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Özet 

Bu çalışmada kadın ve erkek yöneticilerin gözetiminde çalışan personelin 
fiziksel ve ruhsal sağlık farklılıkları ele alınmıştır. Farklılıkları belirlemek üzere 
Bankacılık sektöründe bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, erkek 
yöneticilerin gözetimi altında çalışan erkek ve kadınlarda ruhsal sağlık açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmazken, fiziksel sağlıklar arasında anlamlı bir farklılık 
belirlenmiştir. Erkek yönetici gözetiminde çalışan kadınların fiziksel sağlıkları daha 
kötü durumdadır. Kadın yöneticilerin gözetimi altında çalışan erkek ve kadınlarda hem 
fiziksel sağlık hem da ruhsal sağlık açısından anlamlı farklılıklar bulunduğu 
belirlenmiştir. Kadın yönetici gözetiminde çalışan kadınlar hem fiziksel hem de ruhsal 
açıdan daha sağlıksız bir görüntü çizmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Kadın yöneticiler, ruh sağlığı, fiziksel sağlık. 

Abstract 
In this research it is evaluated the workers physical and mental health differences in 
which their managers gender is man or woman. To find out the differences a research is 
handled in banking sector. According to the results of the research, workers in which 
working with the male manager; there are difference between male and female workers 
according to physical health and there are not difference between male and female 
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workers according to mental health. There are differences between male and female 
workers in which working with woman manager according to physical and mental 
health. The physical and mental health of woman workers, working with woman 
managers, looks like worse.   
Keywords: Woman managers, mental health, physical health.  

Giriş 
Organizasyonlarda çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını etkileyebilecek 

sayısız faktör vardır. Çalışma ortamı, iş arkadaşlarıyla ilişkiler, örgüt iklimi, rekabet, 
örgütte kullanılan teknoloji, otonomi ve disiplin kuralları bu kapsamda 
değerlendirilebilir. Yöneticilerin cinsiyetinin de bu faktörlerden biri olup olmadığına 
ilişkin yapılan çalışma sayısı son derece sınırlıdır. Yönetici cinsiyetinin, çalışanların 
davranışlarını anlamlı bir şekilde etkilediğini gösteren araştırmalar vardır (Burke ve 
McKeen, 1996; Carless, 1998; Fox ve Schuhmann, 1999; Gardiner ve Tiggemann, 
1999; McKeen ve Burke, 1995; Valentine, Godkin ve Turner, 2002). Her ne kadar 
yöneticilik mesleğinin cinsiyeti olmasa da, kadın ve erkek yöneticilerin kendilerine 
özgü nitelikleri nedeniyle çalışanlar üzerindeki etkileri araştırmaya uygun bir konu 
olarak görülmektedir. Bu ayrım sadece araştırmalar için geçerlidir. Uygulama alanında, 
yöneticiler, cinsiyet temelli değil yetkinlik temelli olarak belirlenmelidir. Yöneticiliğin 
evrensel ilkeleri vardır. Bu ilkeler tüm yöneticiler tarafından uygulanır. Ayrıca, belirli 
bir alanda yöneticilik yapabileceklerin özellikleri belirlenmeli ve cinsiyetine bakılmadan 
bu özellikleri karşılayanların atamaları yapılmalıdır. Bu çalışma ve benzer çalışmalarda 
kadın ve erkek ayrımı sadece araştırma amaçlı olarak yapılmıştır. 

1. Kadın Yöneticiler 
Gerek Türkiye’de gerekse dünyada Kadın yöneticiler her geçen yıl küçük 

oranlardaki artışlarla üst kademe veya orta kademe yöneticilik kariyerine yükselme 
başarısını göstermektedir. Bu bir başarıdır. Çünkü yapılan araştırmalar hem kadınların 
hem de erkeklerin kadın yönetici istemediğini ortaya koymaktadır 
(http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/312295.asp). Bunun elbette sosyolojik temelli bazı 
nedenleri vardır. Erkeklerin erkek yönetici tercih etmelerinin temelinde otorite ve güç 
esasına dayalı ataerkillik bulunmaktadır. Sosyalleşme sürecinin, erkekleri “erkeksi” 
özellikler üzerine sosyalleştirmesi, dolayısıyla ataerkil topluma uygun bir erkek modeli 
çerçevesinde sosyalleştirmesi, erkeklerle kadınlar arasında ciddi bir sosyalleşme 
farklılığını ortaya çıkarmaktadır. Kadınların erkek yöneticiyi neden tercih ettiklerinin 
ise çeşitli nedenleri olsa da temelinde yine güç ve otorite bulunmaktadır. Kadınların 
hemcinslerinin yükselmesi ve kendilerine hükmetmesine ilişkin olumsuz bir algılamaya 
sahip oldukları söylenebilir. Kısaca bu tercihler sosyalleşme süreci boyunca ortaya 
çıkan rollerle ilgili farklılıklara dayanmaktadır. Biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve 
kültürel farklılıklar ile toplumsal cinsiyet rolünün içeriği arasındaki ilişkiye değinen 
farklı kuramcılar, söz konusu farklılıkların önceliklerinin analizinde değişik 
yaklaşımları benimsemişlerdir. Örneğin, kadın ya da erkeklerin rollerinin 
belirlenmesinde biyolojik yapıya öncelik tanıyan sosyo-biyolojik yaklaşımlar ya da 
çocuğun, aynı cinsiyetle özdeşleşmesi yoluyla rolleri içselleştirdiğini savunan 
psikanalitik yaklaşımlar, ya da söz konusu rollerin biyolojik kökenli olmayıp, iktidar 
boyutuna dikkati çekerek kültürel kökeni ön planda tutan kültürel-feminist yaklaşımlar 
vardır. Bu yaklaşımlar, sosyal bilimler literatüründe geniş bir yelpazede ayrışan farklı 
cinsiyet rolü teorilerinin doğmasına neden olmuştur. Bu yaklaşımların benimsenmesi iki 
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çelişkiyi beraberinde getirmektedir: Bunlardan ilki, rollerin “insanların gerçekten 
yaptıkları şeyler mi, yoksa sadece yapmaları beklenen şeyler mi?” (Segal, 1992:97) 
olduğu sorunu etrafında tartışıla gelen çözümlemelerin yarattığı çıkmazlar olup bu 
çıkmazlar, biyolojik ve psikolojik indirgemecilikten kendini kurtaramamıştır. İkincisi, 
bu indirgemeciliğin yarattığı belirsizlikler, daha doğrusu sağlıklı olmayan bilgi yığını 
literatürü, toplumsal cinsiyet olgusunun sosyolojik analizinin sadece cinsiyet rolü 
analizine indirgenerek açıklanabileceği kanaatini doğurmuştur. Dolayısıyla, cinsiyet ve 
rollerle ilgili algılamalar bir gerçeklikten ziyade sosyolojik ve psikolojik bir algılamadır. 
Şu bir gerçektir ki, kadın yöneticilerin gerçekte başarılı olup olmadıkları veya olup 
olmayacaklarından ziyade, cinsiyet temelli bir ayrımcılık söz konusudur. Kadın 
yöneticilerle ilgili çalışmaların sayısı arttıkça konunun Türkiye açısından daha 
anlaşılabilir hale geleceği açıktır. Şu an itibariyle literatür oluşturma çabaları devam 
etmektedir. Kadın yöneticilik diye özel bir yöneticilik türünün olmadığı bir kere daha 
vurgulamakta yarar vardır. Yönetici, başkalarını çalıştırmak suretiyle iş yapan kişidir.  
Yönetici, planlama ile başlayan ve kontrolle biten süreci yönetir. Yöneticiler arasındaki 
farklılık, tanımlardan ve ilkelerden ziyade özelliklerle ilgilidir. Kaldı ki iki erkek 
yönetici arasında da ciddi özellik farklılıklarına rastlanabilir. Bu bakımdan kadın ve 
erkek yönetici ayrımı, sadece belirli bir konunun araştırılması esnasında dikkate 
alınabilecek kavramlardır.   

2. Fiziksel ve Ruhsal Sağlık  
Bireylerin yaşamlarında onların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını etkileyebilecek 

sayısız faktör bulunmaktadır. Kalıtsal faktörler, çevresel koşullar, yaşam tarzı, iş yeri 
koşulları, yaşam koşulları, ekonomik şartlar, iklim ve daha pek çok faktör bireyin ruh ve 
fiziksel sağlığını etkileyebilir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre,  “Sağlık, yalnız hastalık ve 
sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” 
(www.who.org.int).Dünya Sağlık Örgütü ayrıca bir zihinsel sağlık tanımı yapmıştır. Bu 
tanıma göre: “Zihinsel sağlık, kişilerin kendilerini veya yeteneklerini gerçekleştirdikleri, 
hayatın normal stresleriyle başa çıkabildikleri, verimli ve sonuçları yararlı olacak 
şekilde çalıştıkları ve toplumlarıyla katkılı bir birliktelik içinde olabildikleri durumdur” 
(www.who.org.int). Dünya Sağlık Raporu (1998)’nda belirtildiği üzere, ruhsal 
rahatsızlıklar fiziksel rahatsızlıklara göre daha fazla işgücü kaybına yol açmaktadır. 
Ruhsal bozukluklar, doğrudan ölüme nadiren yol açsa da, ortaya çıkardığı sonuçlar 
açısından ciddi bir maliyetin oluşmasına sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra, depresif 
rahatsızlıkları olan insanların yaşam surelerinin kısaldığını da belirtmek gerekir (Dünya 
Sağlık Raporu, 1998). Ruh sağlığı sorunlarının gerek iş yaşamında gerekse sosyal 
yaşamda olumsuz sonuçlar doğuracağını tahmin etmek zor değildir.  

Fiziksel sağlık ise, fiziksel olarak zindeliği ifade etmektedir. Fiziksel olarak 
sağlıklı bir insanda kalp, tansiyon, romatizma gibi fiziksel rahatsızlıklara rastlanmaz. 
Yaş ile birlikte ortaya çıkan bazı fiziksel sorunlar elbette bulunmaktadır. Bir kısım 
rahatsızlıkların ise psikolojik temelli fiziksel problemler olduğu da bilinmektedir. 
Bunlar psikosomatik rahatsızlıklardır. 

3. Yönetici Cinsiyeti ve Sağlık  
Bazı araştırmalar kadın ve erkek yöneticilerin “yönetim uygulamaları” arasında 

farklılıklar bulunduğunu göstermektedir (Eagly ve Karau, 2002). Bu uygulama 
farklılıkları nedeniyle çalışanlarda sağlık sorunlarına ilişkin farklılıklar bulunabileceği 
düşünülmektedir. Yöneticilerin erkek olması durumunda bile iki farklı işletmede 
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çalışanların sağlıklarıyla ilgili bulgular farklılaşabilir. Dolayısıyla, kadın ve erkek 
yöneticilerin gözetiminde çalışan personelde sağlık sorunları itibariyle anlamlı bir 
farklılığın bulunup bulunmadığının belirlenmesi bu çalışmanın temel amacını 
oluşturmaktadır. Jeanquart ve Sekaran (1994) yaptıkları bir çalışmada kadın çalışanların 
erkek yöneticilere daha fazla güvendiklerini belirlemiştir. Valentin ve arakdaşları 
(2002), hem kadın hem de erkek çalışanların bir kadın yönetici gözetiminde 
çalıştıklarında daha düşük sorumluluğa sahip olduklarını tespit etmiştir. Williams ve 
Locke ise (1999), kadın çalışanların, bir kadın yöneticiden daha az işle ilgili destek 
gördüklerini, daha düşük seviyede mentorluk aldıklarını ve daha düşük seviyede 
koç’luk davranışı algıladıklarını belirlemiştir.  Burke ve McKeen (1995), kadın 
yöneticilerin gözetiminde çalışan kadınların daha yüksek seviyede işten ayrılma niyeti 
gösterdiklerini ortaya çıkarmıştır. Benzer çalışmalardan da anlaşılacağı üzere 
yöneticilerin kadın veya erkek olması örgüt içindeki pek çok algılamayı, tutumu ve 
davranışı etkileyebilmektedir. 

4. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 
Bu çalışmada, bankacılık sektöründe kadın ve erkek yöneticilerin gözetimi 

altında çalışanların; 

a. Kadın ve erkek çalışanların genel olarak ruhsal sağlıkları ve fiziksel sağlıkları 
arasındaki farklılıklar, 

b. Yöneticinin cinsiyet değişkeni açısından, kadın ve erkek çalışanların ruhsal ve 
fiziksel sağlık durumlarının farklılaşıp farklılaşmadığı, 

c. Çalışanların demografik özellikler itibariyle ruhsal ve fiziksel sağlık farklılıkları 
ele alınacaktır. 

Araştırmanın amaçları paralelinde test edilmek üzere hipotezler belirlenmiştir. Bu 
hipotezler aşağıda sıralanmıştır.  

H1: Ruh sağlığı açısından cinsiyetler itibarıyla anlamlı bir farklılık vardır.  
H2: Fiziksel sağlık açısından cinsiyetler itibarıyla anlamlı bir farklılık vardır.    

H3: Erkek yöneticilerin gözetiminde çalışan kadın ve erkeklerin ruhsal sağlıkları 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur.  

H4: Erkek yöneticilerin gözetiminde çalışan kadın ve erkeklerin fiziksel sağlıkları 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur.    

H5: Kadın yöneticilerin gözetiminde çalışan kadın ve erkeklerin ruhsal sağlıkları 
arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

H6: Kadın yöneticilerin gözetiminde çalışan kadın ve erkeklerin fiziksel sağlıkları 
arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

H7: Demografik özellikler açısından çalışanların ruh sağlıkları arasında farklılık vardır.   
H8: Demografik özellikler açısından çalışanların fiziksel sağlıkları arasında farklılık 

vardır.   
Kadın ve erkek yöneticiler açısından çalışanların sağlık durumlarını ele alan çalışma 

sayısı son derece sınırlı olduğu için, çalışmanın literatürde önemli bir boşluğu 
dolduracağı düşünülmektedir. Türkiye’de bu konuda başka bir araştırmaya 
rastlanmamıştır. Ayrıca, çalışma, bankacılık sektörü ile ilgili önemli bazı bilinmeyenleri 
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de ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz kalıtsal özellikler de dâhil pek çok faktör çalışanların 
sağlıklarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Bu araştırmada, çalışanların 
sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek diğer unsurlar sabit kabul edilmekte ve sadece 
yönetici cinsiyetini dikkate alan bir bakış açısıyla hareket edilmektedir.  

5. Metodoloji 
5.1. Örneklem 
Çalışmada, amaca ulaşabilmek için bir sektör üzerinde çalışmak gerektiğinden, 

kadın yöneticilerin bulunduğu en önemli sektörlerden biri olan bankacılık sektörü 
seçilmiştir. Bilindiği üzere bankacılık sektörü iş yoğunluğunun ve para ile ilgili risklerin 
etkisiyle çalışanlar açısından stresli bir sektördür. Araştırma, kolayda örnekleme 
yöntemi ile belirlenmiş, Kayseri, Mersin, Adana, Nevşehir, Yozgat ve İstanbul 
illerindeki (ilçeler dâhil) kamu ve özel sektöre ait bankalarda gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma kapsamında 21 banka şubesine ve toplam 443 banka çalışanına ulaşılmıştır. 
Örneklemde 242 bayan ve 201 erkek bulunmaktadır. 

5.2. Verilerin Toplanması 
Araştırmanın yapılacağı banka şubesinin müdürünün kadın veya erkek 

olduğunun tespit edilmesinin ardından geliştirilen anket formu banka çalışanlarına 
dağıtılmıştır. Bazı şubelerdeki yoğun iş akışı nedeniyle çalışanlar boş zamanlarında 
formları doldurmuşlar ve ertesi gün iade etmişlerdir. Anket formunda iki temel ölçek 
kullanılmıştır. Bu ölçekler şunlardır: 

Ruhsal Sağlık: Çalışanların ruhsal sağlıkları Warwick-Edinburg tarafından 2006 
yılında geliştirilen ruhsal sağlık ölçeği ile belirlenmiştir. Ölçek, Edinburg Üniversitesi 
ve Warwick Üniversitesinin ortaklaşa oluşturdukları bir komisyon tarafından 
geliştirilmiştir. Ölçekte 14 ifade bulunmaktadır. Çalışanlara, ölçekte bulunan durumlara, 
geçen 6 aylık sürede ne kadar maruz kaldıkları sorulmuştur. Ölçekte “diğer insanlarla 
ilgiliyim” ve “kendimi yararlı hissediyorum” gibi ifadeler bulunmaktadır. Araştırmada 
ölçeğin güvenilirliği, (cronbach alfa değeri) 0.926 olarak belirlenmiştir. Ölçekte 1düşük 
ruhsal sağlığı, 5 yüksek ruhsal sağlığı ifade etmektedir. 

Fiziksel Sağlık: Çalışanların fiziksel sağlıkları Moos vd. (1986) tarafından 
geliştirilen bir ölçekle belirlenmiştir. Ölçekte 19 ifade bulunmaktadır. Çalışanlara, 
ölçekte yer alan ifadelere geçen 6 aylık sürede hangi düzeyde maruz kaldıkları 
sorulmaktadır. Ölçekte “sabah kalkma güçlüğü” ve “uyanma güçlüğü” gibi ifadeler 
bulunmaktadır. Araştırmada ölçeğin güvenilirliği (cronbach alfa değeri) 0.908 olarak 
belirlenmiştir. Ölçekte 1 yüksek fiziksel sağlığı, 5 düşük fiziksel sağlığı ifade 
etmektedir. Ölçek bu şekilde ters kodlandığı için sonuçlar elde edildiğinde yüksek 
fiziksel sağlık değeri düşük fiziksel sağlığı gösterecektir.  

5.3. Bulgular 
5.3.1. Örneklemin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 
Örneklemde yaş ortalaması 30.1, kadınların oranı % 54.6, erkeklerin oranı % 

45.4’dür. Araştırmaya katılanların % 79’u üniversite mezunudur. Deneyim süreleri 
açısından ise % 17.5’i 0-1 yıl, % 57.9’u 2-10 yıl ve % 24.6’sı ise 11 yıl ve üstü 
bankacılık deneyimine sahiptir. Yine örneklemin % 64.2’si evli ve % 30.7’i bekârdır. 
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5.3.2. Fiziksel ve Ruhsal Sağlıkla İlgili Bulgular 
Çalışmada banka çalışanlarının ortalama ruh sağlığı düzeyi 2.81 (ss: 0.97), 

fiziksel sağlık düzeyi ise 2.90 (ss: 0.74) olarak hesaplanmıştır. Ruh sağlığının fiziksel 
sağlık düzeyine göre daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Tablo 1: Cinsiyetlere Göre Sağlık Ortalamaları 

 Ruh Sağlığı 
Ortalaması * 

St. Sapma Fiziksel Sağlık 
Ortalaması ** 

St. Sapma 

Kadın 2.95 0.88 3.20 0.48 
Erkek 3.30 1.14 2.91 0.75 

* Yüksek ruh sağlığı değeri bireyler açısından yüksek ruh sağlığını ifade etmektedir. 
** Yüksek fiziksel sağlık değeri bireyler açısından düşük fiziksel sağlığı ifade 
etmektedir. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere kadınların hem fiziksel sağlık hem de ruhsal 
sağlık düzeyleri erkeklere oranla daha düşüktür. 

5.3.3. Demografik Özellikler İtibariyle Fiziksel ve Ruhsal Sağlık 
Durumlarına İlişkin Bulgular 
Demografik özellikler itibariyle fiziksel ve ruhsal sağlık düzeyleri arasındaki 

farklılıklara ilişkin analizlerde t testi ve tek yönlü varyans analizleri yapılmıştır. 
Sonuçlar aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir. 

Tablo 2: Demografik Özellikler İtibariyle Ruh Sağlığı Farklılıkları 
 Cinsiyet 

itibariyle 
Yaş 
grupları 
itibariyle 

Medeni 
durum 
itibariyle 

Eğitim 
durumu 
itibariyle 

Deneyim 
itibariyle 

Aynı 
yönetici 
ile çalışma 
süresi 

 
Ruh 
Sağlığı 

t değeri:  -
3.280 

F değeri: 
1.265 

F değeri: 
2.302 

F değeri:  
1.913 

F değeri: 
2.881 

 
F değeri: 
5.283 
 

Anlamlılık 
düzeyi 0.003 0.284 0.019 0.150 0.049 0.000 

Tablo 3: Demografik Özellikler İtibariyle Fiziksel Sağlık Farklılıkları 

 Cinsiyet 
itibariyle 

Yaş 
grupları 
itibariyle 

Medeni 
durum 
itibariyle 

Eğitim 
durumu 
itibariyle 

Deneyim 
itibariyle 

Aynı 
yönetici 
ile çalışma 
süresi 

 
Fiziksel 
Sağlık 

t değeri:   
-2.380 

F değeri: 
1.804 

F değeri: 
1.174 

F değeri: 
3.214 

F değeri: 
0.422 

 
F değeri: 
7.709 
 

Anlamlılık 
düzeyi 0.022 0.039 0.320 0.004 0.658 0.000 
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Yukarıdaki iki tablo incelendiğinde ruh sağlığı açısından, cinsiyet, medeni durum, 
deneyim ve aynı yönetici ile çalışma süresi itibariyle anlamlı farklılıklar bulunduğu 
görülmektedir. Fiziksel sağlık açısından ise cinsiyet, yaş, eğitim ve aynı yönetici ile 
çalışma süresi itibariyle anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmektedir. Elde edilen 
sonuçlara göre H1, H2, H7 ve H8 hipotezleri kabul edilmiştir.  

5.3.4 Yönetici Cinsiyeti İtibariyle Sağlık Farklılıklarına İlişkin Analizler 
Yönetici cinsiyeti itibariyle yapılan analizler aşağıda tablolar halinde 

gösterilmiştir: 

Tablo 4: Kadın Yönetici Gözetiminde Çalışan Erkek ve Kadınların Ruh Sağlıkları 

 Ruh Sağlığı 
Ortalaması * 

t değeri Anlamlılık 
düzeyi 

Kadın 2.88 4.334 0.001 
Erkek 3.39   

* Yüksek ruh sağlığı değeri bireyler açısından yüksek ruh sağlığını ifade etmektedir. 

Tablo 5: Kadın Yönetici Gözetiminde Çalışan Erkek ve Kadınların Fiziksel 
Sağlıkları 

 Fiziksel Sağlık 
Ortalaması * 

t değeri Anlamlılık 
düzeyi 

Kadın 3.17 3.112 0.003 
Erkek 2.79   

* Yüksek fiziksel sağlık değeri bireyler açısından düşük fiziksel sağlığı ifade 
etmektedir. 

Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara göre kadın yönetici gözetiminde çalışan 
kadın ve erkeklerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları arasında anlamlı farklılıklar vardır.  
Kadın yönetici gözetiminde çalışan kadın banka çalışanlarının hem ruhsal sağlıkları 
hem de fiziksel sağlıkları daha düşüktür. Kadın yönetici gözetiminde çalışan erkekler 
ise hem fiziksel, hem de ruhsal açıdan daha sağlıklı görülmektedir. Bu şekilde H5 ve H6 
hipotezleri kabul edilmiştir.  

Tablo 6: Erkek Yönetici Gözetiminde Çalışan Erkek ve Kadınların Ruh Sağlıkları 
 Ruh Sağlığı 

Ortalaması * 
t değeri Anlamlılık 

düzeyi 
Kadın 2.98 0.678 0.456 
Erkek 3.01   

* Yüksek ruh sağlığı değeri bireyler açısından yüksek ruh sağlığını ifade etmektedir. 
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Tablo 7: Erkek Yönetici Gözetiminde Çalışan Erkek ve Kadınların Fiziksel 
Sağlıkları 

 Fiziksel Sağlık 
Ortalaması * 

t değeri Anlamlılık 
düzeyi 

Kadın 3.29 2.798 0.004 
Erkek 3.01   

* Yüksek fiziksel sağlık değeri bireyler açısından düşük fiziksel sağlığı ifade 
etmektedir. 

Erkek yöneticilerin gözetiminde çalışan kadın ve erkekler arasında ruh sağlığı 
açısından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Dolayısıyla H3 hipotezi kabul 
edilmiştir.  Erkek yöneticilerin gözetiminde kadın ve erkekler arasında fiziksel sağlık 
açısından anlamlı bir farklılık vardır. Kadınların fiziksel sağlıklarının daha kötü olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla H4 hipotezi reddedilmiştir.  

Sonuç ve Değerlendirme 
Çalışanların sağlıkları şüphesiz hem bireyler hem de örgütler açısından büyük 

önem taşımaktadır. Sağlıklı çalışanlar hem örgütlerine hem de ailelerine daha yararlı 
olacaktır. Bu çalışmada kadın ve erkek yöneticilerin gözetiminde çalışan bireylerin 
ruhsal ve fiziksel sağlıkları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda; 

- Ruh sağlığı açısından cinsiyetler itibariyle anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 
Kadın çalışanların genel olarak ruh sağlıkları daha düşük seviyededir. Fiziksel 
sağlık açısından da durum benzerdir. Kadın çalışanların fiziksel sağlıkları erkeklere 
oranla daha düşüktür. Bu sonucun ortaya çıkmasına bankacılık sektörünün çalışma 
şartları ve kadınların üstlendikleri farklı rollerden kaynaklanan iş/aile çatışmaları 
sebep olmuş olabilir. Kadınlar iş hayatında bulunsalar da, ev işleri ve çocuk bakımı 
gibi konularda kendilerini 1. derecede sorumlu hissetmektedir (Walsh, 2000; 
Westman, 2005). İş hayatı, ev işleri ve çocuk bakımı gibi sorumlulukların yerine 
getirilmesini zorlaştırmaktadır. Bankacılık sektöründe çalışan kadınlar için eve 
vakit ayırmak daha zordur. Türkiye’deki bankalarda personelin mesaisi genellikle 
17.00’de bitmez. Çoğu zaman 17.00’den sonra birkaç saat daha çalışılması, bazı 
özel durumlarda da geç saatlere kadar çalışılması da söz konusu olabilir. Ayrıca 
bankacılık sektöründe mesai saatlerine uyum konusundaki hassasiyet ve mesaiye 
devamlılık da büyük önem taşımaktadır. Bu durum ailevi sebeplerle izin alınmasını 
zorlaştırmaktadır. Bu şartlarda kişinin evine ve çocuklarına yeterince vakit 
ayıramaması ve iş/aile çatışmalarının ortaya çıkması beklenen bir durumdur. 
Böylece ortaya çıkan iş/aile çatışmaları kişinin ruhsal ve fiziksel sağlığının 
bozulmasına sebep olabilir. Literatürdeki iş/aile çatışmalarının hem ruh sağlığını, 
hem de fiziksel sağlığı olumsuz yönde etkilediğini gösteren araştırmalar bu fikri 
desteklemektedir  (Hammer, 2004; Voydanoff, 2005; Viswesvaran, 2006).  

- Erkek yöneticilerin gözetiminde çalışan kadın ve erkeklerin ruhsal sağlıkları 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bunun temel nedeni çalışanların 
beklentileri ile açıklanabilir. Hem kadınlar hem de erkekler bir erkek yöneticinin 
nezaretinde çalışmaktan rahatsızlık duymamaktadır. Bu sonuç literatürle uyumlu ve 
beklenen bir sonuçtur (Jeanquart ve Sekaran, 1994; Valentin vd., 2002; Williams ve 
Locke, 1999; Burke ve McKeen, 1995). 
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- Erkek yöneticilerin gözetiminde çalışan kadın ve erkeklerin fiziksel sağlıkları 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Kadınların fiziksel sağlıkları daha 
düşük düzeydedir. Bu beklenen bir sonuç değildir. Literatürden hareketle, kadınların 
erkek yöneticiyle çalışmaktan dolayı bir rahatsızlık duymaması ve dolayısıyla 
olumsuz birtakım sonuçların ortaya çıkmaması beklenirdi. Bu sonucun ortaya 
çıkmasına sebep olan unsurlar hakkında derinlemesine başka çalışmalar 
yapılmalıdır.  

- Kadın yöneticilerin gözetiminde çalışan kadın ve erkeklerin ruhsal sağlıkları 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Kadın yönetici gözetiminde çalışan 
kadınların ruhsal sağlık düzeyleri daha düşüktür. Bunun temel nedeni bir kadının 
başka bir kadının gözetimi altında çalışıyor olmasından duyduğu rahatsızlık 
olabilir. Bu sonuç literatürle uyumlu ve beklenen bir sonuçtur. Kadın yönetici ile 
çalışmaktan rahatsızlık duyan kadın çalışanın ruh sağlığının bu durumdan olumsuz 
şekilde etkilenmesi mümkündür (Jeanquart ve Sekaran, 1994; Valentin vd., 2002; 
Williams ve Locke, 1999; Burke ve McKeen, 1995) 

- Kadın yöneticilerin gözetiminde çalışan kadın ve erkeklerin fiziksel sağlıkları 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Kadınların fiziksel sağlıkları daha kötü 
durumdadır. Bu sonuç da yine literatürle uyumlu ve beklenen bir sonuçtur. Kadın 
yönetici ile çalışmaktan rahatsızlık duyan kadın çalışanın, fiziksel sağlığı bu 
durumdan olumsuz şekilde etkilenebilir (Jeanquart ve Sekaran, 1994; Valentin vd., 
2002; Williams ve Locke, 1999; Burke ve McKeen, 1995). 

- Ruh sağlığı açısından, medeni durum, deneyim ve aynı yönetici ile çalışma süresi 
itibariyle anlamlı farklılıklar bulunduğu belirlenmiştir. Fiziksel sağlık açısından ise 
yaş, eğitim ve aynı yönetici ile çalışma süresi itibariyle anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde özellikle bankacılık 
sektöründe çalışan kadınların sağlık açısından risk altında oldukları görülmektedir. Bu 
durumun kaynağı olduğu düşünülen iş/aile çatışmalarının önlenebilmesi için 
yöneticilerin aile dostu politikalar izlemeleri gereklidir. Kadın çalışanların, kadın 
yöneticilerden neden olumsuz yönde etkilendikleri ve bu durumun nasıl ortadan 
kaldırılabileceği konusunda yapılacak yeni araştırmalar hem literatüre hem de sahaya 
önemli katkılar sağlayabilir.  

Bu araştırmada elde edilen bulguların literatür açısından önemli olduğu 
düşünülmektedir. Ancak araştırma sonuçlarının genellenebilmesi daha geniş kapsamlı 
başka araştırmalarla doğrulanmasına bağlıdır. Bu bakımdan, çalışma, bu alanda 
yapılacak başka araştırmalar için temel oluşturabilir.   
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Extensive Summary 
Introduction 
There are a lot of items that influence the workers physical and mental health in 

organizations. Working conditions, relationships with work friends, organizational 
climate, competition, technology and discipline rules are some of them. There are very 
limited researches about whether the gender of the managers is one of the items that 
affect the health of the workers.     

In this research it is evaluated the workers physical and mental health 
differences according to their managers gender. To find out the differences a research is 
handled in banking sector.  

 

The Goals and Hypotheses of The Research 
This research has three goals; 1. To find out the physical and mental health 

differences between male and female workers. 2. To find out whether the workers 
physical and mental health changes in spite of their manager’s gender. 3. To find out 
whether the workers physical and mental health changes in spite of their demographic 
situations. 

This research has 8 hypotheses as below.  
H1: There are meaningful differences between workers mental health according 

to their gender.  
H2: There are meaningful differences between workers physical health according 

to their gender. 
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H3: There are no mental health differences between male and female workers 
working with male managers.   

H4: There are no physical health differences between male and female workers 
working with male managers.   

H5: There are mental health differences between male and female workers 
working with female managers.   

H6: There are physical health differences between male and female workers 
working with female managers.   

H7: There are mental health differences of workers according to their 
demographic situations. 

H8: There are physical health differences of workers according to their 
demographic situations. 

Methodology 
Research is realized in the cities of Turkey; Kayseri, Mersin, Adana, Nevşehir, 

Yozgat and Istanbul. Using easy sampling method data gathered from 21 banking 
department. In this research we reached 443 banking workers; 242 of woman and 201 of 
man. Warwick-Edinburg scale (2006) is used to evaluate the mental health of workers. 
Scale contains 14 expressions. The reliability of the scale is 0.926. In the scale “1” 
reflects low mental health and “5” reflects high mental health. Moss’s (1986) physical 
health scale is used to evaluate the workers physical health. Scale contains 19 
expressions. The reliability of the scale is 0.908. In the scale “1” reflects high physical 
health and “5” reflects low physical health. 

Findings and Discussion 
According to the results of the research, workers in which working with the male 

managers; there are differences between male and female workers according to physical 
health and there are no differences between male and female workers according to 
mental health. There are differences between male and female workers, in which 
working with woman manager, according to physical and mental health. The health of 
woman workers, working with woman managers, looks like worse. 
 According to the results of the research, there are health risks for woman 
workers in banking sector. Health risks come from work/family conflicts. To prevent 
these risks bank managers should manage their organization with family friendly 
policies. There is a need for new researches to find out the reasons and solving methods 
why the woman workers don’t want to work with woman managers. This kind of 
researches can contribute to the literature and practice.     
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Abstract 
Main purpose of the research is to make guidance to human resources managers 

on the way of preparing non-discriminatory job application forms. Another purpose of 
this research is to examine the hypothesis of “the attributions of hotels and 
characteristics of human resources managers make meaningful differences on 
discriminatory data request from the applicants on job application forms”. 

A questionnaire, designed based on literature review, was conducted on human 
resources managers of hotels of Turkey. Despite legal regulations, it is detected that, 
characteristics of managers and attributions of hotels make differences on 
discriminatory data requests in the forms.   

Keywords: Hospitality Industry, Human Resources Management, Job 
Application Form, Discrimination.                     

1. Introduction 
Employees may face discrimination both in the job application stage (Goldsmith 

et al.,, 2004) and in the working environment, specifically in performance assessment or 
in life within the organization, covering stages that include promotions, rewards, 
assignments, etc., which are often a result of performance assessment (Woods and 
Kavanaugh, 1994; Perry and Finkelstein 1999; Turpçu, 2004; Grossman, 2005). The 
employee selection process is composed of steps, including initial screening/interest 
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screen/job preview, completion of the application forms, tests, interviews, reference 
checking and background research, a second interview, a job offer in conformity with 
any conditions, a health examination and drug test and job placement. In this process, 
the information gained from the job application form completed by the candidate 
employee is used in job conformity tests and interviews following the preliminary 
acceptance to determine whether the employee is suitable for the job (Mathis and 
Jackson, 2000: 285). The failure to employ the right person can lead to many problems, 
including a high turnover rate, poor attendance at work, lack of discipline, conflicts and 
low efficiency. For this reason, employing the right person has vital significance for the 
organization (Leopold et al., 2005: 141). One could say that the first step for 
successfully using the employee selection process to employ the right person is to have 
the content of the job application forms prepared by the organization in a manner that 
will obtain sufficient and correct information. When selecting the essential information 
requested in the job application from the candidate employees for the enterprise, it is 
necessary to consider national and international laws, as well as ethical rules. Any 
failure to obey the laws and ethical rules could result in the organizations encountering 
problems, including image and market loss and struggles with conflicts within the 
organization, in addition to potentially having to pay for indemnification. 

The job application forms of the accommodation enterprises in Turkey had been 
assessed through content analysis by Yeşiltaş et al.,(2010). In this study, a questionnaire 
was designed based on the findings of aforementioned study by Yeşiltaş et al., (2010) 
and conducted to the Human Resources (HR) managers of the accommodation 
enterprises in Turkey. This survey was used to reveal relationships between the 
characteristics of the HR managers and the accommodation enterprises and to determine 
whether it was necessary to request information that could be considered discriminatory 
in the job application forms. 

2. The Purpose and Significance of the Research 
This research suggests the issues to be considered in the design of job application 

forms; these forms could be used as evidence in any discrimination lawsuit that could 
be brought in the national or international courts against enterprises and the state (Kohl, 
1983). Main aim of the research is to make guidance to HR managers on the way of 
preparing non-discriminatory job application forms. At the end of the study there is 
enclosed non-discriminatory job application form example. In addition, this research 
tries to reveal facts about the following questions; 

1. Do the HR managers of accommodation enterprises have enough information 
about the discrimination issue? 

2. Do the attributions of hotels and characteristics of HR managers make 
meaningful differences on discriminatory data request from the applicants on 
job application forms?  

This research is also intended to provide a foundation for new research to be 
conducted on discrimination and job application forms. 

In general, the accommodation industry encounters increasing multi-cultural 
diversity in its owners, employees and customers (Weaver et al., 2003: 238). 
Consequently, the tourism sector provides a significant opportunity to conduct this type 
of study on discrimination.      
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The acceptance of a discrimination claim by the courts requires that 
discrimination be revealed through evidence and witnesses (Kohl, 1983). As job 
application forms can provide concrete evidence, their design and any expressions that 
they may contain should be selected very carefully. This research is a guide for HR 
departments in the tourism sector to help create an application form that can be used in 
employee selection and that is in conformity with the law and the company’s needs.  

3. Employee Finding, Diversity and Discrimination 
The process of finding and recruiting employees who have qualifications that 

meet the job requirements should be in conformity with the legal regulations. (Clardy, 
2003). It is clear that, job application form which doesn’t contain discriminatory data 
request but collects the information necessary for the job is getting important. The 
completion of job application forms is usually discussed in the literature as the first step 
in the outsourced employee selection process (Dessler, 1994: 142; Boella, 1993: 78; 
Woods, 1997: 108; French, 1994: 224).  

Organizations can’t consider diversity separate from anti-discrimination laws and 
the opportunity for equal employment. Diversity covers many different characteristics, 
including age, disability, national origin, religion, sex, values, ethnic culture, social 
class, and economic status (Morrison, Lumby and Sood, 2006: 279).  

The increasing rate of women’s participation in the labor force is one of the 
elements affecting labor force diversity in worldwide (Haar and Spell, 2003: 44-45; 
ILO, 2009a; Burgess, 2003; Kattara, 2005) and in Turkey (Kozak, 1996; D.İ.E., 2006). 
Because of this growth, legal arrangements about sex discrimination and sexual 
harassment issues are getting importance (Mathis and Jackson, 2000: 143; Pratten and 
Lovatt, 2003).  The existence of ethnic diversity in the labor force is another factor 
affecting labor force diversity. It is known that different ethnicities and believes live 
together with the Turks in Turkey (MRG, 2009; KONDA, 2006; Commission of the 
European Communities, 2007: 21). The aging of the labor force is one of the elements 
affecting labor force diversity in developed countries (Burke and Ng, 2006) and in 
Turkey (TUIK, 2009a, TUIK, 2009b). This situation will cause sectors, particularly 
hotel management, fast food chains and retail sales, to encounter serious employee 
difficulties (Mathis and Jackson, 2000: 145; Martin and Gardiner, 2007).  The fourth 
element affecting labor force diversity is the inclusion of the disabled in the labor force 
(Mathis and Jackson, 2000: 145). One-seventh of the total population of Turkey is 
disabled (TUIK, 2009c). The fifth element affecting labor force diversity is the 
inclusion of people with different sexual preferences in the labor force. In 2007, the 
Turkey Progress Report of the Commission of The European Communities 
(Commission of The European Communities, 2007: 20) noted with regard to the current 
respectable situation of Turkey with anti-discrimination legal arrangements “there is no 
specific protection against age and sexual preference based discrimination”. 

According to article 1 of the convention of the International Labor Organization 
concerning discrimination in respect to employment and occupation (Convention 
Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation C111, 1958), 
“discrimination includes any distinction, exclusion or preference made on the basis of 
race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin, which 
has the effect of nullifying or impairing equality of opportunity or treatment in 
employment or occupation”. According to article 2 of the same convention, “any 
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distinction, exclusion or preference in respect of a particular job based on the inherent 
requirements thereof shall not be deemed to be discrimination” (ILO, 1958). The merit 
and skills required to perform a job should be taken into consideration. The 
qualifications that are not related to the ability to perform a job should not be taken into 
consideration (ILO, 2009b). 

The two most significant points to consider to avoid discrimination in employee 
selection are as follows: 

 Business necessity and job relatedness: It is expected that the qualifications 
expected by the employer of the candidate to demonstrate job related performance are 
genuinely related to the job.  

 Bona fide occupational qualifications: The employers can only request that the 
candidates have certain characteristics including sex, religion, or ethnicity, which would 
normally be assessed as discrimination, if these characteristics are within the scope of 
“vital requirements of the job”. Requesting this information if these characteristics are 
not “vital requirements of the job” may be included within the scope of discrimination 
(French, 1994).   

There is much research in the literature on the subject of age discrimination in 
employee selection and wages (Lee, 1980; Perry et al., 1996; Perry and Finkelstein, 
1999; Grossman, 2005; Berger, 2006; Martin and Gardiner, 2007), religious 
discrimination (Borooah, 1999; Bouma et al., 2003), ethnic discrimination (Coates and 
Carr, 2005; Kalter and  Kogan, 2006; Carlsson and Rooth, 2007), race-related 
discrimination (Slaughter et al., 2002; Din-Dzietham et al., 2004), gender-based 
discrimination (Glick et al., 1988; Sherry, 1994; Francois, 1998; Robinson and Monks, 
1999; Pogrebin et al., 2000; Davison and Burke, 2000; Shaffer et al., 2000; Mitra, 2003; 
Jones and Gates, 2004; Negrin, 2004; Kattara, 2005; Graham and Smith, 2005; 
Korkeamaki and Kyyra, 2006; Cho, 2007; Gunkel et al., 2007), discriminations made in 
terms of pregnancy (Kohl and Greenlaw, 1982), sexual preference-based discrimination 
(Weichselbaumer, 2003) and disability-based discrimination (Gouvier et al., 2003; 
Gröschl, 2007). However, no research was encountered related to the examination of the 
application form, which is the first document in the employee selection process that 
collects information on the candidate. 

4. International Legal Regulations on Discrimination 
Discrimination, which is the subject of this research, is a violation of human 

rights. Article 23 of the Universal Declaration of Human Rights (UN, 1948), which was 
accepted by United Nations on the 10th of December, 1948, and which Turkey voted to 
accept, suggests that discrimination cannot be permitted to occur in the employee 
selection process.  

Article 14 of the European Human Rights Convention signed on the 20th of 
March, 1950, in Rome (European Human Rights Convention, 1950) and put into force 
on the 3rd of September, 1952, suggests that all types of discrimination are banned. 
Turkey approved the Convention on the 18th of May, 1954 (Ministry of Justice, 2010).  

Turkey signed the “International Convention on Elimination of All Sorts of Race 
Discrimination” on the 13th of October, 1972, and the “Convention on Prevention of All 
Sorts of Discrimination against Women” on the 11th of June, 1985 (Prime Ministry, 
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Human Rights Presidency, 2010). Consequently, because Turkey is a party to many 
international agreements and conventions, it is expected to obey the international rules 
and laws on discrimination. 

5. Legal Regulations on Discrimination in Turkey 
The Ministry of Labor and Social Security was commissioned to execute the EU 

Coordination Office Presidency, Anti-Discrimination Community Program (European 
Union, Coordination Office Presidency, 2009).  

It is obvious that various provisions and regulations have been given a place in the 
relevant laws, particularly in the Constitution of the Republic of Turkey in the 
discrimination and discrimination types, as defined in detail in the directives numbered 
2000/43/EC (EU, 2000a) and 2000/78/EC (EU, 2000b).  

The basic regulation on anti-discrimination and the principle of equal treatment 
was created with article 10 of the Constitution of the Republic of Turkey (Constitution 
of the Republic of Turkey, 1982). Thus, it is found that in the employee selection 
process, it is necessary to treat everybody equally (article 10), no discrimination can be 
tolerated, excluding characteristics related to job requirements (article 70), and certain 
groups are taken under protection (article 50). Furthermore, Turkish citizens are 
assigned the right to address the European Court of Human Rights.  

According to article 122 of the Turkish Criminal Code numbered 5237, requesting 
any information in a job application form other than that which is directly vital for the 
job may cause the employer or its representative to be penalized with imprisonment for 
six months to one year. There is no regulation that directly addresses discrimination 
against age or sexual tendencies.  

In article 5 of the Labor Law, number 4857 (Labor Law, 2003), it is understood 
that in the employee selection process, it shall be deemed discrimination to request 
information in the job application forms that is unrelated to the requirements of the job. 

Article 14 of the Disabled Law numbered 5378 (Disabled Law, 2005) prohibits 
discrimination toward the disabled.  

