1999:318). Ancak özellikle pazarlama ve iletişim 
literatüründe 1960’lı yıllar ile birlikte yenilik kavramının sosyal yönü incelenmeye 
başlamıştır. Bu dönem, yenilik kavramının pazarlama literatürü içerisinde özellikle de 
tüketici davranışlarıyla ilişkilendirilmesi açısından bir dönüm noktası olmuştur(Rogers, 
2003; Bass, 1969). Günümüze gelindiğinde ise özellikle son yıllarda bilgi-iletişim 
teknolojilerindeki hızlı değişimin etkisi ile detaylı incelenmeye başlanan yenilik 
kavramına akademisyenler tarafından farklı açılardan bakılmaya başlanmış ve kavram 
çeşitli akademik araştırmalar ile incelenmiştir. Slowikowski ve Jarrat (1997:97-105) ile 
Jan-Benedict, Hofstede ve Wedel (1999:55-69) çalışmalarında yenilik ile kültürün 
etkisini araştırmıştır. Green ve Langeard (1975:34-41) ise tüketici alışkanlıklarının 
yenilik kavramı ile ilişkisine dair araştırmada bulunmuş, Lassar, Manolis ve Lassar 
(2005:176-199) ile Singh (2006:173-191) kişisel özelliklerin yenilik üzerindeki etkisine 
değinmişlerdir. Clark ve Goldsmith (2006:34-43) kişisel özelliklerin ve kişiler arası 
etkileşimin yenilik kavramı ile ilişkilerini incelenmişlerdir.  

Yenilik kavramını pazarlama literatürü içerisinde inceleyen ve alana önemli 
katkılarda bulunan çalışmaların bazılarında yenilik ve yeni ürünlerin benimsenme 
süreci, tüketicilerin demografik, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri ile 
ilişkilendirilmiştir  Özellikle yeniliğin benimsenmesi üzerinde kişisel ve demografik 
etkileri konu alan bu çalışmaların sonucunda ulaşılan bulgular, genel olarak genç, 
eğitim seviyesi, geliri ve statüsü yüksek olan tüketicilerin yenilikleri benimsemede, 
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diğer tüketicilere göre daha yatkın oldukları sonuçunu göstermektedir(Rogers, 
1976:297; Manning vd., 1995:334; Slowikowski ve Jarratt, 1997:102; Stanton ve 
Stanton, 2002:42; Im vd., 2003:64; Singh, 2006:175, Green ve Langeard, 1975:36, 
Lassar vd., 2005:178; Midgley ve Dowling, 1978:231; Goldsmith ve Hofacker, 
1991:212; Fell vd. 2003:351; Tsu Wee, 2003:55). 

2.1. Hipotez Geliştirme 
2.1.1. Ürün Temelli Yenilik 
Farklı şekillerde tanımlamaları yapılabilecek yenilik kavramı ile ilgili olarak 

Kotler (2003:376) yeniliği bir kimse tarafından yeni olarak algılanan ürün, hizmet ve 
fikir olarak tanımlamış, kavramı ürün yeniliği ile ilişkilendirmiştir. Bingöl (2006:35) ise 
Kotler gibi yenilik kavramını ürün yeniliği ile ilişkilendirmiş, ürün temelliği yeniliği, 
yeni mal veya hizmetlerin pazara sunumu yada mevcut mal ve hizmetlerin işlevsel veya 
kullanıcı özelliklerinde yapılan iyileştirmeler olarak ele almıştır. Güleç (1994:3) yeniliği 
teknolojik yenilik, üretim süreçlerinde yenilik, yeni ürünler ve yeni kurumsal 
örgütlenme biçimleri olarak sınıflandırarak tanımlamış, tüm bu yenilik çeşitlerinin ürün 
temelliği yeniliği şekillendirdiğini belirtmiştir. Özdaşlı (2006:2) ürün temelli yeniliği 
süreç yeniliği ile ilişkilendirmiş, süreç yeniliğinin işletmelerin nihai ürün ve 
hizmetlerinin yapılış biçimlerinin değişmesi olduğunu dolayısı ile ürün ve hizmet 
bazında yapılan yeniliklerin desteklemesi anlamına geldiğini, ürün temelli yeniliğin ise 
organizasyon tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetlerin değişmesi, yenilenmesi 
olduğunu belirtmiştir.  Durna (2003:125) ise yeniliği işletmelerin ürünlerini 
çeşitlendirmek dolayısı ile işletme alanlarını genişletmek ve bu sayede mevcut ürün 
hatlarını büyütmek ve korumak için kullanılan bir kavram olarak tanımlamıştır. 
Durna’ya göre günümüzde gelinen nokta itibari ile yaşanan teknolojik gelişmeler ve 
artan rekabetinde etkisi ile yenilik yapmak işletmelerin hayatta kalması için bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü yenilikler, işletmelere yoğun rekabet ortamında 
kullanabilecekleri önemli yetenekler sunmaktadır(İraz, 2005:84). Ancak işletmeler 
tarafından yeniliklerin yapılması kadar önemli olan bir unsurda yeni ürün yada 
hizmetlerin tüketicilere benimsetilme sürecinin doğru kurgulanabilmesidir. Dolayısı ile 
de tüketicinin yeni ürün ve hizmetleri benimseme süreçlerinin ve bu süreçler üzerinde 
etkili olan unsurların doğru olarak belirlenebilmesi önem taşımaktadır. Bu anlamda yeni 
ürünlerin, tüketiciler tarafından kabul görmesinde önemli etkiye sahip olan ve yeni 
ürünleri diğer tüketicilerden daha önce satın alma ve kullanmayı ifade eden unsurlar 
önemli bir çalışma alanı olarak kabul edilmektedir(Midgley ve Dowling, 1978:234; 
Hirschman, 1980:115; Foxall, 1988:86; Jung ve Kim, 2005:215). Mevcut çalışma 
kapsamında işletmelerin pazarlama ve iletişim çalışmaları üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olan ürün temelli yenilikçilik kavramı, tüketicinin ürün temelli yenilik 
konusundaki yaklaşımları ile tüketicilerin “kişisel yenilikçilik” anlayışları, tüketimi ve 
ürün kullanımını “sosyal kimlik faktörü” olarak görme algıları, “hazcı tüketim” ve 
“faydacı tüketim” alışkanlıkları ile ilişkilendirilmiştir. 

2.1.2. Kişisel Temelli Yenilik 
Yenilik konusunda tüketiciler üzerinde yapılan araştırmalar ağırlıklı olarak 

yeniliklerin birey tarafından nasıl kabul edildiğine ve bireyin kişisel anlamda yeniliklere 
karşı olan tutumlarına odaklanmıştır. Dolayısı ile bu araştırmalar tüketicinin bireysel 
olarak yeniliğe yatkınlığına bakmaktadırlar(Sinha,2010:12). Rogers’e (2003:12)  göre 
birey kişisel olarak yeniliğe açık olup olmama, yenilikleri benimseyip benimsememe 
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konularında doğrudan yeni olanın özelliklerine bakmaktadırlar. Rogers’e benzer şekilde 
Moore & Benbasat’ta  (1991:214) bireyin kişisel yeniliklere adaptasyon sürecinin ve 
isteğinin, yeni olarak gördüğünün özellikleri ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. 
Goldsmith ve Hofacker (1991:210) kişisel temelli yenilikçilik ile ilgili olarak yeniliğin 
benimsenmesini kuramsal temelde açıklamışlardır.  

Yenilikçiliğin yayılımı kuramına göre tüketicinin kişisel yenilikçilik yapısı, bir 
birey tarafından yeniliğin benimsenme derecesi ve hızı çerçevesinde 
kavramsallaştırılabilmektedir. Kişisel anlamda yeniliklerin yayılması ve benimsenmesi 
sürecinde “S” şeklinde bir eğri bulunmaktadır. Kişisel anlamda bireylerin yenilikleri 
benimsemesi sürecinde bireyler çeşitli gruplara ayrılmaktadırlar ve “S” şeklindeki 
eğride yerleştirilmektedirler. Yenilikleri benimseme egilimlerine göre bireyler, 
yeniliklere açık olanlar ve hemen benimseyen yenilikçiler (innovators), yenilikleri hızlı 
olarak erken benimseyenler (early adopters), yenilikleri benimseme konusunda diğer 
bireylere göre görece erken davranan çoğunluk (early majority), yeniliklerin 
benimsenmesi konusunda geç kalan çoğunluk (late majority) ve yeniliklerin 
benimsenmesinde diğer gruplara oranla geride kalanlar (laggards) olmak üzere beş 
farklı gruba ayrılmaktadırlar. Bu beş grup, yenilikleri benimseme oranlarına göre 
yeniliği uygulayan yenilikçiler, erken uygulayıcılar, erken çoğunluk, geç çoğunluk ve 
geç uygulayıcılar eğriye yerleşmektedirler. Kurama göre herhangi bir konudaki yenilik 
öncelikli olarak erken uygulayıcılar tarafından benimsenmekte ve kullanılmaktadır. Bu 
grubu yenilik genelleşene ve genel kabul görene kadar erken davranan çoğunluk takip 
etmekte ve izlemektedir(Wikipedia, 2012). Daha sonrasında ise yenilik diğer arkadan 
gelen gruplara doğru kademeli şekilde yayılmaktadır. Rogers’ında (2003: 5) belirttiği 
gibi herhangi bir yeniliğin yayılma süreci sosyal bir sistem içerisinde 
gerçekleşmektedir. Herhangi bir konudaki yenilik, zamanla belirli iletişim kanalları 
vasıtasıyla, kaynağından son kullanıcısına doğru dağılmaktadır. Dolayısı ile 
Rogers’inde belirttiği gibi kişisel anlamda yeniliklerin belirlenmesi sürecinde yayılıma 
konu olan “yenilik”, yeniliğin yayıldığı “iletişim kanalı”, yeniliğin meydana geldiği 
“zaman” ve yeniliğin içinde oluştuğu ve yayıldığı “sosyal sistem” olmak üzere dört 
temel öğe bulunmaktadır. Kişisel anlamda yenilik üzerinde bu dört öğenin etkisi 
bulunmaktadır. Ayrıca Rogers kişisel anlamda yeniliğin benimsenme süreci üzerinde 
etkili olan unsurlardan birisinin de yeniliğin algılanan özellikleri olduğunu ifade etmiş 
ve yeniliğin algılanan özelliklerini de bireysel anlamda sunduğu yararlar, kişisel 
anlamda kullanıma uygunluk, birey için temsil ettiği karmaşıklığın düzeyi, 
denenebilirlik ve gözlemlenebilirlik olarak sıralamıştır.  

Usluel ve Mazan (2010:65) yeniliklerin kişisel olarak benimsenmesi ile ilgili 
olarak ikili bir ayrıma gitmişlerdir. Yeniliklerin benimsenmesi ile ilgili olarak 
yapılabilecek bu sınıflandırmaya göre model ve kuramlar genel olarak geliştirici ve 
benimseyen temelli olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Geliştirici temelli olanlar 
yeniliğin salt özelliklerine ve üstünlüklerine odaklanırken, benimseyen temelli kuramlar 
ise yeniliği benimseyen bireylerin özellikleri, algıları ve kullanıcı dostu özelliklerine 
odaklanmaktadır. Fishben (1975:47), Ajzen, (1991:186) ve Davis (1989:329) konu ile 
ilgili geliştirdikleri kuramlarında yeniliğin benimsenmesine odaklanırken ve yeninin 
benimsenmesini daha çok birey seviyesinde içsel karar süreçlerini ön plana çıkararak 
incelerken, Surry (1997) ise ne geliştirici temelli süreçler üzerinden konuya yaklaşmış, 
ancak süreci anlamada ve anlamlandırmada geliştirici ve benimseyen temelli 
yaklaşımların ayrı ayrı tek başına yeterli olmayacağını, beraber değerlendirilmesi 
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gerektiğini belirtmişlerdir. Bunun en önemli nedeni olarak ise bireylerin herhangi bir 
yeniliği tamamen üstünlüğü yada yeterliliği nedeni ile benimsemeyeceği görüşünü 
belirtmiştir. Dolayısı ile kişisel anlamda bir yeniliğin benimsenmesi hem yeniliğin 
kendisi ile hem de o yeniliğin oluşturulduğu sistem ve bireylerin bu sistem ile olan 
ilişkisi ile bağlantılıdır. 

Daghfous, Petrof, ve Pons (1999:319) geliştirdikleri kişisel anlamda yeniliklerin 
benimsenmesi ile ilgili modellerinde, bireylerin yeniliği benimsemeye olan 
yaklaşımlarının, kültürden çok fazla etkilendiğini belirtmişler, farklı kültürlerden gelen 
tüketicilerin, kişisel değerleri de farklılık göstereceğinden, yenilikleri benimseme 
eğilimleri de farklılaşacağını belirtmişlerdir. Diğer bir ifade ile farklı kişisel değerlere 
sahip tüketicilerin, yeni ürün ve hizmetleri benimsemeleri de farklı aşamalarda 
gerçekleşecektir. Ayrıca Daghfous vd. hazcı (hedonist) tüketim değerlerine sahip olan 
tüketicilerin yenilikleri benimseme ve adapte olma süreçleri, diğer tüketicilere göre 
daha kısa sürede gerçekleşeceğini belirtmişlerdir. Midgley ve Dowling (1978:232) 
yeniliğin kişisel olarak benimsenmesini bilişsel unsurlar üzerinden açıklamış, bireylerin 
yeniliği benimserken ürün ile ilgili bilgi edinme, güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşma, 
ürüne karşı ilgi duyma gibi unsurlardan etkilendiğini belirtmişlerdir. Goldsmith ve 
Hofacker (1991:215) ise yeniliğin benimsenmesinin  kişinin yeniliğe olan ilgisi ve 
duygusal anlamda kurduğu bağ ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Tüketicinin yeni 
ürünleri benimsemesi sürecinde etkili olduğu yukarıda sıralanan çalışmalar ile 
desteklenen kişisel yenilikçilik eğiliminin ürün temelli yenilikçiliği nasıl etkilediğinin 
belirlenmesi, önem taşımaktadır. Bu çalışmalar ile ulaşılan bulgular, tüketicinin ürün 
temelli yenilikçilik eğilimi ile kişisel yenilikçilik eğilimi arasında bir ilişkinin olacağı 
varsayımını kuvvetlendirmektedir. Uzkurt’a göre kişilerin ürün temelli yenilikçiliğe 
olan yaklaşımlarının incelenmesi, hem ilgili literatüre farklı bir açılım kazandırması 
hem de pazarlama ve iletişim yöneticilerinin alandaki uygulamalarına ve bu 
uygulamaları ile ilgili alınması gereken kararlara yardımcı olması bakımından 
önemlidir(Uzkurt, 2007:245). Bu tartışmalar eşliğinde mevcut çalışma kapsamında 
aşağıdaki varsayım sunulmakta ve test edilmektedir. 

H1: Kişilerin ürün temelli yenilikçilik yaklaşımları ile kişisel anlamda sahip 
oldukları yenilikçilik eğilimleri arasında ilişki bulunmaktadır. 

2.1.3. Hazcı ve Faydacı Tüketim 
Varolduğu günden günümüze kadar insan, doğasının bir sonucu olarak yapmaktan 

zevk aldığı davranışlarda bulunmayı istemiştir. Çünkü insan arzularına göre hareket 
etmeye meyillidir ve arzularına ulaşabilmek için çaba harcamaktadır(Ünal ve Ceylan, 
2008:267). Yaşanan çeşitli toplumsal ve teknolojik gelişmeleri takiben tüketim olgusu, 
günümüzde insana dair bütün süreçlere yaygınlaşmıştır. Artık tüketim, öncesinden farklı 
olarak yalnızca ihtiyaçların değil, arzuların tatminine de yönelmiştir.(Odabaşı, 2006:40). 
Gelinen bu durum ile ilgili olarak Hirschman ve Holbrook (1982:93), günümüz 
tüketicisinin artık satın aldığı ürünlerden sadece somut yarar sağlamayı amaçlamadığını, 
sunduğu yararın ötesinde satın alma işlemini hayatında bir zevk ve eğlence olarak 
gördüğünü, bu zevki tatmin etmek ve bunun sonucunda haz almak için alışveriş 
yaptığını dile getirmişlerdir. Zaichkowsky’de (1985:341–352) Hirschman ve 
Holbrook’ın düşüncelerine paralel şekilde günümüz tüketicisinin satın alma güdüsünün 
faydaların yanında hazza dayalı olduğu için tüketim ve satın alma süreçlerine öncesine 
oranla daha yüksek ilgilenim duyduklarını belirtmiştir. Dolayısı ile günümüzde alışveriş 
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ve satın alma süreci, hem akılcı hem de hazcı(hedonik) motivasyonu 
içermektedir(Childers vd. 2001:517) 

1960’larda yavaş yavaş varolmaya başlayan “insanlar ürünleri sadece 
yapabilecekleri için değil, kendileri ve çevreleri için ifade ettikleri anlamlardan dolayı 
alırlar” (Hirschman ve Holbrook,1982:93) düşüncesi günümüzde artık sembolik 
anlamlarının ötesine geçmiş, haz almayı gerçekçi ve gündelik yaşamın amacı olarak 
gören tüketimcilik, sürekli olarak metalardan edinilebilecek hazları ön plana 
çıkarmıştır(Baudrillard, 2004:94). Tüketim ve alışveriş kavramları varolma ya da 
ihtiyaçları karşılamak için değil, hayattan zevk alma, haz almak için tüketmek anlamına 
gelmektedir. Dolayısı ile bu faktörler hedonik (hazcı) tüketim olarak tanımlanmaktadır.  

Günümüzde hedonik (hazcı) tüketim, pazarlama, pazarlama iletişimi ve tüketici 
davranışlarının önemli bir alanıdır(Hopkinson ve Pujari,1999:274). En genel ifadesi ile 
hedonism keyifin, zevk, memnuniyet ve hazzın bireyin hayatındaki en değerli olgular 
olduğunu temel alan, bireyi sürekli olarak bir keyif arayışına motive eden, ona keyif 
arayışına adanmış bir yaşam tarzı sunan doktirindir(Hopkinson ve Pujari,1999:273). 
Odabaşı’na göre (2006:112) Hedonist yaklaşım, bireyin duyguların ötesine geçmesine, 
bireyin yaşadıklarından haz duymasını, onda hazzın oluşmasına önem vermektedir. Bu 
yaklaşımın yayılması ile birlikte tüketim sürecinde de değişimler yaşanmış, tüketimde 
hazcı yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Bu nedenle hazcı tüketim, tüketiciye sunulan ürün 
ve hizmetlerin duygusal boyutlarına önem vermektedir ve tüketimden duyulacak hazzı 
temel almaktadır.Artık günümüz tüketicisi, romantik duyguların ve güdülerin etkisinde 
kalarak tüketim süreçlerini gerçekleştirmektedir. Diğer bir ifade ile hedonik tüketim 
tüketimin duygusal boyutu ile ilgilenen ve duygusal hazzı tamamlamaya, yaşatmaya 
odaklanan tüketim biçimidir (Spangenberg, Voss ve Crowley,1997:239). Okado’ya 
(2005:44) göre hedonik (hazcı) tüketim, tüketicilerin ürün ve hizmetlerden algıladıkları 
imaj, fantezi ve duygusal uyarımlara dayanmakta, bu uyarımlar ile tüketicinin tüketim 
sürecinden haz alması sağlanmaktadır. Dolayısı ile bu uyarımlar sonrasında tüketicide 
oluşan tepki hedonik tepki olarak adlandırılmaktadır. Fromm,’a (1991:19-20) iki tür 
hedonizim bulunmaktadır. Bunlar felsefi ve psikolojik hedonizmdir. Felsefi hedonizmde 
tüm bireylerde hazzın en yükseğe getirilmesi temel amaçtır. Dolayısı ile tüm bireyler 
bunun için çaba harcarlar. Psikolojik hedonizmde ise temel düşünce insanın tabiatının 
gereği birey zevk aldığı, haz duyduğu şeyleri yapmak istemesi, arzularına göre hareket 
etmeye meyilli olmasıdır. Dolayısı ile birey tabiatındaki bu düşünce nedeni ile 
davranışlarında da bu arzularına ulaşmak için çaba harcayacaktır.  

Günümüz tüketicisinde hedonik tüketimin davranış eğilimi genel kabul görse de 
tüketiciler satın alma kararı verirken, hem hazcı hem de faydacı tüketim güdülerinden 
etkilenmektedirler (Altunışık ve Çallı, 2004:235; Ceylan, 2007:36; Kop, 2008:71; 
Erkmen ve Yüksel, 2008:689; Enginkaya ve Ozansoy, 2010:142). Tüketim kültürü 
açısından hedonik(hazcı) tüketim, faydacı tüketimin tam karşısında yer almaktadır. 
Faydacı tüketim davranışı gösteren bireyler tüketim ve satın alma süreçlerinde ürün ve 
hizmetlerin işlevsel somut özelliklerine yoğunlaşırken, hazcı tüketim eğiliminde ise 
birey ürün ve hizmetin işlevsel özelliklerinden çok, yaratmış olduğu düş ve fantezi 
güçlerine yoğunlaşmaktadır(Akbulut, 2006:19). Bu yüzden hazcı tüketim kişisel, öznel, 
zevk ve eğlenceye üzerine odaklanan bir yaklaşımken(Carpenter, Moore ve Fairhurst, 
2005:44), faydacı tüketim ağırlıklı olarak fayda – maliyet unsurları çerçevesinde, ürün 
yada hizmetin bireye sunacağı somut yararlar üzerine odaklanan bir 
yaklaşımdır(Altunışık ve Çallı, 2004:232). 
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Kop’a (2008:112) göre faydacılık, ürün yada hizmetin fonksiyonellik ve duygusal 
olmayan nitelikleri ile ilgilidir ve tamamen tüketicilerin fayda beklentilerine 
odaklanmaktadır. Tüketici tarafından algılanan davranışın kullanışlılık, değer ve bilgisi, 
davranışın faydacı durumu ile ilişkilidir. En basit şekilde fayda ürün, hizmet ve 
fikirlerin insanların somut ihtiyaçlarını gidermesi olarak tanımlanabilmektedir (Mucuk, 
1996:4). Günümüzde faydacı tüketim eğiliminde bulunan kişilerin bu davranışlardaki 
motivasyonları benzerlik göstermektedir. Her davranışın hem hazcı hem de faydacı 
özellikleri olabilir. Ancak yapılan tercihlerde daha önce kazanılan deneyimlerden 
sağlanan fayda etkilidir(Kop, 2008:112). Faydacı tüketim davranışları ürün ve 
hizmetlerin fonksiyonel özellikleri üzerine odaklanmaktadır(Çelik, 2009:58-62). Ürün 
yada hizmetin özellikleri nelerdir, tüketicinin hangi ihtiyaçlarını bünyesindeki hangi 
fonksiyon ile karşılamaktadırlar, dolayısı ile tüketiciye hangi faydaları sunmaktadırlar? 
Bu sorular faydacı tüketim esnasında cevapları aranan sorulardır. Ayrıca faydacı 
tüketim eğiliminde olan bireylerin karar verme süreçleri ağırlıklı olarak rasyonel 
süreçler üzerinden ilerlemektedir. Tüketiciler bu süreçte rasyonel karar vericiler olarak 
değerlendirilmekte, onlara sunulan pazarlama iletişimi mesajları bu fonksiyonel 
özellikler üzerinden kurgulanan mesajlar şeklinde oluşturulmaktadır. Ancak Westbrook 
ve Black’a (1985:89) göre tüketiciler çogu zaman ürün yada hizmetlerin tüketiminde 
her iki tip fayda beklentisine girmekle birliktedir. Kimi zaman bazı ürünleri hedonik 
isteklerini tatmin etmek, bazılarını ise faydacı unsurlarından dolayı tercih etmektedirler. 
Yapılan bazı arastırmalar, tüketici algılarının ve tercihlerinin hedonik ve faydacı 
beklentileri kimi zaman aynı anda kimi zamanda farklı zamanda içerdigini 
göstermektedir(Dhar ve Wertenbroch, 2000:60). Bu bilgiler eşliğinde mevcut çalışma 
kapsamında aşağıdaki iki varsayım sunulmakta ve test edilmektedir. 

H2: Kişilerin ürün temelli yenilikçilik yaklaşımları ile hazcı tüketim alışkanlıkları 
arasında ilişki bulunmaktadır. 

H4: Kişilerin ürün temelli yenilikçilik yaklaşımları ile faydacı tüketim 
alışkanlıkları arasında ilişki bulunmaktadır. 

2.1.4. Tüketim ve Sosyal Kimlik Faktörü 
Günümüz dünyasında satın alma sürecinin birey için önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Satın alma eylemini gerçekleştirmek adına yapılan eylemler, sadece 
pazardaki değişim süreci ile ele alınamaz ve bunun üzerinden tanımlanamaz. Çünkü 
bireylerin tüketim süreçleri sadece arz ve talep kavramlarına göre 
açıklanmamaktadır.Tüketim artık bireyin günlük yaşantısının pek çok alanının ayrılmaz 
bir parçasıdır(Odabaşı, 2006:16) ve artık tek basına ekonomik faktörler tüketici 
davranışlarını yönlendirememekte, sadece bu faktörler üzerinden satışlardaki 
değişiklikler açıklanamamaktadır(Tek, 1999:208). Günümüzde artık tüketim, öncelikli 
olarak tüketicinin, satın alınan nesne üzerinde yoğunlaştığı, onu yeniden 
anlamlandırdığı, sosyal ve kültürel içeriği olan karmaşık bir süreçtir(Yanıklar, 2006:24). 
İhtiyaçlar hiyerarşisinde bireyin en temel ihtiyaçlarından sonra sonradan edinilmiş bir 
kültüre dâhil olma ile ortaya çıkan psikolojik ihtiyaçlar vardır. Bunlar statü, güç, 
gruplara katılma gibi ihtiyaçlardır(Tenekecioğlu, 2005:61). Tüketim sürecinin 
karmaşıklaşması ve sadece ekonomik süreçler ile açıklanamamasında, sürece bireyin 
sonradan edindiği ihtiyaçlarında dahil edilmesi de neden olmuştur. Bu anlamda 
günümüz bireylerinin tüketici haline getirilmesi adına ürün ve hizmet satın alma 
sürecine, bunların kullanılmasına, bunlar için harcama yapılmasına olumlu anlamlar 



 
 

N.E. Köker – D. Maden  4/2 (2012) 94-121 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 102 

yüklenmiş ve bu sayede tüketimin bireyin yaşamındaki anlam ve önemi 
değişmiştir(Zorlu, 2003:15). Günümüz toplumundaki tüketici, sosyal yapıdaki yerini, 
sahip olduğu ve tükettiği ürünler aracılığıyla elde edebilmektedir(Odabaşı ve Barış, 
2003:61). Willis’e (1991:131) göre tüketim çağında alışveriş yapmak, bireyin 
varolmasını simgelemekte ve bu alışveriş esnasında da özellikle markaları satın almak 
kimlik oluşturmanın bir aracı haline gelmiştir. 

Her bireyin zihninde kendisi ve çevresi ile ilgili imajlar bulunmaktadır. Tüketim 
sürecinde de bireyin satın alma davranışında bulunacağı ürün yada hizmetlere dair 
imajları bulunmaktadır. Tüketim sırasında bireyler bu kendi imajları ile kullandıkları 
markaların imajları arasındaki algılanan mesafeyi mümkün olduğunca azaltmak 
yönünde eğilimde bulunmaktadırlar. Diğer bir ifade ile bireyler ürün yada hizmetleri 
tercih ederken kendi imajlarına en uygun olduğunu düşündükleri, kendini 
yansıttıklarını, kendi kimliklerini temsil ettiğini düşündüklerini tercih 
etmektedirler(Ceritoğlu, 2005:137).Bu nedenle tüketim olgusu, gösterge ve sembollerin 
yer aldığı sosyal ve kültürel süreç olarak algılanmakta(Topçuoğlu, 1996:166), bu 
süreçte de satın alma eylemi ise bireyler açısından sosyal bir kimlik özelliği 
taşımaktadır.  

Hugstad’ın (1987:43) pazarlama konusunda yaptıkları araştırmaya göre, bireyler 
tüketim eylemini bir kimlik unsuru olarak görmekte ve buna bağlı olarak ta kendi 
tüketim kimlikleri ile toplumsal sosyal sınıflara üye olabilmek için tüketim kararlarını 
vermektedirler. Dolayısı ile tüketicinin satın alma sürecinde ait olduğu kültür, sosyal 
sınıf, bilgi edindiği referans grupları, dahil olmak istediği sosyal sınıflar, gelir durumu, 
aile, önceki satın alma deneyimleri, ürün, hizmet yada markaya dair sahip olduğu 
heyecan ve duygular etki etmektedir(İslamoğlu, 2003:25). Özellikle bireyler kendi 
kimliklerini yansıtabilmek ve bir gruba ait olabilmek adına belli bir markalara 
yönelebilmektedirler(Rio vd. 2001:412). Bu açıdan tüketim sürecinde sosyal kimliğini 
yansıtmak isteyen bireyler açısından sosyal sınıfların önemli bir işlevi bulunmaktadır. 
Köseoğlu’na (2002:107).göre sosyal sınıflar, bir alt kültür grubu olarak 
değerlendirilebilmektedir. Sosyal sınıf toplumda prestij, statü ve gücün ilgili 
düzeylerinin hiyerarşik dağılımını gösterir. Bireyler bir üst gruba dahil olmak isteyerek 
sosyal açıdan pozitif bir imaj oluşturmak istemektedirler. Tüketim bu açıdan alt ve orta 
sınıf mensubu bireylerin sınıf atlamasını sağlayan araç konumundadır. Bireylerin 
toplumsal sınıf ve katmanlar içindeki yerinin belirgin olmaması nedeniyle tüketim, bu 
toplumlar için önem taşımaktadır(Topçuoğlu, 1996:210).Çünkü ürün ve hizmetler bu 
sosyal sınıflar arasında bireyler için coğrafi duruma ve hatta zamana göre statü ve 
kimlik sembolü olarak görev yapabilmektedirler(Tek, 1997:203). Bacock’a (2005:17) 
göre her sosyal sınıfın kendine özgü tüketim değerleri ve alışkanlıkları bulunmaktadır. 
Bu ortak değer ve alışkanlıklar bir alt grup nezrinde onları daha üst sosyal ve kulturel 
saygınlıkları olduğu izlenimi oluşturmaktadır. Birey kendi sosyal kimliğini ve imajını 
bir üst sosyal gruba ait olabilmek adına tüketim ve satın alma kararları ile 
şekillendirmektedirler. Dolayısı ile birey dahil olmak istediği üst grubu içinde kabul 
görmek için bir satın alma tercihlerini belirlemektedir. Bazı durumlarda bir gruba 
katılma ve onaylanma isteği için yapılan satın alma kararı, kişinin rasyonel kararına 
dayalı yada fiziksel ihtiyaçlarından kaynaklanan satın alma kararından baskın 
olabilmektedir(Blythe, 2001:53). Bu tartışmalar eşliğinde mevcut çalışma kapsamında 
aşağıdaki varsayım sunulmakta ve test edilmektedir. 
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H3: Kişilerin ürün temelli yenilikçilik yaklaşımları ile tüketimin sosyal bir kimlik 
etkisi oluşturduğu konusundaki algılamaları arasında bir ilişki bulunmaktadır. 

2.2. Hipotezi Kurulan Model 
Araştırma kapsamında hazırlanan model betimsel ve bağlantısal araştırma modeli 

olarak dizayn edilmiş ve analizleri yapılmıştır. Betimsel araştırma modelleri, bir 
konudaki herhangi bir durumu saptamayı hedeflerken (Erdoğan, 1998:60-61), bağıntısal 
araştırma modelleri ise değişkenler arası ilişkileri ve bu ilişkilerin düzeylerini 
inceler(İftar, 2000). Dolayısı ile bu araştırma modelinde amaç, kişilerin ürün temelli 
yenilikçilik davranışları üzerinde etkili olabilecek unsurları betimlemeye çalışmak ve 
ürün temelli yenilikçilik davranışları ile kişisel yenilikçilik, sosyal kimlik fonksiyonu, 
hazcı ve faydacı tüketim alışkanlıkları arasındaki bağlantıları tespit edebilmektir. Bu 
kapsamda hazırlanan araştırma modeli şekil 1’deki gibidir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1: Hipotezlendirilmiş Araştırma Modeli 

 

2.3. Metodoloji 

2.3.1. Örneklem:  
Hipotezi kurulan ilişkiler Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okuyan kişiler 

üzerinden yargısal örnekleme yöntemi kullanılarak toplanan veriler ile test edilmiştir. 
Judd vd., (1991:136) yargısal örnekleme yöntemini “ilgilenilen popülasyonun tipik 
özelliklerini yansıtan vakaları seçerek, bu seçim yapılırken kullanılan yargıların 
hatalarının birbirini dengeleyeceğini varsaymak” olarak tanımlamıştır. Bu kapsamda 
araştırmanın çalışma evreni olarak, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde okuyan 
lisans öğrencileri seçilmiştir. Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde 2011-2012 
Eğitim-Öğretim Dönemi’nde 1412 öğrenci okumaktadır. Çalışmadaki ölçeğin 
anlaşılabilirliğini doğruladıktan sonra, 450 soru formu araştırma ekibi tarafından bire bir 
şekilde katılımcılara dağıtılmış ancak hatalı ve boş doldurma gibi çeşitli nedenlerden 
dolayı 420 katılımcının verileri istatistiki değerlendirmelere tabi tutulmuştur. 
Katılımcılardan soru formlarını tek başına doldurmaları ve daha sonra doğrudan 
araştırma ekibine teslim etmeleri istenmiştir. 420 kullanılabilir soru formu kişisel olarak 
katılımcılardan alınmış ve orjinal örneklemde 420 kişilik değerlendirilebilir yanıtlama 
oranı tespit edilmiştir. Böylece yanıt verme oranı % 96 olarak saptanmıştır. Anketlerin 
geri dönüş oranının büyük ölçüde uygulama biçimine bağlı olduğu durumlarda yüz yüze 
anket uygulamalarında geri dönüş oranının daha yüksek olacağı söylenebilir. Sağlıklı 
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yorum yapabilmek için anket geri dönüş oranının %70-80’in üzerinde olması beklenir. 
Ancak Özoğlu’nun (1992:327) belirttiği gibi anket geri dönüş oranı, genellikle %40-60 
arasında değişmektedir(Büyüköztürk, 2005:147) 

2.3.2. Veri Toplama Aracı:  
Kişisel yenilikçiliğin, sosyal kimlik fonksiyonunun, hazcı ve faydacı tüketim 

alışkanlıklarının ürün temelli yenilikçilik davranışı üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve 
ürün temelli yenilikçilik davranışındaki rolünün ortaya konması adına, konu ile ilgili 
yerli ve yabancı kaynaklar gözden geçirilerek ayrıntılı bir literatür taraması yapılmıştır. 
Yapılan literatür çalışmasında araştırmanın veri toplama araçları olarak, Aydın’ın 
(2009:196) araştırmasında kullanılan Goldsmith ve Hofacker(1991) tarafından 
geliştirilen “ürün temelli yenilikçilik” ölçeği, Martinez ve Montaner(2005) tarafından 
geliştirilen “kişisel yenilikçilik” ölçeği, Grewal ve diğerleri(2000) tarafından geliştirilen 
“sosyal kimlik fonksiyonu” ölçeği, Erkmen ve Yüksel’in(2008:687) araştırmasında 
kullanılan Babin, Darden ve Griffin(1994) tarafından geliştirilen hazcı alışveriş ve 
faydacı alışveriş alışkanlıklarını belirlemeye yönelik ölçekler temel alınmıştır. Mevcut 
ölçekler kapsamında araştırmanın konusu ile ilişkili olan faktör sorularını kapsayan bir 
anket formu oluşturulmuş, bu anket formu bir ön gruba uygulanmıştır. Araştırmanın 
plot çalışmasının analizi sonucunda faktörlerin beklenen yükleri taşıma durumlarına 
bakılmıştır. Tüm faktör yüklerinin sınır değerlerinin üstünde olduğu anlaşıldıktan sonra 
genel örneklem kütlesine uygulanabilecek Likert tipi ölçeği ile ölçüm yapan anket 
formu hazırlanmıştır. Veri toplama aracının tasarlanmasında, Angur vd., (1996) 
tarafından tavsiye edildiği üzere, katılımcılardan en çok aşina oldukları madde 
gruplarını tanımlamaları istenmiştir. Sonuçta ortaya çıkan veri toplama aracı ürün 
temelli yenilikçilik ve diğer dört boyuttan oluşmuştur. Bu süreç herhangi bir ölçüm 
aracının ideal hale getirilmesi açısından Hemmasi vd. (1994) tarafından da önerilmiş 
bulunmaktadır. Çalışma kapsamında yürütülen araştırmada birincil veriler anket tekniği 
ile toplanmıştır. Anket soruları genel anlamda halk/tüketici kitlesine uygun dil ve anlam 
yapısında hazırlanmış, teknik terim ve kavramlar olabildiğince günlük dile uygun 
kullanılmıştır. 

3. Bulgular 
Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan araştırmaya katılan katılımcıların % 

48,6’sını 204 kadın katılımcı, % 51’ini 214 erkek katılımcı oluşturmuştur. Araştırmaya 
katılan katılımcıların, gelir seviyesi bakımından en yoğun grubunu, 178 kişi ile 301-600 
TL. aralığı oluşturmakta, 108 kişi ile 601-900 TL gelir seviyesi aralığı 2. yoğun grup 
olmaktadır. 300 TL. ve altı gelire sahip 77 katılımcı araştırmaya katılırken, 901 TL ve 
üstü gelir grubundan ise 54 kişi araştırmaya katılmıştır. Araştırma kapsamında 2 
katılımcı da gelirini belirtmemiştir. Demografik veriler, katılımcıların şu anki cep 
telefonu kullanım süresi temelinde analiz edildiğinde, 152 kişilik bir sayı ile ağırlıklı 
olarak katılımcıların şu anki cep telefonlarını 1-2 yıl aralığında kullandığı tespit 
edilmiştir. 3-4 yıllık cep telefonu kullanım süresinde 73 kişi, 4-6 aylık kullanım 
süresinde 72 kişi, 3 aydan az kullanım süresinde 56 kişi, 7-11 aylık kullanım süresinde 
47 kişi tespit edilmiştir. Kullanım süresi açısından en düşük rakam ise 19 kişilik 
katılımcı grubu ile 5 yıl ve üstü cep telefonu kullanım grubunda tespit edilmiştir. Bir 
önceki cep telefonunu kullanım süresi bazında yapılan analizde ise ağırlıklı grubu 189 
kişilik katılımcıların yüzde 45’lik dilimini temsil eden 1-2 yıllık kullanım süresi grubu 
temsil etmiştir.  Yüzde 29.3’lük pay ile ikinci grubu 3-4 yıllık kullanım süresi, yüzde 
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8.3’lük pay ile 3. grubu 7-11 aylık kullanım süresi, 7.4’lük pay ile 4. grubu 5 yıl ve daha 
üstü kullanım süresi, 6,9’luk pay ile 5. grubu 4-6 aylık kullanım süresi, 2.9’luk pay ile 
6. grubu 3 aydan az kullanım süresi temsil etmiştir. Bir önceki cep telefonunu 
değiştirme nedeni katılımcılar temelinde analiz edildiğinde, katılımcıların yüzde 
57,4’ünün bir önceki cep telefonlarını arızalandığı için değiştirdikleri, yüzde 15,7’sinin 
ise cep telefonlarını eskimiş olarak değerlendirdikleri için değiştirdikleri tespit 
edilmiştir. Katılımcıların yüzde 13,1’inin ise cep telefonlarını yenilemek istedikleri için 
değiştirdikleri tespit edilmiştir. Katılımcıların yüzde 2,6’sının ise kullandıkları cep 
telefonundan sıkıldıkları için değiştirdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların yüzde 1,7’si 
cep telefonlarını çaldırdıkları için, yüzde 1,2’si ise kaybettikleri için değiştirmişlerdir. 