According to article 31 of the Trade Unions Law numbered 2821, the employer 
cannot discriminate between the workers who are members of a trade union and those 
who are not. According to the regulation brought by this article, asking a question 
regarding “societies and organizations which he/she is a member of” in the job 
application forms represents discrimination and thus violates the Trade Unions Law.    

The Prime Ministry Human Rights Presidency was established with the Law numbered 
4643, dated 2001 (4643 numbered Law). The Provincial Boards of Human Rights 
organized in 81 provinces on a local basis and the District Boards of Human Rights 
(Regulation of Board of Human Rights, 2003) organized in 850 counties were 
commissioned to perform the work necessary to prevent all types of discrimination.  

6. Data Collection Method and Analysis 
The population of this research consists of the HR managers of the 1384 certified 

accommodation enterprises in Turkey whose updated web addresses, telephone and fax 
numbers are available at www.hotelguide.com.tr. It is the web site of a guide book of 
Turkey's Hotels. It was preferable that to use the hotel database of Culture and Tourism 
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Ministry. But, after a short investigation, it is considered that the communication 
information of the hotels in the list of ministry is not updated. So, the commercial and 
updated alternative list from www.hotelguide.com.tr has been used.  Because of being 
under the same legal construction, it is assumed that the results of this research may be 
generalized to cover all accommodation enterprises in Turkey. Moreover, this research 
will be helpful for hotels and other private sector enterprises confronting with similar 
issues. Using the formula of Yamane (2001: 116-117), 301 samples were required for 
statistical significance. Accordingly, the sample will represent the population if a 
minimum of 301 subjects are studied.  

A survey was developed using a list of the information requested of candidates in 
job application forms from the study conducted by Yeşiltaş et al., (2010). The goal of 
the survey is to measure the HR managers' level of awareness regarding discrimination. 
In the first section of the survey, the HR managers were given a list of questions and 
were asked to assess whether they believe it is discrimination to ask these questions to 
the candidates. In the second section of the survey, on a Likert scale of 5, it is wanted 
from the HR managers to indicate the necessity of asking the same questions to 
candidates. The third section of the survey asked questions to determine the profiles of 
the hotels and the HR managers.  

The research survey was internet based. Researchers requested the support of 
Association of Human Resources Managers (İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği, 
INKAY) to get responses from the members of association. An e-mail list of the target 
population was also given by the association. To increase the response rate, the HR 
managers of the 1384 hotels were asked on the phone whether they would like to 
receive the survey by means of a link to be sent to their e-mail addresses or via fax. The 
survey was then forwarded using the requested service. The variables from the Likert 
scale of the first 100 responses were subjected to an alpha co-efficiency reliability test. 
The alpha coefficient was detected as 89,1. Consequently, it was decided that this 
section of the survey was reliable and that the survey would be continued. A total of 393 
responses were received; 200 (50,9%) responses were received via fax, and 193 (49,1%) 
responses were received via e-mail.  

7.       Findings and Discussion 
7.1. HR Managers' Perceptions about Discrimination and Information 

Requests in Job Application Forms  
Information request from the candidate is total of 31 subjects. relationships of the 

requests with the job could be discussed, other than “name” and “surname” which are 
for defining the candidate on the job application forms (Yesiltaş et al., 2010). The 
subjects of ethnicity and religion, for which the potential for discrimination is clearer, 
were added to the 31 subjects based on the literature review. Furthermore, information 
regarding place of birth, alcohol use, memberships with societies and organizations, and 
references may provide strong clues about the ethnicity and religious beliefs of the 
candidate. Questions that provide information regarding ethnicity and religion were 
placed directly in the survey. A total of 33 subjects were included in the survey 
distributed to the HR managers, and they were asked to mark the subjects where 
requesting information from the candidates could be deemed illegal discrimination. The 
marked subjects were indicated in Table 1 with the classification of “considered” and 
those not marked have the classification “not considered”.  
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As observed in Table 1, a vast majority of the HR managers of the 
accommodation enterprises in Turkey believe that it would not be considered 
discrimination to request information regarding the other 31 subjects, excluding 
ethnicity and religion, in the job application forms.  

Of those who answered the survey, 21.9% of the HR managers even believe that 
asking the candidates about their ethnicity would not be considered to be discrimination, 
and 25.7% of those who answered the survey believe that asking the candidates about 
their religion would not be considered to be discrimination.  

Of those who completed the survey, the HR managers believe that it would not be 
considered to be illegal discrimination to request information from the candidate about 
“Age” (90.8%), “Sex” (83.5%), “Place of birth” (73.5%), “Disability” (89.1%), “Name 
of the school graduated from” (91.9%), “graduation year” (97.7%), “Photograph” 
(94.9%), “Military service status” (95.9%),  “Tasks in the military service” (91.1%), 
“Marital status” (90.6%), “Alcohol use” (78%), “Smoking” (84%), “Mother’s/Father’s 
Names” (95.9%), “Possession of a Driver’s license” (98%), “Height” (92.4%), 
“Weight” (91.3%), “Shoe size” (95.7%), “Employment status of the spouse” (91.6%), 
“Previous criminal record” (90.8%), “Society and organization memberships” (79.6%), 
and “Hobbies” (95.4%).  

This table may mean that a vast majority of the HR managers of the 
accommodation enterprises in Turkey are not aware of the fact that these types of 
questions on a job application form may be discriminatory.  

Table 1. Opinions of HR managers regarding the information requested from 
candidates in job application forms that could be deemed as discriminatory 

 Information requested in the job application 
forms 

Opinion of the HR director 
(Discrimination …) 

n % 

1 Age Considered 36 9.2 
Not Considered 357 90.8 
Total 393 100 

2 Sex Considered 65 16.5 
Not Considered 328 83.5 
Total 393 100 

3 Ethnicity Considered 307 78.1 
Not Considered 86 21.9 
Total 393 100 

4 Place of birth Considered 104 26.5 
Not Considered 289 73.5 
Total 393 100 

5 Religion Considered 292 74.3 
Not Considered 101 25.7 
Total 393 100 

6 Disability Considered 43 10.9 
Not Considered 350 89.1 
Total 393 100 

7 Education Status Considered 15 3.8 
Not Considered 378 96.2 
Total 393 100 

8 
Name of the school graduated from 

Considered 32 8.1 
Not Considered 361 91.9 
Total 393 100 

9 
Year of graduation 

Considered 9 2.3 
Not Considered 384 97.7 
Total 393 100 
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10 
Photograph 

Considered 20 5.1 
Not Considered 373 94.9 
Total 393 100 

11 Military service status Considered 16 4.1 
Not Considered 377 95.9 
Total 393 100 

12 Place where military service was performed Considered 51 13 
Not Considered 342 87 
Total 393 100 

13 Rank in the military service Considered 68 17.3 
Not Considered 325 82.7 
Total 393 100 

14 Tasks in the military service Considered 35 8.9 
Not Considered 358 91.1 
Total 393 100 

15 Marital status Considered 37 9.4 
Not Considered 356 90.6 
Total 393 100 

16 Experience Considered 15 3.8 
Not Considered 378 96.2 
Total 393 100 

17 Alcohol use Considered 85 21.6 
Not Considered 308 78.4 
Total 393 100 

18 Smoking Considered 62 15.8 
Not Considered 331 84.2 
Total 393 100 

19 Mother’s/Father’s name Considered 16 4.1 
Not Considered 377 95.9 
Total 393 100 

20 Driver’s license Considered 8 2.0 
Not Considered 385 98 
Total 393 100 

21 Height Considered 30 7.6 
Not Considered 363 92.4 
Total 393 100 

22 Weight Considered 34 8.7 
Not Considered 359 91.3 
Total 393 100 

23 Shoe size Considered 17 4.3 
Not Considered 376 95.7 
Total 393 100 

24 Blood group Considered 13 3.3 
Not Considered 380 96.7 
Total 393 100 

25 Employment status of the spouse Considered 33 8.4 
Not Considered 360 91.6 
Total 393 100 

26 Number of brother(s)/sister(s) Considered 30 7.6 
Not Considered 363 92.4 
Total 393 100 

27 Number of children Considered 21 5.3 
Not Considered 372 94.7 
Total 393 100 

28 Criminal record 
 

Considered 36 9.2 
Not Considered 357 90.8 
Total 393 100 

29 Society and organization memberships Considered 80 20.4 
Not Considered 313 79.6 
Total 393 100 

30 References Considered 12 3.1 
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Not Considered 381 96.9 
Total 393 100 

31 Hobbies Considered 18 4.6 
Not Considered 375 95.4 
Total 393 100 

32 Courses attended Considered 8 2.0 
Not Considered 385 98.0 
Total 393 100 

33 Foreign language knowledge Considered 7 1.8 
Not Considered 386 98.2 
Total 393 100 

7.2. Differences on Beliefs on Necessity of Information Request by 
Characteristics of the HR Managers and the Accommodation 
Enterprises  

Table 2 has been prepared to provide a comprehensive view of the meaningful 
differences in the degree to which the information requested in the job application forms 
is considered to be necessary by HR managers according to the demographic 
characteristics of the HR Managers and the characteristics of the accommodation 
enterprises (independent variables). In the survey distributed to the HR managers, 
information on the degrees to which the information requested in the job application 
forms is deemed to be necessary was provided on a Likert scale of 1 to 5. The average 
of each response for each individual participating in the survey was taken, and those 
averages, together with the independent variables, were subjected to T tests and 
ANOVA tests. The results were indicated in Table 2.  

As observed in Table 2, there aren’t meaningful differences in deeming the 
information requested in the job application forms to be necessary based on whether the 
HR managers determined the questions to be asked in the job application form, what 
they aim to achieve with the information requested in the job application form, whether 
they received training on diversity management and/or discrimination in their HR 
training and where they received HR training.  

Deeming the information requested to be necessary indicates a meaningful 
difference according to the sex of the HR administrator, the status of the hotel as a 
chain, the number of personnel working in the busy season, the number of months that 
the hotel is open during the year, the type of hotel, the age of the HR administrator, the 
level of schooling achieved by the HR administrator and the title of the HR 
administrator. 

Considering the averages, one could say that the female HR managers have more 
discriminatory attitudes than the male HR managers; the international chain hotels have 
more discriminatory attitudes than the national chain hotels; the hotels with fewer 
employees have more discriminatory attitudes compared to the hotels with a greater 
number of employees; thermal hotels have more discriminatory attitudes compared to 
other types of hotels; the HR managers with a bachelor’s degree have more 
discriminatory attitudes compared to the graduates at other levels; and the HR managers 
with the title of personnel manager have more discriminatory attitudes than the HR 
managers with other titles. Based on the overall average, the HR managers deem it 
necessary to request information from the candidates that may be considered 
discriminatory, with a participation level of 3 out of 5. 
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Table 2. Differences on the HR managers' belief of the necessity of discriminatory 
considerable data request on the job application forms. 

Independent Variables Answer n - 
X s.d. t/f  

p 
Having a role in determining the 
questions to be asked in the job 
application form 

Has 260 3.14 0.678 
0.25 

Does not have 133 3.22 0.577 

Purpose of the information requested in 
job application forms  

Identifying the candidates to be invited for job 
interviews 319 3.19 0.664 

1.35 
To employ the candidate directly according to 
the information in the job application form 74 3.06 0.551 

Sex of HR director 
Female 173 3.32 0.676 

0.00* 
Male 220 3.04 0.594 

Training on diversity management and/or 
discrimination  

Received 47 3.16 0.613 
0.96 

Did not receive 346 3.17 0.651 

Age of the HR manager 

<25 21 2.73 1.032 

0.00* 

25-30  126 3.35 0.579 
31-35  95 3.03 0.555 
36-40  56 3.32 0.642 
41-45  49 3.17 0.620 
46-50  23 3.26 0.574 
>50 18 2.78 0.511 

Level of schooling of the HR manager  

Tourism high school 5 2.55 1.073 

0.00* 

Tourism associate degree 28 2.96 0.717 
Tourism bachelor’s degree 43 3.26 0.467 
Tourism master degree 8 3.40 0.832 
Non-tourism high school 63 2.97 0.769 
Non-tourism associate degree 38 3.09 0.474 
Non-tourism bachelor’s degree 183 3.26 0.576 
Non-tourism master degree 25 3.23 0.860 

Source of HR management  training 

School 103 3.15 0.623 

0.36 Course 93 3.13 0.796 
In-service training 92 3.27 0.610 
No HRM training 105 3.12 0.540 

Title of the HR director in the business 
place 

Personnel chief 101 3.05 0.781 
0.01* 

 
 

Personnel manager 107 3.31 0.484 
Human resources manager 138 3.19 0.610 
General manager 47 3.28 0.683 

Chain status of the hotel 
International chain 46 3.23 0.712 

0.00* National chain 98 2.93 0.671 
Independent 249 3.25 0.600 

Number of personnel working in the 
busy season 

<50 39 3.12 0.644 

0.00* 

50-100  25 3.43 0.457 
101-150  63 3.38 0.655 
151-200  42 3.45 0.451 
201-250  25 2.71 0.882 
> 250 199 3.07 0.612 

Number of months that the hotel is 
open during the year 

4 3 2.96 0.578 

0.00* 

5 4 2.71 0.522 
6 32 3.60 0.557 
7 60 3.10 0.599 
8 43 3.14 0.664 
9 19 3.10 0.847 
10 3 3.15 0.228 
11 4 3.30 0.000 
12 217 3.15 0.627 

Type of hotel 

City hotel 98 3.16 0.695 

0.01* Holiday hotel 259 3.15 0.623 
Thermal hotel 18 3.67 0.653 
Health  facilities (spa. etc.) 18 3.04 0.530 

General Average 3.15  

 



 
 

M. Yeşiltaş – R. Temizkan – S. P. Temizkan – Ö. E. Arslan  5/3 (2013) 18-36 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 28

8. Conclusion and Suggestions 
Overall, the HR managers highly assessed the request for information regarding 

“ethnicity” and “religion” as being discriminatory. In addition, no information request 
for “ethnicity” and “religion” has been detected in the job application forms.  However, 
potentially discriminatory information requests do frequently appear in job application 
forms, as the information gained in these requests can provide clues on discriminatory 
subjects, not directly excluding such situations where the question itself contains 
discrimination, including “age” and “sex”. For instance, questions such as “place of 
birth” can create powerful convictions regarding the applicant’s ethnicity, religion, sect 
and political views that, in turn, have the potential to result in discrimination regarding 
race, ethnicity, religion and political views. Most of the HR managers believe that it is 
not discriminatory to ask questions on subjects that contain potential discriminatory 
information, including place of birth. Indeed, this type of question could be considered 
to be an attempt to conceal discrimination, to discriminate indirectly, or to discriminate 
secretly (camouflaged). Although it is found that most of the HR managers of the 
accommodation enterprises in Turkey (86%) were not provided with training on HR 
management diversity management and/or discrimination (Table 5), there is no 
meaningful difference between the managers with or without training in terms of 
believing that it is appropriate to request information on subjects that may contain 
discrimination (Table 22). This finding may be explained by the fact that they have no 
updated knowledge on the legal regulations on discrimination. Most of the HR 
managers (65,9%) do not take a role in determining the questions asked in the job 
application forms (Table 5). It should be considered that the HR managers select 
employees by imitating what others do rather than creating their own employee 
selection processes (Guion, 1999).  

According to the Constitution in Turkey and the law, including the Turkish 
Criminal Code and Labor Law, no person should suffer from discrimination for any 
reason, including language, race, sex, political thought, philosophical belief, religion 
and sect, etc. The information requested in the job application forms of the 
accommodation enterprises in Turkey can be considered to collect discriminatory 
information, both directly or indirectly (Table 3). The following suggestions should be 
taken into consideration to avoid perpetuating discrimination based on job application 
forms and to be protected against accusations of discrimination: 

 Firstly, employers, HR managers and society in general should be trained 
on the subject of discrimination, and programs should be prepared with 
media support.  

 Two methods can be followed in preparing job application forms. 1) The 
forms can be designed according to the positions to be applied for 
(separate application forms for director positions, dining hall staff, kitchen 
staff, reception staff, etc.). This method will be hardly manageable and 
expensive way. 2) The job application form can be general, with specific 
information requested depending on the position. The person who applies 
for each position would give the information as requested in the 
explanatory parenthesis next to the information request in the form. Thus, 
there is an application form that could be used for all positions within the 



 
 

M. Yeşiltaş – R. Temizkan – S. P. Temizkan – Ö. E. Arslan  5/3 (2013) 18-36 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 29

organization and the necessary information could be requested specifically 
for the position of interest. (Example: APPENDIX 1)         

 Each employer should prepare his/her own job application form for his/her 
own organization. There is significant risk associated with the use of any 
job application form with content that is not specifically determined by the 
employer or the HR director. 

This research discusses the subject of discrimination in job application forms, 
which represent the first step in the employee selection process. This research attempts 
to understand the opinions of the HR managers in this regard. It is deemed necessary to 
request information within the scope of discrimination in job application forms, and 
future research is necessary to detect the reason for this attitude, identify differences 
between sectors, and identify discrimination in the other steps of the employee selection 
process (interview, test, reference inquiry, health examination, etc.). 
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APPENDIX 1 
Job application Form 

*We are an Equal Opportunity Employer. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, gender, age, 
national origin or disability. 

PERSONAL INFORMATION 
Surname Name 
Address District City Post 

code 
Phone number 

What position are you applying for? Date available for employment? 
Are you willing to relocate? 
Yes      No  
Are you willing to if required? 
Yes      No 

Any restrictions on hours, weekends, or overtime? İf 
yes, please explain.   

Have you ever been employed  by this company or any 
of its subsidiaries before?  
Yes      No 

Indicate locations and dates? 

Can you, after employment, submit verification of your 
legal right to work in Turkiye ? 
Yes      No 

Have you ever been convicted of a felony? 
Yes      No  
(A conviction may not disqualify you, but a false 
statement will. The seriousness of the crime and date of 
conviction will be considered. To benefit from ex-convict 
quota you should inform.)  

PERFORMANCE OF JOB FUNCTIONS 
Are you able to perform all the functions of the job for which you are applying, with or without accommodation?  
 Yes without accommodation                 Yes, with accommodation                                    No  
If you indicated you can perform all the functions with an accommodation, please explain how you would 
perform the tasks and with what accommodation.?  
 

EDUCATION 
This section is to be completed only  by the applicants who are applying for management posts. 

School Department  Years Did you 
graduate? 

Course of study 

Undergraduate 
School 

    
    

Graduate 
School 

    
    

PERSONAL DRIVING RECORD 
This section is to be completed only if the operation of a motor vehicle will be required in the course of 
applicant's employment.  
Driver's license number Issuing date 
? 
Within the past five 
years have you had a 
vehicle accident? 
Yes      No 

Been convicted of reckless or drunken 
driving? 
Yes      No 
If yes, give dates: 

Been cited for moving violations? 
Yes      No 
 
If yes, give dates: 

Has your driver's license ever been revoked or suspended? If yes, explain:  
 Yes      No 

FOREIGN LANGUAGE KNOWLEDGE 
This section is to be completed only by the applicants who are applying for management posts or front line posts 
at which the workers have face to face relationship with customer/guest (receptionists, waiters etc.)  
English                           Low                              Mid                                    Advanced 
German                          Low                              Mid                                    Advanced 
Russian                           Low                              Mid                                    Advanced 
Other (…….)                  Low                              Mid                                    Advanced 
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Abstract 
This study examined the effect of religious brand image and religious orientation 

on the attitudes towards religious brand names and the relationship between religious 
brand image and religious orientation. The study also investigated whether the 
participants’ attitudes towards religious brand names varied based on levels of religious 
orientation. The sample of this study consisted of university students residing in 
Eskisehir. Data were collected from a sample determined by convenience sampling 
method due to the constraints of time and cost as well as the difficulty in reaching an 
updated list of university students residing in Eskisehir. Data were obtained with a 
questionnaire and the drop-and-collect method after briefing the participants. The 
findings showed that religious brand image and religious orientation had a positive 
significant influence on the attitudes towards religious brand names and that in 
comparison with the participants with lower levels of religious orientation, the 
participants with higher levels of religious orientation held more positive attitudes 
towards religious brand names. Finally, a significant relationship was found between 
religious orientation and the brand image of religious brand names. 

Keywords: Brand Image, Religious Orientation, Attitude Towards Brand.  
 
 
 

                                                
1 Paper presented at European Marketing Academy (EMAC) Conference 2013, as a poster presentation. 
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Introduction 
There are different variables or motivations that affect individuals’ perception of 

brand image. Research suggests that religious values have significant effects on 
individuals’ brand perception (Fam etal., 2004; Tiltay and Torlak, 2011). Religious 
values play a key role in individuals’ emotional experiences, behaviors, and thoughts. 
They are also thought to play an important role in shaping social behavior. In addition 
to guiding individuals’ lives, commitment to religious values also affects their 
preferences and consumption behavior. A 2009 report by Turkish Statistical Institute 
revealed that one of the most popular subject Turkish people religious values (TSI, 
2009). In this sense, it could be suggested that religious values play an important role in 
shaping social life of Turkish society. 

Religious values can also influence perceptions and attitudes towards religious 
terms. Words used in a brand name are known to be effective on consumers' brand 
perceptions (Klink, 2003; Bao et al., 2008; Ranchhod et al., 2010). In the light of this, 
religious terms used in a brand name might lead to changes in consumer perception. In 
this sense, examining the relationships between religious-orientation and attitude 
towards the use of a religious brand name and a religious brand image could make a 
significant contribution to the literature. At the time of this research, there were no 
studies in the relevant literature about the relationship between brand image and 
religious orientation as a result of using religious terms in brand names. The aim of this 
study is to determine the relationship between the use of religious brand names and 
brand image, and religious orientation.   

Conceptual Framework 
Brand image represents the total of a person’s impression, emotions, thoughts, 

beliefs and associations regarding a brand. Brand image is the result of the impressions 
about a brand gained by consumers from various sources. Brand image is the sum of 
generally controllable perceptions such as the strengths and weaknesses of a brand and 
its positive and negative perceptions. These perceptions represent a process emerging in 
time as a result of direct or indirect experiences about a brand (Perry and Wisnom III, 
2002:15). It is possible to suggest that individuals’ cultural values, previous experiences 
and intentions and attitudes play a key role in the formation of brand image. In this 
regard, an individual’s belief system can affect his or her attitude towards any product 
and brand. 

Religion is an important cultural variable and it has a significant impact on 
individual values, habits and attitudes (Delener, 1994). In addition, religious beliefs play 
an important role in shaping social behavior. As well as directing individuals’ life, 
variances in religious orientation affect their preferences, what they consume it, and 
with whom they are in a relationship (Fam, Waller and Erdoğan, 2004). In this sense, 
religion can provide a framework to make life understandable and explainable (Peterson 
and Roy, 1985). Holm (2004: 24) defines religious orientation as an individual 
reflection of religious life, which appears in three dimensions as religious thinking and 
opinions, religious attitudes and behaviors, and religious experiences. 

Allport (1950 in Vitell et al., 2006) states that perceived religious motivation 
varies as intrinsic and extrinsic religiousness. While extrinsically motivated individuals 
make use of their religion, intrinsically motivated individuals experience their religion 
and the concept of religion occupies a central place in their lives (Allport and Ross, 
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1967). In comparison with extrinsic religiousness, intrinsic religiousness is believed to 
have a higher level of relationship with religious orientation (Donahue, 1985). 

Brand name is becoming one of the important determiners of brand image 
emerging with consumers. Marketing practitioners have been working on brand names 
which are sustainable and can have a positive effect on brand image. Various studies 
suggest that there is a link between the brand name and brand image (Klink, 2003). 
Researches also suggests that brand names affect consumers’ product choices 
(Oakenfull et al., 2000; Bristow et al., 2002; Wänke et al., 2007). Another variable 
affecting consumers’ choice of products and brands is religious orientation. Individuals’ 
religious orientation influences the way they choose products and brands (Rehman and 
Shabbir, 2010; Alam et al., 2011). 

The Aim, Significance and Hypotheses of the Study  
This is an exploratory study that investigates the effect of religious brand image 

and religious orientation on the attitude towards the use of religious brand names (using 
a religious term in a brand name). In other words, the model tested the relationship 
where the attitude towards religious brand names is a dependent variable and religious 
brand image and religious orientation are independent variables. In addition, this study 
tested the relationship between religious brand image and religious orientation. The 
research model is shown in Figure 1. 

Figure 1: Research Model 

 

       

       

 

   

       

 
 

 
Consumption is guided by individuals’ characteristics and tendencies (Doğan 

and Torlak, 2012). In fact, individuals’ religious values and tendencies might have an 
impact on consumption decisions. In this sense, examining consumers’ perceptions of 
brands, which are significantly effective on their consumption processes, with respect to 
their religious affiliation and values can make a significant contribution to the literature. 
The following are the research hypotheses designed based on the findings mentioned 
above: 

H1: Religious brand image has a positive effect on the attitude towards the use of 
religious brand name. 

H2: Religious orientation has a positive effect on the attitude towards the use of 
religious brand name. 
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H3:  There is a significant relationship between religious brand image and religious 
orientation. 
H4: There is a significant variance between the attitudes of the participants with lower 
or higher religious orientation towards the use of religious brand names.  
Women and men might display different attitudes towards brands. The main reason for 
this situation might be the fact that the cognitive evaluation processes of the two 
genders have different typologies. Research on brands reveals that many components 
related to a brand vary depending on gender (Tucker, 1964; Doğan and Özkara, 2013). 
In this sense, examining whether the variables involved in the study vary depending on 
gender or not could make a significant contribution to the literature.  
H5: There is a significant variance between the attitudes of the female and male 
participants towards the use of religious brand names. 
H6: There is a significant variance between the religious orientation of the female and 
male participants. 
H7: There is a significant variance between the religious brand images of the female and 
male participants. 

Population and Sample 
The study population consisted of university students living in Eskisehir, 

Turkey. About 50.000 students live in Eskisehir from all over the Turkey. Convenience 
sampling method, one of the non-probability sampling methods, was used in this study. 
A total of 408 people were initially included in the study. However, the analyses were 
carried out on 391 questionnaires because 17 of them were either incomplete or 
contained or incorrect data.  

Data Collection Method and Tools 
Research data were collected through a questionnaire. The data were collected 

through a questionnaire and “drop and collect” method. The questionnaire consisted of 
2 parts and 36 statements. The first part included the “Brand Image Scale”, which was 
developed by Salinas and Perez (2009) and whose validity and reliability were tested, 
the “Religious Orientation Scale” developed by Allport and Ross (1967), and the 
“Attitude towards Religious Brand Name” was measured five items. These items were 
tested with expert opinion and pilot data. The second part consisted of questions aimed 
at collecting personal information about the participants. Data collected with the scales 
of “Brand Image”, “Religious Orientation”, and “Attitude towards Religious Brand 
Names” were arranged according to 5-point Likert scale consisting of statements “(1) 
Strongly Disagree… (5) Strongly Agree”. Central distribution and measures of variation 
were used in analyzing the data.  

The validity of the scales used in this research was assessed based on expert 
opinion and translation and back-translation and the final versions of the statements 
were determined by means of a pilot application of the questionnaire. The reliability of 
the scales was measured by Cronbach’s alpha coefficient. 

Limitations of the Study 
Research data were obtained from the students Eskişehir Osmangazi University 

by using the convenience sampling method due to time constraints and the difficulty in 
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accessing the sample. Therefore, the generalizability of the results is limited. The results 
are also limited to the period between October 2012 and November 2012, when the data 
were collected. 

Findings and Interpretation 
Table 1 shows demographic characteristics of the participants in terms of 

gender, age, education level and monthly income. 

Table 1: Demographic Characteristics of the Participants 

Demographic 
Characteristics 

Frequency Percentage 

Gender   
Female 226 57.8 
Male 165 42.2 
Age   
25 and below  375 95.9 
26 and over 16 4.1 
Education   
Undergraduate 368 94.1 
Graduate 23  5.9 
Monthly Income   
1000 TL and lower 279 71.4 
1001-2000 TL 62 15.9 
2001-3000 TL 33  8.4 
3001 TL and higher 14  4.3 

 
Cronbach’s alpha values for the scales used in this study are shown in Table 2. 

All the values are within the limits. 

Table 2: Internal Consistency Analyses 

Cronbach’s Alpha Number of Items 
Religious Brand Image Scale  

0.898 8 
Religious Orientation Scale   

0.803 19 
Scale of Attitude towards Religious Brand 
Name 

 

0.781 5 

Table 3 shows the results of the regression analysis of the model. The linear 
regression analysis was conducted to test H1 and H2 hypotheses. The regression analysis 
simultaneously assessed the attitude towards the use of religious brand names as the 
dependent variable and image of religious brand and religious orientation as the 
independent variables. The analysis results showed that religious brand image 
(B=0.456, p=0.001) and religious orientation (B=0.204, p=0.021) has a positive 
significant effect on the attitude towards the use of religious brand name. 
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Table 3: Linear Regression Analysis Results 

R R Square Adj. R 
Square 

Std. Error F Sig. 

0.483 0.233 0.229 0.842 48.549 0.001* 

 Un-stand. Coefficients Standardized Coefficients 
 B Std. Error Beta T Sig. 
(Constant) 0.953 0.255  3.740 0.001* 

Religious 
Orientation 

0.204 0.088 0.123 2.311   0.021** 

Religious 
Brand 
Image 

0.456 0.058 0.421 7.877 0.001* 

  *p<0.01 
**p<0.05 

Table 4 shows the results of conducted to determine the relationship between 
religious brand image and religious orientation. A significant positive correlation 
(r=0.394; p=0.001) was identified between religious brand image and religious 
orientation. 

Table 4: Results of Correlation Analysis between Brand Image and Religious 
Orientation 

 Religious Orientation 
Religious Brand Image Pearson Correlation                                          

0.394 
Sig. (two-tailed)                                                

0.001* 
  *p<0.01 

Table 5 shows the results of independent samples t-test analysis. Whether the 
attitudes towards the use of religious brand names varied according to religious 
orientation levels or not was tested. In this regard, by using the value 3.09, which was 
the mean of the participants’ agreement with the statements in the religious orientation 
scale, the participants were divided into two groups as those with higher levels of 
religious orientation and those with lower levels of religious orientation. The test 
assessed whether the attitudes of these two groups towards the use of religious brand 
names demonstrated a significant variance. According to the analysis results the 
attitudes of the participants with higher levels of religious orientation and of those with 
lower levels of religious orientation towards the use of religious brand names varied 
significantly. Also, the Scheffe test results showed that the participants with higher 
levels of religious orientation had a higher level of attitudes towards the use of religious 
brand names (mean=2.733) than that (mean=2.302) of the participants with lower levels 
of religious orientation (p=0.001). 
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Table 5: T-Test Analysis Results According to Religious Orientation  

Variable Religious 
orientation 

Frequency Mean t p 

Attitude 
towards 
Religious 

Brand 
Name 

>= 3.09 197 2.733  
 

4.221 

 
 

0.001*  
  < 3.09 

 
150 

 
2.302 

Table 6 shows the results of the analysis which assessed whether brand image, 
attitude towards religious brand name, and religious orientation varied according to 
gender. According to the analysis results, only religious brand image varied based on 
gender (t=2.640; p=0.009). 

Table 6: Results of T Test Analysis according to Gender  

Variable Gender  Frequency Mean t p 
 

Religious 
Brand 
Image 

Male 154 2.255  
2.640 

 
0.009* 

Female 212 2.003 

Attitude 
towards 
Religious 

Brand 
Name 

Male 159 2.584  
0.461 

 
0.645  

Female 
 

218 
 

2.539 

 
Religious 

Orientation 

Male 143 3.049  
-1.179 

 
0.239 Female 204 3.123 

*p<0.05 

Table 7 shows the results of the research hypothesis analysis. According to hypothesis 
analysis H1, H2, H3, H4, and H7 supported. In contrast, H5 and H6 not supported.  

Table 7: Research Hypothesis Analysis Results  

H1: Religious brand image has a positive effect on the attitude towards 
the use of religious brand name. 

Supported 

H2: Religious orientation has a positive effect on the attitude towards the 
use of religious brand name. 

Supported 

H3:  There is a significant relationship between religious brand image and 
religious orientation. 

Supported 

H4: There is a significant variance between the attitudes of the 
participants with lower or higher religious orientation towards the use of 
religious brand names.  

Supported 

H5: There is a significant variance between the attitudes of the female 
and male participants towards the use of religious brand names. 

Not 
Supported 
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H6: There is a significant variance between the religious orientation of 
the female and male participants. 

Not 
Supported 

H7: There is a significant variance between the religious brand images of 
the female and male participants 

Supported 

Conclusion, Discussion and Recommendations 
Today, it has become a necessity for businesses which seek sustainable success 

in today’s competitive environment to have more in-depth information about consumers 
in the target group. In this regard, being informed not just about general characteristics 
such as consumers’ age, gender, monthly income but also about specific features such 
as religious orientation and brand image perceptions can provide a significant 
advantage. Possessing these kinds of specific information can help businesses determine 
their marketing strategies more efficiently. 

This study assessed the participants’ religious orientations and religious brand 
images and the effect of these perceptions on their attitude towards the use of religious 
brand names. The study also investigated the relationship between religious brand 
image and religious orientation. The results showed that the participants’ perceptions of 
religious orientation and religious brand image affected their attitude towards religious 
brand names positively. In other words, the study demonstrated that higher levels of 
religious orientation were associated with more positive attitudes towards religious 
brand names and that religious brand image had a positive effect on the attitude towards 
religious brand names. According to the results, the participants perceived religious 
brand images differently based on gender factor. In the light of these results, it is 
possible to suggest that the attitude towards a brand will be affected positively in line 
with the increase in its religious brand image. It is possible to suggest that brands with 
religious names could be appropriate for consumers with higher levels of religious 
orientation.  

Evidence also suggests that different components of brands vary depending on 
gender (Tucker, 1964; Doğan and Özkara, 2013). On the other hand, this study found 
that brand name, which is a component of a brand, varies depending on gender with 
respect to its inclusion of religious terms. This finding of the study can be considered as 
a contribution to the literature in this sense. 

It is recommended that future research be undertaken concerning the moral and 
ethical discussion of using brand names with religious terms in goods and services 
offered to consumers with higher levels of religious orientation. In other words, 
businesses’ use of terms related to the religious values a group of consumers in order to 
increase efficiency and productivity in marketing strategies can be discussed within the 
morals and ethics of marketing. Also, a marketing research conducted with a brand 
having a name related to the religious values of the same group could be linked with 
that study. Moreover, future studies can investigate whether the relationships among 
study variables varied based on product category or not. In this way, different insights 
for practitioners in different sectors could be obtained. Finally, the result found in this 
study about the variance of brand image perceptions based on gender could provide a 
hint for businesses with a religious brand name for their marketing strategies. 
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Özet 

 TMS 39 a göre finansal varlıklar dört sınıfa ayrılmıştır. TMS 39’da finansal 
varlıklar için yapılan bu dörtlü sınıflandırma, TFRS 9 ile gerçeğe uygun değerle 
değerlenen ve itfa edilmiş maliyetle değerlenen finansal varlıklar şeklinde ikiye 
düşürülmüştür.  
 Çalışmamızın uygulama örneğinde, alım satım amaçlı hisse senedi alınmış ve 
hisse senedinin gerçeğe uygun değerindeki olumlu ve olumsuz farkların kâr veya zarar 
hesaplarında nasıl muhasebeleştirileceği gösterilmiştir. Çalışmamızın diğer uygulama 
örneği de alım satım amacıyla elde tutulmayan özkaynağa dayalı bir finansal araca 
yapılan yatırıma ilişkindir. Bu tür finansal varlıkların gerçeğe uygun değerinde sonraki 
tarihlerde meydana gelecek değişiklikler, standartta da belirtildiği gibi diğer kapsamlı 
gelirde sunulmuştur.  Tahvil alımına ilişkin örnekte ise önce tahvilin işletme tarafından 
alım tarihindeki maliyetini (alım fiyatı + komisyon giderleri vb.) gelecekte bu tahvilden 
elde edilecek nakit girişlerine (faiz ve anapara geri ödemeleri) eşitleyen iskonto oranı (iç 
getiri oranı) hesaplanmıştır. Buna göre her döneme ilişkin faiz geliri, tahsil edilen 
faizlerden kaynaklanan nakit akışları ve tahvilin her yılın sonundaki maliyetlerini 
gösteren itfa edilmiş maliyet tablosu oluşturulmuştur. Bu tabloya göre, tahvilin her 
yılsonundaki değerlemesine ilişkin muhasebe kayıtları gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Araçlar, TFRS 9, TMS 39, İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçüm, 
Gerçeğe Uygun Değer Ölçüm.  

Abstract 
According to IAS 39, financial assets are classified into four classes. This 

quadruple classification for financial assets in IAS 39 has reduced into the groups as 
valued at fair value in the form of financial assets valued at amortized cost by IFRS 9.  
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At the implementing example of this study, stock held for trading is taken, and 
how to take into account the positive and negative differences in fair value using profit 
and loss accounts are shown. Another implementing example of our study is related to 
an investment in an equity investment that is not held for trading purposes. Changes 
will be occur later in the fair value of these financial assets are presented, as mentioned 
in the standard, in other comprehensive income subsequent. At the example related to 
purchase of bonds in the implementation part of the study, first the cost of bond at the 
date of purchase (purchase price + commission expenses, etc.), cash flows will be 
obtained in the future from this bond (interest and principal payments) equalizing 
discount rate (internal rate of return) is calculated. Accordingly, an amortized cost 
table that shows interest income of each period, cash flows sourced from obtained 
interests and the cost bond at he and of each year is created. According to this table, 
accounting records considering each year-end valuation of the bond is shown. 
Key Words: Financial Instruments, IFRS 9, IAS 39, Amortized Cost, Fair Value.  

1. Giriş 
Finansal araç; bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal 

borcunda ya da özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan herhangi bir 
sözleşmedir (TMS 32, md. 11). Finansal araçları, asıl finansal araçlar ve türev finansal 
araçlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Asıl finansal araçlara nakit mevcudu ile alacaklar, 
borçlar, hisse senetleri örnek olarak verilebilir. 

Finansal araçlarla ilgili dört adet Türkiye Muhasebe Standardı mevcuttur. Bunlar; 
TMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum”, TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve 
Ölçme”, TFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” ve TFRS 9 “Finansal Araçlar”dır.  

TMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum” standardında, finansal varlık ve finansal borç 
sınıflandırılması yapılmıştır. TFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” Standardında, 
finansal araçlara ilişkin olarak kamuoyuna yapılması gereken açıklamalara yönelik 
hükümler vardır. TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” 
Standardında, finansal varlıkların sınıflandırılması, ölçümü ve muhasebeleştirilmesine 
yönelik hükümlerden oluşur. TFRS 9 “Finansal Araçlar” Standardında, finansal 
araçların sınıflandırılması, ilk muhasebeleştirilmesi, ölçümüne ilişkin finansal 
raporlama ilkeleri yer almaktadır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu IAS 39 
“Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” Standardının yerini almak üzere yeni 
bir proje başlatmış ve bu kapsamda ilk olarak 12 Kasım 2009 tarihinde IFRS 9 
“Finansal Araçlar” standardını yayınlamıştır. Standardın yayınlanan ilk kısmında 
finansal varlıkların sınıflandırma ve ölçümleme konularına yer verilmiştir. Halen 
üzerinde çalışılmakta olan konular da tamamlandığında IAS 39 yürürlükten kalkmış 
olacaktır. Türkiye’de de 27.04.2010 tarih ve 27564 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
TFRS 9 “Finansal Araçlar” standardı ile ilgili üzerinde çalışmakta olan konular 
tamamlandığında, bu standart TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm” 
standardının yerini alacaktır (Çına Bal ve Öztürk, 2013, s. 126 - 127).  

2. TFRS - 9 "Finansal Araçlar" Standardı 
TFRS 9 “Finansal Araçlar” Standardında, finansal araçların sınıflandırılması, ilk 

muhasebeleştirilmesi ve ölçümüne ilişkin finansal raporlama ilkeleri yer almaktadır. 
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2.1. Amaç   
Bu TFRS’nin amacı, finansal tablo kullanıcılarına işletmenin finansal varlıklarının 

tutarını, zamanını ve gelecekteki nakit akışlarının belirsizliğini değerlendirmelerinde, 
finansal varlıklara ilişkin ihtiyaca uygun ve faydalı bilgiyi sunacak finansal raporlama 
ilkelerini belirlemektir (TFRS 9, md. 1.1). 

2.2. Kapsam 
Bu standardın kapsamı, “TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” 

Standardı kapsamı içinde yer alan tüm finansal varlıkların sınıflandırılması ve 
ölçümlemesi (türev araçlar dahil) açıklanmaktadır. (md. 2.1) 

2.3. Finansal Varlıkların Sınıflandırması 
TMS 39'da finansal varlıklar aşağıdaki dört başlık altında sınıflandırılmıştır; 

(a)    Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar;  
(b)    Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar;  

(c)    Kredi ve alacaklar ve 
(d)    Satılmaya hazır finansal varlıklar. 

TMS 39 ile yukarıdaki şekilde dört başlık altında sınıflandırılan finansal varlıklar, 
TFRS 9 ile  

 İtfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal varlıklar 

 Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen finansal varlıklar 
olarak iki şekilde sınıflandırılmıştır. (TFRS 9, md. 4.1) 

Bu sınıflandırmada ilgili varlıkların yönetimi için işletmenin kullandığı yönetim 
modeli (finansal varlık yönetim modeli)  ve söz konusu varlıkların sözleşmeye bağlı 
nakit akış özellikleri dikkate alınmıştır. (TFRS 9, md. 4.1) 

 İşletmenin yönetim modeli, yönetimin bireysel bir finansal araca ilişkin niyetine 
bağlı değildir. Dolayısıyla sınıflandırmaya ilişkin söz konusu koşul finansal araç 
bazında değil, ilgili finansal araç grubunun geneli için geçerlidir. Ancak, bir işletmenin 
finansal araçların yönetimine ilişkin birden fazla yönetim modeli olabilir. Bu nedenle, 
sınıflandırmanın raporlayan işletme bazında belirlenmesine gerek yoktur. Örneğin, bir 
işletme hem sözleşmeye bağlı nakit akışlarını tahsil etmek amacıyla yönettiği bir 
yatırım portföyünü hem de gerçeğe uygun değer değişikliklerini nakde dönüştürmek 
için alım satım amacıyla yönettiği başka bir yatırım portföyünü elinde bulundurabilir. 
(TFRS 9, md. B4.2) 

Yönetim modelinin amacı, finansal varlıkları sözleşmeye bağlı nakit akışlarını 
tahsil etme niyetiyle elde tutmak olsa dahi bu araçların hepsinin vadeye kadar elde 
tutulması gerekmez. Dolayısıyla, finansal varlık satışlarının olduğu durumlarda dahi, 
yönetim modeli, finansal varlıkların sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsili amacıyla 
elde tutulmasını amaçlayan bir model olabilir. Örneğin, bir finansal varlık aşağıdaki 
durumlarda satılabilir (TFRS 9, md. B4.3):  

(a) Finansal varlık artık işletmenin yatırım politikasına uymamaktadır (örneğin, 
varlığın kredi derecesi işletmenin yatırım politikasınca öngörülen seviyenin 
altına düşmüştür), 
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(b) Sigortacı süre tahmininde (örneğin ödemelerin beklenen zamanlamasında) 
meydana gelen bir değişikliği yansıtmak amacıyla yatırım portföyünü 
düzeltmiştir veya  

(c) Yatırım harcamaları için fona ihtiyaç vardır. Ancak, bir portföy içerisinden 
yapılan satışların sayısı ender olarak yapılan satış niteliği arz etmiyor ise, bu 
satışların sözleşmeye bağlı nakit akışlarını elde etme amacı ile tutarlı olup 
olmadığının ve ne kadar tutarlı olduğunun değerlendirilmesi gerekir. 