Tablo 1: Demografik Veriler (n=420) 
 Frekans (F) Yüzde (%)    Frekans (F) Yüzde (%) 
Cinsiyet    Gelir 
Kadın 204   48.6  300 TL ve daha az   77   18,3 
Erkek 214   51.0  301-600 TL arası  178   42,4 
Missing    2     0,5  601-900 TL arası  108   25,9 
Toplam 420 100.0  901 ve daha üstü     54   12,9 
    Missing         3     0,7 
    Total  420 100.0 
 
Şu Anki Cep Telefonunu Kullanma Süresi Bir Önceki Cep Telefonunu Kullanma Süresi  
3 aydan az   56   13,3  3 aydan az      12     2,9 
4-6 ay   72   17,1  4-6 ay     29     6,9 
7-11 ay   47   11,2  7-11 ay      35     8,3 
1-2 yıl 152   36,3  1-2 yıl  189   45,0 
3-4 yıl   73   17,4  3-4 yıl  123   29,3 
5 yıl ve daha üstü   19     4,5  5 yıl ve daha üstü   31     7,4 
Missing     1     0,2  Missing          1     0,2 
Toplam 420 100.0  Toplam  420 100.0 
 
Bir Önceki Cep Telefonunu Değiştirme Nedeni   
Arızalanma 241   57,4 
Eskime   66   15,7 
Çalınma     7     1,7 
Kaybetme     5     1,2 
Sıkılma   11     2,6 
Yenileme İsteği   55   13,1 
Missing   35     8,3  
Toplam 420  100.0 

Araştırma kapsamında 420 kişi üzerinde uygulanan anket verileri, SPSS 17.0 veri 
programında güvenilirlik testinde, Cronbach's Alpha güvenilirlik değerinden 0.922’lik 
bir güvenilirlik puanına ulaşmıştır. Ayrıca ölçeğin yakınsal geçerliliğini desteklemede 
toplam puan korelasyonları hesaplanmış ve her bir maddenin toplam puan 
korelasyonunun 0.32’yi aştığı görülmüştür(Tabachnick ve Fidel, 1996). Veri toplama 
araçları kapsamında kullanılan ve ölçme aracını oluşturan maddelerin ölçme aracının 
bütünüyle ne derecede ilişkili olduğunu belirlemede maddelerin korelasyon katsayısı 
değerlendirilir(Tezbaşaran 1997; Özdamar 2002). Korelasyon katsayılarının düşük 
olduğu maddelerin güvenilir olmadığına karar verilebilir ve o maddeler ölçekten 
çıkarılabilir (Karasar 2000). Veri toplama aracı kapsamında kullanılan her maddenin 
korelasyon katsayısının yüksek olması, o maddenin ölçülen teorik yapıyla bağlantısının 
da yüksek olduğunu, maddenin amaçlanan davranışı ölçmede etkin ve yeterli olduğunu 
gösterir. Madde seçiminde kabul edilebilir alt limit 0.25 olarak değerlendirilir. Bu 
değerden daha düşük korelasyona sahip maddelerin ise diğer analiz sonuçlarına 
bakılmaksızın ölçme aracından çıkarılması önerilmektedir(Öner 1997, Tezbaşaran 1997, 
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Ergin 1995:128, Özdamar 2002, Bahar vd. 2008:10). Bu değerlendirmenin sonuçları 
araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğini desteklemektedir. Bu anlamda uygulanan 
anket çalışması uygulandığı kütle ve soru sayısı bakımından yüksek güvenilirlik 
derecesi elde etmiştir. Ayrıca araştırma kapsamındaki verilerin, faktör analizi için 
uygunluğu Kaiser- Meğer-Olkin (KMO)katsayısı ve Barlett(1950:77) küresellik 
(sphericity) testiyle incelenmiştir. KMO katsayısı, veri matrisinin faktör analizi için 
uygun olup olmadığını, veri yapısının faktör çıkarma için uygunluğu hakkında bilgi 
verir(Tatlıdil, 2002). Faktörleşebilirlik (factorability) için KMO’ nun .60’tan yüksek 
çıkması beklenir(Pett, Lackey, Sullivan, 2003). Analiz sonunda elde edilen varyans 
oranları ne kadar yüksekse, ölçeğin faktör yapısı da o kadar güçlü olmaktadır 
(Tavşancıl,2006) Barlett testi, değişkenler arasında ilişki olup olmadığını kısmı 
kolerasyonlar temelinde inceler (Büyüköztürk, 2009). Bu kapsamda araştırma 
kapsamında uygulanan anket formunun bünyesinde bulunan ve kullanılan ölçeklerin 
veri setinin analizine uygun olup olmadığını belirleyebilmek için kullanılan Kaiser-
Meyer-Olkin örneklem yeterlilik ölçümü, araştırma kapsamında yürütülen anket 
verilerine uygulanmıştır. Anket kapsamında kullanılan veri setlerinin faktör analizi için 
uygun olup olmadığı için yapılan korelasyon matrisinden elde edilen veriler eşliğinde şu 
sonuçlara ulaşılmıştır. Anket çalışması uygulama sonrası, 0,908 puanlık KMO(Kaiser-
Meyer-Olkin) değerine ulaşmıştır. Bu değer anket kapsamında kullanılan veri setlerinin 
mükemmel oranda ölçekleri yansıttığını ve faktör analizine uygun olduğunu 
göstermiştir.  

Tablo 2: Araştırmanın Güvenilirlik ve Kaiser-Meyer-Olkin Puanlaması (n=420) 
Güvenilirlik Analizi 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 
,916 ,922 39 

 
KMO ve Bartlett's Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,908 
Approx. Chi-Square 7500,317 
df 741 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 

Tablo 3, ölçek maddeleri, güvenilirlik analizi, ve doğrulayıcı faktör analizi 
sonuçlarını göstermektedir. Ölçeğin toplam güvenilirliği bakımından alfa katsayısı 
ortalama düzeyde 0.92 olarak saptanmıştır. Bunun anlamı alfa katsayısının Nunnally 
(1978) tarafından önerilen kesin sınır değeri geçtiğidir. Tablo 3’de gösterilen modelin 
her bir değişkeni (Ürün Temelli Yenilik, Kişisel Yenilikçilik, Sosyal Kimlik, Hazcı 
Tüketim, Faydacı Tüketim) için güvenilirlik katsayıları sırasıyla 0.84, 0.82, 0.61, 0.88 
ve 0.69 olarak bulunmuştur. Özdamar (2002:667) ve Tavşanel (2002)’e göre Cronbach 
Alpha katsayısı .40’dan düşük olması güvenilir olmadığını, .40-.59 arası düşük 
güvenirlikte, .60-.79 arası oldukça güvenilir, .80-1.00 arası ise yüksek derecede 
güvenilir olduğunu gösterir. Ayrıca Sipahi, Yurtkoru ve Çinko’ya (2008:89)’a göre 
Cronbach Alpha değerinin 0,70 ve üstü olduğu durumlarda ölçeğin güvenilir olduğu 
kabul edilmektedir. Ancak soru sayısının az olduğu durumlarda bu sınır 0,60 ve üstü 
olarak da kabul edilebilmektedir(Sipahi, Yurtkoru, Çinko 2008:89). Nunnally 
(Nunnally, 1978) tarafından tipik olarak güvenilirlik katsayılarının 0.70 veya daha 
yüksek olması, yeterli olarak değerlendirilmektedir, ancak Nunnally önermiş olduğu 
0.70’e ek olarak yeni ölçekler için alpa değerlerinin 0.60’tan biraz daha yüksek 
olabileceğini ifade etmektedir. Child’da (1970) makul olarak ölçeklerin güvenilirliği 
konusunda Cronbach Alpha değerinin 0.60 değerinden büyük olmasını, ölçeğin 
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güvenilirliği konusunda bir işaret olarak değerlendirmiştir. Bu anlamda veri toplama 
aracının tüm alfa değerlerinin güvenilirlik sayılarının üzerinde olduğu için kabul 
edilebilir nitelikte olduğu saptanmıştır. Bu temelde araştırma modeli kapsamında ilişki 
kurulan değişkenlerin modelde kalması için, o değişkene ait faktör yükünün 0.60 ve 
üzerinde olması kriteri dikkate alınmıştır(Nunnally ve Bernstein, 1994). Ölçeğin 
birleştirici ve ayrıştırıcı geçerliliği ile boyutsallığı konularını açığa kavuşturmak için de 
test uygulanmıştır. Spesifik olarak bu işlem, doğrulayıcı faktör analizi aracının 
birleştirici ve ayrıştırıcı geçerliliği ile boyutsallığına destek olması amacıyla 
uygulanmıştır. Tablo 3, bir dizi uygun istatistik temelinde veri toplama aracına uygun 
olduğu düşünülen modeli göstermektedir. Tablo 3’de gösterildiği üzere, faktör 
yüklemelerinin çoğunluğu 0.70 değerinin üzerindedir ve tüm t-değerleri istatistiki 
açıdan anlamlıdır. Toplamda, bu sonuçların ölçeğin birleştirici ve ayrıştırıcı geçerliliği 
ile boyutsallığını desteklediği düşünülmektedir (Anderson ve Gerbing, 1988).  

Faktör analizinde her bir faktörün açıkladığı varyansın yüzdesi faktörlerin göreceli 
önemini ortaya koymaktadır (Altunışık, Torlak ve Özdemir, 2003). Buna göre birinci 
faktör olarak araştırmada değerlendirilen kişisel temli yenilikçilik, toplam varyansın 
yüzde 24.5’lik dilimini açıklamaktadır. İkinci faktör olan sosyal kimlik fonksiyonu 
toplam varyansın yüzde 16.7’sini, üçüncü faktör olan hazcı tüketim ise toplam 
varyansın yüzde 11.5’lik dilimini açıklamaktadır. Araştırma kapsamında son faktör 
olarak değerlendirilen faydacı tüketim ise toplam varyansın yüzde 3.8 gibi düşük bir 
dilimini açıklamaktadır. Ancak bu açıklama çoklu regresyon ve path analizlerinde 
yüzde 5’lik anlamlılık düzeyinde skorlanamadığı için anlamlı bir etki olarak 
yorumlanmamıştır. Tablo 3’den de anlaşılacağı üzere veri toplama aracının toplam 
açıklama varyansının, anlamlı ilişki olarak değerlendirilmeyen faydacı tüketim 
fonksiyonu çıkarıldığında yüzde 52.7 olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısı ile veri toplama 
aracındaki faktörlerin açıkladığı varyansın yüzde payının yüksek olduğu söylenebilir. 

Açıklanan varyansın yüzdesi bakımından kişisel yeniliğin ürün temelli yenilikçilik 
üzerinde diğer unsurlara oranla daha yüksek bir olumlu pozitif bir etkisinin olduğu 
söylenebilmektedir. Sosyal kimliğinde önemli etkide bulunduğu ürün temelli 
yenilikçilik üzerinde kişilerin hazcı tüketim algıları ve eğilimlerinin de pozitif bir etkisi 
bulunmaktadır. 
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Tablo 3: Ölçek Maddeleri, Güvenilirlik Analizi ve Confirmatory Factor Analiz 

Sonuçları 
   Average     α*  Açıklanan  Standardized     t-values   

Ölçek Maddeleri   variance    Varyans  loadings     
 
Ürün Temelli Yenilik  (URTEMYEN)  0.76 0.84 -------- 
ÜTY-1        0.78  18.28 
ÜTY-2.        0.68  15.21 
ÜTY-3        0.85  20.55 
ÜTY-4        0.74  16.81 
 
Kişisel Yenilikçilik (KISYEN)  0.72 0.82 % 24.5 
KY-1        0.80  18.61 
KY-2        0.61  13.04 
KY-3        0.82  19.27 
KY-4        0.72  16.09 
 
Sosyal Kimlik (SOSKIM)  0.63 0.61 % 16.7 
SK-1        0.67  13.80 
SK-2         0.76  16.14 
SK-3        0.45  08.60 
SK-4        0.65  13.32 
 
Hazcı Tüketim (HAZTUK)  0.70 0.88 % 11.5 
HT-1        0.66  14.71 
HT-2        0.59  12.98 
HT-3        0.71  16.28 
HT-4        0.77  18.35 
HT-5        0.76  17.84 
HT-6        0.82  20.23 
HT-7        0.86  21.70 
HT-8        0.84  20.98 
HT-9        0.82  20.09 
HT-10        0.70  15.97 
HT-11        0.88  18.26 
 
Faydacı Tüketim (FAYTUK)  0.59 0.69 % 3.8 
FT-1        0.34  06.10 
FT-2        0.51  09.73 
FT-3        0.77  15.25 
FT-4        0.39  07.25 
FT-5        0.71  13.86 
 
Uyumlaştırılmış Endeksler: 
2/df= 3.79  CFI=  0.95 Toplam Açıklanan Varyans= %56.5 (52.7**) 
GFI= 0.92  NFI=  0.92 Genel Güvenilirlik=   0.922 
AGFI= 0.86  NNFI=  0.96 RMSEA=   0.082 
    
Not: *Tüm alt faktörlere ait Cronbach Alpha değerleri, önerilen değer olan 0.60’in üzerindedir. Her madde 5’li ölçüm sıkalasına 
göre, 5(tamamen katılıyorum), 1 (tamamen katılmıyorum) şeklinde dizayn edilmiştir. 
** Faydacı Tüketim fonksiyonunun açıklama varyansı çıkarıldığında toplam açıklanan varyans değeri. 

χ2(340, N=420)=1291.30; χ2 /df = 3.79; NNFI = .96; NFI = .92; RMSEA = .082 

Araştırma kapsamında birleşik skorlar kullanılarak ilave bir değerlendirme daha 
yapılmıştır. Spesifik olarak, birleşik skorlar her bir çalışma değişkeni için o boyutu 
temsil eden maddeler arasındaki ortalama skorlar kullanılarak hesaplanmıştır. Tablo 
4’de gösterildiği üzere, faydacı tüketim boyutu hariç çalışma korelasyonları arasındaki 
tüm değişkenler 0.01 seviyesinde istatistiki olarak anlamlıdır. Çalışma değişkenleri 
arasındaki korelasyonların 0.81 ile (ürün temelli yenilikçilik ve kişisel yenilikçilik) 0.15 
arasında (faydacı tüketim ve ürün temelli yenilikçilik) değiştiği saptanmıştır. 
Çalışmadan elde edilen bileşik skorların ortalamaları ve standart sapmaları da Tablo 
4’de gösterilmiştir. Toplamda, bu sonuçların çalışmanın ayrıştırıcı geçerliliğine ilave 
destek sağladığı düşünülmektedir. Çalışma kapsamındaki alt faktör boyutlarının 
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birbirleri arasındaki ilişkileri değerlendirildiğinde, korelasyon değeri olarak en yüksek 
skor, 0.81 ile ürün temelli yenilikçilik ve kişisel yenilikçilik arasında tespit edilmiştir. 
Korelasyon değeri olarak elde edilen bu ilişki skoru, Tablo 3’de de belirtildiği gibi 
toplam açıklanan varyans değeri ile de uyuşmaktadır. Dolayısı ile Tablo 3’de en yüksek 
açıklanan varyans değerini alan kişisel yenilikçilik fonksiyonu, korelasyon analizinde 
de en yüksek korelasyon değeri olan 0.81 değerini almıştır. Bu noktadan hareketle ürün 
temelli yenilikçilik üzerinde etkili olan kişisel yenilikçiliğin, ürün temelli yenilikçilik 
çalışmaları sırasında göz önüne alınması gereken önemli bir unsur olduğu söylenebilir. 
İkinci yüksek açıklanan varyans değerini alan sosyal kimlik fonksiyonu ile ürün temelli 
yenilikçilik arasında 0.68’lik bir skor, üçüncü yüksek açıklanan varyans değerini alan 
haz temelli tüketim ile ürün temelli yenilikçilik arasında ise 0.44’lük bir skor tespit 
edilmiştir. Tüm bu skorlar 0.01 anlamlılık düzeyinde elde edilmiştir. Açıklanan varyans 
değerleri bazında en düşük değeri alan faydacı tüketim ile ürün temelli yenilikçilik 
arasında ise 0.15 düzeyinde çok düşük bir korelasyon değeri tespit edilmiş, bu 
korelasyon hem kabul edilebilir askeri korelasyon değerlerinin altında olduğu hem de 
0.05’lik anlamlılık düzeyinde gerçekleşmediği için anlamlı bir değer olarak araştırma 
kapsamında değerlendirilmemiştir.  

Tablo 4:  Korelasyon, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
Değerler     1 2 3 4 5 
Ürün Temelli Yenilik (URTEMYEN)       1.00 
Kişisel Yenilikçilik        (KISYEN)          0.81 1.00 
Sosyal Kimlik   (SOSKIM)      0.68 0.58 1.00 
Hazcı Tüketim  (HAZTUK)       0.44 0.36 0.48 1.00 
Faydacı Tüketim  (FAYTUK) 0.15 0.21 0.15 0.31 1.00 
 
Mean*     2.22     2,70 2.39 2.90 3.44    
Standart Sapma    1.01 1.00   1.22       0.89  0.84 
Not: Kompozit skorlar, bütün ölçek maddelerin araştırmanın temel yapısı içerisindeki ortalamaları göz önüne 
alınarak hesaplanmıştır. Skorlar 1’den 5’e kadar sıralanmıştır. En yüksek skor, en olumlu tepki olduğunu 
göstermektedir.  
* Ortalama değer 

Araştırma kapsamında hipotezi kurulan tüm ilişkiler Lirsel 8.80 programı 
kullanılarak path analizinde test edilmiştir (Joreskog ve Sorbom, 1996). Bu analiz 
sonucunda, hipotezleri kurulan tüm ilişkilerin ürün temelli yenilikçilik ile etkileşim 
içinde oldukları tespit edilmiştir. Ancak path analizinde elde edilen skorlardan, 
araştırmanın 4. hipotezindeki etkileşimin istatistiki açıdan anlamlı ve yeterli bir ilişki 
olmadığı belirlenmiştir. Bu anlamda sosyal kimlik fonksiyonunun, kişisel yenilikçilik 
fonksiyonunun ve hazcı tüketim fonksiyonunun ürün temelli yenilikçilik üzerinde 
anlamlı, geçerli ve güvenilir bir ilişkisi tespit edilmiş, bu tespit path analizindeki 
“standart parametre tahminleri” ve “t” değerleri ile desteklenmiştir. Faydacı tüketim ile 
ise bu tarz bir ilişki yada etkileşim tespit edilememiştir. Spesifik olarak, kurulan 
hipotezler arasında 1., 2. ve 3. hipotezin ürün temelli yenilikçilik üzerinde etkili olduğu 
düşüncesinin kabul edilebilir olduğu yönündedir, bkz. Tablo 5. 
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Tablo 5:  Path Analiz Sonuçları 
                   Standart parametre  t-values**  Anlamlılık Kabul/               
    tahminleri (ML)*    p  Red 
 
Müşteri Memnuniyeti   
Üzerindeki Etkisi 
H1  KISYEN   → URTEMYEN       0.81   30.73  p<0.01  Kabul 
H2  SOSKIM   → URTEMYEN 0.68   17.21  p<0.01  Kabul 
H3  HAZTUK → URTEMYEN    0.44   09.69  p<0.01  Kabul 
H4 FAYTUK → URTEMYEN    0.15   02.47  p>0.05  Red 
 
R² = 56.5 
 
Not: *Maksimum olasılık. **p<0.05. Hipotezlendirilmiş 

Araştırma kapsamında ulaşılan değerlerden aritmetik ortalama ve standart sapma 
değerleri analiz edildiğinde “faydacı tüketim” faktörü 3.44’lük aritmetik ortalama, 
0,84’lük standart sapma değeri almıştır. “Hazcı tüketim” faktörü 2.90 aritmetik 
ortalama, 0.89’luk bir standart sapma değeri almıştır. Sosyal kimlik faktörü 2.39 
aritmetik ortalama, 1.22 standart sapma değeri, kişisel yenilik faktörü ise 2.70 aritmetik 
ortalama, 1.00 standart sapma değeri almıştır. Ürün temelli yenilikçilik fonksiyonu ise 
2.22’lik aritmetik ortalama, 1.01’lik standart sapma değeri almıştır. 

 Tablo 3, 4 ve 5 dikkatli şekilde incelendiğinde kişisel yenilikçiliğin ürün 
temelli yenilikçilik üzerinde diğer faktörlere oranla daha belirgin pozitif bir etkisinin 
olduğu görülmektedir. Sosyal kimlik ve hazcı tüketim faktörlerinin de ürün temelli 
yenilikçilik üzerinde belirgin bir pozitif etkisinin olduğu araştırma kapsamında yapılan 
analizlerden elde edilen sonuçlardan tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan 
analizlerde bir diğer faktör olan faydacı tüketim fonksiyonunun, ürün temelli 
yenilikçilik faktörü üzerinde kabul edilebilir sınırların altında da olsa bir etkisinin 
olduğu tespit edilmiş ama yapılan geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarında bu etki kabul 
edilebilir bilimsel sınırlar içerisinde anlamlı bulunmadığı için anlamı olmayan bir etki 
olarak yorumlanmıştır. Tüm bu bulgulardan yola çıkarak araştırma kapsamında Lisrel 
8.80 programı kullanılarak yapılan path analiz ile yapılan ilişki analiz sonucunda Tablo 
5’de de görüldüğü üzere R² = 56.5 değerine ulaşılmıştır. Dolayısı ile bağımsız 
değişkenlerin araştırma modelinde bağımlı değişkeni açıklama yüzdesinin 56.5 olduğu, 
yapılan analizler sonucunda söylenebilmektedir. 

3.1. Yönetsel Etkiler, Tartışma ve Öneriler 
Tüketicinin ürün temelli yenilikçilik davranışı ve bu davranışa bağlı olarak yaptığı 

satın alma eyleminin incelendiği mevcut çalışma kapsamında yapısal araştırma 
denklemi kurulmuş ve bu denklem kapsamında oluşturulan hipotezler test edilmiştir. 
Elde edilen veriler eşliğinde tüketicinin ürün temelli yenilikçilik davranışı ile kişisel 
anlamda sahip olduğu yenilikçilik eğilimi, tüketime ve satın alma kararına yüklediği 
sosyal kimlik anlamındaki değerleri, hazcı ve faydacı tüketim davranışı alışkanlıkları 
arasında etkileşim tespit edilmiştir. 420 kişilik örneklem grubu üzerinden yapılan veri 
analizlerinde özellik tüketicinin ürün temelli yenilikçi davranışı üzerinde kişisel 
anlamda yeniliklere olan yaklaşımının pozitif yönde etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 
Literatürde ürün temelli yenilikçilik davranışının kişisel yenilikçilik davranışı ile 
yakından ilişkilendirilmesi ulaşılan bulgunun desteklendiğini ve literatür ile uyuştuğunu 
kanıtlamaktadır. Bu sonuça göre ürün anlamında yapılan yeniliklerin kabulünde 
tüketicinin kişisel anlamda sahip olduğu yenilikçilik anlayışının önemli bir etkisinin 
olduğu araştırmanın sınırlılıkları kapsamında söylenebilmektedir. Ürün temelli 
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yenilikçilik eyleminde bulunmak isteyen işletmelerin, bu yeniliklerin tüketici nezrinde 
kabulünü tahminleyebilmeleri için tüketicilerini, özelliklede tüketicilerinin yeniliklere 
karşı olan tutumlarını başarılı şekilde analiz etmeleri, ürünsel bazda yapacakları 
yeniliklere karar verirken bu analizlerden elde ettikleri verileri göz önüne almaları 
gerekmektedir. Ayrıca tüketicinin kişisel anlamda sahip olduğu yenilikçilik eğilimleri, 
işletmeler tarafından tüketicilerine sunulmak istenen ürün yada hizmetlerin, sunum 
sürecindeki iletişim ve halkla ilişkiler süreçleri üzerinde de etkili olacaktır. Tüketicisine 
ürün yada hizmet temelli yeniliği sunan işletmelerin iletişim süreçlerini ve bu iletişim 
süreçlerindeki mesajlarını oluşturulurken, tüketicinin yeniliklere karşı olan eğilimleri 
göz önüne alınmalı, süreç ve mesajlar bu eğilimlere göre kurgulanmalıdır. 

Araştırma kapsamında yapılan analizlerde ürün temelli yenilikçilik ile ilişkisi 
tespit edilen diğer bir unsur ise tüketimin ve satın alma davranışının sosyal kimlik 
anlamındaki etkisidir. Literatürde yapılan çalışmalarda tüketim ve satın alma davranışı 
ile kişisel kimlik fonksiyonu arasında çeşitli ilişkiler kurulmuştur. Bu ilişkiler 
kapsamında tüketicinin kendi kişiliğini bazı markalar ile özdeşleştirdiği, onlara karşı 
bazı olumlu duygular beslediği tespit edilmiştir. Tüketimin sosyal kimlik anlamında 
etkisine göre tüketici kendi imajını herhangi marka imajı özdeşleştirmekte ve satın 
almayı bu doğrultuda gerçekleştirmektedir(Rio vd.2001:412). Bu sayede tüketimi sosyal 
bir kimlik göstergesi olarak kodlamaktadır. Araştırma kapsamında yapılan analizlerde, 
araştırmanın üçüncü hipotezi olarak kodlanan ürün temelli yenilikçilik ile sosyal kimlik 
fonksiyonu arasında yüksek ilişki oranı tespit edilmiştir. Araştırma örnekleminden elde 
edilen bulgulara göre ürün temelli yenilikçilik davranışının yaklaşık %16’sı tüketicinin 
satın alma davranışını bir sosyal kimlik unsuru olarak görmesi ile açıklanmaktadır. 
Dolayısı ile hedef kitlelerinde yeniliği kabul ettirmek isteyen ve bunun için iletişim 
stratejilerini oluşturan işletmelerin “tüketicinin tüketimi bir sosyal kimlik unsuru olarak 
görmesi gerektiği” düşüncesini göz önüne almaları gerektiği araştırmanın sınırlılıkları 
kapsamında söylenebilmektedir. Çünkü tüketim belirli ihtiyaçlar temelinde 
yapılmaktadır. Tüketicinin bu ihtiyaçları, ürün yada hizmetin özelliklerine göre 
değişebildiği gibi, tüketicilerin istek, ihtiyaç, beklenti ve satın alma alışkanlıklarına göre 
de değişebilmektedir. Diğer bir ifadeyle, tüketicileri ürün yada hizmetleri satın almaya 
iten ve bu yöndeki davranışlarının oluşmasına sebep olan bazı nedenler bulunmaktadır. 
Bu nedenler fizyolojik olabildiği gibi, somut ihtiyaçlara dayanmayan, sosyolojik, 
psikolojik temelli kendini ispatlama, gerçekleştirme gibi soyut ihtiyaçlar şeklinde de 
olabilmektedir. Günümüzde ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyi arttıkça, toplum 
içerisinde aynı sosyal sınıf içinde statüsünü sağlama almak, prestijini artırmak için 
yapılan tüketim davranışının oranı artmaktadır. Dolayısı ile herhangibir sınıfa mensup 
bireylerin sosyal tabakalaşmada yükselme göstergesi tüketim ve satın alma davranışı ile 
özdeşleşmektedir. Bu nedenle tüketim ve satın alma davranışı önemli semboldür ve 
sosyal anlamda tüketicinin kimliğinin göstergesidir. Ürün ve hizmetlerin satın alınması 
ve teshiri tüketicinin sosyal anlamda kimliğine dair mesajların iletilmesi arzusundan 
kaynaklanabilmektedir(Campell, 1987:51). Bu düşünce araştırma kapsamında ulaşılan 
veriler ile desteklenmiştir. 

Tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde etkili olan en önemli 
belirleyicilerinden birisi olan tüketim alışkanlıkları, ürün yada hizmetlerin somut ve 
soyut özelliklerinin yanında tüketicilerin satın aldıkları bir ürün yada hizmetlerden 
beklediği faydaların ve bu ürün yada hizmetlerin onlara sunduğu yararlar ile 
şekillenmektedir. Bu unsurların bilinmesi hedef tüketici kitlelerine uygun iletişim ve 
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pazarlamaya dair stratejik kararların geliştirilmesinde yol gösterici olacaktır. Bu 
kapsamda araştırma literatürde yer alan ve araştırma metodolojisinde sözü edilen bazı 
değişkenler bir araya getirilerek tespit edilmeye çalışılan hedonik ve faydacı tüketimin 
ürün yeniliği üzerindeki etkisi çeşitli etkileşimler tespit edilmiştir. Araştırma 
kapsamındaki veriler analiz edildiğinde örneklem dahilindeki kitlenin çoğunluğu satın 
alma kararlarını verirken duygularıyla hareket etmektedirler. Örneklem kitlesinin bu 
tarz bir davranışa meyilli olması, hedonik tüketim davranışında bulunmalarında etkili 
olmaktadır. Analizlerden elde edilen bulgulara göre örneklem kitlesinin büyük bir 
çoğunluğu çeşitli duygu ve düşüncelerin etkisiyle, fizyolojik ihtiyaçları dışında çeşitli 
amaçlara ulaşmak için satın alma eylemini gerçekleştirmektedirler. Dolayısı ile 
örneklem kitlesinin tüketim ve satın alma işlemini, çeşitli fizyolojik ihtiyaçlarını 
karşılamak için değil, aynı zamanda bu eylemlerinden haz almak için yaptıkları görüşü 
araştırmanın sınırlılıkları dahilinde söylenebilmektedir.  

Hazcı tüketim davranışı ile ilgili olarak ulaşılan bir diğer sonuç ise hazcı tüketim 
alışkanlığı ile araştırma kapsamında hipotezlendirilen değişkenlerden sosyal kimlik 
fonksiyonu arasında anlamlı ilişkilerin tespit edilmesidir. Dolayısı ile bu tespit ile ilgili 
olarak, hazcı tüketim alışkanlıkları olan kitlelerin, bu davranışı, sosyal anlamda 
kimliklerini şekillendirme ihtiyaçlarını da tatmin edebilmek için kullanma eğiliminde 
olmalarıdır. Tüketimi ve satın alma işlemini sosyal bir kimlik unsuru olarak gören 
bireylerin hazcı tüketim davranışına meyilli oldukları araştırmanın sınırlılıkları 
dahilinde söylenebilmektedir. Hedef kitlelerinin duygularını göz önüne alarak 
pazarlama ve iletişim stratejilerini oluşturmak isteyen işletmelerin, tüketicisinin hazcı 
tüketim alışkanlıklarını ve tüketimi sosyal bir kimlik unsuru olarak görüp görmediğini 
tespit edebilmesi, stratejilerini buna uygun şekilde hazırlaması gerekmektedir.  

Araştırma kapsamında ulaşılan bulgulara göre, örneklem dahilindeki kitle 
kapsamında hazcı tüketim alışkanlığına sahip olan bireylerin, bu tüketimi ağırlıklı 
olarak satın alma sürecinde macera yaşamak ve rahatlamak, ürün ve hizmetler hakkında 
çeşitli fikirler edinmek, sosyalleşmek adına yaptıklarıdır. Tüketicilerin satın alma işlemi 
esnasında kendilerini macera yaşamış olarak değerlendirdikleri, bu sayede kendilerini 
rahatlattıkları ayrıca alış veriş işlemi ile ilgili olarak başkalarının onayına önem 
verdikleri, onların kararlarını beğenip beğenmeyeceği düşüncelerinden etkilendikleri, 
dolayısı ile tüketim ve satın alma işlemi ile sosyalleştikleri araştırmanın sınırlılıkları 
dahilinde söylenebilmektedir. Bu nedenle pazarlama ve iletişim anlamında stratejilerin 
oluşturulması ve uygulanması esnasında işletmelerin, hedef kitlelerinin bu beklentilerini 
karşılayacak uygulamalara da yer verilmesi faydalı olacaktır. Ürün ve hizmetlerin 
tanıtımında tüketicinin yapacağı satın alma eylemi ile hem macera yaşayacağı, hem de 
herkesin beğenisini ve onayını kazanacak tercih yapmış olacağının belirtilmesi, hedef 
kitlelerin kararları üzerinde etkili olacaktır. Özellikle referans olarak nitelendirilen 
grupların beğenilerini ve onaylarını almış ürün yada hizmet olma imajının iletişim 
stratejileri ile yaratılması işletmeler açısından faydalı olacaktır. 

Araştırmanın dördüncü değişkeni olan faydacı tüketimin, ürün temelli yenilikçilik 
ile olan ilişkisi analiz edildiğinde, ürün temelli yenilikçilik ile faydacı tüketim arasında 
bir ilişki tespit edilmiş, ancak tespit edilen ilişki düzeyi bilimsel sınırlar içerisinde 
gerçekleşmediği için geçerli bir ilişki olarak yorumlanmamıştır. Araştırma kapsamında 
yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara göre, faydacı tüketim alışkanlığına sahip olan 
bireylerin, ürün temelli yenilikçiliğe karşı ilgilerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu 
kitleler, ürün temelli yenilikçiliğin etkisi ile satın alma eyleminde, yenilik onlar için 
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somut bir yarar barındırıyorsa bulunuyorlar. Dolayısı ile faydacı tüketim alışkanlığı 
yoğun olan tüketiciye ürün ve hizmetlerini sunmak isteyen işletmeler, ürünlerinin soyut 
özelliklerinden çok, somut fiziksel yararlarını hedef kitlelerine sunmalıdırlar. Özellikle 
ürün ve hizmet tanıtımları kapsamında oluşturulan iletişim mesajlarında bu somut 
faydaları tüketicilerine iletmelidirler. 

3.2. Sınırlılıklar ve Gelecek Araştırmalar 
Gerçekleştirilen bu çalışma, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okuyan 

öğrencileri kapsamaktadır. Araştırma, ürün temelli yenilikçiliği etkilediği düşünülen 
kişisel temelli yenilikçilik, sosyal kimlik fonksiyonu, hazcı tüketim ve faydacı tüketime 
yönelik tutum faktörleri ile sınırlı tutulmuştur. Bu bakımdan, elde edilen bulgular ve 
sonuçlar değerlendirildiğinde sadece bu unsurlar dikkate alınmıştır. Araştırmada rapor 
edilen bulguların küçük ölçekli bir örneklem grubu üzerinde yapılmış olması 
araştırmanın diğer bir kısıtlılığını ortaya koymaktadır. 

Gelecekte bu alanda yapılacak araştırmalarda, daha geniş bir kitleyi kapsayan 
çalışmaların gerçekleştirilmesi, daha net biçimde genellenebilir sonuçlar verebilir. 
Bunun yanı sıra, ürün temelli yenilikçilik, gelir ve eğitim seviyelerine göre 
farklılaşabilir. Gelecekte farklı eğitim ve gelir düzeyindeki kişilerle yapılacak 
çalışmalar, daha ayrıntılı ipuçları verebilecektir. 
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Introduction 
In the current market where severe competition, rapid technological changes and 

developments take place in a global platform, companies must adapt to the 
developments and changes to be able to continue their being, not to fall behind time and 
to increase their profits. Companies which know their customers well, satisfy their 
expectations, needs and present the best products and services which best fit their wants, 
will gain competitive advantage. As well as having a need for products and services, 
also detecting what this need really means to the consumers  are among important 
factors which generate consumers buying behaviour. The concept of “innovation” 
which is an important factor in consumers buying behaviour, is gradually increasing it’s 
importance. Companies aim at being innovative in their long term strategies, and being 
perceived like this by the consumers. Especially, perceived product based innovation by 
consumers is related with concepts as personal identity, social status, hedonic and 
utilitarian shopping. In this study, it is aimed to detect the interactions between; product 
based innovation, consumers personal innovation tendency, the meaning of purchase 
and consumption in means of identity, hedonic and utilitarian consumption behaviour. 
For this, a survey was applied to university students. The relations between the variables 
were defined by the analysis. In this concept, relations were detected between; product 
based innovation, hedonic and utilitarian consumption, social identity function of 
consumption and personal innovation tendencies.  

Methodology 
The relations hypothesized were tested with the data collected from students of 

Ege University Faculty of Communications, using judgemental sampling. The universe 
of the research was the bachelor students of Ege University Faculty of Communications. 
There were 1412 students in the academic year of 2011-2012. After the intelligibility of 
the research scale was confirmed, 450 questionnaires were handed in to the participants, 
by personal contact of the researchers. After eliminating the forms which were empty or 
incorrectly filled, 420 questionnaires were left for statistical evaluations. Following 
scales were used as the measures of this research; Goldsmith and Hofacker’s (1991) 
“product based innovation scale” used in the research of Aydın (2009:196), Grewal, et. 
al. (2000) “social identity function scale”, Babin, Darden and Griffin’s (1994) “hedonic 
and utilitarian shopping behaviour scales” used in the research of  Erkmen and Yüksel’ 
(2008: 687). By using these scales, a questionnaire with factor questions related to the 
subject of the research was developed and applied to a pilot group. In the results of the 
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pilot study, all the factor loadings turned out to be higher than the limit. Afterwards, the 
questionnaire with the likert scale was developed for the sample of the study. 

Managerial Effects, Discussions And Suggestions 
In this research, consumer’s product based innovation behaviour and purchase 

behaviour related to this have been analyzed. For this research, a structured research 
equation was built and hypothesis were tested. With the obtained data, the relations 
were detected between; consumer’s product based innovation behaviour, personal 
tendency for innovation, social identity values attached to consumption and purchase, 
hedonic and utilitarian shopping behaviour. In the data analysis of 420 participants 
answers, positive effects were detected especially between product based innovation 
behaviour and personal innovation tendencies. It may be said within the limitations of 
this research that, personal understanding of innovation has an important effect of the 
acceptance of product based innovation. Companies who want to do product based 
innovation, have to analyze the consumer tendencies about innovation and consider 
these while deciding on their innovations to be able to gurantee the acceptance of these 
innovations by the consumers.  

In this research, another factor’s relation detected with product based innovation is 
the effect of consumption and purchase behaviour in means of social identity. Product 
based innovation and social identity function was coded as the third hypothesis of the 
research and a high relation was detected between these two. According to the findings, 
16% of the product based innovation behaviour is being defined by consumers 
perceiving purchase behaviour as an element of social identity. Thereby, it may be said 
within the limitations of this research that,  companies which want their target audiences 
to accept innovation and create communication strategies for this, have to keep in mind 
that “consumers need to see consumption as a social identity issue”. Currently, while 
the economic development is increasing, also the consumption made with the aim of 
ensuring status in the social class and increasing prestige is increasing. Thus, the 
increase in the social stratification for an individual in a social class is being identified 
by consumption and purchase behaviour. Therefore, consumption and purchase 
behaviour are important symbols and indicators of social identity. According to the 
analysis of the research data, it is seen that most of the sample act emotinally while 
deciding on purchases. This tendency of the sample has an affect on resulting with 
hedonic consumption behaviour. According to the findings of the research, the majority 
of the sample, with the effects of different emotions and thoughts, purchase for reaching 
other objectives other than their physiological needs. Thereby, it may be said within the 
limitations of this research that the sample not only purchase for their physiological 
needs, but also for hedonic reasons. Another result about hedonic consumption 
behaviour is that, there were meaningful relations detected between hedonic 
consumption habits and social identity function. Thereby, it may be said that people 
with hedonic consumption habits, are also inclined to use this for their needs of shaping 
their social identities. 

According to the findings, individuals with hedonic consumption habits within the 
research sample, are doing these purchases mostly for having adventures during 
purhase, relaxing, getting ideas about products and services and socializing. Indicating 
in the promotions of products and services that consumers will live an adventure and at 
the same time will gain everybody’s like, will affect consumers decisions. Especially, it 
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will be helpfull for companies to create the image of their products and services being 
approved and liked by reference groups and people. There was also a relation detected 
between the fourth variable of the research utulitarian consumption and product based 
innovation. But, this relation was not reviewed as a valid relation while the level of the 
relation was not within scientific horizons. 

It was detected with the research that, individuals with utilatirian consumption 
habits, have a low interest on product based innovation. Therefore, companies which 
want to present products and services to consumers with utilatiran consumption habits, 
have to present their products concrete physical benefits more than their abstract 
benefits. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı şehir ve sayfiye otel işletmeleri işgörenlerinin mobbing 
algılamaları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. 
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanılmış ve Antalya ve 
İstanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerindeki toplam 426 işgörene 
uygulanmıştır. Verilerin analizi için bağımsız örneklemler için t testi, varyans (Anova), 
korelasyon analizleri ve z testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları; sayfiye otel 
işletmeleri işgörenlerinin mobbing algılamalarının şehir otelleri işgörenlerinden daha 
yüksek, öte taraftan şehir otelleri işgörenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin sayfiye 
otel işletmeleri işgörenlerinden daha yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. 
Gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda mobbing ile örgütsel bağlılık arasındaki 
ilişki negatif yönde belirlenmiştir. Diğer taraftan, korelasyon katsayılarının göreli olarak 
şehir otellerinde daha yüksek bulunmasıyla birlikte, iki korelasyon arasındaki farkın 
anlamlılığını test eden z testi sonucunda, mobbing ile örgütsel bağlılık ilişkisi şehir ve 
sayfiye otel işletmeleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
Anahtar kelimeler: Mobbing, örgütsel bağlılık, sayfiye ve şehir otel işgörenleri.  

Abstract 
The aim of this study was to determine the relationship between organizational 
commitment and perceptions of mobbing levels of city and resort hotel businesses' 
employees. Survey Technique was used as a method of data collection and it was 
applied on a total of 426 employees in five-star hotels in Antalya and Istanbul. For the 
analysis of data and for independent samples; T test, variance (ANOVA), correlation 
analyzes and z tests were used. According to the research results; mobbing perceptions 
of resort city hotels' employees were higher than city hotels' employees, on the other 
hand organizational commitment levels of city hotels' employees were higher than 
resort hotels' employees. As a result of correlation analysis; a negative relationship 
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between mobbing and organizational commitment was identified. On the other hand, 
correlation coefficients were found relatively higher in city hotels and according to z 
test, which tests the significance of the difference between the two correlation,  a 
significant difference between organizational commitment and mobbing were not found 
in terms of city and hotel businesses. 

Key words: Mobbing, organizational commitment, resort and city hotel employees. 