Amacın sözleşmeye bağlı nakit akışlarını tahsil etmek için finansal araçları elde 
tutmak olmadığı bir yönetim modeli, finansal varlık portföy performansının, varlıkların 
satışı yoluyla nakit akışlarının elde edilmesi amacı doğrultusunda yönetildiği durumda 
meydana gelir. Örneğin; bir varlık portföyünün kredi marjlarındaki veya getiri 
eğrilerindeki değişikliklerden kaynaklanan gerçeğe uygun değer değişikliklerini nakde 
dönüştürmek için aktif olarak yönetilmesi durumunda işletmenin yönetim modeli, söz 
konusu varlıkları sözleşmeye bağlı nakit akışlarını tahsil etmek amacıyla elde tutan bir 
model değildir.  İşletmenin amacı doğrultusunda aktif alım ve satımlar gerçekleşmekte 
ve işletme söz konusu araçları sözleşmeye bağlı nakit akışlarını tahsil etmek amacıyla 
değil, gerçeğe uygun değer kazançlarını nakde dönüştürmek amacıyla yönetmektedir 
(TFRS 9, md. B4.5). 

2.4. Muhasebeleştirme 
Finansal varlıkların ilk edinilmelerinde ve sonraki aşamalarda nasıl ölçüleceği ve 

muhasebeleştirileceği TFRS - 9'da aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.  

2.4.1. İlk Muhasebeleştirme 
Bir finansal varlık, finansal durum tablosunda (bilançoda) sadece finansal aracın 

sözleşmeye bağlı hükümlerine taraf olunması halinde muhasebeleştirilir. Bir finansal 
varlık ilk muhasebeleştirmede yukarıda belirtildiği gibi TFRS 9 hükümlerine göre 
sınıflandırılır. (TFRS 9, md. 3.1.1) 

Bir finansal varlık ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden 
ölçülür. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal 
varlıkların ölçümünde, bunların edinimiyle doğrudan ilişkilendirilebilen işlem 
maliyetleri de gerçeğe uygun değerlerine ilave edilir (TFRS 9, md. 5.1.1). 

İlk muhasebeleştirme sırasında, bir finansal varlığın gerçeğe uygun değer farkı kâr 
veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflanması mümkündür. Bunun için, yapılan 
sınıflamanın, bu sınıflamanın yapılmaması durumunda varlık veya borçların farklı 
yöntemlerle ölçülmesinin veya bunlara ilişkin kazanç veya kayıpların farklı esaslardan 
muhasebeleştirilmesinin yaratacağı ölçüm veya muhasebe tutarsızlığını (‘yanlış 
muhasebe eşleşmesi’ olarak da adlandırılır) tamamen veya büyük oranda ortadan 
kaldırması gerekir (TFRS 9, md. 4.5). 

Bir finansal varlığın ilk muhasebeleştirmedeki gerçeğe uygun değeri normalde söz 
konusu varlığın işlem fiyatıdır (yani, verilen bedelin gerçeğe uygun değeridir. Ancak, 
verilen bedelin bir kısmının finansal araçtan başka bir unsur için verilmiş olması 
durumunda, işletme finansal aracın gerçeğe uygun değerini ölçer. Örneğin; faiz getirisi 
olmayan uzun vadeli bir kredi veya alacağın gerçeğe uygun değeri, gelecekteki tüm 
nakit akışlarının, aynı kredi derecelendirmesine sahip benzer bir finansal aracın (para 
birimi, vade, faiz oranının türü ve diğer unsurlar açısından benzer) cari faiz oranı 
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(oranları) kullanılarak iskonto edilmiş bugünkü değeri üzerinden ölçülür. Geriye kalan 
kredi tutarı, başka tür bir varlık olarak muhasebeleştirilmesi gerekmedikçe, gider veya 
gelirden indirim olarak kaydedilir. (TFRS, md. B5.1) 

2.4.2. Sonraki Dönemlerde Ölçüm ve Muhasebeleştirme 
a) İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Ölçüm ve Muhasebeleştirme 
Bir finansal varlık aşağıdaki iki koşulun birlikte sağlandığı durumlarda itfa 

edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür (TFRS 9, md. 4.2):  

a) Varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsilini amaçlayan bir 
yönetim modeli kapsamında elde tutulması.  

b) Finansal varlığın sözleşme hükümlerinin, belirli tarihlerde sadece 
anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerinin yapılmasına 
yönelik nakit akışlarına yol açması.  

Her raporlama dönemi sonunda, itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal 
varlıkların veya finansal varlık gruplarının değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız 
göstergeler bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Bu tür bir göstergenin bulunması 
durumunda, ilgili zararın tutarı, gelecekteki tahmini nakit akışlarının (henüz oluşmamış 
gelecekteki kredi zararları hariç) finansal varlığın orijinal faiz oranı (diğer bir ifadeyle, 
ilk muhasebeleştirme sırasında hesaplanan etkin faiz oranı) üzerinden iskonto edilerek 
hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki fark olarak ölçülür. Varlığın 
defter değeri, doğrudan veya bir karşılık hesabı kullanılmak suretiyle azaltılır. İlgili 
zarar tutarı kâr veya zararda muhasebeleştirilir değer düşüklüğü zararının tutarı tespit 
edilir (TMS 39, md. 58, 63). 

İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen ve finansal riskten korunma ilişkisinin bir 
parçası olmayan bir finansal varlıktan kaynaklanan kazanç veya kayıplar, ilgili finansal 
varlığın finansal durum tablosu dışı bırakılması, değer düşüklüğüne uğraması veya 
yeniden sınıflandırılması durumunda ve itfa süreci boyunca kâr veya zararda 
muhasebeleştirilir (TFRS 9, md. 5.4.2). 

b) Gerçeğe Uygun Değer Üzerinden Ölçüm ve Muhasebeleştirme  
Bir finansal varlık, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülemediği sürece gerçeğe 

uygun değerinden ölçülür (TFRS 9, md. 4.4). 
Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen ve finansal riskten korunma ilişkisinin 

parçası olmayan bir finansal varlıktan kaynaklanan kazanç ve kayıplar, kâr veya zararda 
muhasebeleştirilir. Ancak bunun için, söz konusu finansal varlığın özkaynağa dayalı bir 
finansal araç olmaması ve bu varlıktan kaynaklanan kazanç veya kaybın diğer kapsamlı 
gelirde gösterilmesinin seçilmemesi gerekir (TFRS 9, md. 5.4.1). 

Finansal varlıkların sınıflandırılması, ölçümü ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili 
olarak, TMS 39 ve TFRS 9'da yer alan hükümler aşağıda karşılaştırmalı olarak 
verilmiştir; 
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TMS - 39 TFRS - 9 

Sınıflandırma ve Ölçümleme 

TMS 39’da finansal varlıklar dört sınıfa 
ayrılmıştır. Her biri farklı ölçümleme esasına 
tabidir. Bu varlıklar; gerçeğe uygun değerlenen 
varlıklar, vadeye kadar elde tutulan varlıklar, 
kredi ve alacaklar, satılmaya hazır finansal 
varlıklar olarak sınıflandırılmıştır.  

Sınıflandırma ve Ölçümleme 

Finansal varlıklar ölçümleme kategorileri açısından 
iki sınıfa ayrılmıştır. Bu sınıflandırmada işletmenin 
finansal varlıklarının yönetimi için iş modeli ve 
finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akış 
özellikleri dikkate alınır. Varlıklar; gerçeğe uygun 
değerle değerlenen ve itfa edilmiş maliyetle 
değerlenen varlıklar olarak sınıflandırılmıştır.  

Değer Düşüklüğü 

TMS 39’a göre itfa edilmiş maliyetle değerlenen 
ve gerçeğe uygun değerle değerlenerek değerleme 
farkı diğer kapsamlı kâr ya da zarar da 
muhasebeleştirilen finansal varlıklarda değer 
düşüklüğü hesaplanmaktadır. Bazı finansal 
varlıklara ilişkin değer düşüklüğü zararlarının 
iptali yasaklanmıştır. 

Değer Düşüklüğü 

Yeni sınıflandırma modelinin bir sonucu olarak, 
sadece itfa edilmiş maliyetle değerlenen finansal 
varlıklar değer düşüklüğüne tabidir. Tüm değer 
düşüklüğü zararları iptal edilebilmektedir.  

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı 
Kâr ya da Zarar da Muhasebeleştirilen 
Finansal Varlıklar 

TMS 39’da bu varlıklar için bir sunum seçeneği 
söz konusu değildir. 

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı 
Kâr ya da Zarar da Muhasebeleştirilen Finansal 
Varlıklar 

Özkaynağa dayalı finansal araçlara yapılan 
yatırımların ilk muhasebeleştirilmesinde 
işletmelere bir sunum seçeneği sağlanmıştır. Buna 
göre, eğer işletme kriterlere uygunsa, başlangıçta 
bu yatırımlarını gerçeğe uygun değerle değerlerler 
ve değerleme farklarını diğer kapsamlı kâr veya 
zararda muhasebeleştirir. Bu yatırımlardan elde 
edilen temettüler kâr zararda muhasebeleştirilir. 
Diğer kapsamlı kâr veya zararda 
muhasebeleştirilen tutarların, varlığın satışı halinde 
kâr zararda raporlanmasına izin verilmemektedir.  

Maliyet Bedeli ile Ölçüm 

TMS 39’da borsada işlem görmeyen ve gerçeğe 
uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen 
finansal varlıkların maliyet bedeli ile ölçümüne 
izin verilmektedir.  

Maliyet Bedeli ile Ölçüm 

Tüm özkaynağa dayalı yatırımlar gerçeğe uygun 
değer üzerinden ölçülür.  

Kaynak: Özerhan ve Yanık, 2012, s. 213. 

2.5. Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar 
 İlk muhasebeleştirmede, TFRS 9’un kapsamında olan ve alım satım amacıyla 

elde tutulmayan özkaynağa dayalı bir finansal araca yapılan yatırımın gerçeğe uygun 
değerinde sonraki tarihlerde meydana gelecek değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde 
sunulması konusunda, geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir (TFRS 9, md. 
5.4.4).  

Söz konusu yatırımdan elde edilen temettüler, TMS 18 "Hasılat" standardına göre 
işletmenin bu temettüleri tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarih itibariyle kâr veya 
zararda muhasebeleştirilir (TFRS 9, md. 5.4.5). 
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2.6. Yeniden Sınıflandırma 
Sadece yönetim modelinin değiştirilmesi durumunda, bu değişiklikten etkilenen 

tüm finansal varlıklar yeniden sınıflandırılır. Bu tür değişikliklerin çok nadir olması 
beklenir. Söz konusu değişiklikler, içsel veya dışsal değişiklikler sonucunda işletmenin 
üst yönetimi tarafından belirlenir ve işletmenin faaliyetleri açısından önemli ve üçüncü 
taraflara kanıtlanabilir nitelikte olmalıdır. Yönetim modelindeki değişime ilişkin 
örnekler aşağıda yer almaktadır (TFRS 9, md. B5.9):  

a) İşletme, kısa vadede satmak üzere elinde tuttuğu ticari kredilerden oluşan 
bir portföye sahiptir. Bu işletme, söz konusu ticari kredilerini yönetecek 
olan ve sözleşmeye bağlı nakit akışlarını tahsil etmek üzere elinde kredi 
tutan bir yönetim modeline sahip olan bir şirketi satın alır. Ticari krediler 
portföyü bundan böyle satış amaçlı olmayıp alınan ticari kredilerle 
birlikte yönetilmektedir ve bütün krediler, sözleşmeye bağlı nakit 
akışlarını tahsil etmek amacıyla elde tutulmaktadır.  

b) Bir finansal hizmet şirketi, ipotek karşılığı bireysel kredi işini 
sonlandırmaya karar vermiştir. Artık yeni iş kabul edilmemektedir. 
Finansal hizmet şirketi ise kendi ipotekli kredi portföyünü satış amacıyla 
aktif olarak pazarlamaktadır. 

Aşağıda yer alan durumlar, yönetim modelindeki değişim olarak 
nitelendirilmemektedir (TFRS 9, B5.11):  

(a) Belirli finansal varlıklarla ilgili amaçta meydana gelen bir değişim 
(piyasa koşullarında önemli değişikliklerin olduğu durumlarda bile),  

(b) Finansal varlıklar açısından belirli bir piyasanın geçici olarak yok olması,  

(c) İşletmenin farklı yönetim modellerine sahip bölümleri arasında finansal 
varlıkların transferi. 

3. Örnek Uygulama1 
Finansal araçların gerçeğe uygun değerle ve itfa edilmiş maliyetle ölçümü ve 

muhasebeleştirilmesine ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir.  

3.1. Gerçeğe Uygun Değer ile Ölçüm  
ABC işletmesi alım satım amaçlı olarak DEF işletmesinin piyasada işlem gören 

4.000 adet hisse senedini 01.11.2013 tarihinde pay başına 20 TL üzerinden toplam 
80.000 TL’ye satın almıştır. Alım için ödenen komisyon ve ücretler 750 TL’dir. DEF 
işletmesinin hisse senedinin değeri; 

30.11.2013 tarihinde 18 TL 
31.12.2013 tarihinde 24 TL olmuştur. 

15.02.2014 tarihinde ABC işletmesi, DEF işletmesine ait 4.000 adet hisse 
senetlerini pay başına 25 TL’den satmıştır.  
                                                
1 Örnek uygulamalar hazırlanırken aşağıdaki kaynaklardan yararlanılmıştır; 

 Gürbüz Gökçen, Başak Ataman, Cemal Çakıcı: “Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
Uygulamaları”, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2011.  

 Şeref Demir, “Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları TMS TFRS VUK 
Değerleme Yaklaşımı”, Seçkin Yayınları, Ankara, 2012.  
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Çözüm:  
TFRS - 9 madde 4.4'de belirtildiği gibi; bir finansal varlık, itfa edilmiş maliyeti 

üzerinden ölçülemediği sürece gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Örnek uygulamadaki 
söz konusu hisse senetleri alım satım amaçlı olduğundan geçeğe uygun değere göre 
ölçülecek ve sonraki dönemde ortaya çıkan farklar kar ya da zarara yansıtılacaktır. 
Ayrıca alım sırasında katlanılan maliyetler doğrudan gider olarak yazılacaktır. 

Uygulama örneğinin çözümünde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları esas alınmakla birlikte, gerekli görülen yerlerde ise 
Tekdüzen Hesap Planı hükümleri dikkate alınmıştır.   

 01.11.2013 tarihinde ABC işletmesinin, DEF işletmesinin hisse senetlerini 
alım satım amaçlı alması:  
 

    01.11.2013       
     110 HİSSE SENETLERİ       80.000 
            110.01 Gerçeğe Uygun Değer Farkı  
                        Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal  

Varlıklar 
     770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ          750 
 
  102 BANKALAR                  80.750  
                                              / 
 

 30.11.2013 tarihinde DEF işletmesinin hisse senetlerinin değerinin düşmesi:  
 

               30.11.2013       
     659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR      8.000 

     
       110 HİSSE SENETLERİ         8.000 
                    110.01 Gerçeğe Uygun Değer Farkı  
                                           Kâr veya Zarara Yansıtılan  

        Finansal Varlıklar 
      
     4.000 adet x (20 TL - 18 TL) = 8.000 TL  

                                  / 
 

 31.12.2013 tarihinde DEF işletmesinin hisse senetlerinin değerinin artması:  
 

               31.12.2013       
     110 HİSSE SENETLERİ       24.000 
            110.01 Gerçeğe Uygun Değer Farkı  
                        Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal  

Varlıklar 
     

       649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE  
       KÂRLAR         24.000 

      
     4.000 adet x (18 TL - 24 TL) = 24.000 TL  

                                  / 
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 15.02.2014 tarihinde DEF işletmesinin hisse senetlerinin satılması:  
 

               15.02.2014       
     102 BANKALAR      100.000 

     
       110 HİSSE SENETLERİ       96.000 
                    110.01 Gerçeğe Uygun Değer Farkı  
                                           Kâr veya Zarara Yansıtılan  

        Finansal Varlıklar 
       645 MENKUL KIYMET SATIŞ  

       KÂRLARI          4.000 
      
     4.000 adet x 25 TL = 100.000 TL Satış tutarı  
     4.000 adet x (25 TL - 24 TL) = 4.000 TL Satış kârı 

                                  / 

TFRS - 9 madde 5.4.4'e göre, finansal varlıkların ilk muhasebeleştirilmesinde, bu 
standart kapsamında olan ve alım satım amacıyla elde tutulmayan özkaynağa dayalı bir 
finansal araca yapılan yatırımın gerçeğe uygun değerinde sonraki tarihlerde meydana 
gelecek değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda, geri 
dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir.  

 
Yukarıdaki örnek uygulamada, ABC işletmesi DEF işletmesinin hisse senetlerini 

alım satım amaçlı değil de, özkaynağa dayalı finansal araç olarak sınıflandırdığı 
imtiyazlı hisse senetleri olsaydı, hisse senetlerinin ay sonlarındaki değerlerindeki 
değişmeler kâr veya zarar kaydedilmeyecekti. Özkaynaklarda yer alan bir hesaba 
kaydedilecekti. 
  

 01.11.2013 tarihinde ABC işletmesinin, DEF işletmesinin hisse senetlerini 
alması:  
 

    01.11.2013       
     248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR    80.000 
            248.01 Gerçeğe Uygun Değer Farkı  
                        Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak  

Ölçülen Finansal Varlıklar 
     770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ          750 
 
  102 BANKALAR                  80.750  
                                              / 
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 30.11.2013 tarihinde DEF işletmesinin hisse senetlerinin değerinin düşmesi:  
 

               30.11.2013       
     526 FİNANSAL VARLIK DEĞERLEME  
            FARKLARI           8.000 
 

 248 DİĞER MALİ DURAN  
        VARLIKLAR            8.000 

                      248.01 Gerçeğe Uygun Değer Farkı  
                                            Diğer Kapsamlı Gelire  
                                            Yansıtılarak Ölçülen  
                                            Finansal Varlıklar 
 

       
     4.000 adet x (20 TL - 18 TL) = 8.000 TL  

                                  / 

 31.12.2013 tarihinde DEF işletmesinin hisse senetlerinin değerinin artması:  
               31.12.2013       

     248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR      24.000 
            248.01 Gerçeğe Uygun Değer Farkı  
                        Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak  
                        Ölçülen Finansal Varlıklar 
 
                 526 FİNANSAL VARLIK DEĞERLEME  
                   FARKLARI         24.000 
      
     4.000 adet x (18 TL - 24 TL) = 24.000 TL  

                                  / 
 15.02.2014 tarihinde DEF işletmesinin hisse senetlerinin satılması:  

               15.02.2014       
     102 BANKALAR       100.000 
     526 FİNANSAL VARLIK DEĞERLEME  
            FARKLARI         16.000 
 

     
248 DİĞER MALİ DURAN  
        VARLIKLAR          96.000 

                      248.01 Gerçeğe Uygun Değer Farkı  
                                            Diğer Kapsamlı Gelire  
                                            Yansıtılarak Ölçülen  
                                            Finansal Varlıklar 
       645 MENKUL KIYMET SATIŞ  

       KÂRLARI        20.000 
      
     4.000 adet x 25 TL = 100.000 TL Satış tutarı  
     4.000 adet x (25 TL - 20 TL) = 20.000 TL Satış kârı 

                                  / 
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3.2. İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçüm 
KLM işletmesi 01.01.2013 tarihinde 27.920 TL karşılığında vadesine 5 yıl kalmış 

nominal değeri 30.000 TL olan yıllık %5 faizli yıl sonlarında 1.500 TL  (30.000 TL x 
%5 = 1.500 TL) faiz ödemeli tahvilleri vadeye kadar elde tutmak amacıyla satın almış 
işlem maliyeti olarak 80 TL ödemiştir. 

31.12.2013 tarihinde tahvillerin piyasa değeri 29.000 TL olmuştur. 

Çözüm: 
 Tahvile ilişkin nakit akımları kullanılmak suretiyle tahvilin etkin faiz oranı 

aşağıdaki tablodaki gibi hesaplanır. 

Nakit Akımı Değer (TL) Tarih 

Nakit Çıkışı - 28.000 01.01.2013 

Nakit Girişi    1.500 31.12.2013 

Nakit Girişi    1.500 31.12.2014 

Nakit Girişi    1.500 31.12.2015 

Nakit Girişi    1.500 31.12.2016 

Nakit Girişi 31.500 31.12.2017 

İç getiri oranı %6,6090 
 
 
 

 Aşağıdaki tabloda her dönemde elde edilen faiz geliri, tahsil edilen faizlerden 
kaynaklanannakit akışları ve her yıl sonu itfa edilmiş maliyetleri gösterilmiştir. 

 

İTFA EDİLMİŞ MALİYET TABLOSU 

Tarih Dönem başında itfa 
edilmiş maliyet Faiz geliri Nakit 

akışı 
Dönem sonunda 

itfa edilmiş maliyet 

31.12.2013 28.000,00 1.850,51   1.500,00 28.350,51 

31.12.2014 28.350,51 1.873,67   1.500,00 28.724,18 

31.12.2015 28.724,18 1.898,37   1.500,00 29.122,54 

31.12.2016 29.122,54 1.924,69   1.500,00 29.547,24 

31.12.2017 29.547,24 1.952,76 31.500,00         0,00 
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TFRS - 9 madde 5.1.1'e göre; gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara 
yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların ölçümünde, bunların edinimiyle doğrudan 
ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değerlerine ilave edilir. 

 01.01.2013 tarihinde tahvil alınması:  
        80 TL’lik işlem maliyeti 27.920 TL lik alım maliyetinin üzerine eklenerek 

28.000 TL itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen varlık olarak muhasebeleştirilecektir. 

 
    01.01.2013       

     240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER     28.000 
            240.01 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Ölçülen 
                        Finansal Varlıklar 
 
  102 BANKALAR                  28.000  
                                              / 

 31.12.2013 tarihinde tahvil değerlemesi: 
 
  Efe işletmesinin 31.12.2013 tarihinde vadeye kadar elde tutulacak tahvil 
değerlemesi sonucunda yapacağı kayıt aşağıdaki gibidir, 
 

               31.12.2013       
     240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER          350 
            240.01 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Ölçülen 
                        Finansal Varlıklar 
     102 BANKALAR          1.500  

     
       646 FAİZ GELİRLERİ         1.850 
                                       / 
 

 31.12.2014 tarihinde tahvil değerlemesi: 
 
  Efe işletmesinin 31.12.2014 tarihinde vadeye kadar elde tutulacak tahvil 
değerlemesi sonucunda yapacağı kayıt aşağıdaki gibidir, 
 

               31.12.2014       
     240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER          374 
            240.01 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Ölçülen 
                        Finansal Varlıklar 
     102 BANKALAR          1.500  

     
       646 FAİZ GELİRLERİ         1.874 
                                       / 
 

 31.12.2015 tarihinde tahvil değerlemesi: 
 
  Efe işletmesinin 31.12.2015 tarihinde vadeye kadar elde tutulacak tahvil 
değerlemesi sonucunda yapacağı kayıt aşağıdaki gibidir, 
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               31.12.2015       
     240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER          398 
            240.01 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Ölçülen 
                        Finansal Varlıklar 
     102 BANKALAR          1.500  

     
       646 FAİZ GELİRLERİ         1.898 
                                       / 
 

 31.12.2016 tarihinde tahvil değerlemesi: 
 
  Efe işletmesinin 31.12.2016 tarihinde vadeye kadar elde tutulacak tahvil 
değerlemesi sonucunda yapacağı kayıt aşağıdaki gibidir, 
 

               31.12.2016       
     240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER          425 
            240.01 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Ölçülen 
                        Finansal Varlıklar 
     102 BANKALAR          1.500  

     
       646 FAİZ GELİRLERİ         1.925 
                                       / 
 

 31.12.2017 tarihinde tahvil değerlemesi: 
 
  Efe işletmesinin 31.12.2017 tarihinde vadeye kadar elde tutulacak tahvil 
değerlemesi sonucunda yapacağı kayıt aşağıdaki gibidir, 
 

               31.12.2017       
     240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER          453 
            240.01 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Ölçülen 
                        Finansal Varlıklar 
     102 BANKALAR          1.500  

     
       646 FAİZ GELİRLERİ         1.953 
                                       / 
 

 31.12.2017 tarihinde vade sonunda tahvillerin anaparasının geri alınması: 
 

               31.12.2017       
     102 BANKALAR      30.000  
 
       240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER     30.000 
                    240.01 İtfa Edilmiş Maliyeti  
                                          Üzerinden Ölçülen Finansal  
                                          Varlıklar     
                                       / 
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4. Sonuç 
TMS 39'da finansal varlıklar; gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan 

finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, kredi ve alacaklar ve 
satılmaya hazır finansal varlıklar olarak dört başlık altında toplanmıştır. Finansal 
varlıklar için yapılan bu sınıflandırma TFRS 9 ile basite indirgenmiş ve dört başlık 
halindeki finansal varlıklar; itfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal varlıklar ve gerçeğe 
uygun değeri üzerinden ölçülen finansal varlıklar olarak iki başlık halinde 
sınıflandırılmıştır. TFRS 9'da yapılan bu sınıflandırmada ilgili finansal varlıkların 
yönetimi için işletmenin kullandığı yönetim modeli (finansal varlık yönetim modeli)  ve 
söz konusu varlıkların sözleşmeye bağlı nakit akış özellikleri dikkate alınmıştır. 

TFRS 9'a göre, bir finansal varlık, itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülemediği 
sürece gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen ve 
finansal riskten korunma ilişkisinin parçası olmayan bir finansal varlıktan kaynaklanan 
kazanç ve kayıplar, kâr veya zararda muhasebeleştirilir. Örneğin; alım satım amacı ile 
alınan hisse senetlerinden kaynaklanan kazanç ve kayıplar gelir tablosunda yer alır. 
Finansal varlıkların ilk muhasebeleştirilmesinde, standart kapsamında olan ve alım 
satım amacıyla elde tutulmayan özkaynağa dayalı bir finansal araca yapılan yatırımın 
gerçeğe uygun değerinde sonraki tarihlerde meydana gelecek değişikliklerin diğer 
kapsamlı gelirde sunulması konusunda, geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir.  

Bir finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsilini amaçlayan bir 
yönetim modeli kapsamında elde tutulması ve finansal varlığın sözleşme hükümlerinin, 
belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerinin 
yapılmasına yönelik nakit akışlarına yol açması durumlarda finansal varlık, itfa edilmiş 
maliyeti üzerinden ölçülür. 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal 
varlıkların ölçümünde, bunların edinimiyle doğrudan ilişkilendirilebilen işlem 
maliyetleri de gerçeğe uygun değerlerine ilave edilir. 

Çalışmamızın uygulama bölümünde, TFRS 9’la iki başlıkta sınıflandırılan 
finansal varlıkların gerçeğe uygun değerle ölçümüne ilişkin hisse senedi alım örneği, 
itfa edilmiş maliyetle ölçümüne ilişkin tahvil alım örneği verilerek, bunların TFRS 9 
kapsamında nasıl muhasebeleştirileceği gösterilmiştir.   
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Extensive Summary 
 

There are four Turkey Accounting Standard related to Financial Instruments. 
These are IAS 32 "Financial Instruments: Presentation", IAS 39 "Financial Instruments: 
Recognition and Measurement", IFRS 7 "Financial Instruments: Disclosures" and IFRS 
9 "Financial Instruments ". 

According to IAS 39, financial assets are classified into four classes. Each of them 
is subjected to different measurement basis. According to the standard, financial assets 
are classified into fair value assets, assets held to maturity, loans and receivables, 
available for sale financial assets. This quadruple classification for financial assets in 
IAS 39 has reduced into the groups as valued at fair value in the form of financial assets 
valued at amortized cost by IFRS 9. Entity's business model for managing the financial 
assets and the contractual cash flow characteristics of the financial asset are taken into 
consideration in this classification.  

The objective of this IFRS is to establish principles for the financial reporting of 
financial assets that will present relevant and useful information to users of financial 
statements for their assessment of the amounts, timing and uncertainty of the entity’s 
future cash flows. 

According to IFRS 9, at initial recognition, an entity shall measure a financial 
asset at its fair value unless it is measured at amortized cost. A gain or loss on a 
financial asset that is measured at fair value and is not part of a hedging relationship 
shall be recognized in profit or loss unless the financial asset is an investment in an 
equity instrument and the entity has elected to present gains and losses on that 
investment in other comprehensive income. At the implementing example of this study, 
stock held for trading is taken, and how to take into account the positive and negative 
differences in fair value using profit and loss accounts are shown. 

Another implementing example of our study is related to an investment in an 
equity investment that is not held for trading purposes. Changes will be occur later in 
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the fair value of these financial assets are presented, as mentioned in the standard, in 
other comprehensive income subsequent. 
A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions 
are met; the asset is held within a business model whose objective is to hold assets in 
order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset 
give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and 
interest on the principal amount outstanding. Their direct acquisition of the fair values 
attributable transaction costs are added. At the example related to purchase of bonds in 
the implementation part of the study, first the cost of bond at the date of purchase 
(purchase price + commission expenses, etc.), cash flows will be obtained in the future 
from this bond (interest and principal payments) equalizing discount rate (internal rate 
of return) is calculated. Accordingly, an amortized cost table that shows interest income 
of each period, cash flows sourced from obtained interests and the cost bond at he and 
of each year is created. According to this table, accounting records considering each 
year-end valuation of the bond is sh 
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Özet 
Bu çalışma, Türkiye’nin sağlık turizmindeki mevcut durumunu veriler ışığında 

tespit etmeyi, gelişmeleri değerlendirmeyi ve gelecekte yapılması gereken stratejik 
çalışmalar konusunda önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır.Sağlık Bakanlığı tarafından 
resmi kanallarla İl Sağlık Müdürlüklerinden (kamu ve özel hastanelerden) 2011 yılına 
ait toplanan veriler analiz edilerek (kamu-özel oranı, sağlık turisti-turistin sağlığı 
ayırımı, hizmet alınan branş, gelinen ülke vs.) sağlık turizmi bakımından Türkiye’nin 
bir yıllık fotoğrafı ortaya konulmuştur. Ayrıca, dünya ve Türkiye’deki gelişmeler 
ışığında Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda gelecekte neler yapması gerektiğine 
ilişkin stratejik değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Strateji, Rekabet, Türkiye  
 

Abstract 
This study is to identify the current state of health tourism in Turkey, to assess the 

developments, and to advise on strategic studies future developments in the assessment 
and aims to advice on strategic studies to be done in the future. An annual picture of 
Turkey in terms of health tourism is put forward by analyzing data (public-private rate, 
the separation of health tourists, health-tourists, the service industry, country of origin, 
etc.) for 2011 collected offial channels from Provincial Health Directorates of the 
Ministry of Health (about public and private hospitals). Furthermore, strategic 
assessments and recommendations on the need for the future regarding medical tourism 
in Turkey are made in the light of developments in the World and Turkey.  
Keywords: Medical Tourism, Strategy, Competition, Turkey 
 

                                                
1Bu makaledeki veriler, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Küme Akademisi ve Rekabet Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığı için hazırlanan Analiz ve Değerlendirme Raporu’ndan alınmıştır.  
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1. Giriş 

Sağlık turizminin gelişimi, tıptaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkmıştır 
(Connel, 2006). Bu doğrultuda, tıbbın ve turizmin bir araya geldiği ve bütünleştiği bir 
alandır. Tıp ve teknoloji gelişmekte olan ülkelerde henüz yeterince gelişmemişken, 
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerden maddi durumu yeterli olan hastaların gelişmiş 
ülkelere tedavi amacıyla gitmesi gözlenen bir durumdu. Ancak son yıllarda başta 
Türkiye olmak üzere birçok ülke kendini tıp alanında gelişmiş ülkelerle rekabet 
edebilecek seviyeye getirdikleri için ve tedavi ücretleri gelişmiş ülkelere oranla daha 
düşük olduğundan dolayı sağlık turizminin rotası ters yönde değişmeye başlamıştır. 

Gözlenen görece bu yeni durumun gelişmekte olan ülkelerin sağlık hizmeti ihracı 
için önemli bir fırsata işaret ettiğinden kuşku yoktur. Bu bağlamda, sağlık ihracatından 
daha büyük pay alabilmek için ülkeler rekabet stratejileri, iş modelleri, yasal 
düzenlemeler ve altyapı yatırımları yapmaktadırlar. Kamu ve özel sektörün yoğun 
ilgisine konu olan söz konusu ticari yönünün yanı sıra, bilimsel açıdan da araştırmalara 
konu edilebilecek yeni bir eğilimden söz etmek olanaklı görünmektedir.Bilimsel 
araştırmalara konu edilmesinin yeni olduğu sağlık turizmi alanında henüz ileri 
araştırmalar gerçekleştirilememiştir. Bunun temel nedeni, yeni olması nedeniyle 
araştırmalarda kullanılabilecek veri birikiminin yeterli olmaması ve uluslararası 
yönünün ağır basmasından kaynaklanan sorunlardır. Bundan dolayı, şimdiye kadar 
yapılan çalışmalar tanımlayıcı düzeyde kalmışlardır. Bu bağlamda, eldeki çalışmanın 
amacı da, Türkiye’deki sağlık turizminin mevcut durumunun tespitini yapmak ve 
gelecek yönelimini değerlendirmektir. Diğer bir ifade ilebu çalışma ile sağlık turizminin 
bir alt kolu olan medikal turizmin Türkiye’deki genel bir fotoğrafı ortaya konduktan 
sonra, bu tespitlerin ve dünyadaki gelişmelerin ışığında Türkiye’deki medikal 
turizminin daha rekabetçi bir şekilde konumlandırılması için strateji önerilerinde 
bulunulmaktır.Bu çalışmanın amacı kapsamında mevcut durum tespiti açısından şu 
çalışmalar yapılacaktır: 

 Türkiye’ye gelen medikal turizmi hastalarının özel ve kamu hastanelerine göre 
dağılımını belirlemek. 

 Türkiye’ye gelen medikal turizmi hastalarının hangi branşlarda, hangi 
hastaneleri tercih ettiklerini saptamak. 

 Medikal turizmi kapsamında, Türkiye’de hangi illerin ve hangi tür hastanelerin 
öncelikli olduğunu tespit etmek.  

 Elde edilen verilere göre Medikal Turizmi analizlerini yapmak. 
 Türkiye’yi medikal turizmi alanında hangi ülkelerin tercih ettiğini tespit ederek 

pazar oluşturmaya yönelik değerlendirmelerde bulunmak. 

Ayrıca bu çalışma, Türkiye’nin medikalturizmdeki mevcut durumunu tanımlayıp 
daha rekabetçi bir düzeye çıkartılması ile ilgili stratejik değerlendirme ve öneriler 
sunmaktadır. Stratejik değerlendirme, Türkiye’nin medikalturizmdekimevcut durumunu 
GZFT (güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar, tehditler) analizi çerçevesinde yapılacaktır. 
GZFT analizi, daha sonra geliştirilmesi düşünülen politika belgelerine temel oluşturacak 
biçimde Türkiye’nin medikal turizmdeki durumunu dengeli (hem güçlü hem zayıf; hem 
fırsat hem tehdit açılarından) bir değerlendirmeye imkan sağlayacaktır. Stratejik öneriler 
ise, stratejik yönetim alanında rekabet stratejilerini geliştirmeye yönelik yaklaşımlardan 
(pozisyon yaklaşımı, kaynaklara dayalı yaklaşım, kar bölgesi yaklaşımı ve mavi 
okyanus yaklaşımı) yararlanarak yapılacaktır.  
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Hem Türkiye’de medikal turizmdeki hareketliliğe ait birincil verilere dayalı 
bulgular hem de dünyadaki gelişmeler ve GZFT analizine ilişkin değerlendirmeler 
internet, kütüphane, YÖK Dokümantasyon Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü gibi çeşitli 
kaynaklardan elde edilen bilgilerin ışığında yorumlanmıştır.Türkiye’de medikal 
turizmdeki hareketliliğe ilişkin ilk rapor çalışması 2011 yılında yapılmıştır.2 2010 
yıllına ilişkin verilere dayanan söz konusu çalışma durumu rakamsal olarak ortaya 
koymak ile sınırlı kalmıştır. Bu çalışma 2011 verilerinden hareket ile bir durum tespiti 
yapma, önceki yıl ile karşılaştırmalar yaparak önemli değişimleri tespit etme ve 
Türkiye’nin medikal turizm alanında rekabetçi üstünlük konumu elde edebilmesi için 
stratejik önerilerde bulunma yoluna gidilecektir.  

Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan verilerin analiz ve 
değerlendirmesini gerçekleştirilecektir. Bu çalışma kapsamındaki analiz ve 
değerlendirmesi yapılan birincil veri niteliğindeki bilgiler şu şekilde elde edilmiştir:  

 Sağlık Bakanlığı tarafından 81 İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen 16 Ocak 
2012 tarih ve 2082 sayılı resmi yazı ile illerdeki tüm kamu ve özel hastanelerinden 
“medikal turizm” ve “turistin sağlığı” iki ana başlık altında talep edilen veri ve bilgiler. 

 Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’na ait “Yabancı Uyruklu 
Hasta Takip Sistemi” web portalındaki 81 ilin tüm hastanelerince kaydedilen hasta 
bilgilerini yayınlayan aylık raporlar. 

Bu çalışmanın önemli iki kısıktı bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı medikal turizm 
hareketliliğine ilişkin bütün verileri sağlayamamaktadır. Dolayısıyla çalışmada 
Bakanlık veri tabanında bulunmayan küçük ölçekli sağlık kuruluşlarına ilişkin veri ve 
ülkedeki kayıt altına alınmayan medikal turistler ile ilgili veri değerlendirme dışında 
bırakılmıştır. Diğer yandan, Bakanlık ancak son yıllarda (2010 sonrası) veri toplama 
yoluna gitmiştir. Sadece iki yıllık veri mevcut olduğu için daha ileri analizler (eğilim 
analizi, faktör analizi, vb.) yapma yoluna gidilememiştir. Bununla birlikte, daha sonra 
yapılacak ileri araştırmalara temel oluşturması bakımından bu çalışmanın hem durum 
tespiti hem de stratejik değerlendirme ve öneriler bakımından önemli katkılar sunması 
amaçlanmaktadır. 

2. Kuramsal Arkaplan: Sağlık Turizminin Tanımı ve Kapsamı 
Sağlık turizmi, genel olarak cerrahi veya özel uzmanlık gerektiren diğer tıbbi 

müdahaleleri içeren uygulamalara ihtiyaç gösteren hastalara “maliyet etkin” özel tıbbi 
bakım verilmesi maksadıyla turizm endüstrisi ile işbirliği yapılmasıdır. Sağlık turizmi, 
hastaların acil sağlık hizmetini ya da seçtikleri bir sağlık hizmetini farklı ülkelerden 
alması olarakda tanımlanabilir. Sağlık turizmine yönelik tanımlama girişimlerinde farklı 
bir bakış açısı getiren Magablih (2001)’e göre sağlık turizmi kapsamındaki seyahatlerin 
bir süresi vardır. Hastalar bir günden az bir seneden fazla kalmamak koşuluyla, 
sağlıklarına kavuşma amaçlı tedavi görmek ya da sağlıklarını koruma amaçlı başka bir 
ülkeye seyahat etmeleri, sağlık turizmi olarak tanımlamaktadır. Sağlık turizminde ana 
fikir, günlük rutinden uzaklaşarak rahat ve değişik bir ortamda tedavi görmek veya 
sağlığı destekleyici hizmetler almaktır. Bir taraftan doğayla bütünleşmenin keyfini 
yaşarken diğer taraftan daha sağlıklı hizmetlerinden yararlanılmasını sağlamaktadır. 
Bunu ruhsal, duygusal ve bedeni açıdan bir yenilenme olarak da ele almak mümkündür. 

                                                
2Sağlık Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan 2010 yılı verilerine dayanan “Türkiye’de 
Medikal Turizmin Geleceği Raporu” (www.saglik.gov.tr)  
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Literatürde sağlık turizminin bir alt kolu olan medikal turizme ait genel bir tanım 
bulunmamaktadır (Lee ve Spisto, 2007; Garcia-Altes, 2005). Lee ve Spisto (2007) 
medikal turizmi, basitçe “turisti iyileştiren medikal prosedürleri veya aktiviteleri içeren 
seyahat aktivitesi” olarak tanımlamıştır. Medikal endüstrisi çalışanları ise medikal 
turizmi, daha uzcuz hizmet alınabilecek ya da kolay ulaşılabilecek ülkelere tedavi 
amacıyla seyahat etmek olarak tanımlamaktadırlar(Kim v.d., 2009).Medikal turizm için 
en uygun tanım, Bookman ve Bookman (2007) tarafından yapılmıştır. Bookman 
veBookman, (2007)’ye göre medikal turizm, “hizmetler arası ticaret gerektiren, tıp ve 
turizm sektörleri arasında bağlantı kuran ekonomik bir faaliyettir.” Medikal turizm, 
Jagyasi (2009) tarafından; “Kişinin, direk tedavi amaçlı ya da iş veya diğer amaçlarla 
genellikle uzun mesafe veya sınır ötesi seyahat seyahat ederek birtakım sınır medikal 
hizmetlerden yaralanması” olarak tanımlanmıştır.  

Kısaca, genel tıbbın konusu içinde yer alan hekimler tarafından hastanelerde 
gerçekleştirilen birtakım tedavi yöntemlerini almak adına yapılan uluslararası seyahatler 
“medikal turizm” olarak adlandırılabilir. Bu sağlık hizmetleri içerisinde plastik-estetik 
cerrahi ameliyatları, gittikçe popülaritesi artan göz kusuru düzeltme ameliyatları, açık 
kalp cerrahisi, her türlü kanser ve diş tedavileri hatta organ nakli ameliyatları gibi çeşitli 
tıbbi tedaviler yer almaktadır. 

Sağlık turizmi endüstrisi, genel anlamda hem turizm hem de sağlık sektörlerine 
doğrudan katkı sağlayan bir konumdadır. Sağlık turizmi esas itibariyle sağlık ve turizm 
alanlarının bütünleşmesinden oluşan bir alt sektör olarak değerlendirilebilir. Sağlık 
turizmi büyük ölçüde sağlık ve turizm alanındaki gelişimlere bağlı olacaktır. Bu 
çerçevede, turizm sektörünün, sağlık turizmi bağlamında incelenmesi gerekir. Daha 
genel bir çerçevede bakıldığında, sağlık turizmi,  

 Sağlıklı yaşam (wellness) turizmi, 
 sağlık hizmetleri (health care) turizmi, 
 medikal turizm 

olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. Aşağıda medikal turizmin alt açılımları görülmektedir 
(Şekil 1):  



 
 

M. Barca – E. Akdeve – İ. Gedik Balay  5/3 (2013) 64-92 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 68

 
Şekil 1: Genel Sağlık Turizminin bölümleri 
Kaynak: Iordoche, Ciochina, Roxana (2013). 

3. Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi Sektörü 
Türkiye’deki medikal turizm hareketliliği veri analizini yapmadan önce, dünyada 

ve Türkiye’de sağlık turizmi sektöründeki gelişmeleri değerlendirmek yararlı olacaktır. 

3.1. Dünyada Sağlık Turizmi Sektörü 
Dünyada uluslararası turizm hareketlerine katılan kişi sayısı 1950 yılında 25,2 

milyon kişi, 1995 yılında 528 milyon kişi iken Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’nün 
verilerine göre 2011 yılında turizm hareketliliği 980 milyonu bulmuştur. Bu sayının 
2013 yılında bir milyarı aşacağı tahmin edilmektedir. Sağlık turizmi, 1990’lı yılların 
ortalarından itibaren ülkeler arasında oluşan ciddi rekabet ortamı ve küreselleşmenin 
etkisiyle sağlık turizmi başlığı altında, çok rağbet gören alternatif turizm çeşitlerinden 
biri olarak doğmuştur. Sağlık turizmi alanında en çok tercih edilen ülkeler; Hindistan, 
Küba, Kostarika, Tayland, Singapur, Kolombiya ve Malezya olmasından dolayı sağlık 
turizminin ana bölgesi Asya’dır. Singapur, daha sonraları girdiği bu pazarda Tayland ve 
Malezya ile rekabet edebilmek için fiyatları bu ülkelerin aşağısına çekmiş ve hava 
alanlarına tıbbi turizm alternatifleri ile ilgili bilgi stantları yerleştirmiştir (Connell, 
2006). Günümüzde Hindistan, sağlık turizmi alanında öncü ülke olarak görülmektedir. 
Hindistan, Avrupa, Ortadoğu ve Kanada hastalarını tedavi etmeyi amaçlarken, Singapur 
Amerika’dan gelecek hastaları tedavi etmeyi amaçlamaktadır (CBC News, 2007). 

Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiler, sağlık kuruluşlarının kalitesi, eğitimli 
insan kaynağı ve fiyat avantajlarıyla öne çıkan ülkelere yönelmektedirler. Güney Asya 
ve Güney Amerika’da tedavi ve cerrahi girişim ücretleri kuzey ülkelere göre daha 
avantajlı durumdadır. Bu nedenle bahsedilen ülkeler sağlık turizmi anlamında öne 
çıkmaktadırlar. Dünya Turizm Örgütü’nün araştırmasına göre, 2013’de Dünya’da sağlık 
turizmi 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Dünya Turizm 
Örgütü’nün diğer bir tahminine göre, ”2017 yılına kadar sadece ABD’den 23 Milyon 
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potansiyel hastanın 79,5 Milyar Dolarlık bir harcama yaparak denizaşırı ülkelere 
gideceği” hesaplanmaktadır. Dünyadaki küreselleşme süreci, ülke sağlık sistemlerinde 
yaşanan problemler (örneğin uzun bekleme listeleri ve yükselen maliyetler, hizmetlerde 
kalite problemleri), tüketicilerin bilinçlenmesi ve Avrupa Birliği (AB) gibi dinamiklerin 
bir sonucu olarak hızla büyüyen bir sektör olan sağlık turizmi çok genel anlamda hem 
tatil hem de tedavi unsurlarını içeren bir kavramdır.  

Günümüzde dünya sağlık turizminden en büyük payı alan ülkelerin başında 
Hindistan gelmektedir. Her yıl yaklaşık olarak Hindistan’a 150.000 sağlık turisti 
gitmektedir. Hindistan sağlık sektöründe her yıl % 30’luk bir büyüme olduğu 
kaydedilmekte ve 2013 yılında yıllık sağlık turizm gelirinin 1,2 milyar poundu aşması 
beklenmektedir. Bu popülaritenin temel nedeni turizm potansiyelini erken görmeleri, 
düşük maliyetle çalışmaları ve iyi tanıtım yapmalarıdır. Hindistan’ın eski bir İngiliz 
sömürgesi olması da İngiltere’de daha olumlu tanınmalarını sağlamaktadır. Hindistan’ın 
son yıllarda genel olarak ekonomik anlamda göstermiş olduğu kayda değer gelişmeyi de 
göz ardı etmemek gerekir (Yıldırım, 2006). Doğu Avrupa ülkeleri de özellikle düşük 
işçilik maliyetleri ve AB üyeliği avantajını kullanarak sağlık turizmi pastasından önemli 
bir pay almaya başlamışlardır. Özellikle Avrupa’daki gurbetçilerimizin bile tercih ettiği 
ülke olan Macaristan, sadece diş tedavisinden elde ettiği yıllık 2 milyon dolarlık girdi 
ile yıldızı parlayan ülkeler arasında yer almaktadır. Bir batı Avrupa ülkesi olarak 
Belçika özellikle estetik cerrahi ve obezite tedavisi konularında çok ciddi bir sektör payı 
elde etmiş durumdadır (Yıldırım; 2004). 

Günümüzde, daha iyi olanaklar ve daha gelişmiş teknoloji kullanılarak tedavi 
olmak amacıyla başka ülkelere seyahat etmek oldukça yaygınlaşmıştır. Bu durum, 
sağlık turizmi sektörünün her geçen gün büyümesine yol açmaktadır. Hastaların tedavi 
maksatlı seyahat etmelerinin farklı nedenleri şöyle sıralanabilir (Dinçer, 2010): 

 İleri donanıma ve teknolojiye sahip, bilimsel anlamda dünya çapında etkinliği 
fazla olan ülkelerde tedavi olma isteği, 
 Tıbbi hizmetlerin pahalı olması ve aynı hizmeti başka ülkede daha ucuza 
alabiliyor olması, 
 Hastanın başka bir ülkede kendi ülkesinde bulunan sağlık hizmetinden daha 
kaliteli tedavi olabilmesi, 
 Sahip oldukları sağlık sigortası ile ilgili sorunlar, 
 Tedavi alabilmesi için beklenmesi gereken uzun süreyi kısaltmak isteği. 
 2010 yılında uluslararası turist hareketi bir önceki yıla göre % 6,7 oranında artış 
göstererek 935 milyon olmuştur. 
 2010 yılında uluslararası turist hareketi toparlanma eğilimine girerek kriz öncesi 
durumuna geri dönmüştür. 
 2011 yılında uluslararası turist hareketliliğinde artış devam ederek sayı 980 
milyona ulaşmıştır. 
Genel olarak değerlendirildiğinde turizm sektörü, dünyada en hızlı gelişen ve 

büyüyen sektörlerdendir. Ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan olumlu ve 
önemli katkıları bulunan bu sektör, dünya ekonomisinde başlı başına bir endüstri haline 
gelmiştir. Ayrıca, sağlık turizmi, diğer bazı sektörlerin (sigorta, pazarlama, ulaşım, 
eğitim, danışmanlık, medikal vs.) de bilgi referanslı dönüşümlerini tetikleyerek öncü bir 
sektör rolü de oynamaktadır. Diğer bir ifade ileturizm sektörünün katma değeri en 
yüksek alt sektörü olan sağlık turizmi, ülke ekonomilerine büyük katkı sağlamaktadır. 
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Bu katkı hem yüksek oranda hem de çeşitli sektörlere girdi sağlayabilen geniş bir etkiye 
sahip olmaktadır. 

3.2. Türkiye’de Sağlık Turizmi Sektörü 
Sağlık turizmi hastaların ve hasta ailelerinin rahatlığını sağlamak için tıbbi 

seçenekleri sunmayı hedeflemektedir. Gelişmiş ülkelerdeki eğitim ve refah seviyesinin 
yüksek olmasına paralel olarak sağlık hizmetleri sunumu da yüksek maliyetli 
olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusun sağlık ihtiyaçları ve sağlık giderlerinin 
payı her geçen gün artmaktadır. Sosyal güvenlik maliyetlerinin artan giderleri sosyal 
güvenlik kurumlarını zorlamaktadır. Bu sıkıntıları aşmak için, gelişmiş ülkelerde 
bulunan sosyal güvenlik kurumları ve özel sigorta kurumlarının kaliteli tıbbi hizmet 
sunan ve yakında yer alan ülkelerle paket anlaşmalar yaparak sağlık hizmetlerini düşük 
maliyetli alma çabaları görülmektedir (Yalçın, 2006; Aksu, 2001). 

En çok turist gönderen ülkelerin ve turist gönderme sebepleri şu şekildedir:  

 Gelişmemiş ülkeler (Sudan, Somali, Afganistan, Libya v.b) 
Temel sebep: Sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve personel azlığı 

 Asya ülkeleri (Pakistan, Irak, Suriye v.b) 
Temel sebep: Sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve personel azlığı 

 Amerika, Avrupa 
Temel sebep: Sağlık hizmetleri pahalı ve hasta bekleme listeleri uzun 

 Yaşlı nüfusu çok olan ülkeler 
Temel sebep: Yaşlı nüfusunun çok olması, personel yetersizliği ve bakım 

maliyetlerinin yüksek olması şeklindedir. 

Tüm dünyada sağlık turizmi alanında hızlı bir ilerleme söz konusudur. Bu 
ilerleme büyük bir pazar oluşturmuş ve tüm ülkeler bu pazardan pay alabilmek için 
yarışa girmişlerdir. Sağlık turizminden büyük pay alabilmek için bazı faktörler öne 
çıkmaktadır. Potansiyel sağlık turistleri, tedavi görmek için araştırma yaptıklarında 
“Neden Türkiye” sorusunun yanıtı çok önemlidir (Şekil 2).  
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Şekil 2:Sağlık Turizminde Türkiye’nin Rekabetçilik Unsurları Şeması 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı (2012), Türkiye Medikal Turizmi Değerlendirme Raporu 
2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de özel sektör yatırımları her alanda olduğu gibi 

sağlık alanında da artmıştır. Hem yurtiçindeki farklılaşan sağlık ihtiyacını karşılamak 
hem de sağlık turizminin en önemli dallarından biri olan medikal turizm alanının 
getirilerinden yararlanmak amacıyla ülkenin dört bir yanına özel hastaneler ve sağlık 
merkezleri kurulmuştur. Özel hastanelerin yanı sıra Avrupa standartlarıyla yarışabilecek 
nitelikte devlet destekli yatırımlarda gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan bu yatırımların 
maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle, Türkiye’nin dış pazara daha fazla yönelmesi, 
daha çok tanıtımının yapılması gerekmektedir. Ülkemizin sağlık turizmi açısından 
büyük avantajları vardır. Ülkemiz coğrafi konumu bakımından oldukça elverişlidir. Tıp 
Fakülteleri sayısı artmış ve yetişmiş sağlık alanında önemli bir açık olan nitelikli insan 
gücü yetiştirilmesinde de önemli bir yol alınmıştır.  

Medikal turizm girişiminin gelişimine yönelik ulusal düzeyde planlayacak, 
izleyecek ve standardize edecek merkezi bir birim, Sağlık Bakanlığı bünyesinde “Sağlık 
Turizmi Daire Başkanlığı” kurulmuştur. Aynı şekilde, Turizm ve Kültür Bakanlığı 
tarafından hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Taslak Raporu’nda medikal turizm 
konusu öncelikli alanlardan biri olarak tanımlanmıştır.  

Medikal turizm alanında Türkiye, özellikle son 20 yıllık süreçte önemli gelişmeler 
kaydetmiş ve sektörde güçlü olan Hindistan, Malezya, Tayland, Macaristan 
gibi ülkeler ile rekabet etmeye başlamıştır. Son yıllarda Türkiye’de devlet destekli yeni 
yatırımlarla birlikte güncel teknolojilerin gelişimi İstanbul, Ankara ve İzmirlilerinde 
ulusal sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmıştır.Türkiye’de sağlık turizmi alanında 
görülen gelişmelerde hastane ve sağlık personeli yatırımlarının payı büyüktür. 
Ayrıca,İngilizce eğitim veren tıp fakültesi sayısı arttırılmış, hekimlere, diğer ülkelerdeki 
gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve araştırmalarını gelişmiş ülkelerde yapmaları 
için burs imkânları sağlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki 
büyük yarışa iyi hazırlandığını söylemek mümkündür. 
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4. Türkiye’de Medikal Turizm Hareketliliğine İlişkin Bulgular 
Türkiye’de medikal turizm kapsamındaki hareketliliğin artmasında hizmet kalitesi 

ve standartları yüksek olan özel hastane sayısındaki artış önemli bir rol 
oynamaktadır.2008 yılında Türkiye’de sağlık hizmeti alan yabancıların %24’ü kamu 
hastanelerinde tedavi görürken, %76’sı özel hastaneleri tercih etmiştir. 2009 yılında 
yurtdışından gelen hastaların %77’si özel hastanelerde, %23’ü devlet hastanelerinde 
tedavi görmüştür. 2010 yılında kamu hastanelerinde tedavi gören yurtdışı uyruklu 
hastaların oranı, devlet hastanelerinin ve personelinin hizmet kalitesinin artışının 
etkisiyle %30’ayükselmiştir. 2011 yılında ise hastaların %73’ünün özel hastanelerde 
%27’sinin ise devlet hastanelerinde tedavi gördüğü saptanmıştır.Genel olarak 
bakıldığında, sağlık turizmi alanında yapılan yasal düzenlemelerin etkisiyle, hem özel 
hastane sayısındaki artış, hem de kamu hastanelerinin ve personelinin hizmet 
kalitesindeki artış nedeniyle 2008-2011 yılları arasında kamu ve özel hastanelerde 
tedavi gören sağlık turisti (medikal turist) sayısında yaklaşık %52 oranında ciddi bir 
artış görülmektedir. 

 
Tablo 1: Yıllarİtibariyle Türkiye’de Sağlık Hizmeti Alan Turistlerin Dağılımı 

 2008 2009 2010 2011 TOPLAM 

ÖZEL 56,276 70,519 77,003 114,329 318,127 

KAMU 17,817 21,442 32,675 41,847 113,781 

TOPLAM 74,093 91,961 109,678 156,176 431,908 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı (2011), Türkiye’deMedikalTurizmAraştırması 
2011 yılı itibariyle toplamda 156.176 turistin Türkiye’de tedavi gördüğü 

görülmektedir (Tablo 1). Bu kişilerin %62’si tedavi dışındaki amaçlarla ülkeye 
yaptıkları seyahat esnasında (tatil esnasında) geçirdikleri rahatsızlıklar sonucu tedavi 
görmüşlerdir. %38’i ise tedavi amacıyla Türkiye’ye seyahat eden turistlerdir.59.473 
sağlık turistinin sadece %9’u kamu hastanelerini tercih ederken, sağlık turistlerinin 
%91’ını kapsayan ciddi sayıda sağlık turisti özel hastaneleri tercih etmektedir. Turistin 
sağlığı hasta sayılarına bakıldığında durum biraz daha farklıdır. Türkiye’de tedavi 
görme amacı dışında gelip rahatsızlanan turistlerin %38’i kamu hastanelerinde tedavi 
görmeyi tercih ederken, % 62’si ise özel hastanelerde tedavi görmeyi tercih etmişlerdir. 

Analizlere geçmeden önce, belirtmek gerekir ki, kavramsal tanımlamada sağlık 
turizmine uygulamada ve literatürde farklı anlamlar yüklendiği gözlenmektedir. 
Yurtdışından tedavi amaçlı gelmeyen turistlerin (gezme, eğlenme, iş, vb. amaçlarla 
seyahat eden) tatilleri süresince geçirdikleri hastalıklar ya da kazalarda özel ya da kamu 
sağlık kuruluşlarında tedavi görmektedirler. Çalışmanın daha sağlıklı sonuçlar 
verebilmesi için bu kapsamdaki turistleri ayrı bir kategoride (turistin sağlığı olarak) 
incelenmesi daha uygun olacaktır. Bu çalışmada, ülkemize sadece tedavi amacıyla gelen 
kişileri “sağlık turizmi”, ülkemize başka amaçlarla seyahat edip rahatsızlanan ve sağlık 
hizmeti alan turistleri ise “turistin sağlığı” kategorileri altında incelenecektir. 

4.1.1. Medikal Turizmin Hastanelere Göre Dağılımı 
Türkiye’de hastaneler, bağlı oldukları kurum ya da kuruluşa ya da kuruluş 

amacına göre 2 ana sınıfa ayrılırlar: 

 Kamu hastaneleri (devlet hastaneleri, eğitim-araştırma ve üniversite hastaneleri) 
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 Özel hastaneler 
2011 yılı verilerine göre Türkiye’de tedavi görmeyi tercih eden sağlık turistleri, 

çeşitli illerde bulunan 165 hastanede sağlık hizmeti almayı tercih etmişlerdir. Bu 
hastanelerin, 72’si devlet hastanesi, 14’ü eğitim ve araştırma hastanesi, 10’u üniversite 
hastanesi ve 69’u ise özel hastanedir.Sağlık turisti sayıları ve türlerine göre gittikleri 
hastane sayılarının oranına bakıldığında, hastane başına 754 hasta düşen özel 
hastanelerin en çok tercih edilen hastane türü olduğu görülmektedir. Bununla beraber 
hastane başına 61 hasta düşen devlet hastaneleri ikinci, hastane başına 60 hasta düşen 
eğitim ve araştırma hastaneleri üçüncü sırada tercih edildiği görülmektedir. Ayrıca bir 
diğer hastane çeşidi olan üniversite hastanelerine hastane başına 19 hasta düştüğü 
saptanmıştır. 

Tablo 2: Sağlık Turisti Sayısı ve Tercih ettikleri Hastane Türleri 
DEVLET HASTANESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA 

HASTANESİ 
ÜNİVERSİTE 
HASTANESİ 

ÖZEL 
HASTANE 

Hastane 
Sayısı 

Hasta 
Sayısı 

Hastane 
Sayısı Hasta Sayısı Hastane 

Sayısı 
Hasta 
Sayısı 

Hastane 
Sayısı 

Hasta 
Sayısı 

72 1172 14 841 10 196 69 52043 

Turistin sağlığı kategorisinde incelenen hastaların hastane tercihlerinde durum 
sağlık turistlerinin tercihlerine göre biraz farklıdır. 2011 yılı verilerine göre turistler 
ülkemizde aniden rahatsızlandıkları durumlarda, 286 devlet hastanesine, 28 eğitim ve 
araştırma hastanesine, 28 üniversite hastanesine ve 205 özel hastaneye gitmeyi tercih 
etmişlerdir (Tablo 3).Hasta sayıları ve çeşitlerine göre hastane sayıları oranına 
bakıldığında, bir devlet hastanesine düşen hasta sayısı 75, 28 eğitim ve araştırma 
hastanesinden birine düşen hasta sayısı 112 ve sağlık turizmi kategorisinde hastane başı 
hasta sayısına bakıldığında birinci sırada olan özel hastaneler hastane başı 294 kişi ile 
üçüncü sıradadır. Turistin sağlığı kategorisinde, üniversite hastanesi başına 294 hasta 
düşmektedir. 

Tablo 3: Turistin Sağlığı Hasta Sayısı ve Tercih ettikleri Hastane Türleri 

DEVLET HASTANESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA 
HASTANESİ 

ÜNİVERSİTE 
HASTANESİ 

ÖZEL 
HASTANE 

Hastane 
Sayısı 

Hasta 
Sayısı 

Hastane 
Sayısı Hasta Sayısı Hastane 

Sayısı 
Hasta 
Sayısı 

Hastane 
Sayısı 

Hasta 
Sayısı 

286 21530 28 3159 28 9595 205 60333 

Sağlık turistlerinin hastane tercihlerinde bulunurken tedavi görecekleri branşa 
göre karar verdikleri göz önünde bulundurulması gereken bir noktadır. Muhtemelen, 
tedavi dönemi öncesinde, hangi hastane hangi branşta öne çıktığıyla ilgili araştırma 
yapıp bu doğrultuda hastane tercihi yaptıkları düşünülebilir. Ayrıca, hem sağlık turizmi 
hem de turistin sağlığı kategorilerinde hastanelerin bulunduğu illerde büyük önem arz 
etmektedir.  

4.1.2. Medikal Turizminin İllere Göre Dağılımı 
Sağlık turizmi alanındaki yatırımlar sayesinde hastane sayıları ve kaliteli hizmet 

anlayışı gittikçe artmaktadır. Bu artıştan bazı iller gerek konumları, gerekse sosyo-
politik önemleri açısından daha çok pay almaktadırlar.Tablo 4’te sağlık turizmi ve 
turistin sağlığı toplam hasta sayıları dikkate alındığında öne çıkan ilk 10 ilin detayları 
sunulmaktadır. 
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Tablo 4:Medikal Turizminde İlk 10 İle Göre Turistin Sağlığı-Sağlık Turisti Hasta 
Sayıları Dağılımı 

İller SağlıkTurizmi TuristinSağlığı 
Antalya 6579 46583 
İstanbul 25073 14735 
Kocaeli 10947 739 
Ankara 7708 3207 
Muğla 1941 8434 
İzmir 308 4479 
Aydın 0 2824 

Samsun 1938 199 
Trabzon 154 1250 
Adana 1048 194 

Özellikle yaz aylarında turist potansiyeli diğer illere göre çok daha yüksek olan 
Antalya’nın turistin sağlığı kategorisinde öne çıkması normaldir. Bu sonuç, seyahat ve 
eğlenceli amaçlı gelen turistlerin ani rahatsızlanmaları sonucunda Antalya’daki 
hastanelerde tedavi gördükleri şeklinde yorumlanabilir.Diğer taraftan, ülkemizin en 
büyük metropol şehri olan İstanbul’un sağlık turizminde ön sıralarda olması beklenen 
bir durumdur. İstanbul, hem iş, hem eğlence hem de tedavi amaçlı seyahat eden 
turistlerin tercih edebileceği bir şehirdir. Kocaeli’nin,İstanbul’a yakınlığı, stratejik 
konumu, sanayi bölgesi olması nedeniyle ekonomisinin güçlü olması gibi unsurlar 
dikkate alındığında %8 oranla, çok sayıda tıp fakültesi ve kaliteli hizmet anlayışına 
sahip hastaneleri bulunan aynı zamanda iş amaçlı turizmde önde illerimizden olan 
başkent Ankara’yla üçüncü sırayı paylaşması doğal bir sonuçtur. Diğer illerimize 
bakıldığında, İzmir, Muğla, Aydın ve Trabzon büyük turist potansiyeline sahip 
illerimizdendir. Samsunve Adana ise hem turistik açıdan önemli illerimizden olup hem 
de konumları itibariyle sağlık turistine ve turistin sağlığı kategorisindeki hastalara hitap 
edebilecek illerimizdir. 

2011 yılı verilerine göre yılda 25.073 kişinin yurtdışından tedavi amaçlı İstanbul’a 
geldiği görülmektedir. İstanbul, birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da sürekli 
gelişen ve birçok yeniliğe öncülük eden il İstanbul’a 2010-2011 yılında toplam 266 
milyon TL sağlık yatırımı yapılmıştır (Tablo 4). İstanbul’daki sağlık kuruluşları, dünya 
standartlarında hizmet veren tesisler olarak, kişi ve toplum sağlığının korunmasında ve 
geliştirilmesinde öncü rol almaktadır. İstanbul'da artan nüfus ve gelişen teknolojiye 
paralel olarak sağlık hizmetleri de bu oranda büyüyor. İstanbul'un sağlık konusunda 
cazip bir merkez haline gelmesindeki en büyük etken ise hastane ve hizmet kalitesinde 
sağlanan kapasite ve nitelik artışıdır. 

Sağlık turizminin illere göre dağılımında kamu hastanelerinden öte özel 
hastanelerin tercih edildiği gözükmektedir (Tablo 5). İstanbul ilindeki sağlık turistinin 
%93’ünün özel hastaneleri tercih etmiştir. Ankara ili dışında, benzer şekilde diğer 
illerde de bu oran özel hastaneler lehine %95 gibi bir oranın üzerindedir. Ankara ilinde 
kamu hastanelerinin özel hastaneler gibi sağlık turizminde ilgili olduğu tespiti 
yapılabilir. Antalya ilinde kamu hastanelerinde sağlık turisti kaydının gözükmemesi, bu 
çalışmanın bir kısıtı olarak tanımlanan veriye tam ulaşılmamasının sonucu olarak kayıt 
sorunu ya da verinin elde edilmemesini göz ardı etmemeyi gerektirir.   
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Tablo 5:Medikal Turizm İllere Göre Kamu-Özel Hastaneleri Dağılımı 

İller Kamu Özel 
İstanbul 1675 23398 
Kocaeli 40 10907 
Ankara 2836 4872 
Antalya 0 6579 
Muğla 61 1880 

Samsun 63 1875 
Adana 27 1021 

Aksaray 0 573 
İzmir 9 299 

Nevşehir 0 181 

Turistin sağlığı kategorisindeki hastaların tedavi gördükleri illerin sıralamasına 
baktığımızda, Türkiye’nin en çok turist çeken ili, Antalya’nın birinci sırada olduğu 
görülmektedir (Tablo 6). Turistin sağlığında da, sağlık turizminde gözlenenle benzer 
şekilde yine tercih edilen 10 il arasında tarihi, turistik ve kültürel açıdan zengin ilimiz 
İstanbul yer almaktadır. Muğla, İzmir ve Aydın bölgelerine her yıl çok sayıda turist 
tatil, dinlenme ve eğlenme amaçlı seyahat etmektedir. Dolayısıyla turistin sağlığı 
kategorisinde bu bölgelerin öne çıkmaları beklenen bir sonuçtur. Ankara, başkent 
olması ve stratejik konumu sebebiyle daha çok iş, kongre, bilimsel etkinlik amaçlı 
seyahat edilmekle birlikte turist potansiyeli yüksek bir ilimizdir. Bu sebeple, 2011 yılı 
verilerine göre 3207 hasta sayısıyla turistin sağlığı kategorisinde beşinci sırada 
bulunmaktadır. Trabzon doğal, kültürel zenginlikleri ile dünyaca tanınan illerimizden 
biridir. Bununla birlikte Bursa, hem tarihi turistik zenginlikleriyle hem de kayak 
turizmindeki liderliğiyle yaz ve kış turizmindeki yeri tartışılmaz. Nevşehir, doğal 
zenginlikleri ve kendilerine özgü kültürel yapısı sebebiyle her yıl çok sayıda yabancı 
ziyaretçi çeken illerimizdir. Turistin sağlığı ve sağlık turizmi kategorilerinin her ikisinde 
de ilk on il içinde yer alan Konya, Türkiye’nin büyük illerinden ve turistik anlamda çok 
zengin özelliklere sahip olmasının yanı sıra konumu itibariyle de sağlık turizmi anlamda 
önde olabilecek illerimizdendir. 

Tablo 6: İllere Göre Turistin Sağlığı Hasta Sayıları Dağılımı 

İller TuristinSağlığı 
Antalya 46583 
İstanbul 14735 
Muğla 8434 
İzmir 4479 

Ankara 3207 
Aydın 2824 

Trabzon 1250 
Bursa 1087 

Nevşehir 914 
Konya 859 
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2010 yılına ilişkin yapılan çalışmada, sağlık turisti ve turistin sağlığı verileri 
birlikte değerlendirilmiştir. Bu çalışmaya göre, 2010 yılında sağlık turizmi alanında 
önde olan ilk 10 il sıralaması şu şekildedir: İstanbul, Kayseri, Adana, Gaziantep, 
Ankara, Antalya, İzmir, Isparta, Trabzon ve Kocaeli.  

4.1.3. Medikal TurizminBranşlara Göre Dağılımı 
Türkiye sağlık hizmetlerinin kalitesindeilerleme kaydetmiş vetıp branşlarında 

günümüz teknoloji ve kapasite düzeyine ulaşmıştır.İngilizce eğitim veren tıp 
fakültelerinin sayısı hızla artarken bu sayede tıp alanındaki gelişmeler daha yakından 
takip edilmektedir.Etkin, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetini hedefleyen Sağlık 
Bakanlığı, bu amaç doğrultusunda ulusal düzeyde etkisi hissedilen “Sağlıkta Dönüşüm 
Programı”nıuygulamaktadır (http://www.medical-tribune.com.tr). Hekim ve diğer 
sağlık personelinin yüksek nitelik ve teknolojik donanımıyla dünya çapında kalite 
standartlarına sahip olan birçok özel ve kamu hastaneleri ülkemizin çeşitli bölgelerinde 
faaliyet göstermektedir. Yabancı hastaların Türkiye’de tedavi almakta öncelikli tercih 
ettikleri tıp branşları belirlenmiştir (Tablo 7). 

Tablo7:Sağlık Turisti-Branşlara Göre Türkiye Geneli Kamu-Özel Sektör Dağılımı 
 KVC Onkoloji Beyin Cer Göz Plastik  Diş Ortopedi Diğer 

Kamu 291 172 131 596 30 198 449 3622 
Özel 3603 8444 2094 8663 1643 1249 5941 20177 

Yabancı hastaların %11 gibi bir oran Türkiye’de göz tedavisi hizmetini 
almaktadır. Bu oranı %8 oranla ortopedi takip ederken, %5 oranla ülkemizde hızla 
gelişmekte olan ve yurtiçi ve yurtdışında ün yapmış hekimlerin oluşturduğu Kardiyoloji 
(KVC) gelmektedir. Sağlık turistlerinin tedavi görmek için ülkemizi seçtikleri alanların 
arasında ortopedi, plastik cerrahi ve onkoloji yer almaktadır. Bahsedilen tıbbi branşlarda 
yabancıların çoğunluğunun özel hastaneleri tercih ettikleri görülmektedir.  

Tablo 8: Sağlık Turisti-Branşlara Göre Kamu Hastanelerinde Tedavi Gören  
Hasta Sayıları 
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İSTANBUL 50 112 19 171 0 3 127 1193 
KOCAELİ 13 2 5 8 3 1 7 1 
ANKARA 91 27 21 206 6 43 49 2393 

ANTALYA 0 0 0 0 0 0 0 0 
MUĞLA 1 0 5 9 0 15 31 0 

SAMSUN 3 2 7 4 1 3 43 0 
ADANA 26 0 0 0 0 0 1 0 

AKSARAY 0 0 0 0 0 0 0 0 
İZMİR 1 0 0 0 0 3 5 0 

NEVŞEHİR 13 0 29 8 0 0 123 8 



 
 

M. Barca – E. Akdeve – İ. Gedik Balay  5/3 (2013) 64-92 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 77

 

Sağlık Turisti sayılarındaönde olan ilk on ile bakıldığında, İstanbul’da diğer 
branşların yanı sıra 2011 yılı itibariyle ortopedi bölümü öne çıkmaktadır (Tablo 8-9). 
127 hasta kamu hastanelerini tercih ederken, 3178 hasta özel hastaneleri tercih 
etmiştir.Kocaeli’nde ise onkoloji bölümünde, kamu hastanelerinde yalnızca 2 hasta 
tedavi edilmiştir. Özel hastanelerde ise 7970 hasta tedavi edilmiştir. Bu durumda 
görülüyor ki, onkoloji alanında tedavi olmak için Türkiye’ye gelen hastaların büyük bir 
kısmı Kocaeli’ndeki özel hastaneleri tercih etmektedirler. Ankara’ya bakıldığında diğer 
branşlarda yığılma olduğu görülmektedir. Ele aldığımız branşlarda Ankara’ya gelen 
hasta sayıları ve oranları arasında büyük fark mevcut değildir.  

Tablo 9: Sağlık Turisti-- Branşlara Göre Özel Hastanelerde Tedavi Gören Hasta 
Sayıları 
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İSTANBUL 599 160 506 6045 944 935 3178 11031 
KOCAELİ 1652 7970 496 177 200 8 360 44 
ANKARA 133 19 77 205 11 101 234 4092 

ANTALYA 163 16 368 1386 55 69 580 3942 
MUĞLA 371 0 340 250 0 75 771 353 

SAMSUN 126 48 81 132 143 34 140 2 
ADANA 227 141 89 129 200 14 201 20 

AKSARAY 0 0 0 0 0 0 0 573 
İZMİR 30 0 19 39 69 15 62 65 

NEVŞEHİR 13 0 29 8 0 0 123 8 

Ülkemize tatil, eğlence, iş gibi amaçlarla seyahat eden turistlerin aniden 
rahatsızlanmaları sonucunda tedavi görmek üzere başvurdukları bölümler sunulmaktadır 
(Tablo 10-11). Acil durumlarda turistler çoğunlukla kamu hastanelerinde tedavi 
görmeyi tercih etmektedirler. Diğer bölümlere bakıldığında ise özel hastaneler ön 
plandadır. Bu durumda, tedavinin acil durumlar dışında planlı olduğu durumlarda 
yabancı hastalar tarafından özel hastanelerin tercih edildiği yorumu yapılabilir. Ayrıca, 
yine 2011 yılı verilerine bakıldığında, sadece 69 kamuya ait ambulans tercih edilirken, 
2258 adet özel ambulans tercih edilmiştir. Antalya’da kamu hastaneleri baz alındığında, 
acil polikliniğine başvuran turistlerin sayısı diğer bölümlere oranla daha fazladır. 
İstanbul ve Ankara’da da diğer illerde olduğu gibi kamu hastanelerine bakıldığında 
hastaların büyük çoğunluğunun acil polikliniğini tercih etmesinin yanında bir kısım 
hastanın da kamu hastanelerinin dahiliye ve cerrahi bölümlerinde sağlık hizmeti 
aldıkları görülmektedir.  

 
 



 
 

M. Barca – E. Akdeve – İ. Gedik Balay  5/3 (2013) 64-92 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 78

Tablo 10: Turistin Sağlığı – Branşlara Göre Türkiye Geneli Kamu ve Özel 
Hastaneler Hasta Sayıları Dağılımı 

 Acil 
Polikliniği 

Dahiliye Çocuk 
Bölümü 

Cerrahi 
Bölümler 

Diğer  Ambulans 

Kamu 18589 2717 1446 4408 9132 69 
Özel 14074 9487 7564 15245 12351 2258 

 
 

Tablo 11: Turistin Sağlığı- Bölümlere Göre Kamu Hastanelerde Tedavi Gören 
Hasta Sayıları 

İL 

ACİL 
POLİKLİĞİNE 
BAŞVURAN 

HASTA 

DAHİLİYE ÇOCUK 
BÖLÜMÜ 

CERRAHİ 
BÖLÜMLER 

DİĞER 
 ( POLİKLİNİK 

BELİRTİLECEK) 

AMBULA
NS NAKLİ  
(KARA / 
HAVA) 

ANTALYA 6363 288 500 1695 5230 3 

İSTANBUL 866 1127 118 539 276 3 

MUĞLA 1258 81 21 239 252 13 

İZMİR 1573 104 117 654 293 0 

ANKARA 2288 388 29 264 163 0 

AYDIN 645 81 70 160 343 4 

TRABZON 597 27 77 57 305 0 

BURSA 322 15 24 29 178 0 

NEVŞEHİR 41 0 0 0 75 0 

KONYA 212 87 92 72 304 4 

Turistin sağlığı alanında kamu hastaneleri bazında 2011 yılı verilerine 
bakıldığında, 6363 hasta sayısı ile Antalya, acil polikliniğine en çok başvuru alan ildir 
(Tablo 11-12). İstanbul ise 1127 hasta sayısıyla kamu hastanelerinin dahiliye bölümü 
diğer illerdeki kamu hastanelerine oranla daha çok tercih edilmektedir. Çocuk 
bölümünde 500 hasta sayısıyla Antalya yine birinci sırada yer alırken cerrahi 
bölümlerinde de 1695 hasta sayısıyla önde olan ilimizdir. Ambulans hizmetlerine 
bakıldığında, Muğla ilinde yabancı turistler tarafından kamuya ait 13 ambulans 
çağırılmıştır. Antalya ve İstanbul’da 3, Aydın’da ise 4 kamuya ait ambulans tercih 
edilmiştir. 

Tablo 12: Turistin Sağlığı- Bölümlere Göre Özel Hastanelerde Tedavi Gören 
Hasta Sayıları 

İL 

ACİL 
POLİKLİĞİNE 

BAŞVURAN 
HASTA 

DAHİLİYE ÇOCUK 
BÖLÜMÜ 

CERRAHİ 
BÖLÜMLER 

DİĞER 
 ( POLİKLİNİK 

BELİRTİLECEK
) 

AMBULAN
S NAKLİ 
 ( KARA / 

HAVA) 
ANTALY

A 7287 5177 5677 9001 5361  
İSTANBU

L 3116 1253 554 1916 4619 350 

MUĞLA 1842 1696 559 2343 128 593 

İZMİR 243 121 149 827 398 0 

ANKARA 44 10 0 9 11 0 

AYDIN 103 491 277 319 315 16 

TRABZON 28 7 6 44 102 0 



 
 

M. Barca – E. Akdeve – İ. Gedik Balay  5/3 (2013) 64-92 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 79

BURSA 82 43 30 16 348 0 
NEVŞEHİ

R 537 35 7 6 0 213 

KONYA 29 17 6 24 16 0 

Turistin Sağlığı alanında, çoğu ilde kamu ya da devlet hastanelerinde acil 
polikliniğine başvuru sayısının diğer bölümlere oranla fazla olması beklenen bir 
sonuçtur. Çünkü bu kategoride hastaların daha çok aniden rahatsızlandıkları durumlar 
veya kazalar söz konusudur. Diğer bölümlere başvurulduğunda çoğunlukla hastanın acil 
bir durumu olmadığı ve genelde planlı bir şekilde hastaneye başvuru yaptığı 
düşünülürse özel hastanelerin tercih edilmesi şaşırtıcı bir sonuç değildir.  

2010 yılına ilişkin çalışmada, sağlık turistlerinin tedavi gördüğü branşlar 
arasında göz hastalıkları, diş ve ortopedi öne çıkmaktadır. Bu branşları, kardiyoloji, 
onkoloji, plastik cerrahi ve beyin cerrahisi takip etmektedir. Göz hastalıklarında tedavi 
gören hastaların %5’i kamu hastanelerini geri kalan %95’i ise özel hastaneleri tercih 
etmektedirler. Sağlık turistlerinin %44’ü kamu hastanelerinde diş tedavisi olurken, 
ortopedi bölümünde tedavi gören sağlık turistlerinin %24’ü kamu hastanelerini tercih 
etmektedir. Kardiyoloji, onkoloji ve beyin cerrahisi bölümlerinde tedavi gören sağlık 
turistlerinin yaklaşık %20’si kamu hastanelerinde tedavi görmektedir. Geri kalan %80’i 
ise özel hastaneleri tercih etmektedirler. Sağlık turistlerinin %12’si kamu hastanelerinin 
plastik cerrahi bölümlerinde tedavi görmektedirler. Plastik cerrahide de sağlık 
turistlerinin büyük çoğunluğu özel hastanelerde tedavi görmeyi tercih etmişlerdir. 
oranlar diğer branşlarla benzerlik göstermektedir. 

Ayrıca, 2010 yılına ilişkin verilerde, sağlık turistlerinin %65 oranında büyük 
çoğunluğunun polikliniklerde ayakta tedavi gördüğü, %25’inin ise hastanelerin acil 
bölümlerinde tedavi gördüğü görülmektedir. Ameliyat olan hastaların %5, yatarak 
tedavi gören hastaların ise %4 oranında olduğu görülmektedir. 

4.1.4. Medikal Turizminin Ülkelere Göre Dağılımı 
Türkiye’de tedavi gören yabancıların geldikleri ülkeler bağlamında sağlık turisti 

ve turistin sağlığı, tercih ettikleri hastaneler ve tedavi gördükleri bölüm-branşlar olarak 
dağılımı bu bölümde tartışılmaktadır. 2011 yılında en çok sağlık turistinin geldiği 10 
ülke sunulmaktadır (Tablo 13a-b).  

Tablo13-a: Ülkelere Göre Sağlık Turistlerinin Dağılımı (%)-Kamu Hastaneleri 
(İlk 10 ülke) 
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%22 %21 %10 %10 %9 %8 %7 %5 %4 %4 
 

449 hasta Azerbaycan’dan ülkemize gelerek kamu hastanelerinde tedavi 
görmüştür. Bu sayı ülkemizde kamu hastanelerinde tedavi gören sağlık turistlerinin 
%22’sini oluşturmaktadır. Bu oranı % 22 ile Almanya’dan gelen sağlık turistleri takip 
etmektedir. Almanya’nın ikinci sırada olmasında gurbetçilerin rolünün büyük olduğu 
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düşünülebilir. Ülkemizde tedavi görmek için özel hastaneleri tercih eden sağlık 
turistlerinin çok büyük bir kısmının Almanya’dan ve Bulgaristan’dan geldiği 
saptanmıştır. Aynı zamanda, İngiltere ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerden de hissedilir 
oranda ülkemize sağlık turisti gelmiş bulunmaktadır. 
 

Tablo 13-b: Ülkelere Göre Sağlık Turistlerinin Dağılımı-Özel Hastaneler  
(İlk 10 ülke) 
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Turistin sağlığı açısından değerlendirildiğinde tatil amaçlı ülkemize gelen 
turistlerin ani rahatsızlanmaları veya kazalar sonucunda kamu hastanelerini tercih etme 
oranlarının özel hastanelere oranla %38 olduğu belirlenmiştir. Bu oranın büyük bir 
çoğunluğunun Almanya, Azerbaycan, Rusya ve Gürcistan’dan gelen turistlerin 
oluşturduğu görülmektedir (Tablo 14-a). Azerbaycan, uzun yıllardır ülkemizle iş 
bağlantısı olan bir ülke olmasından dolayı, tatil ve eğlence amaçlı seyahatin yanı sıra iş 
amaçlı da birçok Azerbaycanlı vatandaş gelmektedir. Benzer şekilde kamu 
hastanelerinde tedavi gören turistin sağlığı hastalarının 2153 kişi ve %11 oranla 
Gürcistanlı turistler oluşturmaktadır. Son yıllarda, ülkelerindeki ekonomik kriz 
nedeniyle geçim sağlamakta güçlük çeken Gürcistan halkı, para kazanmak amacıyla 
ülkemizde hasta, yaşlı ve bebek bakımı yapıyorlar. Bu durumda rahatsızlandıkları 
durumda sosyal güvenceleri olmayan Gürcistanlıların kamu hastanelerini tercih etmesi 
kaçınılmaz. Bu nedenle, Gürcistan’dan tatil amacıyla gelen turistlerin dışında iş 
amacıyla gelen turistlerin de 2153 kişi arasında olabileceği söylenebilir.   

Tablo 14-a:Ülkelere Göre Turistin Sağlığı Hastaları Dağılımı-Kamu Hastaneleri 
(İlk 10 ülke) 
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Öbür taraftan özel hastaneleri tercih eden turistin sağlığı hasta sayılarına 
bakıldığında, güçlü ekonomiye sahip Almanya diğer ülkelere göre ciddi farkla öndedir. 
Almanya’yı Rusya %29 oranla ve 11338 hasta sayısıyla takip etmektedir (Tablo 14-b). 
Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Afganistan’dan ve son zamanlarda ciddi bir 
ekonomik dar boğaza giren Suriye’den çok büyük oranda çalışma amaçlı geldikleri 
tahmin edilen vatandaşların özel hastaneler kategorisinde değil de kamu hastaneleri 
kategorisinde ilk on ülke arasında olması şaşırtıcı bir sonuç değildir. 
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Tablo14-b: Ülkelere Göre Turistin Sağlığı Hastaları Dağılımı-Özel Hastaneler  
(İlk 10 ülke) 
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Sağlık turistlerinin ülkemizde tercih ettikleri tıbbi branşlara bakıldığında 
kardiyoloji alanında komşu ülkelerimiz olan İran ve Azerbaycan’dan gelen turistlerin 
diğer ülkelere oranla daha çok tedavi gördüğü görülmektedir. İran ve Azerbaycanlı 
sağlık turistleri özel hastanelerin kardiyoloji bölümlerini kamu hastanelerine oranla 
daha çok tercih etmektedirler. Onkoloji bölümünde de Bulgaristan’dan gelen hastaların 
sayısı diğer ülkelere göre açık farkla öndedir. Bulgaristanlı hastalar tedavi için özel 
hastaneleri kamu hastanelerine göre daha çok tercih etmektedirler. Son yıllarda 
ülkemizin, göz hastalıkları alanında, çok geliştiğini ve birçok ülkeyi bu alanda geçerek 
gelişmiş ülkelere rakip olduğunu söylemek mümkündür. Sırasıyla, Almanya’dan, 
Azerbaycan’dan ve daha sonra da Irak’tan göz hastalıklarında tedavi görmek amacıyla 
gelen hastaların büyük çoğunluğu özel hastaneleri tercih etmektedirler. Ortopedi 
alanında tedavi gören sağlık turistlerinin büyük çoğunluğu Almanya’dan gelmektedirler 
ve özel hastanelerde tedavi görmektedirler (Tablo15). 

Almanya, gurbetçi vatandaşlarımızın en çok bulunduğu ülkeler kategorisinde 
birinci sıradadır. Bu durumun, Almanya’dan ülkemize gelen sağlık turist sayısını 
etkilediği tartışılmaz. Almanya’dan göz hastalıklarında tedavi görmek üzere gelen 
sağlık turisti sayısı diğer branşlara oranla daha fazladır. Ancak, göz hastalıklarında 
tedavi görmek için özel hastanelerini tercih eden hasta sayısı, kamu hastanelerini tercih 
eden hasta sayısının neredeyse 42 katı kadardır. Diğer bölümlere bakıldığında da durum 
bundan farksızdır. Kardiyoloji bölümünde kamu hastaneleri tercih edenlerin yaklaşık 18 
katı, ortopedi bölümünde ise 22 katı özel hastaneleri tercih ederken, kamu 
hastanelerindeki onkoloji bölümüne 2011 yılı verilerine göre Almanya’dan gelen sağlık 
turisti olmamıştır. Aynı durum, plastik cerrahi ve beyin cerrahisi bölümleri için de 
geçerlidir. Diş hastalıklarında ise diğer bölümlerdeki kadar büyük bir uçurum yoktur. 
Almanya’dan gelen sağlık turistlerinin diş tedavisi konusunda özel hastaneyi 
seçmelerinin kamu hastanelerini seçmelerine oranı 5.6’dır. 