GİRİŞ 
İş yaşamı içerisinde olan bireyler açısından oldukça olumsuz etkileri içerisinde 

barındıran ve faaliyet alanı ne olursa olsun herhangi bir organizasyonun üzerinde 
durması gereken konuların başında gelen mobbing olgusu, bastırma, sindirme, yok 
sayma gibi uygulamalarla gündeme gelen ve örgütsel çatışma, verimsizlik ve 
motivasyon kaybı  gibi sorunlara yol açarak örgütün varlığını tehlikeye düşüren bir olgu 
olarak kabul edilmektedir (Tutar, 2004). Öte taraftan mobbing kavramının Türkçe 
karşılığı konusunda henüz bir netlik bulunmamakla birlikte konuyla ilgili Türkiye’de 
araştırma yapanlar (Yücetürk ve Öke, 2005; Tutar, 2004; Çobanoğlu, 2005; Tınaz, 
2006; Acar ve Dündar, 2008; Özler, Şahin ve Atalay, 2008)  Türkçe’de mobbing 
kavramını tek bir sözcükle ifade etmek yerine kavramı; “duygusal taciz”, “psikolojik 
terör”, “psikolojik şiddet”, “duygusal linç”, “psikolojik saldırı”, “işyerinde zorbalık”  ve 
“çalışanları işyerinde yıldırmaya yönelik tüm faaliyetler” şeklinde/anlamında 
kullanmaktadırlar. Türk Dil Kurumu’nca (2012) mobbing kelimesinin karşılığı; 
“bezdiri” olarak belirtilmekte ve söz konusu bu kavram; “iş yerlerinde, okullarda, vb. 
topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde 
engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme” şeklinde 
açıklanmaktadır. Bu çalışmada ise kavram tüm bunları içerecek şekilde, bu olgunun 
gerek tanımlanması, gerekse birey ve örgütlere etkisine yönelik önemli çalışmalarda 
bulunan ve ilgili literatürde ve iş ortamında bu olgunun üzerinde durulmasında önemli 
katkıları olan Leymann’ın  (1996) belirttiği ve önerdiği şekliyle; “mobbing” olarak 
kullanılmıştır. Nitekim konu ile ilgili İngiliz ve Avustralyalı araştırmacıların “bullying” 
terimini tercih etmesine rağmen, Leymann (1990; 1996), “bullying” ve “mobbing” 
terimlerinin psikolojik ve fiziksel yönleri itibariyle ayrıldığını belirtmiş ve bilinçli 
olarak “mobbing” terimini kullanmayı tercih etmiştir (Yücetürk, 2003). Bu doğrultuda, 
Leymann (1996), “bullying”in fiziksel saldırı, şiddet ve tehdidi çağrıştırdığını 
belirterek, işyerlerindeki zarar veren, yıkıcı eylemlerde fiziksel şiddete çok nadir 
rastlanılmasına karşın, okullarda aynı olgu fiziksel saldırganlık eylemlerine 
dönüşebildiğinin üzerinde durmuştur. Bu nedenle Leymann (1990;1996), “bullying” 
terimini okul örgütleri için, “mobbing” teriminin de işyerleri için kullanılmasını 
önermiştir (Yücetürk, 2003; Eser, 2009).  

Mobbing, örgüt içinde olumsuz bir havanın oluşmasına neden olan ve tüm bu 
olumsuzluklar (çatışma, örgüt ikliminin bozulması vb.) sonucunda ortaya çıkarak, 
örgütün sağlığını bozarak çalışanların performanslarını, iş doyumlarını ve örgütsel 
bağlılıklarını olumsuz yönde etkileyen önemli bir örgütsel sorundur (Leymann, 1996; 
Davenport, Distler ve Elliott, 2003; Tınaz, 2006; Acar ve Dündar, 2008; Çarıkçı ve 
Yavuz, 2009; Demir ve Çavuş, 2009). Bu husus,  konunun üretimin büyük 
çoğunluğunun insan emeğine dayandığı hizmet işletmeleri açısından ele alınmasını daha 
da önemli hale getirmektedir. Çünkü söz konusu işletmelerin, üretim faaliyetlerinde 
ağırlıklı olarak insan unsuru rol oynamaktadır. İnsanın üretimin merkezinde yer alması 
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ise, doğal olarak özellikle örgütte baş gösteren çeşitli olaylardan (taciz, şiddet vb.) 
etkilenme olasılığını artırmakta ve bu durum da çalışanların örgüte karşı geliştirdikleri 
tutumlarına yansıyabilmektedir. Bu noktada, mobbinge maruz kalma durumu da insan 
ilişkilerinin yoğun olarak ortaya çıktığı söz konusu bu tür örgütlerde daha da belirgin 
olarak ortaya çıkmaktadır (Avcı ve Kaya, 2010). Özellikle çalışanların ruhsal sağlığını 
bozacak davranışları ve örgüte karşı geliştirdiği tutumlarında önemli etken olan söz 
konusu olgunun ortadan kaldırılmasına yönelik yöntemlerin ve faaliyetlerin 
uygulanabilmesi için, mobbinge ilişkin mevcut sürecin ortaya konulmasına yönelik 
araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu çerçevede çalışmada, iş yaşamında mobbing ve 
çalışanların örgüte yönelik geliştirdikleri önemli bir tutum olan örgütsel bağlılık olgusu 
üzerinde durulmuş ve gerçekleştirilen uygulamalı bir çalışmayla bir hizmet işletmesi 
olan otel işletmeleri işgörenlerinin mobbinge maruz kalma düzeyleriyle örgütsel bağlılık 
düzeyleri arasındaki ilişki şehir ve sayfiye otel işletmeleri bazında araştırılmıştır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Genel anlamda mobbing, “birlikte yaşayan veya ortak yaşam alanında bulunan 

herhangi bir insan topluluğunda, bazı farklılıklarından ötürü içlerinden birisini, 
bilinçli/kasıtlı kurban olarak seçmeleriyle, giderek artan bir oranda onu beceriksiz, 
geçimsiz olarak algılamaya başlayıp itici davranışlarıyla bu kişiyi gerçekten de 
beceriksiz, geçimsiz, mutsuz, sorunlu bir insan haline getirmelerine giden bir süreci 
içerisinde bırakmalarıdır” (Dökmen, 2005:171; Tınaz, 2006:8). Avrupa Komisyonu 
tarafından bu olgu; “kişilerin işleri ile ilgili durumlarda taciz edildiği, tehdit edildiği ya 
da küçümsendiği, onların güvenliklerine, varoluşlarına ve sağlıklarına karşı açıkça 
meydan okunduğu olaylardır” (Yücetürk ve Öke, 2005) şeklinde tanımlanmakta olup, 
söz konusu bu durum da doğal olarak o kişinin psikolojik ve fiziksel anlamda ciddi 
olarak yıpranmasına yol açmaktadır. Bu doğrultuda iş yaşamında mobbing olgusu da 
çalışanların fiziksel ve psikolojik durumları üzerinde ciddi etkiler bırakan bir problem 
olarak ele alınmaktadır (Kudielka, 2004: 149; Bayrak, 2006: 25). Mobbingi bir “psiko-
terör” olarak tanımlayan Leymann (1990) mobbingin nedenlerini; düşünce ve inanç 
ayrılığından, kıskançlık ve cinsiyet ayrımına kadar her tür faktörü kapsadığını 
belirtmektedir. Buna ilave olarak Leymann (1990), işyerinde mobbing sürecini; 
tanımlama, anlaşmazlık, saldırganlık, kurumsal güç ve işine son verilmesi aşamaları 
kapsamında değerlendirmekte ve mobbinge ilişkin süreci, iletişime yönelik saldırılar, 
sosyal ilişkilere saldırı, itibara saldırı, yaşam ve iş kalitesine saldırı ve doğrudan sağlığı 
etkileyen saldırılar şeklinde beş boyutta ele almaktadır. Nitekim bu çalışmada da 
mobbing, belirtilen bu beş süreç içerisinde değerlendirilmiştir.  

İlgili literatürde mobbing’in nedenleri, mobbingin gerek kişi, gerekse örgüte 
etkilerine yönelik çeşitli araştırmalar mevcuttur. Örneğin; Vartia (1996), mobbingin 
nedenlerine yönelik araştırmasında; örgüt yapısı, işin özellikleri, liderlik tarzı, örgüt 
kültürü ve grup süreçleri gibi faktörlerin mobbing ile ilişkisi olduğuna dair bulgular elde 
etmiş ve mobbinge uğrayan mağdurlarda iş tatminsizliği, stres belirtileri, depresyon, 
stres gibi rahatsızlıkların oluştuğunu tespit etmiştir. Konuyla ilgili olarak Hoel ve 
Cooper (2000), işyerinde otokratik ve cezalandırıcı yönetim tarzlarının mobbinge neden 
olan faktörler olduğunun üzerinde durmuşlardır. Yazarların söz konusu bu 
çalışmalarında aynı zamanda pozitif ve katılımcı yönetim tarzlarında mobbingin 
oluşmayacağı görüşü ağırlıklı olarak savunulmaktadır. Archer (1999) ise, mobbing 
eylemlerinin daha çok aşırı hiyerarşik yapılı ve köklü kültüre ve geleneğe sahip 
örgütlerde (askeri, sağlık, polis örgütleri vb.) ortaya çıktığını belirtmektedir. Konuyla 
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ilgili çalışmalarda (Niedl, 1996; Hubert ve Veldhoven, 2001; Yücetürk ve Öke, 2005; 
Demirçivi, 2008) özellikle insan kaynağına yoğun ihtiyaç duyan hizmet sektörlerinin 
başında yer alan ulaşım, iletişim, otel, restoran, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki 
çalışanların mobbing ile yaşamak zorunda kaldıklarına vurgu yapılmaktadır (Avcı ve 
Kaya, 2010; Çalışkan ve Tepeci, 2008). Örneğin, Çalışkan (2005)’ın Türkiye’deki 
turizm işletmelerinde yaptığı çalışmada, çalışanların yüksek düzeyde mobbinge maruz 
kaldıkları ve mobbing ile iş tatmini ve işte kalma niyeti arasında negatif bir ilişkinin 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan çalışanların işe ve işletmeye karşı olumsuz 
tutumlarının, işe devamsızlık ve işgören devir hızını artırması gibi işletmeler için 
oldukça maliyetli sorunlara yol açması, işletmeleri çalışanların iş ve işletmeye karşı 
geliştirdikleri tutumları ölçmeye yönelik çalışmalara yönelten sebepler arasındadır 
(Porter, vd., 1974; Tütüncü ve Demir, 2002). Özellikle çalışanların işletmeye karşı olan 
duygu ve düşüncelerini olumlu hale getirmeye yönelik, diğer bir anlatımla örgütsel 
bağlılık düzeylerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, sektör türü ne 
olursa olsun, işletmelerin faaliyetlerinde bu çalışma sonuçlarından faydalanması 
noktasında önemli ölçüde veri kaynağı sağlayacaktır.  

Mowday, Steers ve Porter (1979) örgütsel bağlılığı; “çalışanların örgüt amaç ve 
değerlerine yüksek düzeyde inanması ve kabul etmesi, örgüt amaçları için yoğun gayret 
sarf etme isteği ve örgütte kalmak ve örgüt üyeliğini sürdürmek için duydukları güçlü 
bir arzu” şeklinde tanımlamaktadırlar. Tanımlardaki görüş ayrılıklarına rağmen, 
bağlılığın ya tutumsal ya da davranışsal bir temele dayandığı konusunda yazarlar ortak 
noktada buluşmaktadırlar (Mathieu ve Zajac, 1990; Çöl, 2004). Bu doğrultuda, örgütsel 
davranış alanında çalışan bilim adamları, daha çok tutumsal bağlılık üzerinde 
dururlarken, sosyal psikologlar, daha çok davranışsal bağlılık üzerinde 
yoğunlaşmışlardır (Mowday, Steers ve Porter, 1982; Boylu, Pelit ve Güçer, 2007). 
Tutumsal bağlılık, genellikle kişinin örgütle bütünleşmesinin ve örgüt katılımının gücü 
olarak (Porter, vd., 1974), davranışsal bağlılık ise daha çok kişinin geçmişteki 
davranışları nedeniyle örgüte bağlı kalma süresini ilgilendiren bir kavram olarak ele 
alınmaktadır (Mowday, Steers ve Porter, 1982; Meyer ve Allen, 1997; Boylu, Pelit ve 
Güçer, 2007). Örgütsel bağlılığı yüksek veya düşük işgörenin özellikleri, işletmenin 
başarısı için önemli bir yol gösterici niteliğindedir (Tekin, 2002: 73). Bu nedenle her 
sektör ve her örgüt için çalışanlarının örgüte bağlı olması çok önemlidir (Kılıç ve 
Öztürk, 2010). Öte yandan, turizm endüstrisi içerisinde önemli bir yere sahip olan otel 
işletmeleri emek yoğun yapıya sahip olmaları doğrultusunda, çalıştığı örgüte bağlı 
işgören istihdam etme konusunda büyük zorluklar ile karşı karşıya kalmaktadır. Otel 
işletmelerinde personel devir oranının yüksek olması (Birdir, 2000; Zengin ve Şen, 
2007), çalışanların örgütsel bağlılıklarını arttırma konusunda büyük çaba gösterilmesini 
gerektirmektedir. Çünkü işgören ile istihdam edildiği işletme arasındaki bağlantı 
üzerine odaklanan örgütsel bağlılığın yüksek olması sonucunda, örgütteki personel 
devri azalmakta, verimlilik, kişilerin iş tatmini, performansları ve kendilerine olan 
güvenleri artmaktadır (Yalçın ve İplik, 2005: 409). Otel işletmelerinde istihdam 
edilecek işgörenlerin niteliği örgüt açısından ve müşteri tatmininin sağlanması açısından 
da önemlidir. Örgüt hakkında işgörenlerin olumlu düşünmesi, örgüte bağlılığın 
artmasına neden olarak kişinin örgütü benimsemesi gibi algılamalarına neden 
olacağından müşterilere de olumlu yansıyabilecektir (Özdipçiner ve Kalınkara, 2005: 
91). Nitekim Bowen ve Schneider (1999) örgütsel bağlılık ile müşteri tatmini arasında 
pozitif bir ilişki olduğunu belirtmektedir. 
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Turizm sektörünün taşıdığı çeşitli özellikler nedeniyle işgören devir hızı genelde 
diğer işletme türlerine oranla daha yüksektir (Türker, 1998; Birdir, 2000; Yalçın ve 
İplik, 2005; Zengin ve Şen, 2007). Bu nedenle turizm sektöründe işgören devir hızını 
düşürmek ve dolayısıyla kalifiye işgörenleri örgütte tutmak, diğer bir anlatımla örgütsel 
bağlılık düzeylerini yükseltmek, turizm işletmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. 
Nitekim örgütsel bağlılığa ilişkin turizm alanında yapılan araştırmalar (Sökmen, 2000; 
Yalçın ve İplik, 2005; Güçlü, 2006; Kılıç ve Öztürk, 2010), örgütsel bağlılık konusunun 
turizm sektöründeki işletmeler açısından önemini ortaya koymaktadır. La Lopa (1997) 
konuyla ilgili olarak gerçekleştirmiş olduğu çalışmada, çalışanların örgütsel bağlılıkları 
ile müşteri ile iyi ilişkiler kurma arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu belirtmiştir. 
Güçlü (2006) Ege Bölgesi’nde bulunan beş yıldızlı sayfiye otellerindeki işgörenler 
üzerinde yürüttüğü araştırmasında, örgütsel bağlılığı yapısal olarak etkileyen faktörler 
(bireysel özellikler, örgütsel nitelikler ve yönetsel nitelikler) ile örgütsel bağlılık 
arasındaki ilişkiyi inceleyerek konunun önemini ortaya koymuştur. Hizmet sektöründe 
ve özellikle bu sektör içerisinde yer alan otel işletmelerinde işgören tutumları, diğer 
sektörlere göre daha fazla önem taşımaktadır. Nitekim otel işletmelerinin başarısı büyük 
ölçüde insan gücünün etkinliğine dayanmaktadır. İşten sağlanan tatmin ile birlikte 
verimliliğin artması ve işgörenlerin örgüte karşı olumlu tutum geliştirmeleri insanları 
(müşteri) memnun etmeye yönelik işlerde çok önemli bir yer tutmaktadır (Pelit, 2008). 
Bu çerçevede, yüz yüze ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı ve işgören devir hızının 
yüksek olduğu otel işletmelerinde işgörenin eğitimi, geliştirilmesi ve iş tatmininin 
sağlanması daha da önem kazanmaktadır. Çünkü iş tatmininin yüksek olması, işgörenin 
daha verimli çalışmasına dolayısıyla örgütüne bağlı kalmasına neden olmaktadır 
(Kantarcı, 1997; Tarlan ve Tütüncü, 2002; Yalçın ve İplik, 2005; Pelit, 2008).  

ARAŞTIRMANIN AMACI ve HİPOTEZLERİ 
Çalışma konusunu oluşturan ve çalışanların iş ve işletmeye karşı geliştirilen 

duygularında önemli bir yeri olan mobbingin, çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerine 
etki derecesine yönelik igili alan yazında yapılan çalışmalarda (Grusky, 1996; Vartia, 
1996; Namie ve Namie, 2000; Einarsen, Raknes ve Matthiesen, 1994; Zapf, Knorz ve 
Kulla, 1996; Çekmecelioğlu, 2005; Özler, Şahin ve Atalay, 2008; Demirgil, 2008; 
Tengilimoğlu, Akdemir ve Dziegielewski, 2010; Yüksel ve Tunçsiper, 2011), 
mobbingin çalışanların işletmeye olan tutumlarını olumsuz etkilediği ve bu doğrultuda 
da örgüte bağlılıklarının azalmasına neden olduğu vurgulanmaktadır. Bunun sonucunda 
da çalışanların iş tatminleri ve örgütsel bağlılıkları azalmakta ve işten ayrılma niyeti 
oluşmaktadır. İlgili alan yazında mobingle örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye yönelik 
gerçekleştirilen çalışma sonuçları, söz konusu iki kavram arasındaki ilişkinin genelde 
negatif yönlü olduğu yönünde bulgular sunmaktadır. Genellikle işletmelerde mobbing 
davranışlarına maruz kalan çalışanların örgütsel bağlılığının zayıfladığı görülmektedir 
(Mercan, 2007; Demirgil, 2008; Yılmaz, Özler ve Mercan, 2008; Özler, Şahin ve 
Atalay, 2008; Yüksel ve Tunçsiper, 2011). Diğer taraftan, faaliyetlerinin büyük bir 
kısmının insan emeğine dayandığı işletme türlerinden olan otel işletmelerindeki mevcut 
durumun ortaya konulmasına yönelik araştırma eksikliği dikkat çekmektedir. Bu 
doğrultuda, emek yoğun bir özellik taşıyan otel işletmelerinde çalışanların işe ve 
işletmeye karşı beslediği düşünce ve tutumların, örgüte bağlılık konusunda önemli bir 
etkiye sahip olduğu düşünüldüğünde, sektördeki mevcut durumun ortaya konulması 
gerek ilgili literatüre, gerekse konuyla ilgili önlemlerin alınması noktasında işletme 
yöneticilerine katkı sağlayacaktır. Öte taraftan, genelde faaliyetleri yılın belirli 
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dönemlerinde yoğunlaşan ve sadece bu zaman aralığında (Mayıs-Eylül) açık bulunan 
sayfiye (resort/kıyı) otelleri ve yılın tamamında açık olan şehir otel işletmeleri açısından 
da gerek işlerin yoğunluğunun, gerekse hiyerarşinin farklılaşmasından dolayı, bağlılık 
ve mobbing algılamalarının farklılaşması gündeme gelebilecektir. Nitekim sayfiye ve 
şehir otelleri, sundukları hizmet, müşteri profilleri ve konaklama amacı ve bu 
doğrultuda çalışanların nitelikleri, işletme tasarımları vb. gibi özellikleri nedeniyle 
birbirinden farklılıklar gösterebilmektedir. Sayfiye ve şehir otelleri çalışanlarının gerek 
çalışma koşullarının, gerekse yukarıda belirtilen nedenlerle, işletmelerdeki mevcut 
olayları algılama biçimlerindeki söz konusu farklılıkların tespitine yönelik araştırmalar 
da ilgili işletmelere ve literatüre katkı sağlayacaktır. Nitekim gerçekleştirilen literatür 
taramasında özellikle iki farklı işleyişe sahip otel işletmeleri açısından gerek 
işgörenlerin mobbing algılamaları ve örgütsel bağlılık düzeylerine, gerekse iki olgu 
arasındaki ilişkinin karşılaştırılmasına yönelik bir çalışmaya rastlanmamış olup, bu 
alandaki çalışmalar genelde belirli bölgelerde ve tek taraflı olarak gerçekleştirilmiştir. 
Bu husus, özellikle gerek örgütsel bağlılık, gerekse mobbinge ilişkin mevcut durumun 
söz konusu otel türleri bakımından da karşılaştırılması ihtiyacını ve bu doğrultuda 
araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuş ve araştırma hipotezleri şu şekilde 
geliştirilmiştir:  
H1: Şehir ve sayfiye otel işletmeleri işgörenlerinin mobbing algıları arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 
H2: Şehir ve sayfiye otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
H3: Şehir ve sayfiye otel işletmeleri açısından işgörenlerin mobbing algıları ile 

örgütsel bağlılık düzeyleri arasında ters yönlü (negatif) anlamlı bir ilişki 
vardır. (mobbingin örgütsel bağlılık üzerinde olumsuz etkisi vardır). 

YÖNTEM 
Verilerin Toplanması 
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket, 

mobbing ve örgütsel bağlılık olmak üzere iki ölçeği kapsamakta olup, çalışanların 
mobbinge maruz kalma düzeylerini belirlemek için Leymann (1990;1996)’ın mobbing 
ölçeği kullanılmıştır. Leymann ölçekte, mobbing davranışlarını 5 grup-boyut (kendini 
gösterme ve iletişim oluşumuna saldırılar,  sosyal ilişkilere saldırılar, kişinin itibarına 
saldırılar, kişinin yaşam kalitesine ve meslek durumuna saldırılar ve kişinin sağlığına 
doğrudan saldırılar) altında toplamış olup, ilgili ölçek toplam 45 ifadeyi/yargıyı 
içermektedir. Mobbing ölçeğindeki her bir davranış 5’li Likert tipi derecelendirmeye 
(1:asla; 5:her zaman) tabi tutulmuştur. Anketin üçüncü bölümünde çalışanların örgütsel 
bağlılık düzeylerini ölçmek amacıyla ise, Mowday, Steers ve Porter (1979)’in 
geliştirdiği örgütsel bağlılık ölçeğinden yararlanılarak 20 ifadeden oluşturulan ölçekten 
faydalanılmış ve ölçekteki ifadeler için 5’li Likert tipi derecelendirme (1:kesinlikle 
katılmıyorum; 5:kesinlikle katılıyorum) kullanılmıştır.  

Evren ve Örneklem 
Şehir ve sayfiye beş yıldızlı otel işletmeleri işgörenleri bu araştırmanın evrenini 

oluşturmaktadır. Araştırmada zaman, maliyet ve mesafe gibi kısıtlardan dolayı 
örneklem alınma yoluna gidilmiş ve öncelikle tabakalı örnekleme yöntemi ile beş 
yıldızlı otel işletmeleri konumlarına (şehir oteli ve sayfiye oteli) göre tabakalanmış ve 
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daha sonra her bir tabakayı temsilen küme örnekleme yöntemi ile oteller seçilmiştir. Bu 
doğrultuda maliyet, zaman ve ulaşılabilirlik faktörleri dikkate alınarak, Türkiye’deki 
kıyı otellerini temsilen Antalya ili Kemer bölgesinden beş ve şehir otellerini temsilen 
ise İstanbul’dan beş otel olmak üzere toplam 10 otel küme olarak belirlenmiş ve her bir 
otel işletmesinde çalışan işgörenlere uygulanmak üzere 50’şer adet anket (toplamda 500 
anket) bırakılmıştır. Anketlerden 430’u tanesi geri dönmüş olup çeşitli nedenlerle 
(eksik, hatalı doldurma vb.) toplam 426 (İstanbul:180, Kemer:246)  anket 
değerlendirmeye alınmıştır.  

Verilerin Analizi 
Çalışmada elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiş olup, 

güvenirlik analizi için Cronbach’s Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Mobbing ölçeğinin 
her bir faktörün güvenirlik katsayılarını ifade eden Cronbach’s Alpha değerlerinin 
0.70’in üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel Bağlılık ölçeğine ilişkin Cronbach’s 
Alpha değerleri ise 0.912 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada işgörenlerin genel olarak 
mobbinge maruz kalma düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeylerinin aritmetik 
ortalamaları verilerek yorumlanmıştır. Bununla birlikte şehir ve sayfiye otel 
işletmelerinin mobbing algılamaları ile örgütsel bağlılık düzeylerinin 
karşılaştırılmasında t-testi kullanılmıştır. Diğer taraftan mobbing ve örgütsel bağlılık 
arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere korelasyon analizi uygulanmış ve mobbing ile 
örgütsel bağlılık arasındaki korelasyon katsayıları şehir ve sayfiye otelleri için ayrı ayrı 
hesaplanmış olup bağımsız (ilişkisiz) iki örneklemden (şehir-sayfiye) elde edilen 
korelasyon katsayıları arasındaki farkın önemliliği testinde, 
z= )3/1)3/(1/ 21  nnz formülü kullanılmıştır. Burada z, Pearson r’sinin Fisher 
zr’sine dönüşüm tablosundan r1 ve r2 korelasyon katsayılarına karşılık gelen zr1ve zr2 
değerleri arasındaki fark (z=zr1-zr2) olup, n1 ve n2 örneklem sayılarıdır (Dunn ve 
Clarck 1969). Formülden elde edilen z değerinin mutlak değeri 0.05 düzeyindeki 
önemlilik için 1.96 kritik z değeri ile karşılaştırılmıştır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA  
Bu araştırmaya katılan toplam 426 işgörenin %63.6’sı (n=271) erkek, %36,4’ü 

(n=155) kadın olup, %17,8’i ilköğretim, %56,1’i orta öğretim ve %26,1’i üniversite 
mezunudur. İşgörenlerin %’57,7’si (n=246) sayfiye ve %42,3’ü (n=180) şehir 
otellerinde çalışmaktadırlar. Tablo 1’de ankete katılan işgörenlerin mobbing 
algılamaları ile örgütsel bağlılık düzeylerine ilişkin aritmetik ortalamalar verilmiştir.  

Tablo1: İşgörenlerin Mobbing Algılamaları ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerine 
İlişkin Betimsel İstatistikler 

                Değişkenler n   s.s. 
Kendini gösterme ve iletişim oluşumuna yönelik 
saldırılar 426 1,427 0,5401 

Sosyal ilişkilere saldırılar 426 1,293 0,5210 

Kişinin itibarına saldırılar 426 1,201 0,4103 
Kişinin yaşam kalitesine ve meslek durumuna 
saldırılar 426 1,220 0,4783 

Mobbing 
Boyutları 

Kişinin sağlığına doğrudan saldırılar 426 1,132 0,4391 

Genel Mobbing 426 1,255 0,4051 

Örgütsel Bağlılık 426 3,918 0,7908 
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İşgörenlerin genel örgütsel bağlılık düzeyine ilişkin aritmetik ortalama değer ise 
işgörenlerin mobbing algılamalarının tersine, orta değer olan üçün üzerinde 
gerçekleşmiştir (=3,918). Diğer bir ifade ile işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeyi 
yüksek sayılabilecek bir değerde gerçekleşmiştir ki, bu durum özellikle ilgili literatürde 
mobbing ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin negatif yönde olduğuna yönelik 
araştırma sonuçlarıyla da örtüşmektedir. Öte yandan, konuyla ilgili otel çalışanları 
üzerinde gerçekleştirilen araştırmalarda farklı sonuçlara rastlamak mümkündür. 
Örneğin,  Gümüş ve Hamarat (2006)’ın yapmış olduğu çalışmada yüksek düzeyde 
örgütsel bağlılıktan söz etmek mümkünken, Güçlü (2006) tarafından otel işletmeleri 
çalışanları üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, genel olarak düşük bir örgütsel bağlılık 
gözlenmiştir. Bu doğrultuda çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini inceleyen pek çok 
araştırmanın farklı sonuçları içerdiğini belirtmek mümkündür ki, bu durum bağlılıkla 
birçok faktörün (çalışma koşulları, kişisel özellikler, işletme konumu vb.) ilişkili 
olmasından da kaynaklanabilmektedir.  

Tablo 2’de işgörenlerin mobbing algılamaları ve örgütsel bağlılık düzeylerinin 
otel işletmelerinin konumları (şehir/sayfiye) itibari ile karşılaştırılmasına ilişkin 
gerçekleştirilen t-testi sonuçları yer almaktadır. Tablo 2’deki sonuçlara göre, gerek 
mobbing ve boyutları gerekse örgütsel bağlılık düzeyleri işgörenlerin çalıştıkları otelin 
bulunduğu konuma göre (şehir ve sayfiye) anlamlı farklılıklar göstermektedir (p<0,05). 
Söz konusu bu sonuçlar, araştırmanın birinci ve ikinci hipotezleri olarak geliştirilen,  
“şehir ve sayfiye otel işletmeleri işgörenlerinin mobbing algıları arasında anlamlı bir 
farklılık vardır” ve “şehir ve sayfiye otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel bağlılık 
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır” hipotezlerini destekleyici kanıtlar ortaya 
koymaktadır. 

Tablo2: Sayfiye ve Şehir Otel İşgörenlerinin Mobbing Algılamaları ve Örgütsel 
Bağlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması 

                   Değişkenler Konum n   s.s. p 
Sayfiye 246 1,498 0,582 Kendini gösterme ve iletişim 

oluşumuna yönelik saldırılar Şehir 180 1,330 0,459 0,001** 

Sayfiye 246 1,340 0,575 Sosyal ilişkilere saldırılar Şehir 180 1,228 0,429 0,029* 

Sayfiye 246 1,239 0,481 Kişinin itibarına saldırılar 
Şehir 180 1,150 0,278 

0,028* 

Sayfiye 246 1,274 0,582 Kişinin yaşam kalitesine ve 
meslek durumuna saldırılar Şehir 180 1,146 0,264 0,006** 

Sayfiye 246 1,167 0,549 

Mobbing 
Boyutları 

Kişinin sağlığına doğrudan 
saldırılar Şehir 180 1,084 0,200 

0,044* 

Sayfiye 246 1,304 0,476 Genel Mobbing Şehir 180 1,188 0,267 0,003** 

Sayfiye 246 3,788 0,813 Örgütsel Bağlılık Şehir 180 4,098 0,744 0,000** 

           *P<0.05         **P<0.01      

Tablo 2’de verilen aritmetik ortalamalar, gerek genel, gerekse mobbingin tüm 
boyutlarında sayfiye otel işletmeleri işgörenlerinin algılamalarının, şehir otellerinden 
daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bu husus özellikle yılın yalnızca belli bir 
bölümü için açık/faaliyette olan sayfiye otellerinin, açık olduklarında da oldukça fazla iş 
yükünü ve karmaşık-düzensiz ilişkilerden kaynaklanan problemleri (iletişim sorunu, 
çatışma, mesai vb.) gündeme getirmekten kaynaklanan bir baskı hissinden 
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kaynaklanıyor olabilmektedir. Bu durum, fazla yıpranmayı da beraberinde 
getireceğinden, kişinin örgütte mobbing algılamasına olumsuz yansıyabilecektir.  

Diğer taraftan, şehir otelleri işgörenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri sayfiye 
otellerinden daha fazladır. Özellikle turizm sektörünün taşıdığı çeşitli özellikler 
nedeniyle işgören devir hızının yüksek olmasıyla (Türker, 1998; Birdir, 2000; Zengin ve 
Şen, 2007) araştırmadan çıkan bu sonucu bağdaştırmak mümkündür ki, şehir otellerinde 
çalışan işgörenlerin, genellikle tam zamanlı/kadrolu çalıştıklarından dolayı, herhangi bir 
sıkıntıyla karşılaşamadıkça ve işlerini sürdürme açısından bir problem görmedikçe 
gelecekte de bu işletmede çalışmaya devam etmenin mümkün olduğunu (iş 
kaybetmeme) düşünmeleri, onları örgütlerine karşı daha bağlı hale getiren sebeplerden 
olabilir. Özellikle gelecekte de bu işletmede çalışmaya dair işletmelerinde planlar 
yapma ihtimali bile işgörenlerin örgütleri için daha olumlu bir tutum beslemelerine 
sebep olabilecektir. Buna ilave olarak, özellikle şehir otellerinin yılın tamamı itibari ile 
faaliyette bulunduklarından çalışma şart ve olanaklarını da çağdaş ve bu doğrultuda 
sürdürülebilir bir yönetim anlayışına dayandırma ihtimalleri de yüksektir. Nitekim bu 
husus da işgörenlerin örgütlerine karşı geliştirdikleri tutuma olumlu yansıyacak 
etkenlerden olacaktır. Öte yandan sayfiye otellerinde çalışan işgörenlerin genel olarak 
mevsimlik/sezonluk çalıştığı için “nasıl olsa sezon bitince gideceğim” düşüncesi ile 
işletmedeki olaylar ve politikalarla pek ilgilenmemeleri  (Pelit ve Ayduğan, 2011) 
ihtimalinin yanı sıra, sezonluk olarak çalışan otellerde özellikle çalışma şartlarının 
mevsimden kaynaklanan yoğunluktan dolayı ağır olması da işgörenin işletmeye karşı 
tutumuna olumsuz olarak yansıyabilecektir.  

Tablo 3’de mobbing ve örgütsel bağlılık ilişkisine yönelik gerek genel gerekse 
şehir ve sayfiye otel işletmeleri bakımından karşılaştırmaya yönelik gerçekleştirilen 
korelasyon analizi ve z testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo3: Mobbing ve Örgütsel Bağlılık İlişkisine Yönelik Korelâsyon Analizi ve z 
Testi Sonuçları 

Örgütsel Bağlılık Mobbing ve Boyutları Genel Sayfiye Şehir z 
r -0,704 -0,684 -0,712 Kendini gösterme ve iletişim oluşumuna yönelik 

saldırılar p 0,000* 0,000* 0,000* 0,587 

r -0,623 -0,607 -0,641 Sosyal ilişkilere saldırılar p 0,000* 0,000* 0,000* 0,526 

r -0,636 -0,621 -0,656 Kişinin itibarına saldırılar p 0,000* 0,000* 0,000* 0,597 

r -0,607 -0,587 -0,619 Kişinin yaşam kalitesine ve meslek durumuna 
saldırılar p 0,000* 0,000* 0,000* 0,496 

r -0,540 -0,521 -0,551 Kişinin sağlığına doğrudan saldırılar p 0,000* 0,000* 0,000* 0,425 

r -0,765 -0,734 -0,787 MOBBING p 0,000* 0,000* 0,000* 1,255 

            *p<0,05 
Tablo 3’deki sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, işgörenlerin mobbing 

algılamaları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında negatif yönde bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir. Söz konusu bu ilişki hem tüm otel işletmeleri (şehir, sayfiye) hem de ayrı 
ayrı olarak şehir ve sayfiye otel işgörenleri için gerçekleşmiştir. Buna göre, işgörenlerin 
maruz kaldığı mobbing düzeyi arttıkça, örgütsel bağlılık düzeylerinde azalma 
olmaktadır. Öte yandan Tablo 3’deki korelasyon katsayıları incelendiğinde mobbing ile 
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örgütsel bağlılık arasında gerek tüm oteller (r=-0,765), gerekse sayfiye (r=-0,734) ve 
şehir (r=-0,787) otellerinde negatif ve kuvvetli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Buna 
ilave olarak, örgütsel bağlılık ile en yüksek düzeyde ilişkili bulunan mobbing 
boyutunun gerek tüm otel işletmeleri (r=-0,704) gerekse sayfiye (r=-0,684) ve şehir (r=-
0,712) otelleri bazında “kendini gösterme ve iletişim oluşumuna yönelik saldırılar” 
boyutu olduğu; en düşük düzeyde ilişkili bulunan mobbing boyutunun ise tüm gruplarda 
“kişinin sağlığına doğrudan saldırılar”  boyutu olduğu tespit edilmiştir. Korelasyon 
analizinden elde edilen sonuçlar, “Şehir ve sayfiye otel işletmeleri açısından 
işgörenlerin mobbing algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında ters yönlü 
(negatif) anlamlı bir ilişki vardır. (mobbingin örgütsel bağlılık üzerinde olumsuz etkisi 
vardır)” şeklinde geliştirilen üçüncü hipotezin desteklendiğini ortaya koymuştur. 
Nitekim konuyla ilgili çalışmalar incelendiğinde (Özler, Şahin ve Atalay, 2008; Namie 
ve Namie, 2000; Tengilimoglu, Akdemir ve Dziegielewski, 2010), benzer sonuçlara 
(mobbingin örgütsel bağlılığı zayıflattığına yönelik bulgulara) rastlamak mümkün 
olmakla birlikte, değişik sektörlerde gerçekleştirilen çalışmalarda mobbing ile örgütsel 
bağlılık arasında farklı sonuçlara rastlamak da mümkündür. Örneğin; Tengilimoğlu, 
Akdemir ve Dziegielewski (2010)’un yapmış oldukları çalışmada, çalışanların mobbing 
algılamalarıyla genel örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. 
Yüksel ve Tunçsiper (2011)’in, Allen ve Meyer (1990)’in geliştirmiş olduğu üç boyutlu  
(duygusal, normatif ve devam) örgütsel bağlılık ölçeği kullanarak gerçekleştirmiş 
oldukları bir çalışmada ise mobbing ile duygusal bağlılık arasında negatif düzeyde bir 
ilişki belirlenmiş, normatif ve devam bağlılığıyla ise herhangi bir ilişki 
belirlenmemiştir.  

Tablo 3’deki korelasyon katsayıları sayfiye ve şehir otelleri açısından 
değerlendirildiğinde mobbing ile bağlılık arasındaki korelasyon katsayılarının göreli 
olarak şehir otellerinde daha yüksek bulunmasıyla birlikte iki korelasyon arasındaki 
farkın anlamlılığını test eden z testi sonucunda, korelasyonlar arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır (z<1,96). Diğer bir ifadeyle korelasyon katsayıları şehir ve 
sayfiye otelleri için birbirine yakın bulunmuştur.  

Hizmet sektöründe insan kaynağının büyük bir öneme sahip olması, bu tür 
işletmelerde çalışanların çalışma şartlarıyla ilgili araştırmaların ve bu doğrultuda 
sonuçlarının dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınmasının önemini daha da 
artırmaktadır. Bu kapsamda bir hizmet işletme türü olan otel işletmeleri işgörenleri 
üzerinde yürütülen bu çalışma sonuçlarına da yansıdığı üzere, çalışanların örgüte 
bağlılık düzeylerini olumsuz etkileyen ve konuyla ilgili gerçekleştirilen birçok 
çalışmada üzerinde durulan diğer konularla (tükenmişlik, çalışma şartları, yoğun iş 
yükü, baskıcı bir yönetim politikasının izlenmesi vb) birlikte, çalışanlarda olumsuz 
duyguları ve etkileri ortaya çıkaran mobbing konusunda, işletme yöneticilerinin daha 
duyarlı olmaları gerekmektedir. Özellikle konuyla ilgili mevcut yasal düzenlemelerin 
hukuk sisteminde yer almaya başlaması, işletmelerde mobbinge maruz kalanların 
haklarını aramalarına ilişkin önemli bir dayanağı oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 
çalışanlar bilinçli olarak haklarının takipçisi olmalı ve mobbinge maruz kaldıklarını 
hissettiklerinde gerekli girişimlerde bulunmalıdırlar.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 
Çalışma yaşamında mobbing, gerek bireysel olarak çalışana, gerekse örgüte 

yönelik olarak olumsuz etkileri itibari ile işletmelerin üzerinde durmaları gereken 
önemli bir konudur. Söz konusu bu sorunun özellikle işletmelerde çalışan insan 
kaynağına olumsuz etkilerinin, kişinin işini bırakmasının ötesinde de sağlık sorunlarına 
da yol açabileceği vurgulanan bir durumdur. Konunun otel işletmeleri açısından daha da 
önemli olması, söz konusu işletmelerin ağırlıklı olarak hizmet üretmesi ve hizmet 
üretimi ve sunumunda da kalifiye insan kaynağına duyulan gereksinimin öneminin 
azalmamasıdır. Bu bakımdan konuyla ilgili mevcut durumun araştırılması ve sonuçların 
işletme yöneticilerine yapılacaklara ilişkin yol göstermesi bakımından önemli ölçüde 
veri kaynağı sağlaması bakımından önemlidir. Öte yandan bu olgunun işletmelerde 
mevcut olması, çalışanın, işine ve örgüte yönelik geliştireceği tutumlara (iş doyumu, 
örgütsel bağlılık, özdeşleşme, vatandaşlık vb) da olumsuz yansıyacaktır. Bu kapsamda 
mobbingin, çalışanların örgüte yönelik geliştirecekleri önemli bir tutum olan örgütsel 
bağlılık düzeyleriyle ilişkisinin şehir ve sayfiye otel işletmeleri işgörenleri bazında 
karşılaştırmalı olarak araştırıldığı bu çalışmada, işgörenlerin mobbinge maruz kalma 
düzeyleri arttıkça tam tersi yönde örgütsel bağlılık düzeyleri azalmaktadır.  Söz konusu 
bu durum şehir ve sayfiye otel işletmeleri açısından aynı sonucu vermekle birlikte, 
gerek genel, gerekse mobbingin tüm boyutlarında, sayfiye otel işletmeleri işgörenlerinin 
mobbing algılamaları şehir otellerinden daha yüksektir. Diğer taraftan, şehir otelleri 
işgörenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri, sayfiye otellerinden daha fazladır ki, bu 
durum, mobbingle örgütsel bağlılık arasındaki negatif yönlü ilişkiyi destekleyici bir 
sonuçtur.  