2010 yılında yapılan çalışmada yurt dışından gelen hastaların büyük 
çoğunluğunun Almanya’dan geldiği görülmektedir. İkinci sırada Hollanda yer 
almaktadır. Yurt dışından ülkemize tedavi amacıyla gelen hastaların geldikleri ülkeler 
arasında Fransa, Kıbrıs ve Avusturya’da öne çıkan ülkeler arasındadır.Bununla birlikte, 
2010 yılı verilerine göre, yurt dışından gelen hastalar tedavi için özel hastaneleri tercih 
etmişlerdir. 
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Tablo 15: Geldikleri Branşlara Göre Sağlık Turisti Sayıları Kamu-Özel Dağılımı 

 Kardiyoloji Onkoloji Beyin 
Cerrahisi Göz Plastik 

Cerrahi Diş Ortopedi Diğer 

 Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel 

Almanya 11 207 0 33 0 282 37 1558 0 131 12 68 22 514 329 2580 

Bulgaristan 13 301 2 4169 4 257 75 132 1 48 6 7 70 53 32 64 

Irak 37 594 10 359 14 225 29 515 2 60 1 51 25 385 66 1668 

Azerbaycan 62 335 10 312 18 83 100 550 0 92 14 29 34 119 211 1132 

Rusya 8 50 5 162 3 32 17 200 2 14 7 42 35 103 76 545 

Bulgaristan ülkesine bakıldığında, 4169 hasta sayısıyla özel hastanelerin onkoloji 
bölümü en çok Bulgaristan’dan gelen sağlık turisti kabul etmektedir.Irak, Azerbaycan 
ve Rusya’dan gelen sağlık turistleri de yine özel hastaneleri tercih etmişlerdir. Özel 
hastanelerin bölümlerine gelen hasta sayıları 600 kişiyi geçmemekle beraber, 
Azerbaycan’dan diş hastalıkları tedavisi için yalnızca 29 hasta ülkemizdeki özel 
hastanelere başvurmuştur. Bununla beraber, 2580 hasta Almanya’dan, 1668 hasta 
Irak’tan, 1132 hasta ise Azerbaycan’dan gelerek diğer bölümlerde ülkemizin özel 
hastanelerinde tedavi görmüştür. Kamu hastanelerinde ise sağlık turisti sayısı 1-100 
aralığında değişmektedir. Yalnızca, Almanya’da diğer bölümler kategorisinde hasta 
kamu hastanesine gelen sağlık turisti sayısı 329 düzeyindedir. 

Turistin sağlığı kategorisinde Almanya’dan gelen turistlerin yaklaşık 2/3’ü ani 
rahatsızlanmaları sonucunda kamu hastanelerinin acil bölümlerine başvurmuşlardır. 
Fransa’dan gelen turistlerde ise özel hastanelerin ve kamu hastanelerinin acil 
bölümlerinin tercih eden hasta sayısı neredeyse başa baştır. Daha önce belirtildiği gibi 
ani rahatsızlanmaları dışında planlı olarak poliklinikleri başvuru yapıldığı varsayımı 
altında yorum yapılırsa, Almanya’dan ve Fransa’dan gelen turistler, dahiliye, çocuk, 
cerrahi ve diğer bölümlerde çoğunlukla özel hastaneleri tercih etmektedirler. Aynı 
zamanda, 130 hasta özel ambulans tercih ederken sadece 2 hasta kamuya ait ambulans 
çağırmıştır (Tablo 16).  

Tablo 16: Geldikleri Branşlara Göre Turistin Hasta Sayıları Kamu-Özel Dağılımı 

  Acil Dahiliye Çocuk Cerrahi Ambulans Diğer 

  Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel 

Almanya 2451 1819 213 2494 246 1625 831 4419 1278 2358 2 130 

Rusya 1454 4018 78 943 64 2827 244 2074 562 1474 0 18 

Hollanda 548 699 89 945 44 386 322 1067 482 861 2 1201 

Azerbaycan 1122 204 998 224 61 86 477 379 535 741 8 110 

Fransa 500 493 22 294 72 197 47 367 77 454 718 142 

Rusya’dan ve Hollanda’dan gelen turistler acil durumlarda ya da diğer poliklinik 
tedavilerinde özel hastaneleri kamu hastanelerine oranla daha çok tercih etmişlerdir. 
Acil polikliniğine başvuran Azerbaycan’dan gelen turistlerin yaklaşık %85’i kamu 
hastanelerini tercih ederken, dahiliye bölümünde tedavi gören hastaların büyük 
çoğunluğu da kamu hastanelerinde tedavi görmüşlerdir. Cerrahi bölümünde de yine 
kamu hastanelerini tercih etme oranı daha yüksektir. Çocuk bölümü, diğer bölümler ve 
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ambulans hizmetlerinde, Azerbaycan’dan gelen turistler özel hastaneleri tercih 
etmişlerdir. 

5. Türkiye Sağlık Turizminin Stratejik Analizi   
Bu bölümde, sağlık turizmi sektörü bir bütün olarak değerlendirilerek Türkiye’nin 

sağlık turizmi mevcut durumu hakkında genel bir fikir verilmeye çalışılacaktır. Genel 
değerlendirme sektörün güçlü ve zayıf yanları ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditler 
birlikte göz önüne alınarak yapılacaktır.  

Son yıllarda, medikal turizm tüm dünyada rağbet gören bir pazar halini almıştır. 
Dünya ülkeleri, bu pazardan pay alabilmek için büyük bir rekabet içine girmişlerdir. 
Gerek tıbbi gerekse sağlık teknolojisi alanında hızlı bir ilerleme mevcuttur. Türkiye’de 
rekabetçi ülkeler arasında önemli bir yer almaktadır. Türkiye, sağlık alanında hem 
nitelikli insan gücüne hem de sağlık altyapısı ve teknolojisine sahip olması nedeniyle, 
sağlık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında sayılmaktadır. Bununla birlikte, 
Türkiye’de sağlık hizmetleri talebini olumlu yönde etkileyecek, kültür turizmi, inanç 
turizmi, deniz turizmi, doğa turizmi, sağlık-kaplıca turizmi... gibi çok çeşitli turizm 
olanaklarının bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye, genel olarak hizmet sektöründe iyi 
konumdadır ve bu durum sağlık turizmini olumlu yönde etkilemektedir. Türkiye’nin, 
sağlık turizmi alanında güçlü olmasının diğer bir sebebi de, Türkiye’nin sağlık turizmi 
hizmetini sunan ilk ülkeler arasında yer alması ve bu konuda deneyim kazanmış 
olmasıdır. Türkiye’de sağlık fiyatlarının, sağlık hizmeti satan diğer ülkelere göre görece 
ucuz olması da Türkiye’nin sağlık turizmi alanında gelişmesine sebep olan diğer bir 
avantajıdır. 

Yukarıda belirtilen Türkiye’nin sağlık turizmi alanında güçlü yönlerinin yanı sıra 
başta, hem devlet hem de özel sektördeki çok az sayıda kuruluşun sağlık turizmi 
konusunda aktif bir çaba içerisinde olması, sanayide olduğu gibi, sağlık hizmetlerinde 
de, genel olarak, üretime odaklanması ve görece pazarlamayı ihmal etmesi ve Sağlık 
turizminin gerektirdiği entegre yaklaşımın (sağlık kuruluşları, turizm kuruluşları, 
pazarlama kuruluşları, lojistik ve ulaşım kuruluşları vs.) gerçekleşmesine götürecek 
“işbirliği-ortaklık kültürünün” zayıf olması gibi zayıf yönleri de vardır. Türkiye’de 
sağlık turizmi alanında ulusal bir stratejinin olmaması sağlık turizmi alanında gelişmeyi 
yavaşlatmaktadır. Hastaneler, özellikle devlet hastaneleri, önemli bir kısmının sağlık 
turizmi hizmeti sunmaya hazır değillerdir. Dolayısıyla, mevcut durumda, katma değeri 
yüksek “sağlık turizminden” (sağlık hizmetini almak üzere bir plan dahilinde ülkemize 
gelenler) daha çok katma değeri düşük “turistin sağlığı” (turistik amaçlar ile ülkemize 
gelenlerin karşılaştıkları acil sorunları gidermek üzere aldıkları sağlık hizmeti) hizmeti 
ağır basmaktadır. Ulusal ölçekte sağlık turizmi alanındaki hareketliliği kayıt altına 
alacak ve denetleyecek kapsamlı sistem ve süreçlerin geliştirilerek işlerlik henüz 
kazandırılmamıştır. Sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı ile veri ve bilgi paylaşımında 
istenilen özen, hız ve işbirliği içerisinde bulunmamaktadırlar. 

Türkiye’nin sağlık alanındaki tüm bu zayıf yönlerine rağmen küreselleşmenin 
etkisi ve bu alanda daha güçlü ülkelerdeki sağlık kuruluşları ve hizmetleri hakkında 
bilgi elde etmenin (web sitesi, email vb. yollarla) giderek daha kolay ve masrafsız 
olması Türkiye’nin sağlık turizmi alanında gelişmesine katkı sağlayacak önemli 
fırsatlardır. Ayrıca, Türkiye’nin uluslararası arenada gücünün artması, her alanda 
gelişim gösterme algısını da beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda Ekonomi Bakanlığı 
sağlık hizmetleri ihracatına (araştırma desteği, yurtdışına ofis açma desteği, tanıtım 
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desteği vs.) destek vermektedir. Türkiye, geliştirdiği bu olumlu algı sayesinde turizm 
alanında dünyada ilk 10 arasında yer almaktadır ve zaman içerisinde daha ön sıralarda 
yer almayı hedeflemektedir. Türkiye, coğrafi ve sosyo-politik konumu itibariyle hem 
turizm hem de sağlık turizmi açısından tercih edilen bir ülkedir. Sağlık hizmetinde artan 
yurtiçi rekabet, yurtdışına sağlık hizmeti ihracını teşvik etmektedir. Bu durumu avantaja 
çevirmek isteyen Türkiye, uluslararası politikası gereği ülkemize getirerek devlet 
destekli tedavi ettiği ülke vatandaşlarının (Libya, Afganistan vs.) sayısını arttırmaktadır. 
Bu sayede ülkemizin sağlık alanında tanınırlığı artmaktadır. 

Türkiye, sağlık alanında bahsedilen fırsatlara sahip bir ülkedir ancak konumu 
itibariyle,  çevre ülkelerde yaşanan siyasal istikrarsızlık ve bunun muhtemel yansıması 
Türkiye’nin her alanda olduğu gibi sağlık turizmi alanında gelişmesinin önünde de bir 
tehdit unsurudur. Dahası, batı ülkelerinde yaşlanan nüfus nedeniyle artan doktor talebi 
ve bu talebin yarattığı yurtdışında çalışma cazibesi, sağlık hizmetini bulundukları yerde 
alma ihtimalinin arttırmaktadır. Sağlık alanında sık devlet müdahalelerinin yaşanması 
nedeniyle sektör kuruluşları (kamu ve özel) bu müdahalelerin gerektirdiği değişimlere 
uyum için zaman ve kaynak harcamaya mecbur kalmaktadırlar. Bu nedenle sağlık 
turizmi gibi uzun vadeli stratejik yaklaşımlar gerektiren hususlara yeterince 
odaklanılamamaktadır. Yurtiçinde, uluslararası standartları esas alarak akreditasyon 
yapacak kuruluşların bulunmaması, hizmet standartlarının oluşmaması, kötü örneklerin 
yaşanma ihtimali ve yol açabileceği olumsuz ulusal imaj sağlık turizmi alanındaki 
gelişimi olumsuz yönde etkilemektedir. 

İçsel güçlü ve zayıf yanlara ve dışsal fırsat ve tehditlere ilişkin yapılan tespitler bir 
bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’nin henüz sağlık turizminde “giriş 
evresindeki”  bir aktörün özelliklerini sergilediği ileri sürülebilir. Sektörde büyük bir 
pazar payı elde etmek ve lider olabilmek için bir yandan güçlü yanlarını geliştirici ve 
zayıf yanlarını telafi edici, diğer yandan fırsatlardan yararlanıcı ve tehditleri bertaraf 
edici vizyon, hedef, yaklaşım ve projeler geliştirerek uygulamaya geçirmesi 
gerekmektedir.  Sağlık turizmine yönelik vizyon, stratejik hedefler veya master strateji 
belirlenirken, özellikle aşağıda belirtilen alt stratejilere ilişkin değerlendirmeler ülke 
ölçeğinde veya kurum/kuruluş bazında yapılmalıdır:  

Konum Stratejisi: Konum stratejisi ile, Türkiye’yi veya sağlık işletmesini sağlık 
turizmi aktörlerine (rakipler, müşteriler, yeni yatırımcılar, tedarikçiler ve ikame 
sektörler) karşı nasıl konumlandıracağı mümkün olacaktır. Dünyadaki mevcut ve 
potansiyel rakipler göz önüne alındığında, Türkiye’nin veya sağlık işletmesinin sağlık 
turizmindeki konumu ne olmalıdır? Sağlık sektöründe hangi alanlara yoğunlaşmalı veya 
öncelik vermelidir? Bu konumu belirlerken birincil derecede önemli stratejik müşteriler, 
sağlık turizmi sektöründeki yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerin pazarlık gücü, destekleyici 
ve ikame sektörlerin durumu nedir. Bütün bunlar göz önüne alındığında Türkiye veya 
sağlık işletmesi kendini sektör içerisinde nerede ve nasıl konumlandırmalıdır? Bunun 
için sağlık turizmi sektöründe “jenerik stratejiler” tanımlanmalı ve hangi jenerik strateji 
veya stratejilere ülke veya sağlık işletmesi olarak öncelik verilmesi gerektiği 
belirlenmelidir. Jenerik strateji tercihi, hangi müşterilere odaklanılması gerektiği, hangi 
hizmet kanallarının kullanılacağı, hizmet standardı, ne tür yönetsel yapılara ihtiyaç 
olduğu, ortak pazarlama ve bilgi paylaşım ağları olması gerektiği gibi hususlara açıklık 
kazandıracaktır.  
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Temel Yetkinlik Stratejisi: Temel yetkinlik stratejisi ile, Türkiye’yi veya sağlık 
işletmesini diğer ülke rakiplerinden farklı ve üstün kılacak kaynak ve kabiliyetlerin 
neler olması gerektiğini belirlemek için ihtiyaç duyulmaktadır. Stratejik konum 
belirlemek birinci adım ise, tercih edilen stratejik konuma dayanak oluşturacak yetkinlik 
veya kabiliyetleri belirlemek ikinci adım olacaktır. Yetkinlik inşası en önemli stratejik 
çalışmalardan biridir çünkü rekabet üstünlüğü elde etme ve sürdürmenin kaynağı 
yetkinliklerdir. Yetkinlikler kısa sürede inşa edilemez. Yetkinlikler uzun vadede yatırım 
yapmayı, beslemeyi ve geliştirmeyi gerektirir. Bu çerçevede cevaplanması gereken 
temel soru, Türkiye’yi veya sağlık işletmesini rakip ülkelerden farklı kılacak, tercih 
edilmesine yol açacak ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayacak yetkinlikleri ne 
olmalıdır ve nasıl inşa etmelidir?  

İş Modeli Stratejisi: İş modeli stratejisi ile, Türkiye’nin veya sağlık işletmesinin 
sağlık turizmi hizmetini nasıl bir anlayış, süreç, sistem, örgütleme tarzı, yaklaşım vs. ile 
sunacağını belirlemek mümkün olacaktır. İş modeli ile, hizmetin sunuş biçimi, kapsamı 
ve içeriği belirlenmiş olacaktır. Müşteriler açısından bakıldığında, iş modeli en çabuk 
takdir edecekleri ve dolayısıyla tercihlerini ona göre yapabilecekleri husustur. Bundan 
dolayı iş modeli stratejisi uygulamayla ilişkili kritik stratejik başarı faktörüdür ve master 
stratejinin en önemli bileşenlerinden biridir. İş modeli aynı zamanda dinamik olmak 
zorundadır. Diğer bir ifade ile, sağlık turizmi sektöründe kar bölgeleri zaman içerisinde 
değişim gösterecektir. Karlı alt sektör bölgelerini belirlemek, geliştirmek ve stratejik 
olarak yararlanabilmek için bir yandan değişimleri takip etmek diğer yandan da bunlara 
yönelik yeni iş modelleri tasarlamak ve hayata geçirmek kaçınılmaz olacaktır.  

Sağlık turizminde lider ülkeler arasına girebilmek için sadece tıp alanında değil 
diğer birçok sektörde de atılım yapmak ve diğer ülkelerle rekabet edebilecek konumda 
olmak gerekmektedir. Çünkü sağlık turizmi sektörler arası entkegre bir yaklaşımı 
gerektirmektedir. Sağlık ile entegre düşünülecek sektörlerin başında, otelcilik, 
acentecilik, ulaşım, sigortacılık, pazarlama gelmektedir. Bir ülkenin yabancı turistler 
tarafından seçilebilmesi için tıptaki başarının yanı sıra birçok alanda duyulmuş ve iyi 
tanıtımı yapılmış bir ülke olması gerekmektedir. Kaliteli, güvenilir ve göze hitap eden 
turistik tesislere sahip olmak gerekmektedir. Tedavi hizmeti sağlayacak sağlık 
tesislerinin yanısıra zaman geçirilecek turistik tesis teminini disiplinli bir şekilde 
sağlayacak profesyonel acenteler sağlık turizminde önemli bir rolü olmaktadır. Bununla 
birlikte tedavi görecekleri ülkenin çevresel koşulları da mutlaka hastanın morali 
açısından çok etkilidir. Bu nedenle, çevresel ve mimari düzenlemelere de önem arz 
etmektedir.   

Türkiye’nin sağlık turizminde lider bir ülke haline gelebilmesi için yukarıda 
belirtilen stratejik yaklaşıma paralel olarak şu somut adımların atılması gerekir: 

 Pazarlama çalışmalarına ağırlık verilmesi: Sağlık turizminde başarı büyük 
ölçüde pazarlamaya bağlıdır. Yurtdışında pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermeyi 
gerektiren sağlık turizmi çok yönlü ve profesyonel bir pazarlama çalışması 
gerekmektedir.  

 Standartlaştırma ve akreditasyon önem verilmesi: Ulusal ve uluslararası 
akreditasyon kuruluşlarıyla hizmet standartlarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi 
sağlık turizmi başarısı açısından kritik hususlardan biridir. 

 Platform operatörlüğüne hem özel sektör hem de devlet destekli olarak bir an 
önce başlanması: Sağlık turizmi yönetimi ağırlıklı olarak elektronik ortamda yürütülen 
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ve birçok kurum ve alt sektörün entegrasyonuna dayanan platform yöneticiliği 
biçiminde yürütülmektedir. Sağlık turizmini büyük ölçekli yapabilmek için platform 
operatörlüğü kaçınılmaz görünmektedir. 

 Devlet desteğinde “güven sistemlerinin” kurulması, denetlenmesi ve 
geliştirilmesi: Sağlık turizminin hareketliliğinin üzerinde gerçekleştiği zemin 
“güvendir.” Güvenin olmadığı bir ortam veya ilişki ağında sağlık turizminin 
gerçekleşmesi veya sürdürülmesi mümkün olmayacaktır. Güven tesisi ve geliştirilmesi 
bu açıdan kritik bir önem arz etmektedir. 

 Entegre sistemlerin kurulması: Sektörün gelişmesi büyük ölçüde, ana 
(hastaneler) ve destekleyici kuruluş ve hizmetler (akreditasyon kuruluşları, pazarlama 
şirketleri, ulaşım şirketleri, sigorta şirketleri, tur operatörleri, vs.) arasında entegre 
sistemlerin kurulmasına (yasal altyapı, teşvikler, özendirici çalışmalar vs)  bağlı 
olacaktır.  

 Taşeron şirketlerin teşvik edilmesi ve hazırlanılması: Destekleyici şirketlerin 
(ulaşım şirketleri, turizm şirketleri, sigorta şirketleri vs.) geleneksel hizmet sunumundan 
farklı olarak sağlık turizmi aktörü haline gelebilmeleri için teşvik edilmeli ve 
desteklenmelidir. 

 Ulusal sağlık turizmi master planının hazırlanması: Yukarıda belirtilen konum, 
temel yetkinlik ve iş modeli gibi alt stratejileri de içerecek geniş kapsamlı ve uzun 
vadeli bir “ulusal master stratejinin” geliştirilmesi ve belirlenen çerçevede planlı bir 
şekilde hayata geçirilmesi ulusal rekabet avantajı elde etmek ve sürdürebilmek için 
büyük önem taşımaktadır. 

Sağlık turizmi, ülke ekonomisine sağlayacağı yüksek katkı ve bunun uzun vadede 
sürdürülebilme potansiyeli nedeniyle sağlık turizmi stratejik öneme sahip bir sektör 
niteliğindedir. London School of EconomicsandPolitics tarafından yürütülen bir 
araştırmaya göre, önümüzdeki on yılda sağlık hizmetlerinin gelişmiş ülkelerin toplam 
gayri safi milli hâsılaları içerisinde alacağı payın % 7-10 arasında değişeceği tahmin 
edilmektedir. Sağlık hizmeti bilgi yoğun bir özelliğe sahip olması, sağlık turizmini bilgi 
ekonomisinin tipik sektörlerinden biri olarak konumlandırmaktadır. Sağlık alanında bir 
yandan her geçen gün gözlenen yeni yaklaşımlar ve hizmet çeşitlenmesi, diğer yandan 
geliştirdiği ve yararlandığı yüksek teknolojideki artış sektörü çok daha fazla bilgi yoğun 
hale getirmektedir.   

Yukarıda işaret edildiği üzere, Türkiye’nin giderek büyüyen bu pastadan büyük 
pay alabilmesi için yeni vizyon ve yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık turizmi 
Türkiye’nin düşük katma değerli ekonomik modelden yüksek katma değerli bilgi 
ekonomisine dönüşmesinde katalizör ve hızlandırıcı bir etki yapabilir. Henüz bilgi 
ekonomisinde önemli mesafeler alamamış bir ülke olarak Türkiye, sağlık turizmini 
stratejik sektör olarak ilan ederek ve bu doğrultudaki çabalarını artırarak önde giden 
ülkelerden biri olabilir. Türkiye hem sağlık hem de turizm alanında dünyanın sayılı 
ülkeleri arasında yer almakta ve yetkinliği olan bu iki sektörün entegrasyonundan 
oluşan sağlık turizminde lider olma potansiyeline sahip görünmektedir.  

Turizm sektöründe en yüksek katma değer yaratan sağlık turizmi, ülkeye sadece 
turizm geliri sağlamamakta, ayrıca sağlık hizmeti sunan kuruluşları ile sağlık eğitimi 
veren tıp fakültelerinin standartlarının yükselmesi ve uluslararası kabul görmesine de 
önemli katkılar sağlamaktadır. Bilgi yoğun ve yüksek gelir yaratma potansiyeline sahip 
sağlık turizmi hizmetinin sunumunda mevcut durumda bir rekabetin yaşandığı ve 
önümüzdeki yıllarda rekabetin şiddetlenerek artacağından şüphe yoktur.  
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6. Sonuç  
Bu çalışmada, esas itibariyle, medikal turizme ilişkin sağlık kurumlarından 

toplanan verilerin ışığında hizmet alanların sayısı, geldikleri ülkeler, hangi branşlarda 
hizmet aldıkları vb. hususlara ilişkin durum tespiti yapılmıştır. Verilere dayalı bu 
analizlerin yanı sıra, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında stratejik değerlendirmesi 
yapılmıştır. Yapılan stratejik değerlendirmede, Türkiye’nin sağlık turizminde “giriş 
evresindeki”  bir aktörün özelliklerini sergilediği tespiti yapılmıştır. Hızla büyüyen ve 
katma değeri yüksek olan bu sektörden yüksek pay alabilmesi için Türkiye’nin sağlık 
turizmini stratejik önceliği olan sektörler arasında değerlendirmesi gerekmektedir.  

Bu alanda dünya ölçeğinde rekabet üstünlüğü elde etmek ve sürdürebilmek için 
konjonktürel veya doğaçlama çözümler yerine uzun vadeli “vizyoner rekabetçi 
stratejiler” çerçevesinde bilinçli ve planlı yaklaşımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Yarattığı 
yüksek katma değer nedeniyle, sağlık turizmi gelişmiş ülkelerin büyük yatırımlar 
yaptıkları ve dolayısıyla rekabetin her geçen gün arttığı bir sektör haline gelmektedir. 
Rekabetin yüksek olduğu böylesi bir sektörde rekabet üstünlüğü elde etmek ve 
sürdürebilmek için (i) ilkler arasında yer almanın avantajına (firstmoveradvantage) 
sahip olma, (ii) taklidi kolay olmayan yetkinlikler inşa etme ve (iii) bu yetkinlikleri 
geliştirmeye sürekli yatırımlar yapma kaçınılmaz olmaktadır.Kısaca, sanayi 
ekonomisini olgun bir şekilde yaşamadan bilgi ekonomisine sıçrayabilmek için sağlık 
turizmi Türkiye için önemli fırsatlar sunan sektörlerin başında gelmektedir. Bunun 
gerçekleşmesi, büyük ölçüde, bir “vizyon ve liderlik” işi olacaktır. 

Bunun için, yönetsel açıdan, Türkiye’yi dünyada konumlandıracak, kurumsal 
yetkinliklerini inşa edecek, etkili iş modelleri geliştirecek çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır.Diğer yandan, bilimsel açıdan, sağlık turizmini insan kaynakları, 
pazarlama, kurumsal ve yönetsel kapasite, potansiyel dış pazarlar vs. bakımlarından ele 
alacak araştırmalara acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmaların, uluslararası 
karşılaştırmalara olanak sağlayacak şekilde olması çok daha yararlı olacaktır.   
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Extensive Summary 
 
Introduction 
The progress in the Health Tourism emerged in connection with the developments 

in medicine (Connell, 2006). In this respect, it is sector in which medicine and Tourism 
come together and integrated. During the period when medicine and technology were 
not adequately advanced in the developing and underdeveloped countries, the patients, 
who can afford, from those countries used to go to the developed countries for medical 
treatment. However, since in recent years the developing and underdeveloped countries, 
particularly Turkey, improved themselves in medical sector so now they can compete 
against the developed countries, and since the medical treatment expenses are cheaper 
than they are in the developed countries, the route of the Health Tourism has completely 
changed. 

It is obvious that observed new situation is the important opportunity for export of 
health services abroad. In this connection, to get the largest share of health exports, 
countries improve competency strategies, business models, and regulations and to make 
infrastructure investments. In addition to the commercial aspect of health tourism, it is 
possible that health tourism can be new research area in the literature. Since the 
accumulation of the data is not enough, so far scientific studies include basic 
definitions. 

To determine the current status of Turkey’s Health Tourism, following studies 
will be done: 

 To determine the distribution of the medical Tourism patients who come to 
Turkey in public and private hospitals, 

 To determine in which hospitals which branches do the medical Tourism 
patients who come to Turkey prefer, 

 To determine which cities and what kind of hospitals have priority in Turkey 
within the scope Health Tourism, 

 To analyze the Health Tourism according to the data obtained, 
 To make evaluation for creating market by identifying which countries would 

prefer Turkey in the field of medical Tourism. 
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In addition, in this study the current state of Turkey has been evaluated within the 
framework of SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) analysis. SWOT 
analysis provides a balanced assessment on the state of Health Tourism in Turkey, 
forming the basis of the policy documents (both strong and weak, both in terms of 
opportunities and threats) that would be developed in the future. 

Methodology 
The main contribution of this study is making analysis and assessment of data 

provided by the Department of Health Tourism. The information, qualified as primary 
data was gathered by the following two ways: 

 An official letter No. 2082 dated January 16, 2012 has been sent to 81 provincial 
health directorates which request all public and private hospitals in the provinces to 
provide data under two categories, “Health Tourism” and “Health Tourists”, 

 Department of Health Tourism has a website called “Foreign nationals Patient 
Tracking System.” This web registration system registers the data related to the foreign 
patients in all hospitals in 81 provinces. The data stored in the system is obtained as 
monthly reports. 

After data collection, the data were analysed for the purposes of the study. Excel 
and SPSS programs were used. Results are interpreted. 

In this study there are two limitations. First, information regarding the small-scale 
health care institutions and data related to medical tourists who have not been recorded 
in the country were excluded from evaluation. 

Second, because of collecting last two-year data by the ministry of health, 
advance analysis (factor analysis, trend analysis, etc.) cannot be made. 

Discussion 
Overall strategy should be supported by some sub strategies, during determining 

the vision, strategic purposes or master plan regarding to medical tourism. These sub 
strategies are described as follows:  

i.    Position strategy. 
ii. Core competence strategy 
iii. Business model strategy 
In order to become a leader for Turkey in the medical tourism sector; paralleling 

the strategic approach, the following concrete steps should be taken:  

 Focus on marketing studies. 
 Give importance to standardization and accreditation.  
 Medical tourism platform should be initiated through both public and private 

support.  
 Establish, audit and develop the trust systems in government-sponsored. 
 Establish the integrative systems. 
 Promote subcontractors in the medical tourism. 
 Prepare the national master planof medical tourism.  
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In order to have a competitive advantage in the global level, there is an urgent 
need for conscious and planned approaches in the framework of long-term “visionary 
competitive strategy” instead of cyclical and improvised solutions. Medical tourism due 
to creating the high value added, has become a sector, where large scale investments by 
developed countries and the competition increased day by day. To achieve and sustain 
competitive advantage in the medical tourism sector with high competition:  

(i) first mover advantage 

(ii) unique competencies  
(iii) continuous investments to competencies.  

The aspect of “vision and leadership” achieving above aims will be important steps.  
Positioning Turkey in the global market, building the institutional competencies 

and developing effective business models are required from the perspective of 
management. From the point of scientific view, on the other hand, diverse studies in 
field of human resource, marketing, institutional and management capacity, potential 
foreign markets, and etc. are immediately needed. It will be more much useful giving 
the opportunity for international comparisons.  
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Özet 
Bu çalışmada konaklama işletmelerinin çevre yönetimi uygulamalarını tespit 

etmek, Kayseri ve Nevşehir’deki otellerin çevre yönetimi uygulamaları arasında 
farklılık bulunup bulunmadığını belirlemek ve reaktif ve proaktif çevre yönetimi 
uygulamaları kapsamında ele alınan çevre yönetimi uygulamalarının çalışanlar 
tarafından algılanan kurumsal itibar üzerindeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Bu çerçevede 6 hipotez geliştirilmiştir. Yapılan analizlerde çalışmaya katılan otellerin 
reaktif çevre yönetimi uygulamalarının proaktif çevre yönetimi uygulamalarından daha 
yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Farklılıkları tespit etmek amacı ile 
yapılan t testi ve anova analizi sonucunda 0.05 anlamlılık düzeyinde otellerin reaktif 
çevresel uygulamalarının entegrasyon durumlarına göre farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir. Yani, zincir otellerde reaktif çevresel uygulamaların daha yoğun olduğu 
belirlenmiştir. Regresyon analizi yapılarak otellerin çevre yönetimi uygulamalarının 
kurumsal itibar algısı üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına 
göre reaktif çevre uygulamalarının algılanan kurumsal itibar üzerinde orta düzeyde bir 
etkisi olduğu ve benzer şekilde proaktif çevre yönetimi uygulamalarının da algılanan 
kurumsal itibar üzerinde düşük düzeyde etkili olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Çevre Yönetimi, Algılanan Kurumsal İtibar, Konaklama 
İşletmeleri, Otel 
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Abstract 
Objectives of the present study were to determine the environmental management 

practices of hospitality businesses, to determine the differences between environmental 
management practices of hospitality facilities (hotels) of Kayseri and Nevşehir and put 
forward the effects of environmental management practices implemented within reactive 
and proactive environmental management implementations on perceived corporate 
reputation of employees. Along with these objectives, 6 hypotheses were developed. 
Results revealed that participated hotels had higher rates of reactive environmental 
practices than proactive environmental practices. The t-test and anova analysis carried 
out to determine the differences between two provinces revealed significant differences 
between integration of reactive environmental practices of the hotels (p<0.05). Chain 
hotels had higher rates of reactive environmental practices. Regression analysis was 
performed to find out the effects of environmental management practices on perceived 
corporate reputation. While there was a medium level effect of reactive environmental 
practices on perceived corporate reputation, proactive environmental practices had low 
impacts on perceived corporate reputation. 
Keywords: Environmental Management, Perceived Organizational Reputation, 
Accomodation Establishment, Hotel 

GİRİŞ  
İnsanların sınırsız ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üretim ve tüketim 

faaliyetlerinin artırılması çevre sorunlarının da ortaya çıkışına neden olmuştur. Çevresel 
kaynakların sınırsız olarak algılanması ve sanayi devrimi ile gelişen teknolojiler 
çevresel sorunları daha da artırmıştır. Çevre sorunlarının dünyanın dikkatini çekmesi ise 
ancak yaşanan çevresel kaza ve felaketler1 sonucunda olmuştur. Bu kaza ve felaketler 
sonucunda dünyada çevre bilinci oluşumuna zemin hazırlayacak çalışmalar gündeme 
getirilmiştir. Bu noktada ülkeler ve işletmeler, ekonomi ve ekolojinin bir denge 
içerisinde bütünleştirilmesi için, “bireylerin bugünkü ihtiyaç ve beklentilerini gelecek 
nesillerin ihtiyaç ve beklentilerinden ödün vermeksizin karşılama” (Dünya Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu, 1991) olarak ifade edilen sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya 
yönelmişlerdir. Özellikle 1980’lerin sonlarından itibaren sürdürülebilir kalkınma, çevre 
koruma ve çevre yönetimi konularındaki gelişmeler ve bu konularda gerçekleşen 
girişimler ülkelerin, hükümetlerin, endüstri kollarının ve toplumun gün geçtikçe 
farkındalığını artırmıştır.  

Turizm sektörü de sürdürülebilirlik yaklaşımlarından etkilenen sektörler arasında 
yer almaktadır. Turizm faaliyetleri temel olarak doğal ve temiz bir çevreyi 
gerektirmektedir. İnsanların yaşadıkları ve çalıştıkları yerler dışındaki alanlara geçici 
olarak hareketlerini ve bu esnadaki konaklamalarını içeren turizm faaliyetlerinin çevre 
üzerindeki etkileri oldukça karmaşık, çeşitli (Bohdanowicz, 2006, s. 663) ve çok 
boyutlu olmaktadır. Turizm sektörü temel olarak konaklama ve ulaşım hizmetlerini 
içermektedir (Alvarez Gil, Jimenez ve Lorente, 2001, s. 457). Dolayısı ile konaklama 
işletmelerinin ısıtma, soğutma, aydınlatma, yemek pişirme, temizlik, banyo, yüzme vb. 
pek çok faaliyeti ile çevreyi etkilemesi söz konusu olmaktadır. Son yıllarda bu çevresel 
etkilerin fark edilmesi ile bu sektördeki çevre uygulamaları önem kazanmaya 

                                                
1 Küresel ısınma, Ozon Tabakasının incelmesi, Buzulların erimesi, Denizlerin kirlenmesi, Exxon Valdez 
ve Chernobill Kazaları çevresel felaket ve kazalar arasında sayılabilmektedir. 
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başlamıştır. Fakat bu konudaki literatüre bakıldığında çevre konularında yapılan 
çalışmaların ağırlıklı olarak üretim işletmeleri üzerinde odaklandığı hizmet işletmeleri 
üzerinde çalışmaların nispeten yeni başladığı görülmektedir. 

İşletmeler için son yıllarda önem kazanan bir diğer kavram da kurumsal itibar 
kavramıdır. Bir kurumun iç ve dış paydaşlar üzerinde bıraktığı imaj olarak 
tanımlanabilen bu kavram, işletmelerin sürdürülebilir başarıları üzerinde etkili 
olmaktadır. Özellikle müşteri tercihlerinin çok çabuk kabuk değiştirdiği günümüz 
rekabet ortamında hayatta kalabilmek için işletmelerin olumlu izlenimler oluşturması 
gerekmektedir. Konaklama sektörü de bu anlamda sürdürülebilir rekabet avantajı 
kazanmak, yeşil müşterileri işletmelerine çekebilmek, faaliyetleri sonucunda oluşan 
çevresel etkileri minimuma indirip, maliyet tasarrufu sağlayabilmek gibi pek çok 
nedenden dolayı çevre yönetimi uygulamalarına yönelmişlerdir. Bu tür çevreci 
uygulamalarla işletmeler olumlu kurumsal itibar oluşturmaktadırlar. Bu noktalardan 
hareketle çalışma alanı olarak konaklama işletmelerinin çevre yönetimi uygulamaları ve 
bu uygulamaların kurumsal itibarları üzerindeki etkisi seçilmiştir. Bu amaçla aşağıda 
öncelikle araştırmanın kavramsal çatısı hakkında bilgi verilmiş daha sonra Kayseri ve 
Nevşehir’deki konaklama işletmeleri üzerinde yapılan uygulama anlatılmıştır. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
1.1. Çevre Yönetimi ve Konaklama İşletmelerindeki Uygulamaları 
Çevre yönetimi kavramı literatürde üzerinde çok fazla konuşulmuş ancak içi de 

bir o kadar doldurulamamış bir kavramdır (Akdoğan, 2003, s. 81). Çevre yönetimi 
kavramının çok yönlü, boyutlu ve disiplinler arası bir kavram olması nedeni ile yeşil 
yönetim (Carson ve Moulden, 1991), şirket çevreciliği (Banerjee, 2002), ekolojik 
yönetim (Norton, 1992), çevresel duyarlılık (Ahmet, Montagno ve Firenze, 1998) ve 
çevreye duyarlı yönetim (Akdoğan, 2003) gibi farklı isimlerle tanımlamaları yapılmıştır. 
Temel olarak çevre yönetimi kavramı, çevre ile ilgili konuların işletmelerce anlaşılması 
ve bu konuların karar alma süreçleri ile bütünleştirilmesi (Banerjee, 2002, s. 181) 
sürecini ifade etmektedir. Bu süreçte işletmeler, öncelikle faaliyetleri sebebi ile çevrede 
sebep oldukları olumsuz etkiyi azaltmayı amaçlamakta, daha sonra da çevre odaklı 
uygulamaları tespit edip faaliyete geçirmeye çalışmaktadırlar. 
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Şekil 1. Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Uygulamalarını 
Etkileyen/Yönlendiren Güçler 

Kaynak: Berry, M.A. ve D.A. Rondinelli (1998). Proactive Corporate 
Environmental Management: A New Industrial Revolution, Academy of Management 
Executive, 12(2), s. 40’dan uyarlanmıştır. 

 
Çevresel yönetim uygulamaları, işletmelerin doğal çevreye bakış açısı, yasal 

zorunluluklar, müşteri beklentileri gibi birçok faktöre bağlı olarak şekillenmektedir. Her 
işletme belli bir oranda çevre yönetim faaliyeti uygulamakla birlikte bu uygulamaların 
içeriği, işletmenin gerçekten çevre odaklı mı (proaktif) yoksa sadece yasal zorunluluklar 
çerçevesinde mi  (reaktif) çevreci olduklarının göstergesidir. Bununla birlikte hizmet 
sektörü için net bir çevre yönetim uygulaması/programı tespit etmek zordur. Çünkü bu 
sektörde çevresel mevzuat ve yönetmeliklere daha az önem verilmekte ve çevresel 
konular neredeyse gözardı edilmektedir (Hutchinson, 1996, s. 12). Aynı zamanda 
konaklama işletmelerinde otellerin çoğunluğunun küçük olması sundukları ürün ve 
hizmetlerde fiyatlandırma konusunda çok hassas davranmalarını gerektirmektedir. Bu 
noktada müşterilerine çevresel yönetim maliyetleri için para ödemek isteyip 
istemediklerini soramamaktadırlar (Kirk, 1995, s. 3). Dolayısı ile oteller kirlenen doğal 
çevre, artan maliyetler, yasal zorunluluklar, çevreci müşteri beklentileri ve yoğun 
rekabet arasında sıkışıp kalmaktadırlar. Konaklama işletmelerinde çevre yönetimi 
uygulamalarını yönlendiren güçler Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Çevre koruma 
konusunda devletin 

talepleri 

Çevre koruma 
konusunda çalışanların 

beklentileri 
 

Çevresel risklerin 
hissedarlara yansıması 

Tüketicilerin temiz 
hizmet/süreç 
beklentileri 

Rekabet 
Unsurları 

Tur operatörleri/Aracılar ve 
zincir-üye otellerin çevre 

konusundaki talepleri 

Yeni/yeşil iş fırsatları 

Kirlilik önlemede yeni 
teknolojiler 

Kirlilik kontrol 
maliyetlerinin artışı 

İsrafları azaltarak maliyet 
tasarrufu sağlama 

Tur/Organizasyon 
anlaşmaları 

Uluslararası gönüllülük 
standartları 

-Beyaz yıldız 
-Yeşil yıldız 

Kalite yönetim 
standartları 
- ISO 14001 

Yasal uygulamalar 

Yasal zorunluluklar 

Yoğun yasal 
düzenlemeler 

Maliyet 
Faktörleri 

Yasal 
Talepler 

Paydaşların 
Etkisi 

Konaklama 
İşletmelerinde İleri 

Çevre Yönetimi 
Uygulamaları 
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Şekil 1 incelendiğinde konaklama işletmelerinin çevre yönetimi uygulamalarını 
etkileyen ve yasalar, paydaşlar, rekabet ve maliyet unsurlarından oluşan dört ana grup 
olduğu görülmektedir. Her işletme bu faktörleri dikkate almakla birlikte işletmelerin 
çevresel amaçları çerçevesinde bazı işletmeler daha az unsuru dikkate alırken bazı 
işletmelerin bütün unsurları dikkate aldıkları görülmektedir. 

Konaklama işletmelerinin çevre yönetimi uygulamalarında dikkate alınması 
gereken birbirleri ile bağlantılı fonksiyonlar ve politikalar bulunmaktadır. Kirk (1995, s. 
4) bu uygulamaları satın alma politikaları, atık yönetimi ve atıkların imha/bertaraf 
edilmesi olarak sınıflandırmıştır (Tablo 1). Mensah (2006, s. 418) çevre yönetimi 
uygulamalarını geri dönüşüm, atık yönetimi, enerji ve su tasarrufu, yasalara uyum, satın 
alma politikaları ve çevresel eğitim konu başlıkları altında irdelemektedir. Güneş (2011, 
ss. 47-48) konaklama işletmelerinde çevre yönetimi uygulamalarını çevresel yönetimin 
unsurları olarak ele almakta su ve enerji kullanımı, geri dönüşüm, atık yönetimi ve 
doğal (hassas) çevre başlıkları altında sınıflandırmaktadır. 

Tablo 1. Konaklama İşletmelerinin Çevre Yönetim Uygulamalarında 
Kullandığı Politika ve Fonksiyonlar 

Satınalma Politikaları 
 

o Tedarikçilerle ortaklık geliştirme 
o Sürdürülebilir ürünleri tanımlama 
o Çevreye duyarlı paketlemeye sahip ürünlerin tercihi 

Atık Yönetimi 
 

o Faaliyetlerdeki atıkların/israfların azaltılması 
o Atıkların mümkün olduğunca yeniden kullanımı 
o Geri dönüşüm ya da geri kazanıma gönderilebilecek 
ürünlerin ayrıştırılması 

Atıkların İmha/ 
Bertaraf Edilmesi 

 

o İmha/bertaraf işlemlerini gerçekleştiren işletmelerle 
işbirliği geliştirme 
o Uygun imha/bertaraf metotları geliştirmek 
o Atıkların imha/bertarafında son çare olarak toprağa 
gömülmeyi kullanmak 

Kaynak: Kirk, David (1995). Environmental Management in Hotels, International 
Journal of Contemporary Hospitality Management, 7(6), s. 5. 

Pek çok çevre yönetimi uygulama/strateji/politika sınıflandırması olmakla birlikte 
en çok kabul gören sınıflamalardan biri bu uygulamaların teknik ve kurumsal faaliyetler 
olarak isimlendirildiği sınıflamadır (Alvarez Gil, Jimenez ve Lorente, 2001, s. 457). 
Teknik faaliyetler; işletmenin kirliliğe neden olan çıktılarının azaltılmasına yönelik 
uygulamaları (ekolojik ürün satın almak, enerji ve su tasarrufuna yönelmek, eski 
makineleri işletmenin çevresel etkilerini azaltacak yeni makinelerle değiştirmek vb.) 
içerirken, kurumsal uygulamalar; daha ileri çevrecilik faaliyetleri ile teknik ölçümlerin 
uygulanması ve işletmenin yasal işlemlerinde çevreyi dikkate alacağı uygulamaları 
(çevresel eğitimler verilmesi, çevresel amaçların planlanması ve kontrolü vb.) işaret 
etmektedir. Benzer şekilde Molina-Azorin ve arkadaşları (2009a), çevre yönetim 
uygulamalarını basit ve ileri çevre odaklı uygulamalar şeklinde sınıflandırmışlardır. 
Basit çevre odaklı uygulamalarda enerji ve su tasarrufu sağlama, katı atıkları 
sınıflandırma, tüketicilerle işbirliği gibi daha çok teknik uygulamalar ifade edilirken 
ileri çevre odaklı uygulamalarda çalışanların çevresel eğitimi, çevresel faaliyetlerin 
organizasyonu ya da sponsorluğu ve uzun vadeli çevresel yaklaşım oluşturma gibi 
kurumsal faaliyetlere odaklanılmaktadır. 
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Gonzalez-Benito ve Gonzalez-Benito (2005) ise, daha farklı bir bakış açısı ile 
çevresel yönetim uygulamalarını hiyerarşik bir şekilde sıralamışlardır. Çevresel 
politikanın açık olarak tanımlanması, uzun vadeli çevresel plan ve araçların 
belirlenmesi, çevresel sorumlulukların açık bir şekilde belirlenmesi, çevre yönetiminde 
çalışacak tüm zamanlı elemanların tespiti, yönetici ve çalışanlar için çevresel 
eğitimlerin verilmesi, çevresel performans değerlendirme ve ölçme sisteminin 
oluşturulması, acil durumlar için çevresel eylem planının oluşturulması ve çevresel 
raporların değerlendirilmesi süreçlerini kapsamaktadır.  

İşletmelerin çevresel uygulamaları üzerinde; işletme büyüklüğü, işletmenin 
ISO14001 belgesine sahip olması, yeşil/beyaz yıldız gibi işletmenin çevreye duyarlılık 
sembollerine sahip olması, işletmenin kurumsallaşma derecesi, yöneticilerin stratejik 
tutumları, paydaşların baskıları, işletmenin yazılı bir çevre yönetim programının 
bulunması ve işletmenin faaliyet bölgesi gibi pek çok belirleyici etkili olmaktadır. 
Örneğin, büyük işletmelerin çevresel yönetime daha fazla finansman, insan ve 
teknolojik kaynak ayırabilmesi, sosyal ve ekonomik çevrelerinden daha fazla baskı 
görmeleri ve çevreye duyarlı müşterilerin taleplerini karşılayabilme güçleri bu 
işletmelerin küçük işletmelere göre daha çevreci olmalarına imkân vermektedir 
(Gonzalez-Benito ve Gonzalez-Benito, 2006, s. 1357). Benzer şekilde zincir şeklinde 
işletilen otellerin de aynı baskılar sebebi ile daha çevreci tutum geliştirme eğiliminde 
oldukları görülmektedir. Literatürde otel sınıfı (3, 4 ve 5 yıldızlı oteller, 1. ve 2. sınıf 
tatil köyleri),  sahiplik şekli (zincir otel, aile işletmesi, şahıs işletmesi, vb.) ve işletme 
çevre yönetimi uygulamaları arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir (Kirk, 
1998; Carmona-Moreno ve Diğ., 2004; Gonzalez-Benito ve Gonzalez-Benito, 2006; 
Chan, 2008). Örneğin 4 ve 5 yıldızlı büyük otellerin çevresel uygulamalara daha çok 
yöneldiği görülürken nispeten daha küçük otellerde bu uygulamaların pek yer almadığı 
anlaşılmaktadır. Çevresel uygulamaların ekonomik anlamda otelleri zorladığı dikkate 
alındığında bu sonucun anlamlı olduğu düşünülebilmektedir. Benzer şekilde daha 
kurumsal ve büyük olan zincir otellerde de çevresel uygulamalar daha fazla 
görülmektedir. Zincir otellerin farklı ülkelerde faaliyet göstermesi, bu ülkelerin çevresel 
zorunlulukları dikkate almak zorunda kalmaları bu anlamda zincir oteller için 
gönüllülük gerektiren bir davranışın ötesinde bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.  
Bu kapsamda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H1a: Otellerin sınıfı ile reaktif çevresel uygulamaları arasında anlamlı bir fark 
bulunmaktadır. 

H1b: Otellerin sınıfı ile proaktif çevresel uygulamaları arasında anlamlı bir fark 
bulunmaktadır. 

H2a: Otellerin entegrasyon durumu (zincir otel olma durumu)  ile reaktif çevresel 
uygulamaları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

H2b: Otellerin entegrasyon durumu (zincir otel olma durumu) ile proaktif çevresel 
uygulamaları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

Çevre yönetimi konusunda bir harita çizmeye başlamış, yazılı çevre programları 
bulunan ya da çevre kalite belgelerine sahip otellerin çevresel uygulamalarının daha 
fazla olması beklenmektedir. Literatürde de bu ilişkiyi destekleyen çalışmalar 
bulunmaktadır (Brown, 1996; Kirk, 1998; Mensah, 2006; Chan, 2008; Molina-Azorin 
ve Diğ., 2009a). Çalışmada bu bulguyu test etmek amacı ile aşağıdaki hipotezler 
geliştirilmiştir: 
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H3a: Otellerin ISO14001 belgesine sahip olmaları ile reaktif çevresel 
uygulamaları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

H3b: Otellerin ISO14001 belgesine sahip olmaları ile proaktif çevresel 
uygulamaları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

H4a: Otellerin yazılı çevre programları bulunması ile reaktif çevresel 
uygulamaları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

H4b: Otellerin yazılı çevre programları bulunması ile proaktif çevresel 
uygulamaları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

Otellerin faaliyette bulunduğu yerleşim bölgelerinin kalkınmışlık düzeyi, sosyal 
baskılar (Gonzalez-Benito ve Gonzalez-Benito, 2006) ve çevre konusunda daha önce 
yaşanmış olumsuzluklar çevresel uygulamalar üzerinde etkili olmaktadır. İşletmeler 
üzerinde çevre konusunda yaptırım gücüne sahip, devlet ve hükümet politikaları bu 
programlar çerçevesinde geliştirilen çevresel kalkınma çalışmaları ülkeden ülkeye 
değişmekle birlikte aynı ülke içerisinde bölgeden bölgeye de değişmektedir. Dolayısı ile 
çevresel uygulamalar ve otellerin faaliyet bölgeleri arasında anlamlı farklılıklar 
bulunması beklenmektedir. Örneğin Mensah (2006), Gana’da Accra Bölgesindeki 
büyük otellerde proaktif çevresel uygulamalar görüldüğünü ifade ederken, Alvarez Gil, 
Jimenez ve Lorente (2009) ile Molina-Azorin ve Diğ. ise (2009) İspanya’daki otellerde 
üç grup (reaktif, temel ve proaktif) çevresel uygulama tespit etmişlerdir. Benzer şekilde 
Erdoğan ve Barış (2007) da Ankara’daki otellerin reaktif çevresel uygulamalar 
düzeyinde olduğunu belirlemişlerdir. Bu farklılıklar kapsamında aşağıdaki hipotezler 
geliştirilmiştir:  

H5a: Otellerin faaliyet bölgeleri ile reaktif çevresel uygulamaları arasında anlamlı 
bir fark bulunmaktadır. 

H5b: Otellerin faaliyet bölgeleri ile proaktif çevresel uygulamaları arasında 
anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

1.2. Algılanan Kurumsal İtibar  
İtibar, kurumun görünen veya insanlar tarafından değerlendirilen toplam saygınlık 

değeri ve karakteri olarak ifade edilmektedir (Chaudhuri, 2002, s. 34). Kurumsal itibar, 
güven, saygınlık ve inanılırlık gibi temel değerlerin belli bir zaman sürecinde iç ve dış 
paydaşlar tarafından algılanması (Köksal, 2011, s. 8); bir işletmenin geçmiş eylemlerini 
ve farklılığını ortaya koyan, gelecekteki bakış açısını tanımlayan (Carmeli ve Tishler, 
2005, s. 10), geleceğe yönelik yargıları olarak değerlendirilebilmektedir.  

İç ve dış paydaşlar için işletmenin itibarı farklı anlamlar taşımaktadır. Dış 
paydaşlar için kurumsal itibar işletmelere piyasada saygınlık kazandıran, piyasa 
değerlerini artıran, cazibe merkezi kurumlar haline getiren (Saylı ve Diğ., 2009, s. 655) 
stratejik değerlendirmeler bütünü olarak algılanırken iç paydaşlar için daha çok 
işletmenin saygınlığını (Fombrun ve Rindova, 2000) ifade eden soyut bir değer olarak 
algılanmaktadır. Dolayısıyla, bir işletmenin kurumsal itibarının iyi olması, o işletmenin 
hem çalışanları, hem müşterileri hem de halk gibi bütün paydaşları gözünde olumlu bir 
imaj oluşturması anlamına gelmekte ve işletmenin başarısında stratejik bir rol 
oynamaktadır. 
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Tablo 2: Kurumsal İtibar Kavramına İlişkin Yaklaşımlar 

Yaklaşım Paydaş Grubu Odak Noktası 

Değerlendirici 
Yaklaşım 

Tek Paydaş (Yatırımcı, 
yönetici vb.) 

Yatırımcı davranışı, CEO’nun 
düşüncelerine dayalı sıralama, 
Finansal/Stratejik performans ile itibar 
bağlantısı vb. 

İzlenimsel 
Yaklaşım 

Temel olarak tek paydaş 
görüşü (Müşteri, çalışan, 

medya vb.) 

İmaj/Kurumsal kimlik, itibarın satın 
alma niyeti ile bağlantısı, müşterinin 
gözünde şirket ve satış personelinin 
imajı, itibarın çalışan özdeşleşmeleri ile 
bağlantısı vb. 

İlişkisel 
Yaklaşım 

Özellikle iç ve dış 
paydaşlar olmak üzere 
farklı paydaş grupların 
görüşlerinin 
karşılaştırılması 

Çeşitli paydaşlar, kurumsal itibara 
ilişkin içsel görüş (kimlik) ve dışsal 
görüş (imaj) arasındaki bağlantı vb. 

Kaynak: Chun, R. (2005). Corporate Reputation: Meaning and Measurement. 
International Journal of Management Reviews, 7(2): 94. 

Kurumsal itibar konusunda çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Tablo 2’de 
değerlendirici, izlenimsel ve ilişkisel yaklaşımlar özetlenmektedir (Chun, 2005, ss. 93-
94). Değerlendirici yaklaşımda; finansal başarıların değerlendirilmesi ile kurumun 
itibarı belirlenirken, izlenimsel yaklaşımda itibar, kuruma ilişkin genel izlenim 
kapsamında kabul edilmektedir. Bu yaklaşımda, itibarın satın alma niyeti, çalışan 
özdeşleşmeleri ve medya ile bağlantısı gibi tek paydaş grup üzerinde itibarın etkisi 
incelenmektedir (Köksal, 2011, s. 7). İlişkisel yaklaşım ise farklı paydaşların farklı 
beklentileri olduğunu kabul eden paydaş teorisine dayanmakta ve itibarın içsel ve dışsal 
görüşlerin eşit yansıması olarak görüldüğü ifade edilmektedir. Bu çalışmada izlenimsel 
yaklaşım kullanılmış çalışanların kendi kurumlarına ilişkin izlenimleri 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

1.3. Çevre Yönetimi Uygulamaları ve Algılanan Kurumsal İtibar İlişkisi 
Kurumların sürdürülebilirliğinde oldukça önemli bir rolü olan itibarın, mal ve 

hizmet pazarındaki etkisi birbirinden farklı olmaktadır. Hizmet pazarında fiziksel 
kanıtların kısıtlı olması, güveni ön plana çıkarmakta bu durum da kurumsal itibarı daha 
önemli hale getirmektedir. Benzer şekilde hizmetin soyutluğuna bağlı olarak müşteriler 
tarafından hizmet kalitesinin değerlendirilmesi daha zor olmakta, bu nedenle de itibar 
kaybının etkileri hizmet işletmelerinde daha derin hissedilmektedir (Köksal, 2011, s. 
25).  

Algılanan kurumsal itibarın, mal ve hizmetler için fazladan psikolojik değer 
eklemek, dağıtım kanallarında pazarlık gücünü artırmak, çalışanların iş tatminlerini 
artırmak, işe alımlarda nitelikli elemanların kuruma çekilmesini sağlamak ve 
tüketicilerin fonksiyonel anlamda benzer şekilde algıladıkları mal ve hizmetler arasında 
seçim yapmalarına yardımcı olmak gibi işletmeler için pek çok getirileri söz konusu 
olmaktadır (Dowling, 2001, s. 12). Çevre yönetimi uygulamaları, işletmeler ve tüm 
paydaşları üzerinde olumlu itibar oluşturma arzusu taşımaktadır. Özellikle örgütsel 
çevre yönetimi uygulamaları yeşil müşteriler, yöneticiler, halk ve sivil toplum örgütleri 
üzerinde olumlu izlenim oluşturmaya odaklanırken teknik çevre yönetimi uygulamaları 
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ise daha çok hükümet ve rakipler üzerinde itibar oluşturmayı hedeflemektedir. Welford 
(1995) ile Sharma ve Vredenburg (1998) çalışmalarında proaktif çevresel uygulamaların 
kurumsal itibar üzerinde daha etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Bu kapsamda 
geliştirilen hipotezler aşağıda sıralanmıştır: 

H6a: Otellerin reaktif çevre yönetimi uygulamaları algılanan kurumsal itibarlarını 
pozitif olarak etkilemektedir. 

H6b: Otellerin proaktif çevre yönetimi uygulamaları algılanan kurumsal 
itibarlarını pozitif olarak etkilemektedir. 

2. YÖNTEM 
2.1. Araştırmanın Amacı  
Bu çalışmanın amacı, Kayseri ve Nevşehir’de faaliyetlerini sürdüren konaklama 

işletmelerinin çevresel uygulamalarını belirlemek, işletmelerin büyüklüğü, türü, çevre 
yönetim belgesine/programına sahip olup olmamaları gibi değişkenler ile katılımcı 
otellerin çevresel uygulamaları arasındaki farklılıkları tespit etmek, bu işletmelerin 
çevresel uygulamalarının kurumsal itibarları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. 
Ayrıca farklı mekân ve işletme kültürüne sahip Kayseri ve Nevşehir otellerinin çevresel 
bilinç ve farkındalıklarının artırılmasına katkıda bulunmak ve çevrenin sessiz yok 
edicileri (Molina-Azorin ve Diğ., 2009a, s. 516) olarak ifade edilen konaklama 
işletmelerinin çevresel uygulamaları konusunda, bu konu ile ilgilenen akademisyen, 
araştırmacı ve ilgili grupları bilgilendirmek amaçlanmıştır. 

2.2. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini Kayseri ve Nevşehir’deki oteller oluşturmaktadır. Evrenin 

tespiti için Kayseri ve Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden turizm işletme 
belgeli otellerin listesi ve iletişim bilgileri temin edilmiştir. Bu verilere göre Kayseri’de 
17, Nevşehir’de 50 otel olmak üzere toplam 67 otel bulunmaktadır. Tam sayım yöntemi 
kullanılan çalışmada; evren kapsamında yer alan otellerin tamamına anket ulaştırılmış 
ve bu otellerden 57 tanesinden dönüş alınmıştır.  

2.3. Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri 
Araştırmada veri toplamak üzere oluşturulan anket formu üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde anketi dolduran yönetici ve işletme ile ilgili 11 soru, 
ikinci bölümde işletmelerin çevre yönetimi uygulamalarını belirlemeye yönelik 18 ifade 
ve son bölümde işletmelerdeki algılanan kurumsal itibar düzeyini tespit etmeye yönelik 
12 ifade yer almıştır.  Çalışmada iki ölçek kullanılmıştır. Ölçekler aşağıda açıklanmıştır: 

Çevre Uygulamaları: Çalışmada bağımsız değişken olarak ele alınan çevre 
uygulamaları Alvarez Gil, Jimenez ve Lorente, (2001), Benito ve Benito (2005),  
Mensah (2006) ve Molina-Azorin ve Diğ.’nin (2009a) ölçeklerinden faydalanılarak 
oluşturulmuştur. 18 ifadeden oluşan ölçek ile reaktif ve proaktif çevre yönetimi 
uygulamaları araştırılmıştır. Çevre yönetimi uygulamalarına ilişkin ifadelerde (1) hiçbir 
zaman, (2) nadiren, (3) bazen, (4) çoğu zaman ve (5) her zamanı ifade eden beşli Likert 
ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenilirliğini ölçen Cronbach Alfa değeri 0,965 olarak 
bulunmuştur. 

Algılanan Kurumsal İtibar: Algılanan kurumsal itibarı ölçmek için Carmeli ve 
Tishler (2005) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçek 12 ifadeden 
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oluşmaktadır. Algılanan kurumsal itibara ilişkin ifadelerde (1) hiçbir zaman, (2) 
nadiren, (3) bazen, (4) çoğu zaman ve (5) her zamanı ifade etmektedir. Ölçeğin 
Cronbach Alfa değeri 0,982 olarak hesaplanmıştır.  

Elde edilen sonuçlar (0,965 ve 0,982) dikkate alındığında ölçeklerin yüksek 
güvenirlikte olduğunu belirtmek mümkündür. Verilerin normal dağılıp dağılmadığı 
Kolmogorov-Smirnov Testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda verilerin anlamlılık 
değerleri 0,05’den küçük olduğu için verilerin normal dağılmadığı görülmüştür. Bu 
nedenle verilere logaritmik dönüştürme işlemi yapılmış ve dönüştürme işleminden sonra 
verilerin normal dağıldığı görülmüştür.   

3. BULGULAR 
3.1. Demografik Özellikler 

Tablo 3. Çalışmaya Katılan Yöneticilerin Demografik Özellikleri 

Özellik f % Özellikler f % 

Cinsiyet 
Bay 37 64.9 

Eğitim 

Lise 6 10.5 
Bayan 20 35.1 MYO 17 29.8 

Toplam 57 100 Lisans 31 54.4 

Yaş 

21–30  8 14 Y. Lisans 3 5.3 
31–40 24 42.1 Toplam 57 100 
41–50 20 35.1 

Görev 

Gen. Müd. 11 19.3 
51+ 5 8.8 Gen. Müd. Yrd. 14 24.6 

Toplam 57 100 Departman 
Müd. 32 56.1 

 Toplam 57 100 

Çalışmaya katılan yöneticilerin (Tablo 3) %14’ü 30 yaşının altında %42,1’i 31–40 
yaş aralığında ve  %35,1’i 41–50 yaş aralığında yer almaktadır. %8.8’i ise 51 yaş ve 
üzerindedir. Katılımcıların %64,9’unu erkekler oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan 57 
katılımcıdan 34’ünün lisans ve üzeri eğitim aldıkları görülmektedir. Katılımcıların 
%19,3’ü otellerde genel müdür, %24,6’sı genel müdür yardımcısı ve %56,1’i ise 
departman müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Çalışmaya katılan işletmelerin özelliklerinin gösterildiği Tablo 4’e göre, 
çalışmada yer alan 57 otelden 6’sı 5 yıldızlı, 19’u 4 yıldızlı, 13’ü 3 yıldız ve aşağısı ve 
19’u da özel belgeye sahip otellerden oluşmaktadır. Bu otellerden sadece 1 tanesinin 
ISO 14001 belgesine sahip olduğu ve benzer şekilde 1 işletmenin de yeşil yıldızı 
bulunduğu tespit edilmiş, beyaz yıldıza sahip işletme bulunmadığı görülmüştür. 
Katılımcı otellerin %26,3’ünün Kayseri’de, %73,7’sinin ise Nevşehir’de bulunduğu 
belirlenmiştir. Bu otellerden %21,1’inin zincir otel olduğu, %21,8’inde yazılı çevre 
programı bulunduğu ve %66,7’sinde çalışanlara çevresel konularda sorumluluklar 
verildiği tespit edilmiştir. Yazılı çevre programı olan 12 işletmenin 2 tanesi 1 yıldan az 
bir süredir bu programa sahip iken 9 otelin 1–3 yıldır, 1 otelin ise 7 yıldan fazla bir 
süredir çevre programına sahip olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 4. Çalışmaya Katılan İşletmelerin Özellikleri 

Özellik f % Özellikler f % 

İşletme Türü 

5 Yıldız 6 10.5 
Faaliyet 
Bölgesi 

Kayseri 15 26.3 
4 Yıldız 19 33.3 Nevşehir 42 73.7 
3 Yıldız 
ve altı 9 15.8 Toplam 57 100 

Özel 
Belgeli 23 40.4 Zincir Otel 

mi? 

Evet 12 21.1 
Hayır 45 78.9 

Toplam 57 100 Toplam 57 100 
ISO14001 
Belgesi var 

mı? 

Evet 13 22.8 Yazılı Çevre 
Programı 
Var mı? 

Evet 12 21.8 
Hayır 44 77.2 Hayır 43 78.2 

Toplam 57 100 Toplam 55 100 
Çalışanlara 

Çevresel 
Sorumluluk 

Veriliyor mu? 

Evet 6 66.7 Ne Kadar 
Süredir 
Çevre 

Programı 
Var? 

1 yıldan 
az 2 16.7 

Hayır 3 33.3 1–3 yıl 9 75 
Toplam 9 100 7 yıl + 1 8.3 

Yeşil Yıldız 
Var mı? 

Evet 1 1.8 Toplam 12 100 
Hayır 56 98.2 Beyaz Yıldız 

Var mı? 
Hayır 57 100 

Toplam 57 100 Toplam 57 100 

3.2. Araştırma Değişkenlerinin Ortalama Değerleri 
Çalışmada kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlerin ortalamaları ve standart 

sapmaları Tablo 5’te gösterilmiştir: 

Tablo 5.  Değişkenlerin Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

Değişkenler Ortalama Standart Sapma 

Reaktif Çevre Yönetimi Uygulamaları 4.05 0.67 

Proaktif Çevre Yönetimi Uygulamaları 3.42 0.57 

Çevre Yönetimi Uygulamaları (Bütün olarak) 3.77 0.57 

Algılanan Kurumsal İtibar 3.75 0.41 

Çalışmada reaktif çevre yönetimi uygulamalarının (4,05) proaktif çevre yönetimi 
uygulamalarına (3,42) göre daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu Tablo 5’te 
görülmektedir. Algılanan kurumsal itibarın da 3,75 ile ortalamanın üzerinde bir skora 
sahip olduğu belirlenmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

E. Aykan – B. Sevim  5/3 (2013) 93-113 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 104

3.3. Korelasyon Tablosu 
Çalışmanın sonuçlarına göre otellerdeki çevre yönetimi uygulamaları ve alt 

boyutları ile algılanan kurumsal itibar arasındaki ilişki Tablo 6’daki gibidir: 

Tablo 6. Korelasyon Matrisi 

 1 2 3 4 
1. Reaktif Çevre Yönetimi Uygulamaları 1    

2. Proaktif Çevre Yönetimi Uygulamaları 0.699* 1   

3. Çevre Yönetimi Uygulamaları  (Bütün 
olarak) 0.927* 0.916* 1  

4. Algılanan Kurumsal İtibar 0.607* 0.470* 0.591* 1 

*P<0.01 

 3.4. Hipotez Testleri 
Hipotezleri test etmek amacı ile çalışmaya katılan otellerin çevre yönetimi 

uygulamalarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği t ve anova 
testi ile çevre uygulamaları ve algılanan kurumsal itibar arasındaki ilişki regresyon 
analizi vasıtası ile belirlenmeye çalışılmıştır.  

Tablo 7. Çalışmaya Katılan Otellerin Reaktif ve Proaktif Çevre Yönetimi 
Uygulama Düzeylerinin Otel Türlerine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Yapılan 

Anova Testi Sonuçları 

Çevresel 
Uygulamalar Otel Sınıfı n Ortalama Std. 

Sapma F p 

Reaktif 

5 yıldızlı 6 3.52 0.96 

1.257 0.29 4 yıldızlı 19 3.50 0.53 
3 yıldız ve altı 9 3.69 0.59 
Özel belgeli 22 3.22 0.70 

Proaktif 

5 yıldızlı 6 4.06 0.65 

0.717 0.54 4 yıldızlı 19 4.02 0.66 
3yıldızlı 9 4.32 0.36 

Özel belgeli 22 3.98 0.52 

Çalışmaya katılan otellerin çevresel uygulamalarının işletme türlerine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacı ile yapılan Anova testi sonuçlarına göre 
0.05 anlamlılık düzeyinde bir farklılık görülmemiştir. Dolayısı ile bu konuda geliştirilen 
H1a ve H1b hipotezleri kabul edilmemiştir. 

Otellerin çevre yönetimi uygulamalarının zincir otel olma durumlarına göre 
farklılaştığını varsayan ikinci hipotezin sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir. Bu 
sonuçlara göre çalışmaya katılan otellerin proaktif çevre yönetimi uygulamalarının 
zincir otel olup olmamalarına göre farklılık göstermediği ancak 0,05 anlamlılık 
düzeyinde bu otellerin reaktif çevre yönetimi uygulamalarının zincir otel olup 
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olmamalarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Zincir otellerde reaktif çevre 
yönetimi uygulamalarının daha yoğun olduğu belirlenmiştir. Bu durumda H2a hipotezi 
kabul edilirken H2b hipotezi reddedilmiştir. 

Tablo 8. Çalışmaya Katılan Otellerin Reaktif ve Proaktif Çevre Yönetimi 
Uygulama Düzeylerinin Entegrasyon Durumlarına Göre Karşılaştırılmasına 

İlişkin Yapılan t Testi Sonuçları 

Çevresel 
Uygulamalar 

Zincir Otel 
mi? n Ortalama Std. 

Sapma t p 

Reaktif Hayır 44 4.03 0.46 0.149 0.02 
Evet 22 4.06 0.88 

Proaktif Hayır 44 3.40 0.62 -0.531 0.13 
Evet 22 3.52 0.85 

  
Tablo 9. Çalışmaya Katılan Otellerin Reaktif ve Proaktif Çevre Yönetimi 

Uygulama Düzeylerinin ISO14001 Kalite Belgesine Sahip Olma Durumlarına Göre 
Karşılaştırılmasına İlişkin Yapılan t Testi Sonuçları 

Çevresel 
Uygulamalar 

ISO14001 
Kalite Belgesi 

Var Mı? 
n Ortalama Std. 

Sapma t p 

Reaktif Hayır 43 3.98 0.56 0.022 0.88 
Evet 13 4.27 0.57 

Proaktif Hayır 43 3.36 0.68 0.181 0.67 
Evet 13 3.63 0.60 

Tablo 9’da çalışmaya katılan otellerin reaktif ve proaktif çevre yönetimi uygulama 
düzeylerinin ISO14001 kalite belgesine sahip olma durumlarına göre karşılaştırılmasına 
ilişkin yapılan t testi sonuçları gösterilmiştir. 0,05 anlamlılık düzeyinde bu otellerin 
çevresel uygulamalarının ISO14001 kalite belgesine sahip olma durumlarına göre 
farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Benzer şekilde Tablo 10’da da görüldüğü üzere 
bu işletmelerin yazılı çevre programının bulunması durumuna göre de anlamlı bir 
farklılığa rastlanmamıştır. Bu sonuçlar farklılığın bulunduğu varsayımı ile geliştirilen 
H3a, H3b, H4a ve H4b hipotezinin reddedilmesi sonucunu doğurmuştur. 
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Tablo 10. Çalışmaya Katılan Otellerin Reaktif ve Proaktif Çevresel Uygulama 
Düzeylerinin Yazlı Çevre Programı Bulunma Durumlarına Göre 

Karşılaştırılmasına İlişkin Yapılan t Testi Sonuçları 

Çevresel 
Uygulamalar 

Yazılı Çevre 
Programı Var 

Mı? 
N Ortalama Std. 

Sapma t p 

Reaktif 
Hayır 43 4.26 0.51 

0.012 0.91 
Evet 11 4.00 0.78 

Proaktif 
Hayır 43 3.32 0.61 

0.610 0.43 
Evet 11 3.93 0.72 

Tablo 11. Çalışmaya Katılan Otellerin Reaktif ve Proaktif ÇevreYönetimi 
Uygulama Düzeylerinin Faaliyet Bölgelerine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin 

Yapılan t Testi Sonuçları 

Çevresel 
Uygulamalar 

Faaliyet 
Bölgesi N Ortalama Std. 

Sapma t p 

Reaktif Kayseri 14 4.20 0.79 1.774 0.18 
Nevşehir 42 4.00 0.47 

Proaktif Kayseri 14 3.59 0.81 2.479 0.12 
Nevşehir 42 3.37 0.62 

Tablo 11’de gösterilen t testi sonuçlarına göre çalışmaya katılan otellerin çevre 
yönetimi uygulamaları faaliyet bölgelerine göre farklılık göstermemektedir. Yani 
Kayseri ve Nevşehir’deki otellerin çevresel uygulamaları benzerlik göstermektedir. 
Farklılık bulunduğu varsayımı ile geliştirilen hipotez H5a ve H5b de bu sonuçlar 
çerçevesinde reddedilmiştir. 

Tablo 12.  Otellerin Reaktif Çevre Yönetimi Uygulamalarının Algılanan Kurumsal 
İtibar Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları 

 R R² Düzeltilmiş 
R² 

Tahminin 
Standart 

Hatası 
F Sig. 

Algılanan 
Kurumsal İtibar 0.607 0.369 0.357 0.32 31.56 0.00 

P<0.01, Bağımlı Değişken: Algılanan Kurumsal İtibar, Bağımsız Değişken: Reaktif 
Çevre Yönetimi Uygulamaları  

Reaktif çevre uygulamalarının algılanan kurumsal itibar üzerinde p<0,00 
anlamlılık düzeyinde % 36,9 oranında etkili olduğu Tablo 12’den anlaşılmaktadır. 
Anlamlılık düzeyi istatistiksel anlamda yeterli olup reaktif çevre uygulamalarının 
algılanan kurumsal itibar üzerinde orta düzeyde bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 13.  Otellerin Reaktif Çevre Yönetimi Uygulamalarının Algılanan Kurumsal 

İtibar Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizinin Katsayı 
Tablosu 

 

Standartlaştırılmamış 
Katsayılar Standartlaştırılmış 

t Sig. 
Beta Standart 

Hata Beta 

Sabit 1.980 0.319 

0.607 

6.216 0.00 

Reaktif Çevre Yönetimi 
Uygulamaları 0.437 0.078 5.618 0.00 

Tablo 13’e göre; Beta değerinin pozitif olması ilişkinin doğrusal olduğunu 
göstermektedir. Bu da reaktif çevresel uygulamalar arttıkça kurumun itibar algısının da 
arttığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, H6a hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 14.  Otellerin Proaktif Çevre Yönetimi Uygulamalarının Algılanan 
Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizi 

Sonuçları 

 R R² Düzeltilmiş 
R² 

Tahminin 
Standart 

Hatası 
F Sig. 

Algılanan 
Kurumsal İtibar 0.470 0.221 0.206 0.36 15.01 0.00 

P<0.01, Bağımlı Değişken: Algılanan Kurumsal İtibar, Bağımsız Değişken: Proaktif 
Çevre Yönetimi Uygulamaları  

Tablo 15.  Otellerin Proaktif Çevre Yönetimi Uygulamalarının Algılanan 
Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Regresyon Analizinin 

Katsayı Tablosu 

 
Standartlaştırılmamış 

Katsayılar Standartlaştırılmış t Sig. 
Beta Standart Hata Beta 

Sabit 2.767 0.260 

0.470 

10.629 0.00 

Proaktif Çevre 
Yönetimi Uygulamaları 0.288 0.074 3.875 0.00 

Tablo 14 ve 15 incelendiğinde, çalışmaya katılan otellerin proaktif çevre yönetimi 
uygulamalarının algılanan kurumsal itibarları üzerinde % 22,1 oranında etkili olduğu 
görülmektedir. Beta değerinin pozitif olması ilişkinin doğrusal olduğunu 
göstermektedir. Yani, proaktif çevresel uygulamalar arttıkça kurumsal itibar algısı da 
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artmaktadır. İlişki düşük düzeyde bir ilişkidir (R=0,470). Anlamlılık düzeyi 
p<0,000’dır. Bu sonuçlar çerçevesinde H6b hipotezi de kabul edilmiştir. 

 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
Son yıllarda tüm dünyada çevre dostu uygulamalara olan eğilim giderek 

artmaktadır. Bu doğrultuda özellikle daha eğitimli, orta ve yüksek gelirli turistlerin 
tercihleri doğrultusunda hizmet veren çevre dostu konaklama işletmelerinin sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır (Güneş, 2011, s. 45). Dolayısı ile bölgesel kalkınma çalışmalarında 
önemli bir yere sahip olan turizm faaliyetlerinin çevreye duyarlı hale getirilmesi de 
ülkeler için bir misyon haline gelmiştir. 

Bu çalışmada konaklama işletmelerinin çevre yönetimi uygulamalarını tespit 
etmek, Kayseri ve Nevşehir’deki işletmelerin çevre yönetimi uygulamaları arasında 
farklılık bulunup bulunmadığını belirlemek ve reaktif ve proaktif çevre yönetimi 
uygulamaları kapsamında ele alınan çevre yönetimi uygulamalarının çalışanlar 
tarafından algılanan kurumsal itibar üzerindeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Yapılan analizlerde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Çalışmaya katılan işletmelerin reaktif çevre yönetimi uygulamalarının (4,05) 
proaktif çevre yönetimi uygulamalarından (3,42) daha yüksek bir ortalamaya 
sahip olduğu görülmüştür. Bu durum, Kayseri ve Nevşehir’de çalışmaya katılan 
otellerin odağında çevre koruma faaliyetlerinin bulunduğunu ancak önleyici ve 
gönüllü çevre yönetimi uygulamalarının henüz istenilen seviyeye ulaşamadığını 
göstermektedir. 

2. Yapılan t testi ve anova analizleri sonucunda Kayseri ve Nevşehir’de çalışmaya 
katılan otellerin çevre yönetimi uygulamalarının otellerin tür, sahiplik durumu 
(zincir otel, şahıs işletmesi), ISO14001 kalite belgesine sahip olma, yazılı çevre 
programı bulunma ve faaliyet bölgeleri kapsamında farklılık gösterip 
göstermediği araştırılmıştır. Sadece 0,05 anlamlılık düzeyinde bu otellerin 
reaktif çevresel uygulamalarının entegrasyon durumuna (zincir otel olup 
olmamalarına) göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Yani, zincir otellerde 
reaktif çevresel uygulamaların daha yoğun olduğunu belirlenmiştir.  

3. Regresyon analizi yapılarak otellerin çevre yönetimi uygulamalarının kurumsal 
itibar algısı üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre 
reaktif çevre uygulamalarının algılanan kurumsal itibar üzerinde orta düzeyde 
(%36,9) bir etkisi olduğu benzer şekilde proaktif çevre yönetimi 
uygulamalarının algılanan kurumsal itibarları üzerinde %22,1 oranında etkili 
olduğu tespit edilmiştir. 

4. Çalışmada konaklama işletmeleri hâlâ reaktif çevre yönetimi uygulamalarını 
önemsemekte ve dikkate almaktadır. Benzer şekilde Kırk (1995), Erdoğan ve 
Barış (2007) ve Molina-Azorin ve arkadaşları (2009)  çalışmalarında konaklama 
işletmelerinin henüz daha basit düzeyde çevresel uygulamalara yöneldiklerini 
ortaya koymuşlardır. Konaklama işletmelerindeki reaktif çevresel uygulamaların 
müşteriler tarafından daha kolay fark edildiğinin düşünülmesi, otel sahip ve 
yöneticilerinin çevre konusunda stratejik bilinç eksikliğinin bulunması, bu 
işletmelerde kurum itibarı üzerinde çevre koruma odaklı reaktif faaliyetleri, 
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stratejik bir bakış açısı ve gönüllülük esasına dayalı proaktif çevre yönetimi 
faaliyetlerinde daha etkili görmelerine neden olabilmektedir. 

Bu sonuçlar göstermektedir ki konaklama işletmelerinin çevre yönetimi 
konusunda farkındalıklarının artırılması gerekmektedir. Ekoloji ve ekonomi arasında bir 
denge oluşturacak sürdürülebilir kalkınma için bu işletmelerin sahiplerinden başlamak 
üzere eğitimler verilmelidir. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “yeşil 
yıldız”, Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) “beyaz yıldız” gibi çevreye 
duyarlılığı özendirici uygulamalarının bu işletmeler için biraz daha uygulanabilir hale 
getirilmesi ve desteklenmesi, çevre yönetimi çalışmalarının uzun vadede işletme 
performansı üzerindeki sonuçlarının ön plana çıkarılması ve bu alanda yapılacak 
çalışmaların farklı turizm bölgeleri ile çeşitlendirilmesi önerilebilir. 
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Extensive Summary 

 

Accommodation establishments have several impacts on environment because of 
their heating, cooling, lighting, cooking, cleaning, showering, swimming and etc. 
activities. Such environmental impacts have recently brought the environmental 
implementations of the businesses into the agenda. However, most of the literatures on 
environmental issues are focused on production businesses rather than service 
businesses. 

Corporate reputation is a new concept come into prominence recently. The image 
left over internal and external stakeholders of a business is defined as the corporate 
reputation of that business and it has significant effects on sustainable success of 
operations. Consumer preferences rapidly change in current competitive environment; 
therefore businesses should always make a hit with their customers. Hospitality industry 
has also tended to environmental management practices to gain a sustainable 
competitive advantage, to pull the green-customers to their places, to minimize the 
environmental impacts of their activities and consequently to get cost-savings. 
Businesses are able to create a positive corporate reputation with such environment-
friendly practices. Moving from this point, environmental management practices of 
hospitality businesses and effects of such practices on corporate reputation were 
selected as the topics of the current study.  

Objectives of the present study were set as to determine the environmental 
management practices of the hospitality businesses in Kayseri and Nevşehir Provinces, 
to determine the differences in environmental management practices of participating 
businesses based on their size, type, environmental management certification/program 
like variables and finally to put forward the effects of environmental management 
practices on corporate reputation. 

Therefore, questionnaires were sent to a total of 67 hotels with tourism operation 
license and operating in Kayseri and Nevşehir Provinces and 57 responses were 
received. 
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Following conclusions were drawn from the current analyses:  

1. It was observed that participated businesses had higher mean (4.05) for reactive 
environmental management practices than that for proactive environmental 
management practices (3.42). Such a case indicates that environment was the focus 
of the participating hotels in Kayseri and Nevşehir but preventive and voluntary 
environmental management practices have not reached to desired levels. 

2. The t-test and anova analysis were used to determine the differences in 
environmental management practices of participating hotels in Kayseri and 
Nevşehir based on size, type, possession (chain hotel, private business), ISO14001 
quality certification, written environmental program and activity regions. 
Significant differences between integration (whether or not they are chain hotel) of 
reactive environmental practices of the hotels were observed only at p<0.05 level. 
That means chain hotels have more intense reactive environmental management 
practices.  

3. Regression analysis was performed to determine the effects of environmental 
management practices on perceived corporate reputation. There was a medium 
level effect (36.9%) of reactive environmental practices on perceived corporate 
reputation and such effect of proactive environmental management practices on 
perceived corporate reputation was observed as 22.1%. 

4. Hospitality businesses still emphasize and take reactive environmental management 
practices into consideration. They also find environmental protection-oriented 
reactive activities more effective than strategic and voluntary-based proactive 
environmental management activities. Accommodation enterprises has been a 
reactive environmental more noticeable practices to be considered by the 
customers, hotel owners and managers in the strategic environment, lack of 
awareness of the presence of reactive activities of these enterprises focused on 
environmental protection on corporate reputation, strategic perspective and 
proactive environmental management activities on a voluntary basis to see a more 
effective may cause. 

Current results indicate that hospitality businesses should increase their awareness 
on environmental management issues. Business personnel, including the owner, should 
be trained for sustainable development creating a well balance between ecology and 
economy. Within this context, implementations encouraging environmental sensitivity 
such as “green star” of the Ministry of Culture and Tourism and “White star” of Turkish 
Hoteliers Federation should be supported more and made more implementable, effects 
of environmental management practices on business performance should be emphasized 
and environmental management issues should be diversified for different tourism 
regions. 
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Özet 

Son zamanlarda örgütler, yeniliklerin ortaya çıkarılmasında, üretkenliğin 
sağlanmasında ve değişimin gerçekleştirilmesi hususunda insan kaynaklarının önemini 
anlamaya başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı; çalışanların örgütsel sessizlik ile 
performans düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca örgütsel sessizlik boyutları 
ve çalışanların performans düzeyleri ile çalışanların yaş, eğitim durumu, meslekteki 
hizmet süresi ve hastanedeki hizmet süresi arasında anlamlı farklılık olup olmadığını 
belirlemektir. Çalışma kapsamında 391 hemşireye anket uygulanmış ve sonuçlar 
istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda hemşirelerin kabul edilen 
sessizlik, savunma amaçlı sessizlik ve seslilik, örgüt yararına sessizlik ve seslilik ile 
çalışanların performansı arasında bir ilişki bulunmuştur. Kabul edilen seslilikle 
çalışanların performansı arasında bir ilişki bulunamamıştır. Kabul edilen sessizlik, 
savunma amaçlı sessizlik ve savunma amaçlı seslilikle çalışanların performansı arasında 
negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Örgüt yararına sessizlik ve örgüt yararına seslilikle 
çalışanların performansı arasında ise pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sessizlik, Performans 

Abstract 
      Recently, organizations have begun to understand the importance of human 
resources about revealing innovations, maintaining productivity and realizing the 
evolution. The aim of this study is to examine the relationship between the levels of 
workers’ performance and organizational silence. Also it aims to find out whether there 
is a significant difference between the dimensions of organizational silence and 
performance levels with workers’ age, educational level, and profession, length of 
service and length of service of hospital. In the scope of research, a survey conducted 
with 391 nurses and the results were statistically analyzed. As a result of analysis, a 
relation was found between nurses’ performance and the nurses’ accepted silence, 
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defensive silence and sonance, the silence and sonance for the benefit of organization. 
Any relation was not found between the accepted sonance and the workers’ 
performance. A negative correlation was found between workers’ performance and 
accepted silence, defensive silence/sonance. A positive correlation was found between 
the workers’ performance and silence/sonance for the benefit of organization.  
Key words: Organizational silence, performance 

Giriş 
Örgütsel Sessizlik örgütsel performansı arttırabilen veya azaltabilen bir davranış 

biçimidir. Örgütsel sessizlik duygusal olarak zor bir anlatım tarzı olmasına rağmen, 
örgütte memnun olunan durumları veya hoşnut olunmayan durumları anlatmada etkili 
bir yöntemdir (Bagheri vd. 2012:276). Hastanelerde hemşireler, hasta bireyin ve 
ailesinin her türlü problemlerinde 24 saat boyunca ilk başvurdukları ve bu görevi 
nedeniyle sağlık ekibi içerisinde iletişimi sağlayarak kilit rol oynayan personeldir. 
Hemşirelik, çalışma ortamından kaynaklanan pek çok olumsuz faktörün etkisiyle yoğun 
iş yüküne sahip stresli bir meslek olarak nitelendirilmektedir. Hemşirelerin çalışma 
ortamına ait, aşırı iş yükü, acı içindeki insan grubu ile birlikte olması nedeniyle yaşanan 
duygusal stres, ölümcül hastalarla çalışma, hastalar ve hasta yakınları ile yaşanan 
çatışmalar, gece ve uzun çalışma koşulları, onları tükenmeye, duyarsızlaşmaya ve 
mesleği terk etmeye yöneltmektedir. Hemşirelerin bu olumsuz koşullarda çalışmaları 
örgütsel sessizliğe ve düşük düzeyde performans göstermelerine neden olmaktadır.  

Morrison ve Milliken (2000)’e göre; bir örgütün üyelerinin çoğu örgütsel 
konular hakkında sessiz kalmayı seçtiyse, bu sessizlik örgütsel sessizlik olarak 
nitelendirilen ortak bir davranıştır. Toplantılarda topluca sessiz kalma, plan yaparken 
önerilerde bulunmama gibi faaliyetler örgütsel sessizliğe örnek olarak verilebilir 
(Beheshtifar vd. 2012:276). Örgütsel Sessizlik yapılan çalışmalarda “iş ile ilgili fikir, 
bilgi ve görüşlerin ifade edilmesinden bilinçli olarak kaçınma” olarak tanımlanmaktadır 
(Van Dyne vd. 2003:1361).  