Şehir ve sayfiye otelleri işgörenleri üzerinde yürütülen bu çalışmadaki, 
“mobbingin örgütsel bağlılık üzerindeki olumsuz yöndeki etkisi” sonucu; işgörenlerin 
gerek yaptıkları işe gerekse örgütlerine karşı olumsuz bir tutum sergilemesine neden 
olacak ve bu da işletme için telafisi güç zararlara yol açacaktır. Öte yandan, mobbinge 
maruz kalma olasılıklarının daha çok insan ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı, emek 
yoğun işletmelerde ortaya çıkması ve bu doğrultuda bu işletme yöneticilerinin örgüt 
ortamında sağlayacakları olumlu bir atmosferle mobbinge maruz kalma durumuna 
meydan vermemesi, çalışanların gerek kişisel başarı gerekse örgütlerine karşı 
besleyecekleri tutuma olumlu yönde katkıda bulunacaktır.  

Bir hizmet işletmesi türü olan otel işletmeleri için de bu husus en önemli konular 
arasındadır ve otel işletmelerindeki insan kaynağının yönetim biçimi, işletmenin 
başarısını ve verimliliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu husus; işletmelerde insan 
kaynakları departmanı yöneticilerine; insan kaynakları yönetiminin işlevlerinin 
uygulanması esnasında belirli ilkelere göre hareket edilmesi sorumluluğundan hareketle, 
bu olgunun işletmede mevcudiyetine/izlenmesine ve giderilmesine yönelik faaliyetlerde 
bulunma sorumluluğunu da yüklemektedir. Kaldı ki, insan kaynakları yönetiminin en 
önemli ilkelerinden olan, “ayrımcılığa yer verilmemesi” ve “çalışma haklarına saygı” 
ilkeleri bu sorumluluğu fazlasıyla bu departmanın izlemesini ve gerektiği yerde ilgili 
birimlere iletilmesini ve gereğinin yapılmasına (ilgili taraflarla görüşülmesi, sorunun 
belirlenmesi, yasal sürecinin işletilmesi vb.) ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesini 
gerektirmektedir. Çünkü her ne kadar ülkelerin ekonomik koşullarına bağlı olarak, işini 
kaybetme riskini göze almayarak, işletmede mobbinge direnilmeye çalışılsa ya da 
yokmuş gibi davranılsa da, uzun vadede bu durum kişinin ruhsal sağlığını bozacak 
düzeyde sonuçları da beraberinde getirecektir. Hali hazırda konuyla ilgili 
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gerçekleştirilen ve çalışma içerisinde de sunulan araştırmalarda bu husus 
vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda ilgili işletmelerdeki her birimin yöneticisi bu konuda 
oldukça duyarlı olmalı, öte taraftan insan kaynakları departmanları ve yöneticileri ise bu 
duyarlılıkların sürekli olarak takipçisi olarak onlara yol gösterici mahiyette 
sorumluluklar üstlenmelidirler. Özellikle konuyla ilgili ileriki zamanlarda yapılacak 
araştırmalarda, iş yaşamında mobbingin kim (yönetici, iş arkadaşları vb.) tarafından 
yapıldığının ayrıntılı olarak tespit edilmesi ve bu süreçte işletme insan kaynakları 
yöneticilerinin de konunun takipçisi olup olmadığı ve konuya yönelik hangi 
önlem/önlemlerin alındığı noktasındaki detaylı araştırmaların yapılması, iş yaşamında 
önemli bir sorun olan mobbing olgusunun ortadan kaldırılmasına yönelik önemli ölçüde 
atılacak adımlardan olacaktır.  
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Mobbing is a phenomenon which contains negative effects for individuals in the 

business life and it is one of the issues that businesses (regardless of their area of 
activity) should consider, also it comes up with applications like repression, 
intimidation, ignoring and it is considered as a phenomenon that endanger the existence 
of a businesses by causing problems such as organizational conflict, inefficiency and 
loss of motivation (Tutar, 2004). On the other hand, the literature about the effect of 
mobbing (which is the subject of the study and has an important role in employees' 
feeling about businesses) on employees' organizational commitment were examined 
(Grusky, 1996; Vartia, 1996, Namie and Namie, 2000; Einarsen et al, 1994, Zapf et al, 
1996; Çekmecelioğlu, 2005; Özler et all., 2008; Demirgil, 2008; Tengilimoğlu et al, 
2010, Yüksel and Tunçsiper, 2011), and it was concluded that mobbing has an adverse 
effect on employees' attitudes to the businesses and accordingly, it decreases 
commitment to the organization. As a result, employees' job satisfaction and 
organizational commitment are decreasing and they are starting to have an intention to 
leave. The literature about relationship between mobbing and organizational 
commitment shows that the relationship between these two concepts is generally 
negative. Generally organizational commitment of employees are weakened when they 
are exposed to mobbing behaviors (Demirgil, 2008, Yılmaz et al. 2008; Özler et al., 
2008; Yüksel and Tunçsiper, 2011). On the other hand, there is a lack of research to 
identify the current situation in hotel businesses where a large portion of service 
depends on human labor. Accordingly, because of hotel employees' thoughts and 
attitudes to the work and businesses have a significant impact on organizational 
commitment, revealing the current situation will contribute to the literature and business 
manager. On the other hand, in terms of the resort hotels (which is usually concentrated 
on the certain periods of the year (May-September)) and city hotels (which is open all 
year), differentiation of mobbing and commitment can be considered because of both 
the intensity of the jobs and differentiation in hierarchy. Thus, resort and city hotels can 
show differences because of their characteristics like offered services, customer profiles, 
accommodation purposes, qualification of employees, business designs etc. Businesses' 
perception of existing events may differ because of differentiation of working 
conditions of city, resort hotels' employees and above-mentioned reasons. In this regard, 
studies aimed at identifying these differences will contribute to the literature and 
relevant businesses. On the other hand, the studies were mostly in specific regions and 
one-sided and a study about researching and comparing the current situation of 
employees' mobbing perceptions and organizational commitment levels and their 
relationship especially in terms of city and resort hotel (which have two different 
functioning) wasn't seen in the literature. This issue was formed the starting point for 
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the study and the need for comparing mobbing and organizational commitment in these 
hotel types and research hypotheses were developed as follows: 

H1: There are significant differences between city and resort hotels' employees' 
perceptions of mobbing. 

H2: There is a significant difference between city and resort hotels' employees' 
organizational commitment levels. 

H3: There is a significant opposite relationship (negative) between city and 
resort hotels' employees' perceptions of mobbing and organizational 
commitment levels. (mobbing has a negative impact on organizational 
commitment). 

In the study, the survey technique was used as a method of data collection. The 
survey covers two scales as mobbing and organizational commitment and Leymann's 
(1990, 1996) mobbing scale was used for determining employees' levels of mobbing 
exposure. 5-point Likert scale was used for rating of each behavior of mobbing (1: 
never; 5: always). In the third section of the survey Mowday et al. (1979)'s 
organizational commitment scale was used in order to measure the levels of 
organizational commitment, 20 statements generated by this scale and expressions was 
rated with 5-point Likert-scale (1: strongly disagree, 5: strongly agree). 

Employees of five-star city and resort hotel businesses were consisting the 
population of this study. The sample was taken due to some restrictions in the study 
such as time, cost and distance and firstly five star hotels were stratified by locations 
(city hotel and resort hotel) with the method of stratified sampling and then the hotels 
were selected as representing each layer by cluster sampling method. Accordingly by 
taking factors like cost, time and accessibility into account; 5 hotels from 
Antalya/Kemer province were selected to represent the coastal hotels and 5 hotels from 
İstanbul were selected to represent the city hotels. A total of 10 hotels were selected as a 
cluster by this way. 50 questionnaires were applied to the each hotels' employees (500 
questionnaires in total). 430 questionnaires were returned and for various reasons 
(missing, incorrect filling, etc.), total of 426 questionnaires were evaluated. The 
obtained data were analyzed by using SPSS program, for reliability analysis Cronbach's 
alpha coefficients were calculated. Cronbach's alpha values, which represent reliability 
coefficients of each mobbing scale factors were found higher than 0.70. On the other 
hand, Cronbach's alpha values for Organizational Commitment scale were calculated as 
0.912. Employees general levels of exposure to mobbing and organizational 
commitment levels were interpreted by giving the arithmetic means. Moreover, to 
compare mobbing perceptions and organizational commitment levels of  city and resort 
hotels; t-test was used. On the other hand, correlation analysis was applied to determine 
the relationship between organizational commitment and mobbing, the correlation 
coefficients between mobbing and organizational commitment were calculated 
separately for the city and resort hotels. The formula of z= )3/1)3/(1/ 21  nnz  
was used in the test of significance of the difference of correlation coefficients obtained 
from independent (unrelated) two samples (city-resort). Z-value obtained from the 
formula was compared with the critical z value of 1.96 and the significance value of 
0.05 ((Dunn and Clarck 1969). 
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When the results were evaluated as general, overall mean of employees' mobbing 
perceptions was found below the average value of three. Employees’ opinions about 
exposure to mobbing were showed that mobbing isn’t happening much. These results 
revealed that levels of exposure to mobbing are low in these hotel establishments. On 
the other hand, while the mobbing dimensions of "attacks on the self-realization and 
formation of communication" have been determined at the highest level, the dimension 
of "direct attacks on the person's health" has been determined at the lowest level. The 
arithmetic mean value of the level of employees 'overall organizational commitment, on 
the contrary to employees' perceptions of mobbing, was over the mean value of three 
points. In other words, the employees’ organizational commitment level was high and in 
the literature especially this situation comply with the negative relationship between 
organizational commitments and mobbing. 

According to the t-test results (which compared employees' mobbing perceptions 
and organizational commitment levels in terms of location (city/resort)), mobbing and 
organizational commitment levels have significant differences in terms of hotels' 
locations (city/resort). These results supports this study's first and second hypothesis of 
"There are significant differences between city and resort hotels' employees' perceptions 
of mobbing." and "There is a significant difference between city and resort hotels' 
employees' organizational commitment levels." According to these results, both in 
general and in all aspects of mobbing, perceptions of resort hotels' employees were 
higher than the city hotels, whereas the level of organizational commitment of city 
hotels' employees were higher than the resort hotels. 
 In the study, according to the results of the correlation analysis, (which 
compared the relationship between organizational commitment and mobbing) a negative 
relationship was found between employees' mobbing perceptions and organizational 
commitment levels. This relationship took place in all hotel businesses (city, resort) as 
well as in separate city and resort hotels' employees. Accordingly, when the employees 
were exposed to higher levels of mobbing, their levels of organizational commitment 
were reduced. The results of correlation analysis support the third hypothesis which was 
"There is a significant opposite (negative) relationship between city and resort hotels' 
employees' perceptions of mobbing and organizational commitment levels. (mobbing 
has a negative impact on organizational commitment)". On the other hand, when the 
correlation coefficients were evaluated in terms of city and resort hotels, correlation 
coefficients between mobbing and commitment were found relatively higher in city 
hotels but as a result of z-test, (which tests the difference between the two correlation) 
there was no significant difference between correlations (z <1.96). In other words, 
correlation coefficients were found close in the city and resort hotels. 
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Özet 
2008 yılında yaşanan Küresel Ekonomik Krize karşı alınan önlemler 2011 yılında 

yeni bir krizin tohumlarını atmıştır. Azaltılamayan bütçe açığı, küçülen ekonomi ve 
yüksek borç stoku nedeniyle bazı Avrupa ekonomilerinde borçların sürdürülebilirliği ile 
ilgili endişeler artmıştır. Önlem olarak AMB para politikası önlemlerini hemen 
uygulamaya başlamış, EFSF ve parasal genişleme yürürlüğe koyulmuştur. Bu çalışma 
Avrupa ekonomilerinin mevcut koşullarını ve muhtemel gelişmeleri ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Bu amaçla kullanılan yöntem ise ekonominin genel durumunu 
gösteren makroekonomik verilerin birincil kaynaklardan, amaca uygun zaman 
aralıklarını kapsayacak şekilde sağlanması şeklindedir.   

Anahtar Kelimeler: Avrupa Borç Krizi, Borçların Sürdürülebilirliği, Parasal 
Genişleme, Mali Disiplin, Avrupa Merkez Bankası 

 
Abstract 

Measures for 2008 Global Economic Crisis cause a new crisis at 2011. 
Irreducible budget deficit, decreasing economy, great debt stock cause concern about 
sustainability of debt for some European economies. For ceasing ecomomic crisis, ECB 
takes some monetary policy measures; EFSF and monetary expansion are in place. This 
article aims to explain existing and oncoming  conditions of European economies. 
Methodology is setting representative and containing suitable period data set from 
primary resources.  
Key Words: European Debt Crisis, Debt Sustainability, Monetary Expansion, Fiscal 
Discipline, European Central Bank 

 

Giriş 
Küresel krizin ortadan kaldırılması için 2008 yılından itibaren izlenen genişletici 

politikalar yeni kriz dinamikleri doğurmuştur. Maliye politikası ekonomide çarkların 
yeniden dönmesini sağlamak üzere gevşetilmiştir. Vergiler azaltılmış, harcamalar 
artırılmış, oluşan bütçe açığı borçlanmayla kapatılmıştır. Uygulanan programın 
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büyüklüğü nedeniyle ciddi bir borçlanma söz konusu olmuştur.(Tablo 1) Borçlanma 
oranları son derece yüksek olan gelişmiş ülkelerin ekonomileri tekrar yavaşlamaya 
durduğunda borçların çevrilebilirliğiyle ilgili beklentiler bozulmuş, borçlanma 
maliyetleri yükselmiştir. Özellikle Euro Bölgesi ülkelerine ilişkin endişeler artmıştır. 
Aynı dönemde ABD ise borç tavanının artırılması için siyasi çekişmelere sahne olmuş 
ve bu esnada tarihte ilk defa kredi notu kırılmıştır.  

Tablo 1: Brüt Kamu Borcu    (Milyar Euro)  (% GSYH) 
  2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-3 2007 2008 2009 2010 
AB  8.595 8.758 9.029 9.374 9.466 9.772 10.320 59 63 75 80 
Euro Zone 7.072 7.127 7.307 7.497 7.573 7.844 8.190 66 70 80 85 
Almanya 1.755 1.768 1.788 1.831 1.857 2.062 2.090 65 67 74 83 
Yunanistan 294 300 310 314 323 329 347 107 113 129 145 
İspanya 529 564 581 603 615 642 706 36 40 54 61 
Fransa 1.462 1.493 1.538 1.592 1.575 1.591 1.689 64 68 79 82 
İtalya 1.790 1.764 1.801 1.824 1.844 1.843 1.884 103 106 116 118 
Portekiz 134 140 143 150 157 161 190 68 72 83 93 
İngiltere 982 1.071 1.126 1.277 1.261 1.287 1.475 44 55 70 80 
Kaynak:Eurostat        

Para politikasında likidite imkanları genişletilerek miktarsal genişlemeye 
gidilmiştir.(Tablo 2) Faiz oranları indirilerek paranın maliyeti azaltılmıştır. Bu 
genişletici para politikalarının; kredi mekanizmasını yeniden işler hale getirmesi, kredi 
maliyetlerini düşük tutarak ekonomik büyümeyi desteklemesi ve mali sistemin risklerini 
ekonomi çarklarının tekrar dönmesini sağlayarak çözmesini amaçlamaktadır. Uygun bir 
zaman sonra sterilizasyon yapılmadığı takdirde miktarsal genişlemeden kaynaklanacak 
bir enflasyon riski mevcuttur.  

 
Tablo 2: Parasal Genişleme  (Milyar Euro) 

  2009 2010 2011-6 2011-7 2011-8 2011-9 

MB  Varlıklar        
2.510           2.822            2.731            2.838            3.132            3.483     

Parasal Taban        
1.900           2.182            2.108            2.150            2.413            2.809     

Kaynak: International Financial Statistics     

2008 krizinde para ve maliye politikası ile ekonomiye yüklenen maliyet, ekonomi 
büyürken telafi edilebilecektir. 2011 yazında ekonomilerin büyümediği, hatta resesyon 
riskinin belirginleştiği görülünce panik havası oluşmuştur.(Tablo 3) Panik beklentileri 
bozarak talebin daha da zayıflamasına neden olmuştur. Borçların çevrilebilirliği 
açısından büyüme kaçınılmazdır. Büyüme borçların gelire oranının yükselmesini 
engelleyecek, borç ödeme için kapasite oluşturacak, yeni borç gereksinimini ortadan 
kaldıracaktır. Para politikası açısından ise sterilizasyonun gerçekleştirilmesi için 
ekonominin büyüme trendinde, talebin canlı olması gereklidir.  

Tablo 3: Güven Endeksleri ve Gelir Değişimi 

  
2011-

1Ç 
2011-

2Ç 2011-5 2011-6 2011-7 2011-8 2011-9 

Tüketici Güveni   100,7 100,5 99,7 98,3 96,9 
Üretici Güveni   103,5 103,0 102,2 101,3 100,3 
GSYH Değişimi 0,8 0,2           
Kaynak: OECD Main Economic Indicators      
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Çözüm için yaşamsal olan büyüme gerçekleştirilememiştir. Bütçe açıkları da 
devam etmektedir.(Tablo 4) Euro bölgesinde birincil açık 2010 yılında önceki yılla 
neredeyse aynı düzeyde kalmıştır. Ekonomi yüksek borç yükü altında yüksek açık 
vermektedir. Bazı Avrupa ülkelerinde bütçe açığı çok yüksek oranlara ulaşmıştır. İki 
yılda Yunanistan’da %15,6 ve İspanya’da %16,8 İngiltere’de ise %16,9 birincil açık 
oluşmuştur. 2011 yılında bütçe açıkları devam etmiştir. Bütçe disiplininin 
sağlanamaması borç stokunun sürekli artmasına neden olmuştur. 

Tablo 4: Birincil Denge 
  2007 2008 2009 2010 
AB 1,8 0,4 -4,3 -3,9 
Euro Zone 2,3 0,9 -3,5 -3,4 
Almanya 3,0 2,7 -0,5 -1,8 
Yunanistan -2,0 -4,8 -10,6 -5,0 
İspanya 3,5 -2,9 -9,4 -7,4 
Fransa 0,0 -0,4 -5,1 -4,6 
İtalya 3,4 2,5 -0,8 -0,1 
Portekiz -0,2 -0,6 -7,3 -6,8 
İngiltere -0,5 -2,7 -9,5 -7,4 
Kaynak:Eurostat    

Ekonomilerin büyüyememesi, bütçe açıklarının devam etmesi, borçlanma 
gereksiniminin yüksekliği ve borç stoklarının artışı, borçların sürdürülebilirliğine ilişkin 
kuşkuları artırmıştır. Başta sorunlu ülkeler olmak üzere tüm Euro bölgesi ülkelerinin 
borçlanma maliyetleri artmaktadır.(Tablo 5) Türkiye’nin 30 yıllık euro cinsinden 
borçlarının maliyetinin %5,0 olduğu düşünüldüğünde Avrupa’nın gelişmiş 
ekonomilerinin yaşadığı sorunun ciddiyeti daha iyi anlaşılmaktadır. (Türkiye 
Ekonomisi,2011, s.100)  

Tablo 5: Borçlanma Maliyeti 
  CDS Primi Kısa Vadeli Faiz  
  2009-9 2011-9 2009-9 2011-7 
Almanya 91 271 2,43 3,13 
Fransa 81 284 1,84 2,94 
İtalya 58 472 2,28 3,32 
İspanya 152 823 2,66 3,68 
Portekiz 87 1.066 4,36 6,14 
İrlanda 631 514 2,82 3,81 
Yunanistan 144 2.246 3,62 5,91 
Kaynak: Datastream, AMB    

PIIGS ülkeleri olarak adlandırılan ülkelerin borçlarını çevirmekte zorlanmaları bu 
ülkelere ait tahvilleri tutan finansal kurumları da zor durumda bırakmıştır. Avrupa 
bankacılık sistemi bu nedenle büyük bir risk altında bulunmaktadır. Pek çok bankanın 
özkaynağı kalmayacak kadar büyük tahvil stoku bulunmaktadır. Örneğin Dexia’nın 
PIIGS tahvil stoku özkaynağının %130’u kadardır.(economist.com, 2011) Bu durumda 
sistemin tamamen çökmesini engellemek için kamu müdahalesi kaçınılmazdır. 
Borçlanmakta zorlanan ve her geçen gün daha yüksek maliyetler ödeyen ekonomilerin 
bu büyük yükün altında ezilmektedirler.  
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Bu çalışmanın amacı 2008 yılında başlayan Küresel Ekonomik Krizin ortadan 
kalktığı düşünülürken Avrupa ekonomisi üzerinden geri dönüşünün ortaya 
konulmasıdır. Avrupa ekonomilerinin mevcut durumunun makroekonomik verilerin 
yardımıyla analiz edilmesiyle ekonomik krizin halihazırdaki durumu ortaya konulurken, 
ulaşabileceği boyutlarla ilgili de bir fikir edinilmesi mümkün olacaktır. Türk 
ekonomisinin Avrupa ekonomisiyle yakın bağları nedeniyle Avrupa ekonomilerindeki 
gelişmelerin yakından izlenmesi elzemdir.    