Çalışanların iş yerinde işlerine yönelik yaptıkları bütün hareketler onların 
performans göstergesi olarak nitelendirilebilir. Bu bakımdan incelendiğinde, 
çalışanların örgüt hakkında olumlu veya olumsuz söylemleri, hareketleri, örgüt yararına 
gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tümü onların performans düzeyini belirleyen bir araç 
olarak karşımıza çıkacaktır (Şehitoğlu ve Zehir, 2010:96). “Çalışanların örgütteki 
olumlu veya olumsuz olarak yapılan faaliyetlere sessiz kalmaları veya bu konular 
hakkında konuşmaları onların performanslarını etkiler mi?” sorusu bu çalışmanın 
çıkmasının temel nedenlerinden biridir.  

Bu kapsamda değerlendirildiğinde çalışmanın amacı; çalışanların örgütsel 
sessizlik ile çalışanların performans düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca 
örgütsel sessizlik ve çalışanların performansları ile çalışanların yaş, eğitim durumu, 
meslek hizmet süresi ve hastanedeki hizmet süresi değişkenleri arasında anlamlı 
farklılığın olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmada örgütsel sessizliğin ne olduğu, 
önemi, boyutları ve bu konuda gerçekleştirilmiş çalışmalara ve performansın ne olduğu 
ortaya konulacaktır.  

Çalışmada öncelikle literatür araştırması, daha sonra ise anket çalışması 
yapılmıştır. Anket çalışmasının alanı, Ankara ili devlet hastaneleri seçilmiştir. 
Kullanılan anket 3 bölümden oluşmaktadır; katılımcıların demografik özelliklerine 
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yönelik sorular, örgütsel sessizliği belirlemeye yönelik sorular ve çalışanların 
performans düzeylerini belirlemeye yönelik sorular. Çalışmada kullanılan ölçeğin 
geçerlilik ve güvenilirliğinin araştırılması amacıyla güvenilirlik analizi ve faktör analizi 
yapılmış, daha sonra katılımcıların demografik özelliklerinin frekans dağılımlarına, yaş, 
eğitim durumu, meslekteki hizmet süresi, hastanedeki hizmet süresi değişkenleri ile 
örgütsel sessizlik ve çalışanların performansı arasındaki anlamlı farklılığı belirlemek 
için Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U testlerine ve korelasyon analizine yer 
verilmiştir.  

Örgütsel Sessizlik 
“Söz gümüşse, sükut altındır” diye bir atasözümüz vardır. Gerçekten sessiz 

olmak, hiçbir konu da yorum yapmamak doğru mudur? Sessizlik saygı göstermek, 
edepli olabilmek ve alçakgönüllü olabilmek gibi kavramlarla ilişkilendirilerek bir erdem 
göstergesi gibi gösterilebilmektedir.  

Örgütsel Sessizlik olgusu literatürde geniş bir şekilde tartışılırken, aynı zamanda 
uygulamaya dönük deneysel çalışmalarda yapılmıştır. Morrison ve Milliken (2000) 
çalışmalarında örgütsel sessizliği iki ortak inanca bağlamışlardır. 1. Örgütlerde 
problemlerle ilgili konuşmanın çaba sarf etmeye değmeyeceği, 2. birinin fikir ve 
inançlarını dile getirmenin tehlikeli olduğu. Ayrıca konuşmanın daha sonra onları da 
aynı şartlarda zor durumda bırakabileceği inancını da vurgulamışlardır.  

İnsanlar sıkıntı, çatışma ve diğer algılanan tehlikeleri önlemek için kimi zaman 
sessiz kalabilirler.  Ayrıca sessizlik sayesinde muhalefet etme veya beğenmeme 
durumunu gösterebilirler ve örgüte bir baskı mekanizması oluşturabilirler (Beheshtifar 
vd., 2012:277). Donaghey vd. (2011:52)’e göre sessizlik; “çalışanın işi geliştirmekle 
ilgili bilgi, düşünce ve fikirlerini ifade etmekten kaçınmasıdır” Pinder ve Harlos 
(2001)’e göre ise sessizlik, çalışanın onaylarını ve itirazlarını ifade etmeyen bir iletişim 
biçimini benimsemesidir (Beheshtifar vd., 2012:277).  

Sessizlik Tipleri 
Van Dyne, Ang ve Botero (2003), sessizliği ve sesliliği kendi içinde 

sınıflandırmaya ve çalışanları bu davranışları yapmaya sevk eden güdüleri incelemeye 
çalışmışlardır. Sessizliği; kabul edilen sessizlik, savunma amaçlı sessizlik ve örgüt 
yararına sessizlik olarak üç başlık altında incelemekte ve seslilik şekillerini de sessizlik 
türlerinde olduğu gibi üç başlıkta incelemektedirler (Çakıcı, 2010: 31). 

Kabul Edilen Sessizlik: Kabul edilen sessizlik; işgörenlerin kasıtlı olarak 
sessizliğe bürünmesi ve kendisini dışarıda bırakması şeklinde tanımlanmaktadır. Birey, 
örgütü içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için mevcut olan alternatiflerin 
farkındadır, fakat yine de bireyin isteksiz davrandığı belirtilmektedir (Zehir, 2013: 1). 
Kabul edilen sessizliğe sahip çalışanlar, örgütün gelişmesinden ümidini kesmiş ve bu 
konu da hiçbir öneri de bulunmayan insanlardır. Bu kişilerin motivasyon kapasiteleri 
daha düşüktür. Çalışanlar yapılacak olan değişiklikler hakkında daha az bilinçli ve daha 
az hazırdırlar (Pinder ve Harlos, 2001).  

Kabul edilen sessizlikte, kişiler kasıtlı olarak ilgisiz davranışlar içerisindedirler. 
Bu kişiler içinde bulunulan durumu kabullenirler ve bu mevcut durumu değiştirebilmek 
için hiçbir davranışta bulunmazlar ve açıkça konuşmazlar. “Konuşsam da yararı yok” 
düşüncesine kapılırlar. “Boşver böyle gelmiş böyle gider”, “boşuna çeneni yorma, 
hiçbir şeyi değiştiremezsin” gibi bildik sözlerle kabul edilen sessizlik iş yaşamında 
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kendini göstermektedir. İşgörenler sadece kendilerine verilen işi yaparlar ve daha sonra 
zaman doldururlar (Çakıcı, 2010: 32). 

Savunma Amaçlı Sessizlik: Savunma amaçlı sessizlik; Morrison ve Milliken’in 
(2000) örgütsel sessizliğin temelinde motive edici anahtarın korku olduğunu 
vurgulayarak, savunma amaçlı sessizliği “korkuya bağlı olarak kendini koruma amacı 
ile ilgili fikir, bilgi ve düşünceleri saklama olarak” belirtmişlerdir (Erdoğan, 2011:34). 
Çalışanlar dışsal tehditlerden kendilerini korumak isterler, yöneticilerin duymak 
istemedikleri bir şeyi cezalandırılmaktan korktukları için ifade etmeyebilirler. Korkunun 
yoğunluğu arttıkça zarar da artacaktır (Alparslan ve Kayalar, 2012:141). 

Kendini korumak için yapılan bu davranışta; sorunları görmezden gelme, 
yapılan kişisel yanlışları saklama ve yeni fikirleri gizleme davranışları yer almaktadır. 
Pinder ve Harlos (2001) sineye çekme davranışını da savunma amaçlı sessizlik 
davranışı içerisinde ifade etmektedirler. Sineye çekme, geçici bir sessizlik olarak 
görülmektedir ve birey açıkça konuşmaya ikna olabilir. Birey yapılan yanlış 
davranışların ve haksızlıkların bilincindedir ve sadece bu duruma karşı gelebilecek 
insanlara karşı sessizliğini bozmak ister ve bunun için doğru zamanı bekler (Çakıcı, 
2010: 33–34).  

  Savunma amaçlı sessizlik, alternatifleri göz önünde bulundurmayı kapsar ve 
kişi o andaki en iyi stratejinin bilgi, görüş ve düşünceleri kendine saklamak olduğuna 
karar verir. Savunma amaçlı sessizlikte açıkça konuşma korkusu ve yeni fikirlerle 
ortaya koyulacak değişiklik önerisinin kişisel olarak riskli sonuçlar doğuracağı korkusu 
nedeniyle fikir ve bilgi saklama söz konusu olmaktadır (Zehir, 2011: 1). 

Örgüt Yararına Sessizlik:  Örgüt yararına sessizlik; çalışanların iş ile ilgili 
bilgilerini, düşüncelerini işbirliği güdüsüne bağlı olarak örgüt ya da diğer çalışanların 
çıkarları için ifade etmemeleridir. Bu sessizlik aktif ve bilinçli olarak yapılmaktadır. 
Örgüt yararına sessizlik aynı zamanda gizli bilgilerin açığa vurulmamasını da içerebilir. 
Van Dyne vd. (2003)’e göre; herhangi bir ortamda mutlak gerçekleşecek olan sıkıntılara 
tahammül etmek, sızlanma ve şikâyetlere başvurmadan çalışmaya devam edebilmek 
örgüt yararına gösterilecek bir davranış gereğidir (Barçın, 2012:25).  

Başkaları düşünülerek yapılan bu davranışta; özveride bulunma ile örgüt ve 
diğer bireyleri menfaatini bilinçli olarak ön planda tutma düşüncesi hâkimdir. Mesela; 
kişi, iş arkadaşları arasındaki kaynaşmayı bozmamak adına muhalif görüş 
bildirmeyebilir ya da bir çalışma arkadaşını korumak için işteki yetersizliği konusunda 
konuşmayıp sessiz kalmayı tercih edebilir. Örgüt menfaati için ise, kişi örgütün 
aleyhinde olacak hiçbir bilgiyi dışarıya yansıtmayacaktır (Çakıcı, 2010:34). 

   Seslilik Tipleri 
Organizasyonlarda seslilik de sessizlik kadar ilgi gören bir kavram olup, çalışan 

sesliliği kapsamında çalışanların farklı durumlara verdikleri tepkiler ve ifade biçimleri 
olarak belirtilebilir. Van Dyne ve LePine (1998:109) sesliliği ‘eleştirmekten ziyade 
geliştirmeye yönelik yapıcı bir tartışmayı vurgulayan destekleyici bir davranış’ olarak 
tanımlamaktadır. 

Van Dyne vd.(2003:1369) yönetim literatüründe seslilik ile ilgili iki önemli 
sınıflandırma yapıldığını belirtmişlerdir. Birinci yaklaşım, çalışanların değişim için 
önceden önlemler alarak önerilerde bulunması halinde konuşma davranışı olarak ortaya 
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çıkarken; ikinci yaklaşım ise karar alınırken çalışanların katılımını sağlayan ve adalet 
değerlendirmesini arttıran prosedürler olarak tanımlanır. 

 Brinsfield vd. (2009:30), çalışan sesliliğinin tartışılabilir bir kavram olduğunu, 
konuşma davranışında bulunma, doğal cevap veya iletişim kurma gibi amaçlarla farklı 
formlar alabileceğini belirtmişlerdir. Van Dyne ve arkadaşları (2003), çalışan 
sessizliğinde olduğu gibi farklı motivasyonlardan etkilenen sessizlik ile paralel 3 farklı 
tip seslilik boyutunu incelemişlerdir. 

Kabul Edilen Seslilik: Çalışanlar kendilerine güvenlerinin az olması ve değişim 
için yeterli olmadıklarını düşünmelerinden dolayı grup kararına uyum sağlarlar. Kabul 
edilen seslilik serbest davranış olarak ortaya çıkarken; işle ilgili fikir, bilgi ve 
düşüncelerin sözlü ifadesi olarak açıklanabilir. Kabul edilen seslilik, düşük seviyede öz 
yeterlilikten kaynaklanan herhangi anlamlı bir değişim için anlaşma ve destek ifadesi 
olarak da açıklanabilir (Van Dyne vd.,2003:1373). 

Savunma Amaçlı Seslilik: Van Dyne, Ang ve Botero (2003:1372), işle ilgili 
fikir, bilgi ve düşüncelerin korkuya bağlı, kendini koruma amacı ile ifade edilmesini 
savunma amaçlı seslilik olarak açıklamışlardır. Van Dyne ve Ellis (2009:38), savunma 
amaçlı sesliliği çalışanların suistimal edildiklerinde veya haksız davranışa maruz 
kaldıklarında şikayet ve eleştirilerini cevap olarak açığa çıkarma davranışı olarak 
açıklamışlardır.  

Savunma amaçlı seslilik kişinin kendini koruma güdüsü ile konuşma eğiliminde 
olması, diğer bir ifade ile ben merkezcil olmasıdır. Savunma amaçlı seslilik, özgürlüğü 
kaybetme durumunda doğal ve açık tepki olarak vatandaşlık davranışını koruma veya 
korumamayı seçme durumunda ortaya çıkar (Van Dyne ve Ellis, 2009: 53). 

Örgüt Yararına Seslilik: Van Dyne ve LePine (1998) sesliliği toplum yararına 
olan farklı bir davranış olarak tanımlamışlar ve çalışan sesliliği için motivasyonun 
altında yatan temelin toplumsal sebepler olduğunu vurgulamışlardır. Örgütsel 
vatandaşlık davranışı çalışmalarının seslilik davranışı ile bağlantılı olduğunu düşünerek, 
Van Dyne, Ang ve Botero (2003:1371) örgüt yararına sesliliği ‘işbirliği motivasyonuna 
bağlı olarak işle ilgili fikir, bilgi ve düşüncelerin ifade edilmesi’ olarak açıklamışlardır. 

Örgüt yararına seslilik, örgüt yararına sessizlik ile proaktif olması, bir amaca 
hizmet etmesi ve çaba gerektirmesinden dolayı benzerdir ve bu isteğe bağlı davranışa 
bazen organizasyonlar tarafından gerek duyulmamaktadır. Çalışanların çoğu, içinde 
bulunulan mevcut durumdan hoşnut olmalarından dolayı bu durumu korumayı tercih 
edebilirler. Bu durumda grup içinde diğer kişilerin de fayda sağlayacağını gösteren, 
problemlere dair çözüm yollarını belirten alternatif yaratıcı çözümler, değişim için 
fikirler proaktif ifadeleri işaret eder ve oryantasyon için işbirliğini gösterir (Van Dyne 
vd., 2003:1371). 

Örgütsel Sessizlik Teorileri 
İşgörenlerin sessizliği seçmeleri ya da bu süreç içerisinde sessiz kalmalarını 

açıklayabilecek çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bu teorilere aşağıda değinilmiştir. 
Bekleyiş Teorisi: Vroom tarafından geliştirilen Bekleyiş Teorisine göre, bir 

davranışın, hareketin ortaya çıkmasına neden olan faktörler, bireyin kişisel özellikleri ve 
çevresel koşulların etkisi ile belirlenir ve yönlendirilir. Bireyin dünya görüşü, 
tecrübeleri, çalışacakları örgütten umdukları ve beklentileri onun psikolojisini 
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etkilemektedir. Tüm bu etkenler işçinin çalışma ortamına nasıl katkıda bulunabileceğini 
belirler (Bildik, 2009: 36). 

Bu teoriye göre eğer bir davranışın istenen sonuçları getirebileceği ya da 
istenmeyen sonuçları önleyebileceği ümit ediliyorsa ve bireyin tahmini olumlu 
sonuçların gelişebileceği yönündeyse, birey özel bir davranışa girişme yönünde olumlu 
bir tutuma sahip olacaktır. Bir başka deyişle eğer bireyler açıkça konuşmanın olumlu 
sonuçlar doğurmayacağına inanırsa öyle davranmayı az önemli olarak değerlendirecek 
ve böylece giderek sessizleşebilecektir (Çakıcı, 2007: 152). 

 Fayda-Maliyet Analizi Teorisi: Bireyler sessizleşme ya da konuşma kararı 
alırken fayda-maliyet analizi yaparlar. Bireylerin konuşarak elde edebilecekleri 
faydalara karşın sessizleşerek ödeyecekleri bedelleri karşılaştırarak fayda- maliyet 
analizini gerçekleştirirler (Bildik, 2009: 35). 

İşgörenler bir örgütte çalışmaya başlamadan önce olaylar karşısında nasıl tepki 
vereceklerini önceden planlarlar. Bu planlama sürecinde çalışanlar kendi menfaatleri 
doğrultusunda olaylar karşısında ya sessiz kalmayı ya da konuşmayı tercih ederler. 
Çünkü çalışanın vermiş olduğu tepkiler onlara fayda ya da zarar olarak geri dönecektir. 
Bu durumda fayda- maliyet analizi devreye girecektir. Fayda- maliyet analizi örgütlerde 
fazla gün yüzüne çıkmayan ve çalışanlar tarafından sergilenen içsel bir davranıştır 
(Kahveci, 2010: 11). 

Sessizlik Sarmalı Teorisi: Sessiz kalmayı tercih etmenin dayandırıldığı bir 
diğer teoride Noelle-Neumann’ın geliştirdiği “Sessizlik Sarmalı” teorisidir. Bu teori ilk 
olarak kamuoyu çalışmalarında geliştirilmiştir. Bireyler, çoğunluğun fikirlerine 
uymadıkları halde izolasyon korkusu onların çoğunluğa katılmalarını sağlayacaktır. Bu 
yüzden bireyler, uyum göstermeyle ilgili yüksek farkındalık düzeyi yaratmak için 
bireysel olarak ve medya aracılığıyla sürekli kamuoyundaki “egemen görüşü” 
değerlendirirler. Bu değerlendirme sonucunda birey, fikrini söyleme ya da kendini 
sansürleme yönünde karar alır. Bu teoriye göre bireyler toplumdaki egemen fikri 
öğrenmek için çeşitli arayışlar içerisine girmektedir. Eğer bireyin düşüncesi çoğunluğun 
düşüncesiyle aynı doğrultuda değilse kişi görüşünü açıklamaktan çekinir. Sessizlik 
sarmalı kısaca, fikir beyan etmeden önce fikrin kamu desteği düzeyini değerlendirme 
olayıdır. Sarmalın devam etmesi için zayıf kamu desteğinin anlaşılması, bireyin 
izolasyon tehlikesini önceden görmesi ve izolasyondan korkması gerekmektedir 
(Çakıcı, 2007: 153). 

Aslında sessizlik sarmalı örgütün gelişimi için gerekli olan grup içi tartışmalarda 
dürüst ve açık olmayı engellemektedir. İş görenlerin fikirlerini açıklamalarında dürüst 
ve açık olmamalarını Noelle-Neumann sessizlik sarmalındaki paralel baskıdan ve 
izolasyon korkusundan kaynaklandığını belirtmektedir. Bireyler örgüt içerisinde 
fikirlerini açıkça beyan etmede “düşünce ikliminden” geçerek sessiz kalma ya da 
konuşma kararını verirler (Bildik, 2009: 37). 

Bowen ve Blackmon, bu teoriyi örgütsel bağlamda kullanarak, işgörenlerin 
çalışma arkadaşlarından destek almadıkça, ses çıkartmayacaklarını vurgulamaktadırlar. 
Eğer işgörenler çalışma arkadaşlarından destek bulacaklarına inanıyorlarsa ya da ses 
çıkartmaya direnç olduğunu düşünüyorlarsa muhtemelen dürüst olmayan bir yanıtı 
verecekler ya da sessizliği seçeceklerdir. Sonuç olarak örgütlerde sessiz kalma ve ses 
çıkartma arasındaki seçim, büyük ölçüde çalışma grubundaki egemen görüşten ve 
algılanan örgütsel destekten etkilenmektedir (Çakıcı, 2007: 153).  
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Sessizlik sarmalı teorisinin bazı varsayımları aşağıdaki gibi sıralanabilir 
(Kahveci, 2010: 12): 

 Çalışanların örgüt tarafından dışlanmakla tehdit edilmesi, 
 Çalışanların sürekli dışlanma korkusuyla yaşaması, 
 Örgütten dışlanma korkusunun, çalışanın bulunduğu ortamı değerlendirmesine 

yol açması, 
 Çalışanın, değerlendirme sonucu ya fikrini açıklamayı ya da sessiz kalmayı 

tercih etmesi. 

Kendini Uyarlama Teorisi: Kendini uyarlama teorisine göre, kişiler şartlara 
göre davranışlarını uyumlaştırmak için hassasiyetlerini değiştirirler. Kendini uyarlama 
düzeyi yüksek bireyler, kamuda iyi izlenim verme hatırına, sosyal davranışlarını bilerek 
değiştirme yeteneği olan ve ortamsal ipuçlarını kullanan kişilerdir. Kendini uyarlama 
düzeyi düşük olan bireyler ise duygu, düşünce, fikir ve yargılarını yansıtma 
eğilimindedirler. Bu kişiler kendini uyarlama düzeyi yüksek olan kişilere nazaran daha 
aşikâr konuşmaktadırlar. Çünkü bunlar kim olduklarıyla nasıl davrandıkları arasındaki 
tutarlılığa önem vermekte kendi düşünce, fikir ve hissettiklerini olduğu gibi dışarıya 
yansıtmaktadırlar. Ülkemizde çoğu bireyin davranış tercihinde, toplumda kabul 
görmenin ve beğenilmenin önemli rol oynadığı görülmektedir (Çakıcı, 2007: 154). 

Çalışan Performansı 
Performans, bir iş yerinde çalışan insanın, amaçlanan hedef doğrultusunda işle 

ilgili olarak neleri başarabildiğini sayısal ve nitelik olarak belirten bir kavramdır. 
Çalışanın bireysel performansı örgütler için en önemli performans kriteridir. Personelin 
performansı ne kadar iyi olursa örgütlerin performansı da o düzeyde yüksek olur 
(Şehitoğlu ve Zehir 2010:144).  

Bir başka tanıma göre performans, bir bireyin, grubun veya işletmeninin 
önceden belirlenen hedefler ve bu hedeflere uygun standartlara belirli bir dönem 
sonunda, nicel ve nitel olarak varmış olduğu nokta olarak da belirtilmektedir (Aydın 
vd., 2010:47).   

Çalışan performansı, araştırmacılar için olduğu kadar örgütler, yöneticiler ve 
çalışanlar içinde temel bir olgudur. Nitekim, örgütlerin kurumsal hedeflerine 
ulaşabilmeleri ve içinde bulundukları sektörde rekabet gücü kazanabilmeleri için, 
yaptıkları işte yüksek performans gösteren çalışanlara ihtiyaçları vardır. Çalışan 
performansının yüksek olması, örgütler için olduğu kadar çalışanlar içinde önemlidir. 
İşlerini gereği gibi yapmaları ve başarı sağlamaları, kişiler için gurur, beceri ve tatmin 
kaynağı olduğu gibi; çalışan performansı, daha yüksek gelir, daha iyi bir kariyer ve 
sosyal itibar gibi bireyler için önem taşıyan birçok iş sonucunun da temel koşuludur 
(Yelboğa, 2006:200).  

Yöntem 
Araştırmanın evrenini Ankara’da faaliyet gösteren devlet hastanelerinde çalışan 

hemşireler oluşturmaktadır. Araştırma’da tesadüfi örneklem yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket uygulamasından yararlanılmıştır. 
Çalışmada 391 adet anket uygulanmıştır. 

Araştırma kapsamında Örgütsel Sessizlik Ölçeği ve Performans Ölçeği 
kullanılmıştır. Örgütsel Sessizlik Ölçeği olarak; 2003 yılında Linn Van Dyne, Soon Ang 
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ve Isabel C. Botero tarafından geliştirilen ve Erdoğan (2011) tarafından Türkçe’ye 
uyarlanan ölçek kullanılmıştır.  Performans ölçeği için ise; Erdoğan’ın (2011) Kirkman 
ve Rosen (1999); Fuentes, Saez ve Montes (2004) ve Rahman ve Bullock (2004) 
tarafından geliştirilen ölçeklerden faydalanarak oluşturduğu Performans Ölçeği 
kullanılmıştır.  

  Araştırmada kullanılan anket formu üç ana bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde, çalışanların demografik özellikleri (eğitim durumu, yaş, meslekteki 
hizmet süresi, hastanedeki hizmet süresi) ile ilgili 4 soru, ikinci bölümde örgütsel 
sessizliği ölçmeye yönelik 27 soru ve üçüncü bölümde çalışanların performans 
düzeylerini belirlemek için 6 soru bulunmaktadır. Çalışmada 5’li Likert tipi ölçek 
kullanılmıştır. Çalışanların, anketin ikinci ve üçüncü bölümündeki ifadeleri “Kesinlikle 
katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle 
katılmıyorum” şeklinde işaretlemeleri istenmiştir. Değerlendirmeler, “Kesinlikle 
katılıyorum” seçeneğine 5, “Kesinlikle katılmıyorum” seçeneğine 1 puan verilerek 
gerçekleştirilmiştir. Anket verilerinin analizlerinde istatistik paket programlarından 
faydalanılmıştır.  

Çalışmanın güvenilirlik analiz için Cronbach’s alpha kat sayısı hesaplanmış, 
geçerlilik analizi için ise, faktör analizi yapılmıştır. Demografik özelliklerin analizi için 
frekans analizi, demografik özelliklerle örgütsel sessizlik ve seslilik ile çalışanların 
performansı arasında anlamlı farklılık olup olmadığını test etmek için Kruskal Wallis H 
ve Mann Whitney U testi,  örgütsel sessizlik ve seslilik ile çalışanların performansı 
arasındaki ilişkinin ortaya konulabilmesi için korelasyon analizi yapılmıştır.  

1. Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi 
Güvenilirlik, bir kavram ölçeğinin tutarlılığını belirtirken; tutarlılık ise ölçme 

kurallarına, veri kayıt ve kodlamasına uyma anlamında kullanılmaktadır (Erdoğan, 
1998:35). Güvenilirlik analizi yapılırken en sık kullanılan yöntem içsel tutarlılık 
kapsamında hesaplanan “Cronbach’s Alpha Katsayısı”dır. Cronbach’s Alpha değeri 
faktör altındaki soruların toplamdaki güvenirlik seviyesini göstermektedir. Cronbach’s 
Alpha değerinin 0,70 ve üstü olduğu durumlarda ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilir; 
ancak soru sayısı az olduğunda bu sınır 0,60 değeri ve üstü kabul edilir (Sipahi ve 
diğerleri, 2006:57). 

Çalışmada kullanılan Örgütsel Sessizlik Ölçeği güvenilirlik değeri, 0,805; 
Performans Ölçeğinin güvenilirlik değeri 0,818 bulunmuştur. Ölçeğin bütününe yapılan 
analizde Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı 0,813 bulunmuştur. Analiz sonucunda, 
0,813 değeriyle anketin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Örgütsel sessizlik ölçeğinin yapı geçerliliği, açıklayıcı faktör analizi (AFA) ile 
gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi yapılırken dik döndürme metotlarından varimax 
yöntemi kullanılmıştır. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değerinin 0,05’ten büyük ve 1’e 
yakın olması faktör analizinin yapılabileceğini gösterir (Hutcheson ve Sofroniou, 1999). 
Faktör analizi sonucunda elde edilen verilere bakıldığında, KMO değerinin 0,820 
olması bu verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Barlett küresellik 
testi ise değişkenlerin arasındaki korelasyonların yeterli düzeyde olduğunu 
ispatlamaktadır. Barlett küresellik testinde p<0,05 olması beklenir (Bossew ve Kirchner, 
2003). Barlett değeri <0,05 çıktığı için veriler faktör analizine uygundur. Faktör analizi 
sonuçlarını değerlendirmede temel ölçüt faktör yükleridir. Faktör altında yer alan soru 
maddelerinin tespit edilmesi aşamasında soruların her bir faktör için aldıkları faktör 
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yüklerine bakılır. Hair ve diğerleri (2005) faktör yükleri 0.50’nin altında bulunan 
maddelerin analizden çıkarılması gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle, bu araştırmada 
bir maddenin bir faktörde gösterilebilmesi için en az 0.50’lik faktör yüküne sahip 
olması gerekli görülmüştür (Hair vd., 2005). 

Araştırmada kullanılan ölçekteki 27 ifade için gerçekleştirilen faktör analizinde 
6 faktör grubu ortaya çıkmıştır. Altı boyutlu Örgütsel sessizlik ölçeğine ait faktör 
yükleri Tablo 1’de gösterilmektedir.  

Tablo 1: Örgütsel Sessizlik Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 
Örgütsel Sessizlik Ölçeği Soruları FAKTÖR YÜKLERİ 

S26 Kurumumuza zarar verme ihtimali olan bilgileri 
açıklamayı redderim 

,818 

S25Kurumumuzun sırlarını açıklamam için bana yapılan 
baskılara direnirim. 

,805 

S24Kurumumuzun yararına olduğu için, özel bilgileri 
başkalarıyla paylaşmam.  

,805 

S23 Kurumumuzdaki işbirliğini korumak için, gizli bilgileri 
başkalarıyla paylaşmam. 

,757 

S27 Kurumumuz adına kaygılarımdan dolayı, gizli bilgileri 
uygun bir şekilde muhafaza ederim  

,739  

S15 Kendimi korumak için kurumumuzun gelişimi ile ilgili 
fikirlerimi ifade etmem. 

,780 

S14 İşimle ilgili gerçekleri kendimi korumak için 
başkalarıyla paylaşmam. 

,779 

S12 Kurumdaki geleceğime dair kaygılarım nedeniyle 
kendime ait yeni fikirlerimi söylemem. 

,742 

S13 Bana zarar vereceğinden endişelendiğim için, işimle 
ilgili bilgileri bir başkasıyla paylaşmam. 

,713  

S16 Kurumumuzda korkutulduğum (cezalandırılma, işten 
çıkarılma, terfi edememe korkusu vb. gibi) için, sorunların 
çözümlerine ilişkin fikirlerimi ifade etmem.  

,625  

S17 Bazı endişelerimden dolayı, sadece iş arkadaşlarımın 
fikirlerine katıldığımda kendimi ifade ederim.  

,551  

S19 Kendimi korumak için, konuşmayı diğerlerinin üzerine 
yoğunlaştıran açıklamalar yaparım.  

 ,783 

S18 Bana zarar gelmesin diye dikkatleri başkalarının 
üzerine çekecek fikirler ifade ederim. 

 ,773 

S20 Korkutulduğum (cezalandırılma, işten çıkarılma, terfi 
edememe korkusu vb. gibi) için genellikle çalışma 
arkadaşlarımla uzlaşan ifadeler kullanırım.  

,738  

S21 Kendimi korumak için, konuşmalarımda çalışma 
arkadaşlarımı destekler ve onunla birlikte hareket ederim.  

,586  

S22 Kurumumuzdaki sorunların çözümüne ilişkin 
fikirlerimi çalışma arkadaşlarımla paylaşmam. 

,512  

S31 Kurumumuzun yararına olabilecek yeni projelere dair 
fikirlerimi beyan ederim.  

 ,859 

S30 Çalışma arkadaşlarım katılmasa dahi, işle ilgili konular 
hakkındaki fikirlerimi ifade ederim. 

  ,822 

S29 Kurumu etkileyecek konularda öneriler geliştirir, 
tavsiyelerde bulunurum 

  ,811 

S28 İşbirliği yapma özelliğimden dolayı kurumumuzun 
yararına olacak şekilde sorunlara çözüm önerileri sunarım.  

,756 

S11 Kurumumuzdaki sorunların çözümünde çalışma 
arkadaşlarımla uzlaşan fikirlerimi söylemem.  

 
737 

S9 Genellikle çalışma arkadaşlarımın fikirlerine uymakla 
birlikte ara sıra yeni fikirlerimi de söylerim. 

  
707 

S10 çalışma arkadaşlarımın tarafından doğru kararın 
alınabileceğine inandığım için onlarla birlikte hareket 
ederim.  

681 
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S7 Kurum içinde fark yaratacak bir fikir ortaya 
koyabileceğime inanmadığım için, kurumumuzda iyileşme 
(yenilik, düzelme, ilerleme, kalkınma vb.) ile ilgili 
fikirlerimi ifade etmem.  

675 

S8 Kurumumuzda işin gelişimini arttıracağını 
düşündüğümden, beni ilgilendirmeyen bir konuda fikrimi 
söylemem.  

660 

S6 Kurumumuzda çalışma arkadaşlarımın doğru kararı 
alınabileceklerine inandığım için fikirlerimi söylemem.  624 
S5 Kurumumuzda ilgili olmadığını konularda öneri sunma 
konusunda isteksiz olduğum için sessizliği tercih ederim. 527 

1. Örgüt Yararına Sessizlik  2.Savunma Amaçlı Sessizlik  3. Savunma Amaçlı Seslilik  4. Örgüt Yararına Seslilik    5. 
Kabul Edilen Seslilik 6. Kabul Edilen Sessizlik 

KMO değeri:                       , 820 
Barlett’s test sphericity:              5007, 591 p=0,000 

Örgütsel bağlılık ölçeğinin yapı geçerliliği için yapılan faktör analizi testinde,  
KMO değeri  0,750 (Barlett değeri p<0,05) bulunmuştur. Bu açıdan ölçek faktör analizi 
yapılması için uygundur.  

Performans ölçeğindeki 6 ifade için gerçekleştirilen faktör analizinde tek faktör 
grubu oluşmuştur (Tablo 2). Tek boyutlu performans ölçeği faktör yükleri Tablo 2’de 
gösterilmiştir.  

Tablo 2: Performans Ölçeği Faktör Analizi 

Performans Ölçeği Soruları 
Faktörler 
Çalışan 

Performansı 
S35 İş hedeflerime fazlasıyla ulaşırım ,867 
S36 Sunduğum hizmet kalitesinde standartlara fazlasıyla ulaştığımdan eminim.  ,858 
S34 Görevlerimi tam zamanında tamamlarım. ,805 
S37 Bir sorun gündeme geldiğinde en hızlı şekilde çözüm üretirim. ,804 
S33 Moralim yüksektir.  ,662 
S32 Devamsızlık oranlarım düşüktür.  ,634 
KMO değeri:                            ,874 
Barlett’s test sphericity:    1138,776 p=0,000 
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Bulgular 
1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 
 Araştırma kapsamında hastanede çalışanların yaş, eğitim durumu, meslekteki 

hizmet süresi ve çalıştıkları hastanedeki hizmet süresine ilişkin şu sonuçlara ulaşılmıştır.  

Tablo 3: Katılımcılara Ait Demografik Bulgular 

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER GRUPLAR                                          n % 
 16-25 56 14.3 
  26-35 159 40.7 
 YAŞ 36-45 132 33.8 
  46-üstü 44 11.3 
  Toplam 391 100.0 
 Lise 76 19.4 
  Önlisans 135 34.5 
 EĞİTİM Lisans 154 39.4 
  Lisansüstü 26 13.9 
  Toplam 391 100.0 
 1-10 yil 208 53.2 

MESLEKTEKİ HİZMET SÜRESİ 11-20 yil 164 41.9 
  21-30 yil 19 4.9 
  Toplam 391 100.0 
 1-10 yil 307 78.5 
  11-20 yil 60 15.3 

HASTANEDEKİ HİZMET SÜRESİ 21-30 yil 24 6.1 
  Toplam 391 100.0 

Araştırmaya katılanların yaş gruplarına göre dağılımları incelendiğinde, % 
14,3’ü 16–25 yaş grubunda, % 40,7’si 26–35 yaş grubunda, % 33,8’i 36–45 yaş 
grubunda, % 11,3’ü 46–üstü yaş grubunda yer almaktadır. Eğitim durumlarının 
dağılımları incelendiğinde, katılımcıların % 39,4’ünün lisans mezunu olduğu, % 
34,5’inin ise önlisans mezunu olduğu görülmektedir. Meslekteki hizmet sürelerinin 
dağılımına bakıldığında, katılımcıların %53,2’sinin 1–10 yıl arasında meslekte hizmet 
ettikleri, % 41,9’unun ise; 11–20 yıl arası meslekte hizmet ettikleri sonucuna 
ulaşılmıştır. Katılımcıların çalıştıkları hastanelerdeki hizmet süresine göre dağılımları 
incelendiğinde, % 78,5’lik oranla en fazla 1–10 yıl arası aynı hastanede hizmet ettikleri 
görülmektedir (Tablo 3). 

2. Demografik Özelliklerin Örgütsel Sessizlik ve Seslilik Üzerine Etkisi 
Bu bölümde demografik özelliklerin örgütsel sessizlik ve seslilik üzerine 

etkisine ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. Yaş, eğitim durumu, meslekteki hizmet süresi 
ve hastanedeki hizmet süresi değişkenleri ile örgütsel sessizlik ve seslilik arasındaki 
anlamlı farklılığı ortaya çıkarmak için Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Hangi gruplar 
arasında farklılık olduğunu belirlemek için ise, Mann-Whitney U testi yapılmıştır.  
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Tablo 4: Eğitim Değişkenin Örgütsel Sessizlik ve Performans Üzerine Etkisi 

 

EĞİTİM ÇALIŞAN 
PERFORMANSI 

SAVUNMA 
AMAÇLI 
SESLİLİK 

SAVUNMA 
AMAÇLI 

SESSİZLİK 
ÖRGÜT 

YARARINA SESLİLİK 

Kİ KARE 9.787 9.363 14.232 14.948 

df 3 3 3 3 

p .020 .025 .003 .002 

Eğitim değişkenin örgütsel sessizlik ve çalışanların performansı üzerine etkisine 
yönelik yapılan analiz sonucuna göre, Tablo 4’te görüldüğü gibi eğitim değişkeni ile 
çalışanların performansı, savunma amaçlı seslilik, savunma amaçlı sessizlik ve örgüt 
yararına seslilik arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=.020; p=,025; p=,003; 
p=,002 p<0,05). Farklılığın hangi gruplar arasında olduğu incelendiğinde, çalışanların 
performansı konusunda lise ve önlisans mezunu çalışanlar arasında anlamlı farklılık 
bulunmuştur (p=,032, Z=-2,141). Buna göre önlisans mezunu çalışanların 
performanslarının lise mezunu çalışanlara göre daha fazla olduğu söylenebilir. 
Çalışanların performansı, kabul edilen sessizlik, savunma amaçlı seslilik, savunma 
amaçlı sessizlik, örgüt yararına sessizlik konularında lise ve lisans mezunları arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=,002, Z=-3,065; p=,045, Z=-2,007;p=,003, Z=-
2,991; p=,008 Z=-2,636; p=,031 Z=-2,163). Lisans mezunlarının lise mezunlarına göre 
daha fazla performans gösterdikleri söylenebilir. Ayrıca lisans mezunu çalışanların 
kendilerini dış tehditlerden korumak için bilinçli bir şekilde sessiz kaldıkları da 
söylenebilir. Lisans mezunu çalışanlar işle ilgili fikir, bilgi ve görüşlerin, diğer kişilerin 
ya da örgütün yararını gözetme amacıyla başka kimselerle paylaşmamakta ve 
dışavurumdan kaçınmaktadırlar.  Ayrıca Örgüt yararına seslilik konusunda yüksek 
lisans mezunları ve lise mezunları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=,000 
Z=-3,583). Yüksek lisans mezunu çalışanları işle ilgili fikir, bilgi ve görüşlerini ifade 
etmede, lise mezunu çalışanlara göre daha isteklidirler. Önlisans ve lisans mezunları 
arasında savunma amaçlı sessizlik konusunda anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=,000; 
Z=-3,532). Örgüt yararına seslilik konusunda önlisans ve lisans mezunları arasında ve 
lisans ve yüksek lisans mezunu çalışanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
(p=,001 Z=-3,416; p=,012 Z=-2,526). Bu sonuçlara göre; lisans mezunu çalışanların 
önlisans mezunlarına göre, yüksek lisans mezunu çalışanların lisans mezunlarına göre 
örgüt yararına düşüncelerini daha fazla ifade etmek istedikleri söylenebilir.  

Tablo 5: Meslekteki Süre Değişkenin Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi 

MESLEKTEKİ SÜRE ÖRGÜT YARARINA SESLİLİK 

Kİ KARE 7.675 

df 2 

p .022 
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Meslekteki süre değişkenin örgütsel sessizlik üzerine etkisine yönelik yapılan 
analiz sonucuna göre, Tablo 5’te görüldüğü gibi Meslekteki süre değişkeni ile örgüt 
yararına seslilik arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=.022;p<0,05). Ayrıca 
Meslekteki süresi 1-10 yıl arası olan çalışanlarla, 11-20 yıl arası olan çalışanlar arasında 
(p=,024; Z= -2,264), 1-10 yıl arası çalışanlarla 21-30 yıl arası çalışanlar arasında 
(p=041; Z= -2,045) anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu sonuca göre meslekteki hizmet 
süresi fazla olan çalışanların örgüt yararına sesliliklerinin daha fazla olduğu 
söylenebilir.  
Tablo 6:Hastanedeki Çalışma Süresi Değişkenin Örgütsel Sessizlik ve Performans Üzerine 

Etkisi 

HASTANEDEKİ 
ÇALIŞMA 

SÜRESİ 

ÇALIŞAN PERFORMANSI 
SAVUNMA AMAÇLI 

SESSİZLİK 
KABUL EDİLEN 
SESLİLİK 

Kİ KARE 7,744  11,237 7,778 

df 2 2 2 

p ,024 ,004 ,020 

Çalışanların hastanedeki hizmet süresi ile Kabul edilen seslilik ve Savunma 
amaçlı sessizlik ve çalışanların performansı arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
(p=,020, p=,004; p=,024; p<0,05). 1–10 yıl arası çalışanlarla 21–30 yıl arası çalışanlar 
arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p=,006 Z=-2,743; p=,012 Z=-2,513; p=,040 
Z=-2,058). Yapılan analize göre, çalışanların aynı hastanedeki hizmet süreleri arttıkça 
kabul edilen seslilik düzeyleri, savunma amaçlı sessizlikleri ve performanslarının arttığı 
söylenebilinir(Tablo 6) 

Çalışmada yaş değişkeni ile çalışanların performansı ve örgütsel sessizlik 
boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.   

Korelâsyon Analizi 
Korelâsyon analizinde iki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve şiddeti 

hesaplanır. Korelasyon analizinde veriler normal dağılım göstermediği için Spearman's 
rho korelasyon kat sayısı hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında örgütsel sessizlik ve 
seslilik boyutları ile çalışanların performansı arasındaki ilişki test edilmiştir. Örgütsel 
sessizlik ile çalışanların performansı arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik korelasyon 
analizi Tablo 7  ’de verilmiştir.  
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Tablo 7: Örgütsel Sessizlik ile Çalışanların Performansı Arasındaki Korelasyon 
Analizi 
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Korelasyon 

Kat Sayısı 
-,178 ,017 -,130 ,250 ,311 -,368 

p ,000 ,734 ,010 ,000 ,000 ,000 

n 391 391 391 391 391 391 

p<0,05 

Tablo 7’ye göre; kabul edilen sessizlik, savunma amaçlı sessizlik ve seslilik, 
örgüt yararına sessizlik ve seslilik ile çalışanların performansı arasında bir ilişki 
bulunmuştur. Kabul edilen seslilikle çalışanların performansı arasında bir ilişki 
bulunamamıştır (p=0,734). Kabul edilen sessizlik (-0,178), savunma amaçlı sessizlik (-
0,130) ve örgüt yararına seslilik(-0,368) ile çalışanların performansı arasında negatif 
yönlü bir ilişki bulunmuştur. Buna göre kabul edilen sessizlik, savunma amaçlı sessizlik 
ve örgüt yararına seslilik arttıkça çalışanların performansında düşüş yaşanabilir. Örgüt 
yararına sessizlik ve savunma amaçlı seslilik ile çalışanların performansı arasında ise 
pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur (0,311;0,250). Sonuca göre; Örgüt yararına sessizlik 
ve savunma amaçlı seslilik arttıkça çalışanların performansı da aynı düzeyde 
artmaktadır.  