Yöntem  
Bu çalışmada makroekonomik verilerin analizi ile krizin mevcut ve muhtemel 

boyutları ortaya konmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla ekonominin genel durumunu 
gösteren makroekonomik veriler kullanılmıştır. Bu verilerin birincil kaynaklardan 
alınmasına özen gösterilmiştir. Verilerin temin edildikleri yerler genellikle resmi 
kurumlardır. Bu verilerin güvenilirliği açısından önemlidir. Eurastat, International 
Financial Statistics, Avrupa Merkez Bankası, OECD, EFSF gibi resmi kuruluşların 
internet sitelerinden yararlanılmıştır. Resmi verilerin yanında uluslararası itibarı olan 
BBC, The Economist gibi yayınlardan da yararlanılmıştır. Yerli kaynaklar  daha ziyade 
literatür taraması şeklinde kullanılmış, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlıklarının rapor ve 
çalışmalarından ve bunlarda bulunan veri setlerinden yararlanılmıştır.  

Makroekonomik verilerin çok sayıda ve çeşitlilikte olması, hangi verilerin 
kullanılacağı meselesini doğurmaktadır. Seçilen veriler ekonominin durumunu en iyi 
resmeden veriler olmalı ki yanlış çıkarımlara varılmasın. Ayrıca çalışmayı tamamen 
veriye boğmamak, yeteri kadar veri kullanmak da çalışmanın anlaşılır olması açısından 
önemlidir. Kullanılacak veri türleri belirlendikten sonra hangi zaman aralığının 
seçileceği de önemlidir. Zaman aralığının geniş tutulması çalışmayı gereksiz yere uzun 
tutabilir. Zaman aralığının dar tutulması ise yanlış kanaat oluşmasına yol açabilir.  

Bu çalışmada makroekonomik verilerin sınırlı tutulmasına özen gösterilmiştir. 
Çok sayıda veri arasından sadece ekonomiyi anlamak için gerekli olan birkaç veri 
kullanılmıştır. Bunlar başlıca milli gelir büyümesi, fiyat hareketlerini gösteren enflasyor 
oranları, kamu borcu, kamu dengesi, borçlanma maliyeti ve parasal genişlemedir. 
Kullanılan zaman aralığı ise 2008 krizi sonrasıdır. Amacımız 2008 Krizini anlamak 
olmadığı için bu tarihten öncesi, özel olarak gerekmedikçe kullanılmamıştır. Konunun 
güncelliği nedeniyle verilerin de güncel olmasına çalışılmıştır. Bu amaçla doğrudan 
kaynaklara başvurulmuştur. Oluşabilecek gecikmelerin verilerin güncelliğini azaltacağı 
düşünüldüğünden dolaylı kaynaklardan yararlanılmamaya çalışılmıştır. İnternet 
kaynaklarının kullanılması verilerin güncelliği açısından bir avantaj oluşturmaktadır.     

Bu çalışmanın yöntemi uygun ve güvenilir verilerin, çalışmanın amacına uygun 
zaman aralıklarınındaki değişimlerini analizine dayanmaktadır. Güvenilir, güncel, 
temsil kabiliyeti olan verilerle ekonominin mevcut görünümü ortaya konulmuştur. 
Verilerin değişim dinamikleri incelenerek gelecekte olması muhtemel gelişmeler ve 
alınan önlemlerin etkileri gözlenmeye çalışılmıştır.  

Bulgular  
Öncelikle para politikasında genişletici uygulamalar gözlenmektedir. FED ve 

AMB emisyon yaratmaya devam etmektedir. FED faiz oranlarını düşük düzeyinde 
tutmaya devam ederken AMB faiz indirimine gitmektedir.(Kalkınma Bakanlığı, 2011, 
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s.70) Böylece piyasaya bol miktarda ve düşük maliyetle likidite sunulmaktadır. Burada 
beklenen:  

*bankaların likidite sorunu yaşamalarını önlemek,  

*sorunlu ülkelerin borçlanabilmelerini mümkün kılmak ve  
*kurun düşmesini sağlayarak dış ticarette rekabet avantajı sağlamaktır.  

 Mali disiplinin sağlanması ise maliye politikasının ana amacı haline gelmektedir. 
Faiz dışı fazla yaratılacak ve borç ödemesinde kullanılacaktır. Ancak faiz dışı fazla 
oluşturmak için uygulamaya konacak önlemlerin ekonomik durgunluğu derinleştirmesi 
muhtemeldir. Genişletici mali daralma hipotezi azalan kamu harcamalarının mali 
disiplin nedeniyle piyasa güvenini ve beklentilerini iyileştirerek sanılanın aksine 
ekonomik canlanmaya neden olabileceğini ifade etmektedir.(Erdoğan, 2007, s.118) 
Halihazırda mali disipline dönük bir uygulama mümkün olamamıştır. Ekonomi 
yönetimleri demokratik rekabet nedeniyle acı reçete konusunda isteksizler. Acı 
reçetenin siyasi sonuçlarından ürken iktidarlar ekonomik krizi siyasi kriz boyutuna da 
taşımaktadır. Sorunlu ülkelerde seçilmiş hükümetler çekilerek istikrar programı 
uygulayacak teknokrat hükümetler oluşturulmaktadır. Yunanistan ve İtalya’da seçilmiş 
başbakanlar çekilerek yerlerine teknokrat başbakanlar gelmiştir.  

Maliye politikası konusunda önemli zaaflardan biri her ülkenin farklı bir 
maliyesinin olmasıdır. Para politikasında tek bir otorite varken maliye politikasında ülke 
sayısı kadar otorite bulunmaktadır. Bu nedenle maliye politikasında birlik 
sağlanamamaktadır. Krizin ortaya çıkmasında maliye politikasının adem-i merkezi 
yapısı etkili olduğu gibi çözümü de bu yapı nedeniyle zorlaşmaktadır. Ekonomi 
yönetimleri çözüme dönük maliye politikası uygulaması için ortak bir anlayış 
geliştirmekte zorlanmaktadırlar.   

Mali sisteme yönelik ciddi önlemler alınması tasarlanmaktadır. İlk etapta 
üstesinden gelinmeye çalışılan, tahvil taşıyan bankaların taşıdığı risktir. Bu amaçla AB 
ve IMF işbirliğiyle EFSF (Avrupa Finansal İstikrar Kullanımı) fonu kurulmuştur. 
EFSF’nin 800 milyar euroluk bir kaynakla çalışması hedeflenmektedir.(EFSF, 2011, 
s.1) Kısa vadeli bono satılarak sözkonusu kaynağın sağlanması planlanmaktadır. Fonun 
oluşturulmasına üye ülkeler belli oranlarda katılmayı taahhüt etmektedirler. (EFSF, 
2011, s.2) Rusya ve Çin gibi ülkelerin bono satın alarak Fona katkı sağlaması 
beklenmektedir. Fonun kaynak sorunu halledilse bile bu miktarın yeterli olacağı 
kuşkuludur. Yalnızca İtalya’nın kamu borcu neredeyse 2 trilyon eurodur. Fon zor 
durumdaki ülkelerin parasal birlik içerisinde kalarak sorunu aşmasını amaçlamaktadır.  

Bazı iktisatçılar sorunlu ülkelerin parasal birlikten çıkarak yerel paraların devalüe 
edilmesinin krizden çıkışı daha kolay ve çabuk mümkün kılacağını, ülke vatandaşlarının 
daha düşük maliyet ödemesini sağlayacağını ifade etmektedir. Yerel paranın değer 
kaybetmesi rekabet avantajı sağlayarak ekonominin büyümesini destekleyecektir. 
Borçlar yerel paraya çevrildiğinde ise reel olarak ciddi bir şekilde gerileyecektir. Ancak 
bu durumda yüksek montanlı tahvil tutan Avrupa bankacılık sistemi sistematik bir 
çöküşle yüz yüze gelebilir. Böyle bir yol kullanıldığı takdirde parasal birlik hatta 
AB’nin ortadan kalkma ihtimali de mevcuttur. Böyle bir durumda uzun süre piyasadan 
borçlanmak mümkün olamayacağı için bir süre IMF’nin kredi desteği gerekecektir. 

Avrupa Merkez Bankası kontrolsüz bir parasal genişleme politikası 
uygulamaktadır. 2011 yılı sonunda ve 2012 yılı başında iki ayrı ihale ile Avrupa 
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bankalarına 1 trilyon eurodan fazla kredi sağlamıştır. Üstelik bunu %1 gibi düşük bir 
faizle 3 yıl gibi uzun bir vadede ve teminat şartlarını zorlamadan sağlamıştır. 
Enflasyonist dinamiklerde zayıf da olsa bir hareketlenme göze çarpmaktadır.(Tablo 6) 
Kontrolsüz parasal genişleme derinleşen durgunluk ile birleşerek gelişmiş ülkeleri güçlü 
bir stagflasyona itebilir.  

Tablo 6: Enflasyon 
  2011-6 2011-7 2011-8 2011-9 

Euro Zone 2,72 2,53 2,53 2,98 
Fransa 2,12 1,95 2,24 2,24 
Almanya 2,31 2,40 2,40 2,59 
İtalya 2,70 2,69 2,69 2,99 
İspanya 3,12 3,04 3,04 3,13 
İngiltere 4,19 4,46 4,53 5,22 
ABD 3,56 3,63 3,77 3,87 

Kaynak: International Financial Statistics   

Avrupa kadar zor durumda görünmese de özellikle borçlanma tavanının 
artırılmasında yaşanan tartışmalar ve kaybedilen zaman ABD için de işlerin kötüleşme 
ihtimalini yükseltmektedir. Ekonomi yönetimi büyümeyi desteklemek üzere vergisel 
avantajlar ve harcama içeren 450 milyar dolarlık bir tedbir paketi 
açıklamıştır.(bbc.co.uk, 2011) ABD rezerv paraya sahip olma avantajını kullanmakta ve 
borçlanma maliyetini düşürerek borçlanmaya devam edebilmektedir. Bu nedenle maliye 
politikasında belli bir marj yaratabilmiştir. Mali disiplin sağlanması için 2012 
bütçesinde alınacak önlemler konusunda Kongrenin iki kanadının uzlaşamaması ABD 
ekonomisinde de geçici de olsa krizin derinleşmesine neden olmuştur. Bütçe açığı, cari 
açık, ciddi boyutlara ulaşan parasal genişleme önemli kırılganlıklar doğurmaktadır. 
Değerlenen parası nedeniyle dış ticarette rekabet dezavantajı büyümektedir. Avrupa 
ekonomisi çok iyi durumda olmasa da ABD ekonomisindeki düzelme işlerin Avrupa 
açısından da düzelmesini sağlayabilecektir. Aksi olduğunda özellikle Avrupa 
ekonomisini çok zor günler beklemektedir.  

2011 yazında kriz nüksettiğinde gelişmekte olan ülkeler krize neden olacak bir 
dengesizlikten çok uzaktılar. Bu nedenle ekonomilerinde ciddi bir etki henüz 
oluşmamıştır. Krize karşı gelişmiş ülkelerin uyguladığı miktarsal genişleme ister 
istemez gelişmekte olan ülke paralarını değerlendirse de gelişmekte olan ülkeler cari 
dengelerini olumsuz etkileyecek, ihracatı azaltıp ithalatı artıracak yerel paralarının 
değerlenmesi sürecini engellemeye çalışmaktadırlar. Düşük yoğunluklu bir kur 
savaşının başladığı söylenebilir. Kriz derinleştiği takdirde korumacılık tedbirlerinin de 
yaygınlaşması gelişmekte olan ekonomileri darboğaza sokabilir.  

Sonuç  
Karar alma ve uygulama zorlukları ve çelişen ulusal çıkarlar Euro bölgesinde 

krizin bu noktaya kadar derinleşmesinde en önemli nedenlerdendir. Kriz giderek 
derinleşmesine rağmen ülkeler arasında hala önlemler konusunda uzlaşmaya 
varılabilmiş değildir. Şimdiye kadar yapılabilen yalnızca AMB’nin para basması ve 
piyasayı likit tutmasıdır. Maliye politikasında ise ortak bir anlayış geliştirilememiş 
olması nedeniyle herhangi bir önlem uygulamaya konulamamıştır. 

Krizin çözümü için öne çıkan görüş parasal birlik içinde kalınarak sorunlu 
ülkelerin borçlarının sürdürülebilirliği ile ilgili endişeleri ortadan kaldırmaktır. EFSF 



 
 

Z. Sezgin 4/2 (2012) 141-150 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 147 

Fonu bu amaçla kullanılacaktır. Ayrıca gönüllü takas ile borçların bir kısmının 
traşlanması süreci işlemekte olup AMB’nin mevcut tahvillerin likiditesini temin edecek 
piyasa müdahaleleri devam etmektedir. Borçların sürdürülebilirliği açısından ortak 
Avrupa tahvili çıkarılması da tartışılan ancak üzerinde uzlaşılamayan bir konudur. 

Faiz dışı fazla yaratılması da programın önemli noktalarından biridir. Vergi ve 
özelleştirme ile gelirlerin artırılması, harcamaların kısılması ve özellikle sosyal güvenlik 
yüklerinin azaltılması yoluyla sağlanacak mali disiplinin faiz dışı fazlayı karşılaması 
düşünülmektedir. Artan borçlanma maliyeti sağlanması gereken faiz dışı fazlayı giderek 
büyütürken siyasal iktidarların gerekli kararları almakta zorlandıkları hatta bedel 
ödememek için yerlerini teknokrat hükümetlerine bıraktıklarını görüyoruz. Artan 
enflasyon ve vergiler ile azalan kamusal harcamalar Avrupa orta sınıflarının refahını 
geriletecektir. Bu durumda sosyal ve siyasal bir çalkantı meydana gelebilir. Ancak 
unutulmamalıdır ki mali disiplin sağlanmadan hiçbir para politikası başarılı 
olamaz.(Özbudun, 2011) 

Krizin çözümünün enflasyon artışı ile mümkün olabileceği de ifade edilmektedir. 
Enflasyonun borç stokunu eriterek borçlanma rasyolarını sürdürülebilir düzeylere 
çekecektir. Ancak enflasyonun bozucu etkilerinin daha belirgin olacağı, bu nedenle 
tehlikeli düzeylere ulaşmasının önlenmesi gerektiği fikri daha fazla taraftar bulmaktadır. 
Özellikle enflasyon fobisi olan Almanya’nın enflasyonu bir araç olarak kullanma fikrine 
sıcak bakmadığı söylenebilir. Enflasyonu tavsiye edenler bunu parasal birlik içinde 
değil, sorunlu ülkelerin yerel paralarını kullandığı durumda uygulamanın daha etkili 
olacağını ifade etmektedirler. Çift vitesli Avrupa söylemi son zamanlarda sıkça 
dillendirilir olmuştur. Bu Avrupa’da birlik yönündeki kurumsallaşmanın varlığını 
ortadan kaldırabilir, parasal birliği hatta Avrupa Birliğini dağılma noktasına getirebilir.     

Mali sektörün durumu da Avrupa ekonomisi açısından ciddi bir risktir. Sorunlu 
ülkelerin borçlarının döndürülmesi zorlaşmaktadır. Borçların traşlanması ihtimali 
giderek artmaktadır. Avrupa ekonomilerinin ağırlıklı olarak birbirlerinden 
borçlandıkları düşünüldüğünde kreditörlerin özellikle bankaların yaşayacağı mali bünye 
sorunları önemli bir tehdit olabilir. Ekonomi yönetimleri mali sistemi kurtarmak için 
devasa maliyetler yüklenmek zorunda kalabilirler. 

Avrupa Borç Krizi’nin çözümü için bazı hallerde önlem almak mümkün 
olamadığı gibi alınabilecek önlemlerin istenmeyen sonuçları olması da mümkündür. 
Önlem alınmakta geç kalınması krizin derinleşmesine neden olmuştur. Kriz 
derinleştikten sonra ise uygulanacak politikaların istenmeyen sonuçları ortaya çıkabilir. 
En önemli risk parasal genişlemeden kaynaklanmaktadır. Parasal genişleme enflasyonist 
etkiler doğurabilir. Mali disiplin sağlanması için atılacak adımların ise ekonomileri 
durgunluğa sokma ihtimali bulunmaktadır. Bu ikisinin bir arada gerçekleşme ihtimali 
yani stagflasyon ihtimali de sözkonusudur. Ekonomilerin borç yükünün azaltılmasına 
dönük önlemler ise mali sistemin sağlığını bozabilir. Alınacak tüm önlemlerin 
istenmeyen sonuçları olsa da krizin çözümü için tartışma yerine uygulama zamanıdır.  
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Introduction 
For ceasing 2008 Global Economic Crisis, governments realize expansionary 

fiscal and monetary policy. Expansionary fiscal policy practises increase budget deficit. 
Decreasing tax revenues and increasing public expenditures necessitates more and more 
borrowing. But economies can’t grow. Increasing public loans and depressed economies 
cause concern about sustainability of debts. So, CDS premiums and interest rates 
heighten. Private consumption deteriorates because of expectation. On the summer of 
2011, a new economic crisis crystallizes for Eurepean economies. 

Doubts about sustainability of public borrowing lock the financial system of 
European economies. Interbank transactions nearly cut. Because, banks carry important 
treasury bonds. Some of European banks carry treasury bond over theirs equity capital. 
Ratings of governments and banks are degraded. Consumer confidence worsens. 
Expectations make the demand reduced. So, economic growth is not achieved. Because 
of ungrowthable economy, troubles are complicated.     

Methodology 
Methodology of this article is select of macroeconomic data from reliable 

resources and analyze them so we can watch the dimensions of the economic crisis at 
European economies. There are three important points for macroeconomic data. Firstly, 
resources of data must be reliable. Official data sources such as Eurostat, International 
Financial Statistics, OECD, European Central Bank, EFSF, IMF are used. Native 
governmental reports such as reports and bulletins of ministerships of economy and 
development are used especially for effect of European Economic Crisis on Turkish 
economy. Besides, some international well known economy media institutions such as 
BBC and The Economist are used. 

Second important point for macroeconomic data is actuality. In this article, the 
most actual data is used. For providing actuality, macroeconomic data take from internet 
sites of  the institutions and the newest of all institutions are picked up. Thirdly, suitable 
macroeconomic data is to be used. There are countless macroeconomic data. For fair 
conclusions, the most suitable data must be used. Besides, article is not overwhelmed by 
unsuitable and redundant data. Selecting suitable data is crucial. Time interval, also, is 
important. In this article, period of post econonomic crisis of 2008 is studied. So, only a 
few years of economic performance is analiyzed.  

Results and Conclusions 
Data say four important things about European Economic Crisis. Firstly, Total 

Public Sector Debt Stock (Gross) rises. From 3rd quarter of 2009 to 3rd quarter of 2011 
it rises 15,8%. Secondly, Monetary Base broden. From end of 2009 to 9th month of 
2011 monetary bonds increases 47,8%. Thirdly, Primary Deficit increases. On the years 



 
 

Z. Sezgin 4/2 (2012) 141-150 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 150 

of 2009 and 2010 primary deficit mounts up 6,9%totally. And finally, cost of borrowing 
increase. CDS premiums and interest rates go up. For example, CDS premiums of 
Germany rises from 91 to 271, Italy from 58 to 472, Spain from 152 to 823 on the 
period between 2009/9 – 2011/9. Interest rates rises also.  

So, measures for crisis can not be affectual yet. Quantitative easing realizes as a 
monetary policy. There are three main reason for this policy implication. To work 
banking system, to enable borrowing of governments and to depreciate exchange rate so 
promote export. But no fiscal policy is implicated. Monetary policy without fiscal 
policy never useful. European governments must implicate both wings of economy 
policy in any case. Otherwise The crisis can not be solved.   

 

 
 

 
 

 