Tartışma 
Çalışan Sessizliğinin çalışan performansına nasıl bir etki yaptığına yönelik 

çalışmalar incelendiğinde; Briensfield (2009) yaptığı çalışmada çalışan sessizliğinin 
işletmeye ve çalışanın performansına etki ettiğini ifade etmiştir. Çalışan sessizliğinin alt 
boyutları olan kabul edilen sessizlik ve savunma amaçlı sessizlik tiplerinin çalışan 
performansını negatif yönde etkilediği, bunun yanında örgüt yararına sessizlik alt 
boyutunun çalışan performansını pozitif yönde etkilediği ifade edilmektedir (Brinsfield 
2009). Diğer yandan Şehitoğlu ve Zehir (2010) yaptığı çalışmada çalışan sessizliğinin 
alt boyutu olan savunma amaçlı sessizlik ve örgüt yararına sessizlik ile çalışan 
performansı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Erdoğan (2011)’de 
yaptığı çalışma da savunma amaçlı seslilikle ile çalışan performansı arasında pozitif 
yönlü anlamlı bir ilişki bulmuştur.  Çalışmanın sonuçları Briensfield (2009) Şehitoğlu 
ve Zehir (2010) ve Erdoğan (2011)  çalışmalarıyla paralellik göstermektedir.  
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Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışmada Ankara’da çalışan hemşirelerin örgütsel sessizlik ve çalışan 

performansı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Ayrıca örgütsel sessizlik ve çalışan 
performansı ile yaş, eğitim durumu, meslekteki hizmet süresi ve hastanedeki hizmet 
süresi değişkenleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığı incelenmiştir.  

Bulgulara göre kabul edilen sessizlik, savunma amaçlı sessizlik ve örgüt yararına 
seslilikle çalışan performansı arasında negatif yönlü; örgüt yararına sessizlik ve 
savunma amaçlı seslilik ile çalışanların performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki 
bulunmuştur.  Buna göre kabul edilen sessizlik, savunma amaçlı sessizlik ve örgüt 
yararına seslilik arttıkça çalışanların performansında düşüş yaşanabilir. Çalışanlar 
örgütsel duruma razı oldukları için alternatif yollar bulamazlar ve sorunların çözümünde 
yetersiz olurlar. Bu bakımdan incelendiğinde örgütteki bütün durumları kabullenen 
çalışanların yüksek performans göstermesi beklenmez. Kendini korumaya yönelik tepki 
gösteren çalışanlar, otoritenin baskılarından dolayı sessizliği seçer, bu da verimli bir 
örgüt ikliminden uzaklaşılmasına neden olur. Çalışanlar, örgütün fayda görmesi 
amacıyla, işle ilgili fikir, bilgi ve düşüncelerini açıklayabilirler. Bu durum diğer 
çalışanların olumsuz yönlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir ve çalışanların 
performansları bu durumdan olumsuz şekilde etkilenebilir. Örgüt yararına sessizlik ve 
savunma amaçlı seslilik ile çalışanların performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki 
bulunmuştur. Bulunan sonuçlara göre, örgüt yararına sessizlik ve savunma amaçlı 
seslilik arttıkça çalışanların performansı da aynı düzeyde artmaktadır. Çalışanlar 
örgütün geleceği ve çalışma arkadaşlarının fayda görmesi amacıyla, işle ilgili fikir, bilgi 
ve düşüncelerini zaman zaman saklayabilirler. Özellikle rekabet içinde oldukları 
örgütlere, kurumlarının sır niteliği taşıyan bilgilerini paylaşmamaları ve bu konu da 
sessiz kalmaları hem kurum için, hem de çalışma arkadaşları için büyük öneme sahiptir. 
Bireyin korku nedeniyle kendini koruması için sesini çıkarması, düşüncelerini rahatça 
ifade edebilmesi mevcut problemlerin çözümü için önemlidir. Örgüt içinde daha sonra 
büyük sıkıntıların çıkmasına neden olacak küçük sorunların, savunma amaçlı seslilikle 
çözülebileceği düşünülmektedir.  

Örgütsel sessizlik ile yaş, eğitim durumu, meslekteki hizmet süresi ve 
hastanedeki hizmet süresi değişkenleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığını 
incelemek için yapılan analiz sonucunda, eğitim değişkeni ile savunma amaçlı seslilik, 
savunma amaçlı sessizlik ve örgüt yararına seslilik arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. Buna göre kabul edilen sessizlik, savunma amaçlı seslilik, savunma 
amaçlı sessizlik, örgüt yararına sessizlik konularında lise ve lisans mezunları arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Örgüt yararına seslilik konusunda yüksek lisans 
mezunları ve lise mezunları arasında, savunma amaçlı sessizlik konusunda önlisans ve 
lisans mezunları arasında, örgüt yararına seslilik konusunda lisans ve yüksek lisans 
mezunları arasında örgüt yararına seslilik konusunda önlisans ve lisans mezunları 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Meslekteki süre değişkenin örgütsel sessizlik 
üzerine etkisine yönelik yapılan analiz sonucuna göre, meslekteki süre değişkeni ile 
örgüt yararına seslilik arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca Meslekteki 
süresi 1-10 yıl arası olan çalışanlarla, 11-20 yıl arası olan çalışanlar arasında, 1-10 yıl 
arası çalışanlarla 21-30 yıl arası çalışanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu 
sonuca göre meslekteki hizmet süresi fazla olan çalışanların örgüt yararına 
sesliliklerinin daha fazla olduğu söylenebilir. Çalışanların hastanedeki hizmet süresi ile 
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kabul edilen seslilik ve Savunma amaçlı sessizlik ve çalışanların performansı arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Çalışan performansı ile yaş, eğitim durumu, meslekteki hizmet süresi ve 
hastanedeki hizmet süresi değişkenleri arasındaki anlamlı farklılığı analiz etmek için 
yapılan test sonucunda; eğitim değişkeni ile çalışanların performansı arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmuştur. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğu incelendiğinde 
önlisans ve lisans mezunu çalışanların lise mezunu çalışanlara göre, daha fazla 
performans gösterdiği ifade edilebilir. Çalışanların aynı hastanedeki hizmet süreleri ile 
performansları arasında da anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yapılan analize göre, 
çalışanların aynı hastanedeki hizmet süreleri arttıkça performanslarının arttığı 
söylenebilinir. Çalışmada yaş değişkeni ile çalışanların performansı ve örgütsel sessizlik 
boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Sonuç olarak, hastane yönetiminin iş yerinde çalışan performansını 
sağlayabilmeleri için çalışanların örgütsel sessizlik konusunda çalışma yapmaları 
gerekmektedir. Özellikle savunma amaçlı seslilik ve sessizlik, kabul edilen sessizlik 
konularında çalışanlar teşvik edilmeli örgüt yararına sessizlik ve seslilik arttırılmalıdır. 
Çalışanların korkuya veya baskıya dayalı olarak çalışmalarını engellemek ve 
performanslarını arttırmak için örgütsel sessizlik konusunda çalışılması gerekmektedir.  

Bu çalışmayla sağlık sektöründeki karar vericiler ve hastane yöneticilerine ve 
örgütsel sessizlik ve çalışan performansı literatürüne katkı sağlanacaktır. Farklı 
kültürlerde de hemşirelerin örgütsel sessizlik ve performans düzeylerinin 
araştırılmasının veri karşılaştırma açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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Introduction 
Organizational silence is a behaviour pattern that can increase or decrease the 

performance. Although organizational silence is a emotionally difficult expressing 
method, it’s an effective method for expressing the satisfied or dissatisfied conditions in 
the organization. (Bagheri and others,2012) 

In the literature,there are three kinds of organizational silence. These are : 
defensive silence accepted silence and silence for the benefit of organization. Defensive 
silence is expressed as holding back information and opinions in order to protect 
himself/herself against the disadvantages caused by organization. Accepted silence is 
willingly being silent and exclude workers’ themselves from the events even in the 
difficult situation of organization and tespite knowing the ways to get rid of it. The 
silence for the benefit of organization is holding back the information or secret of 
organization to be useful for the organization and environment (Özcan,2011). In 
addition to the 3 types of silence, Dyne and others (2003) concluded the dimensions of 
the these three silence types. Accordingly, accepted sonance means that workers support 
the ideas owing to relying on their co-workers. Defensive sonance is workers’ speaking 
for self-protection. The sonance for the benefit of organization is workers’ speaking and 
telling their opinions about the issues that affect the organization(Erdoğan, 2011).   

The aim of this study is to examine the relationship between the levels of 
workers’ performance and organizational silence. Also it aims to find out whether there 
is a significant difference between the dimensions of organizational silence and 
performance levels with workers’ age, educational level, profession, length of service 
and length of service of hospital. In the research, the presence,importance and 
dimensions of the organizational silence ,the studies about this issue and performance 
will be introduced.  

Method        
The sample of this research consist of nurses working in the state hospitals in 

Ankara. In the research, “sample randomly” method was used. In order to collect 
information,we benefited from  the questionnaire method. In the research,391 
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questionnaire were applied to fill out. In the researc, the Organizational Silence Scale 
and Performance Scale which were adapted in Turkish by Erdoğan (2011) were used.   

 The questionnaire used in the research was consist of three main section. In the 
first section; there are four question about demographic characteristics of the workers 
(education level,age,the duration of service in job and in hospital) , in the second section 
there are 27 question to measure the organizational silence and in the third section there 
are 6 question to measure the determine the levels of performance. In the study likert 
scale (5) was used. Statics programs were used in the analysing the information of 
questionnaire. 

Findings 
The participants of the study are in different ages; 14,3% of them are 16-25 

years old;40,7% of them are 26-35; 33,8% of them are in 36-45; 9,5% of them are 46-55 
years old and 1,8% of them are 56 and over. The education level of the participants are 
as follows; 39,4% of participants have bachelor’s degree, and 34,5% of them have pre-
bachelor’s degree. The durations of the service in job are as follow; 53,3% of 
participants have been doing this job for 1-10 years and 41,9% of them for 11-21 years. 
The durations of service in hospital are as follows; 78,5% of them have been working in 
the same hospital maximum for 1-10 years.  

Significant difference was found between the workers’ performance and 
defensive sonance/ silence and the sonance for the benefit of organization (p=.020; 
p=,025; p=,003; p=,002 p<0,05). A significant difference was found between the 
variation of working duration  and the sonance for the benefit of organization 
(p=.022;p<0,05). Significant difference was found between the duration of service in 
hospital and performance with accepted sonance and defensive silence (p=,020, p=,004; 
p=,024; p<0,05).  A correlation was found between the workers’ performance and 
accepted silence, defensive silence/sonance, the silence/sonance for the benefit of 
organization. There isn’t any significant relation between the workers’ performance and 
accepted silence (p=,734). There is negative directed relation between the accepted 
silence (-,178), defensive silence (-,130) and defensive sonance (-,250).  

Discussion 
When the studies,about the impact of worker’s silence on performance, were 

examined, Briensfield (2009) stated that worker’s silence affect the organization and 
his/her performance. It is stated that the accepted silence and defensive silence which 
are considered the sub-dimensions of the worker’s silence affect negatively the worker’s 
performance while the silence for the benefit of organization affect the worker’s 
performance in positive way (Brinsfield 2009). On the other hand, in the study 
conducted by Şehitoğlu and Zehir (2010)  a significant,negative directed relation was 
found between worker’s performance and defensive silence which is the sub-dimension 
of worker’s silence however a significant difference was found between worker’s 
performance and the silence for the benefit of organization. In the study conducted by 
Erdoğan in 2011, negative directed relation was found between worker’s performance 
and defensive sonance. The results of this study are parallel with the studies of 
Briensfield (2009),Şehitoğlu and Zehir (2010) and Erdoğan (2011).  
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Human resources express their ideas about the organizations, give advices and 
tell their opinions may effect organizations to work efficiently. Also, an increase in the 
levels of workers performance who are able to express their ideas.  

Organizational silence does not report  opinion for any issue related to the work. 
Thanks to the silence, both individuals and organizations can create an oppression 
mechanism on each other with sharing or approving the events that they are against and 
don t like at all. Being silent the members of organization suppress their problems 
without expressing personal concerns and dissatisfactions. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı konaklama işletmelerinde markalaşmanın turistlerin satın 
alma tercihleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan 
araştırmada anket tekniği kullanılmış ve 398 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. 
Elde edilen veriler istatistik yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda 
konaklama işletmelerinde markalaşmanın (marka farkındalığı, algılanan kalite, marka 
imajı, marka güveni, marka tutumu ve marka sadakati değişkenlerinin) turistlerin satın 
alma tercihlerini pozitif yönde etkilediği, algılanan risk boyutunu ise negatif yönde 
etkilediği ortaya çıkmıştır. Turistlerin satın alma tercihlerinde en fazla etkili olan 
faktörler sırasıyla marka tutumu, marka sadakati ve marka farkındalığıdır.  
Anahtar Kelimeler: Marka, Markalaşma, Zincir Konaklama İşletmeleri, Turistlerin 
Satın Alma Tercihi, Antalya. 

Abstract 
 The aim of this study is to determine the effect of branding on the purchasing 

preferences of tourists at accommodation enterprises. Towards this end questionnaire 
technique was used and 398 questionnaires were considered to be evaluated. The data, 
gathered, analyzed by using statistical methods. As a result it is revealed that branding 
(brad awareness, perceived quality, brand image, brand trust, brand attitude and brand 
loyalty parameters) has a positive effect on purchasing preferences of tourists and a 
negative effect on the volume of perceived risk. Factors contributing to more on 
purchasing preferences of tourists, respectively, brand attitude, brand loyalty and brand 
awareness.  
Key Words: Brand, Branding, Accommodation Chain Enterprises, Purchasing 
Preference of Tourists, Antalya. 
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1.Giriş 
            Marka, bir veya bir grup satıcının ürünlerini veya hizmetlerini belirleyen, tanıtan 
ve bu ürünleri ya da hizmetleri rakiplerinden farklılaştırmaya yarayan ayırt edici bir 
isim, terim, işaret, sembol, tasarım veya bunların bileşimleri olarak tanımlanmaktadır 
(Aaker, 2007: 25; Kotler ve Armstrong, 2004: 285). Aynı zamanda, bir firmanın maddi 
ve maddi olmayan tüm değerlerini kapsadığı da düşünüldüğünde markanın bugünün iş 
dünyasında ne denli önemli ve gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Marka ürüne değer 
katmakta, ürünün özelliklerini özetlemekte, tüketicinin belleğindeki bilgileri 
hatırlamasını sağlamakta ve onu yönlendirmektedir (Kotler ve Armstrong, 2004: 285; 
Tek, 1999: 357). Marka karşılıklı ilişkiye bağlı olarak bir söz, kalite garantisi ve güven 
deposu olarak görülmektedir (Kotler, 2005: 78; Perry ve Wisnom, 2003: 12). Ürün ve 
hizmetlerini markalaştırabilen işletmeler, yüksek kar marjları elde etmekte, pazardan 
daha fazla pay almakta, güçlerine daha fazla güç katmakta ve hatta ticari başarılarının 
yanı sıra itibarlarını da artırmaktalar (Kim ve Kim, 2005; Keller, 2003: 105). Birbirine 
benzer hizmet üreten işletmelerin çok olduğu turizm sektöründe, seçim yapmak 
zorlaşmakta, bu durumda tüketiciler, kendilerine en fazla güven veren markalaşmış 
konaklama işletmelerinin ürün ve hizmetlerini tercih ederek riskleri azaltmakta ve 
hayatları kolaylaşmaktadır (Aaker, 2007: 115; Han, 2005: 17; Pennanen vd., 2008: 
110).   

Uzun vadede başarıyı yakalamak isteyen işletmeler, marka sadakati sağlamak ve 
marka ile tüketici arasında duygusal bağ kurmak, fiyat artışlarını önemsemeyen bir 
tüketici grubu oluşturmak, marka sempatisi yaratmak için tüketiciler tarafından 
markalarının nasıl algılandığını ve markanın satın alma tercihleri üzerinde etkisini 
bilmeleri gerekir. Bu bilgiler ışığında, markalaşmanın günümüzde artan önemine paralel 
olarak hizmet sektöründe yer alan konaklama işletmelerinin de markalaşmaya gereken 
önemi vermesi beklenir.  

Bu çalışmanın amacı konaklama işletmelerinde markalaşmanın turistlerin satın 
alma tercihleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Çalışmanın literatür bölümünde 
markalaşma ile ilgili bazı kavramlar ve konaklama işletmelerinde markalaşma yer 
almaktadır. Araştırmanın yöntemi bölümünde araştırmanın amacı, modeli, evren, 
örneklem, anketin hazırlanması ve güvenirlilik analizi açıklanmaktadır. Bulgular 
bölümünde elde edilen verilerin istatistik analizi yapılmakta ve yorumlanmaktadır. 
Sonuç bölümünde ise analiz sonuçları irdelenmekte ve öneriler sunulmaktadır.   

2.Konaklama İşletmelerinde Markalaşma 
Markalaşma firmanın ürün veya hizmetini tüketiciye marka olarak benimsetme 

ya da mevcut markanın hedef kitle üzerindeki bağımlılığını arttırma sürecidir 
(Markalaşma kılavuzu, 2007: 8). Markalaşmanın etkilerini fark eden ve tüketicilerin 
satın alma tercihlerini etkilemek isteyen işletmeler öncelikle markalaşma ile ilgili; 
marka farkındalığı, algılanan marka kalitesi, marka imajı, algılanan risk, marka güveni, 
tutumu ve sadakati kavramlarına önem vermelidirler.  

Keller’e (1993) göre marka farkındalığı; tüketicilerin değişik koşullar altında 
markayı tanımlama ve hatırlanmasını sağlayan hafızadaki marka izinin veya işaretinin 
gücüdür. Algılanan marka kalitesi ise marka hakkında soyut, genel bir duygudur, ancak 
markanın ilişkilendirdiği, güvenirlilik ve performans gibi ürün özelliklerini içeren 
temeldeki boyutlara dayanmakta ve subjektif değerlendirmelere sahip tüketicinin 
algısıdır (Aaker, 2007: 107). Algılanan kalite satın alma kararlarını ve marka sadakatini 
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doğrudan etkilemektedir (Dibb vd., 2006: 309; Usta ve Memiş, 2009: 87). Geleneksel 
olarak markalaşma ile ilişkili en temel ve bilinen kavramlardan birisi olan marka imajı 
Avcıkurt’a (2010: 35) göre hedef kitleyi oluşturan bireylerin tutum, önyargı, bilgi ve 
deneyimlerin bir sonucu olarak marka ile ilgili düşünceleri ve değer yargıları olarak 
ifade edilebilir. Hacıoğlu’na (2005: 48) göre bir ülkeyi ziyaret etmek veya turistik bir 
ürünü satın almak söz konusu olduğunda, karar verme süreci, büyük ölçüde, o bölge ve 
ürün hakkında edinilen imaja bağlı bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar (Zehrer vd., 
2007; Back, 2005) da marka imajının tüketici davranışı üzerinde güçlü bir etkiye sahip 
olduğunu ve konaklama işletmesinin başarısında önemli rol oynadığını göstermektedir. 
Algılanan risk kavramı ise tüketicilerin satın alma kararlarının sonuçları ile ilgili 
belirsizlik ve olumsuz sonuçların olabilirliğidir (Laroche vd., 2004: 374, Moutinho, 
2000). Turistler, herhangi bir turistik ürünü satın almadan deneme şansına sahip 
olmadıklarından, somut bir ürün alanlara göre daha yüksek risk taşırlar. Bu nedenle 
turizm sektöründe markalaşma, önemli bir rol oynamaktadır. İşletmeler güçlü markalar 
oluşturarak, tüketicinin algılanan riskini azaltarak güven oluşturmaya çalışırlar 
(Pennanen vd., 2008: 110). Deprop ve Kozak’ın (2009) çalışmalarında da riskin yüksek 
olduğu düşünüldüğünde belirli bir marka veya daha önce denenmiş ürün seçildiği tespit 
edilmiştir. 

Marka güveni;  tüketicinin beklentilerini gerçekleştirmek için markanın 
kabiliyetine güvenmesidir (Chaudhuri ve Holbrrook, 2001: 83). Erdil ve Uzun’a (2009: 
210) göre markaya duyulan güven, tüketicinin hissettiği emniyet duygusudur. Markaya 
duyulan güven markaya yönelik olumlu tutum oluşmasını ve tekrar aynı markanın 
ürünlerinin satın alınmasını etkileyen önemli bir etkendir. Markaya yönelik tutum ise 
tüketicinin markayı genel değerlendirmesi olarak tanımlanabilir. Bu tutum tüketicilerin 
markayı denemesi, başkalarından elde edilen bilgiler ve reklama maruz kalması sonucu 
olumlu ya da olumsuz duygular, değerlendirmeler veya davranışsal tepkiler 
göstermesidir  (Odabaşı,1996: 79). Markaya yönelik tutumun marka sadakati üzerinde 
doğrudan ve dolaylı etkileri vardır (Ishida, Taylor, 2012: 317).  

Markalaşma ile ilgili diğer önemli bir kavram olan marka sadakati; tüketicinin 
sadece içinde bulunan zamanda değil, gelecek dönemlerde de belirli bir markayı satın 
alması olarak tanımlanmaktadır. (Aktuğlu, 2008: 37). Aaker’e (2007: 58) göre marka 
sadakati, bir müşterinin bir markaya bağlılığının ölçümüdür.  

Hizmet sektöründe sürekli olmanın ve rekabet üstünlüğü sağlamanın temel 
koşullarından biri markalaşmadır. Hizmet sektöründe yer alan konaklama işletmeleri 
için de markalaşma hayati öneme sahiptir. Prasad ve Dev’e (2000: 23) göre markalaşma 
müşterilerin konaklama işletmelerini ve zincirlerini zihinlerinde tanımlamalarını ve ayırt 
etmelerini sağlayan hızlı bir yoldur. Amerika’da otellerin % 70’i, Kanada’da yaklaşık 
%40’ı,  Avrupada %25’i markalanmıştır (Forgacs, 2003: 340; Marvel, 2003). 

Konaklama işletmelerinin markalaşması fiyat esnekliğini azaltmakta, pazar 
paylarını artırmakta, daha hızlı marka genişlemesi sağlamaktadır. Markalaşma etkileri 
orta ölçekli ve lüks otellerde dikkate değerdir. Oda satış istatistiklerine göre, bazı 
markalar için önemli ölçüde daha fazla katma değer ve daha fazla franchise sağladığı 
görülmüştür. Konaklama işletmelerinin markalaşması aynı zamanda ürüne, hizmete, 
müşteriye ve çalışanlara ilave değer sağlamaktadır (O’neil ve Xiao, 2006: 210-211).  

 Literatür incelendiğinde, konu üzerinde Aaker’in marka denkliği kavramsal 
elemanlarını kullanarak çalışmalar yapıldığı (Cobb-Walgren ve diğerleri, 1995; Çetin, 
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2010; Kim ve diğerleri, 2003; Kim ve Kim, 2005; Kim, Sun ve Kim, 2008; Uygur, 
2008) görülmektedir.  Konuya yakın çalışmaların ise yerli turistler üzerinde (Çetin, 
2010; Selvi ve Temeloğlu, 2006) yoğunlaştığı görülmüştür. Literatürde farklı 
milliyetteki turistlerin konaklamakta oldukları işletmeyle ilgili marka algılarını, marka 
farkındalığını, kalite algılarını, marka sadakatini, güvenini, tutumunu, risk algılarını,  
satın alma tercihlerini bir arada inceleyen çalışmaya rastlanmamıştır. Söz konusu 
boşluğun giderilmesine yönelik olarak çalışma, literatüre ve sektöre katkısı açısından 
önem taşımaktadır. Elde edilen bulgulara göre ortaya konulan sonuç ve önerilerin 
hizmet işletmelerine yol gösterici olması, bu konuyla ilgili düzenlenecek çalışmalara 
esin kaynağı olması, sektöre doğrudan ve dolaylı katkılar sağlaması beklenmektedir.   

  3. Araştırma Yöntemi 
3. 1. Araştırmanın Amacı ve Modeli  
Bu çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde markalaşmanın turistlerin satın 

alma tercihleri üzerindeki etkisini belirlemeye yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda 
literatür incelenmiş, araştırmanın model ve hipotezleri oluşturulmuştur. Araştırmanın 
modeli Şekil 1’de yer almaktadır. 

 
              

Şekil 1.  Araştırmanın Modeli 
Araştırmanın modeli; marka farkındalığı ve çağrışımları, marka imajı, algılanan 

marka kalitesi, algılanan risk, marka güveni,  marka tutumu, marka sadakati ve satın 
alma tercihi olmak üzere sekiz faktörden oluşmaktadır. Her bir faktör tek başına 
inceleme konusu olduğu gibi, faktörlerin hem birbirleri arasında hem de satın alma 
tercihi arasında ilişki söz konusudur. Literatür incelendiğinde marka farkındalığı ile 
marka imajı (Baş, 2007) ve satın alma niyeti arasında (Baş, 2007; Kim,vd., 2008a; Oh, 
2000); marka imajı ile algılanan risk (Kanıbir ve Nart, 2009), marka güveni (Baş, 2007; 
Kanıbir ve Nart, 2009) ve satın alma tercihi arasında (Baş, 2007; Bignea ve diğerleri, 
2001); algılanan marka kalitesi ile marka imajı (Çetin, 2010; Bignea vd., 2001) ve satın 
alma niyeti arasında (Bignea vd., 2001); algılanan risk ile marka güveni (Kanıbir ve 
Nart, 2009; Pennanen vd., 2008) ve satın alma tercihi arasında (Kim, vd., 2008b; 
Shivraj ve Vikas, 2004; Zhang vd., 2012); marka güveni ile marka sadakati (Chaudhuri 
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ve Holbrook, 2001; Hsu ve Cai, 2009; Eren ve Erge, 2012; Matzler vd., 2006;) ve satın 
alma tercihi  (Uzkurt ve Bölükbaşı, 2008) arasında; marka tutumu ile marka sadakati 
(Brexendorf vd., 2009; Ishida ve Taylor, 2012), tavsiye etme davranışı (Kanıbir vd., 
2008) ve satın alma tercihi arasında (Huang vd., 2010); marka sadakati ile tekrar ziyaret 
etme niyeti arasında (Hsu ve Cai, 2009; Kim vd., 2008a) ilişki tespit edilmiştir. 
Araştırmanın modeli çercevesinde oluşturulan hipotezler aşağıda sunulmuştur.  

Hipotezler 

H1: Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik algılanan marka 
farkındalığı ile marka imajı arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H2: Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik algılanan marka 
farkındalığı ile algılanan risk arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H3: Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik algılanan marka 
farkındalığı ile markaya duyulan güven arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H4: Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik algılanan marka imajı ile 
algılanan risk arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H5: Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik algılanan marka imajı ile 
markaa duyulan güven arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H6: Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik algılanan marka kalitesi 
ile marka imajı arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H7: Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik algılanan marka kalitesi 
ile algılanan risk arasında pozitif  bir ilişki vardır. 

            H8: Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik algılanan marka kalitesi 
ile markaya duyulan güven arasında pozitif bir ilişki vardır. 

            H9: Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik algılanan risk ile 
markaya duyulan güven arasında pozitif bir ilişki vardır. 

            H10: Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik algılanan risk ile 
olumlu marka tutumu arasında pozitif bir ilişki vardır. 

            H11: Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik  markaya duyulan 
güven ile marka tutumu arasında pozitif bir ilişki vardır. 

            H12: Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik  markaya duyulan 
güven ile marka sadakati arasında pozitif bir ilişki vardır. 

            H13: Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik algılanan marka tutumu 
ile marka sadakati arasında pozitif bir ilişki vardır.   

            H14: Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik algılanan marka tutumu 
ile turistlerin satın alma tercihi arasında pozitif bir ilişki vardır. 

            H15: Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik marka sadakati ile 
turistlerin satın alma tercihi arasında pozitif bir ilişki vardır. 

            H16: Marka farkındalığı, algılanan kalite ve marka imajı değişkenleri, turistin 
satın alma tercihini pozitif yönde etkiler.              
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            H17: Marka farkındalığı, algılanan kalite, marka imajı, algılanan risk ve marka 
güveni değişkenleri turistin satın alma tercihini pozitif yönde etkiler. 
            H18: Marka farkındalığı, algılanan kalite, marka imajı, algılanan risk, marka 
güveni, marka tutumu, marka sadakati değişkenleri turistin satın alma tercihini pozitif 
yönde etkiler. 

3. 2. Evren ve Örneklem  
Bu çalışmanın evreni Antalya’daki zincir konaklama işletmelerinde konaklayan 

turistlerden oluşmaktadır. Örneklem ise ana kütlenin tamamına ulaşmak, zaman ve 
maliyet açısından mevcut olanakları aştığı için araştırmayı kabul eden zincir konaklama 
işletmelerinde (Asteria, Gloria, Majesty, Rixos, Robinson zincir otellerinde) 
konaklayan, anketi doldurmaya gönüllü turistlerden oluşmaktadır. Türkçe olarak 
hazırlanan anket formları, alanında uzman kişiler tarafından Almanca, Rusça ve 
İngilizceye çevrilmiş ve ön büro departmanı çalışanları aracılığıyla uygulanmıştır. 
Veriler Mayıs 2010-Ekim 2010 arasında toplanmıştır. Araştırmada evren olarak Antalya 
ilinin seçilmesinin nedeni yerli ve yabancı turist sayısının fazla olması, dolayısıyla 
turizm açısından önemli bir destinasyon markası olmasıdır.  

Araştırmanın zincir konaklama işletmeleriyle sınırlandırmasının nedeni zincir 
konaklama işletmelerinin markalaşmış ve hizmet kalitesinde standartlaşmış olmasıdır. 
Bu çalışmanın diğer sınırlılıkları ise seyahat acentalarının marka imajı ve turistlerin 
satın alma tercihlerindeki kültürel farklılıkların dikkate alınmayışıdır. 

Pazarlama araştırması alanında kabul gören yöntem çercevesinde 0.05 anlamlılık 
düzeyinde evrenin büyüklüğü bir milyon ve üzeri olduğunda örnek kütle sayısı olarak 
kritik kabul edilen eşik 384’ tür (Altunışık vd., 2007: 127; Baş, 2008: 41; Sekaran, 
1992: 253). Bu çalışmada toplam 500 turiste anket uygulanmış, 398 geçerli anket 
değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ve analizinde SPSS 13.0 
istatistik programından faydalanılmıştır. Kontrol değişkenlerine ilişkin veriler, frekans 
ve yüzde değerleri, aritmetik ortalama, standart sapma kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Değişkenler arasındaki ilişkileri ölçmek için korelasyon ve regresyon analizlerinden 
faydalanılmıştır.  

3.3. Anketin Hazırlanması 
Araştırmada kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

turistlerin demografik özelliklerine yönelik sorular ve marka kavramının ne ifade 
ettiğine yönelik bir soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise konaklama işletmelerinin 
markalaşmasının turistin satın alma tercihinde etkisini belirlemek için oluşturulan 
modelin temelini teşkil eden marka ile ilgili kırk iki ifade yer almaktadır. Bu ifadeler 
literatürden faydalanarak oluşturulmuştur. Bunlar; marka farkındalığı (Kim vd., 2008a; 
Yoo ve Donthu, 2001), marka imajı (Kim ve Kim, 2005; Uygur, 2008), algılanan kalite 
(Kim ve Kim, 2005; Uygur, 2008; Kim vd., 2008a; Parasuman vd., 1988), marka güveni 
(Lassar vd.1995; Uygur, 2008), marka sadakati (Kim ve Kim, 2005;  Kim vd., 2008a; 
Yoo ve Donthu, 2001), satın alma (Kim vd., 2008a; Kressmann vd., 2006;  Yoo ve 
Donthu , 2001), marka tutumu (Brexendorf vd., 2009; Yoo ve Donthu, 2001) ve 
algılanan risk (Jacoby ve Kaplan, 1972; Laroche vd., 2004; Stone ve Gronhaug, 1993; 
Yaraş vd., 2009) olmak üzere sekiz faktördür. Turistlerin tutum ve düşüncelerinin 
belirlenebilmesi için tüm ölçekler 5’li Likert olarak hazırlanmıştır. Bu ölçekte belirtilen 
ifadelerle ilgili katılımcıların beklentilerini belirlemek amacıyla 1: kesinlikle 
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katılmıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum aralığında değerlendirme yapmaları istenmiştir. 
Ölçek maddeleri hazırlandıktan sonra, ölçeğin geçerlilik ve güvenirliği için ön deneme 
yapılmıştır. Ön deneme için anket 70 kişiye uygulanmıştır. Ön deneme sonucunda 
anlaşılamayan kısımlarda düzeltmeler yapılmış, ankete son şekli verilmiştir.  

3.4. Güvenilirlik Analizi 
Bu araştırmada, kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerini test etmek amacıyla 

yaygın kullanılan yöntemlerden biri olması nedeniyle Cronbach’s alfa katsayısı yöntemi 
kullanılmıştır. Cronbach’s Alfa Katsayısı, 0 ve 1 arasında değişim göstermektedir. 
Cronbach’s Alfa Katsayısı 0.80-1.00 aralığında yüksek derecede güvenilirliğe sahiptir 
(Ural ve Kılıç, 2005: 258). Tablo 1’deki sonuçlar ölçeklerin yüksek derecede 
güvenirliliğe sahip olduğunu göstermektedir. 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Sonuçlarının 
Dağılımı 

Ölçekler 
 

Değişken Sayısı Güvenilirlik Değeri 
(Cronbach’s Alpha) 

Marka Farkındalığı 
Marka İmajı 

Algılanan Kalite 
Marka Güveni 

Marka Sadakati 
Satın alma 

Marka Tutumu 
Algılanan Risk 

6 
9 

8 
4 

5 
2 

3 
5 

.860 

.874 

.861 

.829 

.873 

.880 

.866 

.947 

4. Bulgular Ve Yorumlar 

4.1. Araştırmaya Katılan Turistlerin Demografik Verilerine İlişkin 
Bulgular 
Araştırmaya katılan turistlerin demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 

2’de verilmiştir. Araştırmaya katılanların, %52.8’i erkek , %30.7’si 35-44 yaş 
aralığında, % 29.5’i 25-34 yaş aralığında ve  %64.8’i evlidir.  Katılımcıların %39.4’ü 
lise mezunu olduğu, %34.7’sinin özel sektörde çalıştığı,  %48.5’inin 3000$ altında aylık 
geliri olduğu görülmektedir. Milliyet açısından bulgular incelendiğinde; katılımcıların 
%31.2’si Alman, %30.7’si Türk’dür. Ayrıca ankete katılanların tamamı tatil amaçlı 
konaklamaktadır. 
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Tablo 2. Araştırmaya Katılan Turistlerin Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

Demografik Değişkenler Frekans % Oranı 
 
Cinsiyet 

Bayan  188 47.2 
Erkek 210 52.8 

 
 
Yaş 

16-24 66 16.5 
25-34 117 29.5 
35-44 122 30.7 
45 ve üzeri 93 23.3 

 
Medeni Hal 

Evli  258 64.8 
Bekar 140 35.2 

 
 
Eğitim düzeyi 

İlk-orta eğitim 56 14.1 
Lise 157 39.4 
Lisans 122 30.7 
Lisansüstü 63 15.8 

 
 
Statü 

Emekli 60 15.1 
Devlet memuru 62 15.6 
Özel sektör 138 34.7 
Serbest meslek 64 16.3 
Diğer  74 18.7 

 
 
 
Milliyet 

Alman 124 31.2 
İngiliz 36 9.0 
Fransız 29 7.3 
Rus 53 13.3 
Türk 122 30.7 
Diğer 34 8.5 

 
 
 
Aylık Gelir 

3000 $ altında  193 48.5 
3001-4500 $ 80 20.2 
4501-6000 $ 75 18.8 
6001-7500 $ 26 6.5 
7500 $ üzerinde 24 6.0 

Konaklama Amacınız Tatil 398 100.0 

4.2. Katılımcıların Marka Kavramı Algısına Yönelik Bulgular 
Araştırmaya katılan turistlerin marka kavramı algısına yönelik bulgular frekans 

ve yüzde dağılımları tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Turistlerin Marka Kavramı Algısının Dağılımı 

Marka kavramları Evet Hayır 
f % f % 

Güven  237 59.8 161 40.2 
İsim  206 51.8 192 48.2 
Prestij 163 41.0 236 59.0 
Profesyonellik 162 40.8 236 59.2 
Ün 111 28.0 287 72.0 
Sembol 99 25.5 299 75.0 

           Not: Birden fazla seçenek işaretlendiği için toplam %100’ü aşmaktadır. 
Tablo 3’e göre araştırmaya katılan turistler markayı, %59.8 güven, %51.8 isim, 

%41 prestij, %40.8 profesyonellik olarak algılamaktadırlar. Katılımcılar açısından 
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marka kavramının en az ifade ettiği faktör ise  %28 ün’dür. Bu sonuçlar Selvi ve 
Temeloğlu’nun (2006) çalışmalarıyla örtüşmektedir. Markanın büyük bir oranda güven 
ve isim olarak algılandığı görülmektedir. Literatürde de markanın güven telkin ettiği, 
kalite güvencesi olduğu bilinmektedir (Tepeci, 1999: 224). Marka vaat edilen yararları 
sağlayacağına dair güvence simgesi olarak algılanmakta ve marka ismi güven 
vermektedir. Marka ismi önemli bir imaj belirleyicisidir. Aynı zamanda ürüne ilave bir 
değer sağlamakta ve marka yayılmasında da önemli olduğu literatürdeki çalışmalardan 
görülmektedir (Lan, 2007: 81; Yoo ve Donthu, 2001: 11). 

4. 3. Katılımcıların Konakladıkları İşletme ile İlgili İfadelere Katılma 
Derecesinin Dağılımına Yönelik Bulgular 
Araştırmaya katılan turistlerin, konakladıkları işletme ile ilgili ifadelere katılma 
derecesine yönelik bulgular, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma dağılımları 
tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4.Turistlerin Konakladıkları İşletme ile İlgili İfadelere Katılma Derecesinin 
Dağılımı 

İfadeler 
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 Marka farkındalığı ve çağrışımları ifadeleri % % % % % 4.14 0.61 
1. Bu otelin mimari yapısını bilirim. 38.4 38.2 11.8 11 0.5 4.03 0.99 
2. Bu otelin marka adının farkındayım. 38.4 45.7 13.5 2.3 - 4.20 0.75 
3. Bu oteli, diğer marka oteller arasından ayırt ederim.  36.4 47.5 13.8 2.0 0.3 4.17 0.75 
4. Bu otelin bazı özellikleri hemen aklıma gelir. 36.4 46.5 14.5 2.5 - 4.10 0.76 
5. Bu otelin sembolünü veya logosunu hemen hatırlarım. 36.7 43.5 15.8 3.8 0.3 4.12 0.82 
6. Bir otel işletmesine rezervasyon yaptırmayı düşündüğümde,  
aklıma ilk önce bu otelin adı gelir. 

35.0 47.5 15.3 2.0 0.3 4.15 0.76 

Marka imajı ifadeleri      4.13 0.50 
7. Bu otel rahattır. 38.2 48.2 10.8 2.3 0.5 4.21 0.76 
8. Bu otelde hizmet sunumu yüksek düzeydedir. 41.5 44.0 13.0 1.3 0.3 4.25 0.74 
9. Bu otelin çok iyi bir imajı vardır. 36.3 50.3 12.5 1.0  4.21 0.69 
10. Bu otel lüks bir oteldir. 31.0 48.0 17.3 3.0 0.5 4.05 0.80 
11. Bu otel üst sınıfa mensup kişiler için uygun bir oteldir. 33.0 43.8 18.5 3.5 1.0 4.03 0.86 
12. Bu otele geldiğimde kendimi özel hissederim 32.8 45.5 18.8 2.5 0.3 4.07 0.79 
13.Bu otelde sunulan hizmet, beklentilerimin üstündedir.  35.8 44.5 17.8 1.8  4.14 0.76 
14.Bu otelin, uzun bir geçmişi vardır. 33.8 46.5 16.8 2.5 - 4.11 0.77 
15.Bu otel çok bilinen bir markadır. 36.3 41.8 19.3 2.5 - 4.12 0.80 
Algılanan kalite ifadeleri      4.20 0.54 
16. Bu otel çalışanları, özel ve değerli bir müşteri olduğumu 
hissettirir. 

41.3 43.3 13.5 1.8 - 4.23 0.75 

17. Bu otel, modern bir donanıma sahiptir. 33.0 47.0 16.0 3.8 0.3 4.08 0.81 
18. Bu otel çalışanlarını temiz ve şıktır. 40 47 10.8 2.3  4.24 0.73 
19. Bu otelde alanında uzmanlaşmış kişiler çalışır. 36.8 47 13.8 2.3 0.3 4.17 0.76 
20. Bu otel, doğru zamanda, doğru hizmeti sunar. 39.3 46.0 12 2.5 3 4.21 0.76 
21. Bu otel çalışanları müşterilerin sorunlarını hızlı bir şekilde 
çözer. 

41.8 40.8 16.0 1.3  4.23 0.75 

22. Bu otel çalışanları müşterilerle etkili bir iletişim kurar. 40.8 43.0 14.3 1.8 0.3 4.22 0.77 
23. Bu otelin yiyecek ve içecekleri kalitelidir. 41.8 44.8 12 1.0 0.5 4.26 0.74 



 
 

S. B. Yıldız  5/3 (2013) 135-154 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 144

Tablo 4- devamı 
Marka güveni ifadeleri      4.19 0.60 
24. Bu otelin markası bana güven verir. 38.3 43.8 16 1.8 0.3 4.17 0.77 
25. Bu otel söz verdiği hizmet kalitesini sunar. 41.5 45.8 11.3 1.5  4.27 0.71 
26. Bu otel hizmet kalitesinde sürekli ve tutarlıdır. 36.8 47.5 13.3 2.3  4.18 0.74 
27. Bu otel markasının ifade ettiği her şey (fiyat, kalite, 
reklam, çeşitlilik vb.) birbiriyle uyum içindedir. 

32.8 
 

53 12 2.0 0.3 4.16 0.72 

Marka sadakati ifadeleri % % % % % 4.14 0.66 
28. Bu otelde konaklamış olmaktan memnunum.  40.0 44.8 13.5 1.5 0.3 4.22 0.75 
29. Diğer otel markalarıyla karşılaştırdığımda ilk tercihim bu 
oteldir. 

37.3 44 15.5 2.5 0.5 4.15 
 

0.80 

30. Kendimi bu otelin sadık bir müşterisi olarak görürüm. 36.8 41.5 18.5 
 

2.8 0.3 4.12 
 

0.82 

31. Bu oteli arkadaşlarıma da tavsiye ederim 38.3 45.5 13.5 2.0 0.5 4.19 0.78 
32. Bu oteli, diğer oteller promosyon yapsa dahi değiştirmem. 32.8 42.8 19.3 4.3 0.8 4.02 0.87 
Marka satın alma ifadeleri      4.08 0.77 
33. Bu otele tekrar gelmeye niyetliyim. 33.5 46.3 16.8 3.5  4.09 0.79 
34 .Gelecekte bu otele tekrar geleceğim. 35.8 39.3 

 
22.3 2.8  4.08 0.82 

Marka tutumu ifadeleri      4.02 0.72 
35. Bu oteli çekici bulurum. 30.5 46.5 19.3 3.5 0.3 4.03 

 
0.81 

36. Bu otelde konaklamaktan hoşlanırım. 30.5 
 

48.3 18.3 2.8 0.3 4.06 
 

0.78 

37. Bu otelde konaklamayı özlerim. 30.5 40.8 25.0 3.8  3.98 0.84 

Markanın algılanan risk ifadeleri 1 2 3 4 5 4.50  
38. Bu oteli tercih etmem para kaybıdır. 0.8 2 8.3 30.8 58 4.43 

 
0.78 

39. Bu oteli tercih etmem zaman kaybıdır.  0.5 2.5 5.8 29 62 4.49 0.76 

40. Bu otelde sunulan ürün ve hizmetler beklentilerimi 
karşılamaz. 

5 1.8 7 26.3 64.3 4.52 0.74 

41. Bu otelde konaklamak psikolojik olarak kendimi rahatsız 
hissetmeme neden olur. 

0.5 2.3 6 25.8 65.3 4.53 
 

0.75 

42. Bu oteli tercih ettiğimde,  çevremdeki kişiler hakkımda 
olumsuz düşünürler. 

5 
 

2.8 6.3 24 66.3 4.53 
 

0.77 

Tablo 4’te, araştırmaya katılan turistlerin, genel olarak konaklama işletmelerinin 
marka faktörü boyutlarını (marka farkındalığı ve çağrışımları, marka imajı, algılanan 
kalite, marka güveni, marka sadakati, satın alma, marka tutumu) yüksek düzeyde 
algıladıkları görülmektedir. Ortalaması en yüksek marka faktörü boyutları, konaklama 
işletmelerinin algılanan hizmet kalitesi ve güven boyutudur. Konaklama işletmesinin 
hizmet kalite düzeyinin yüksek olduğu, personelin müşterilerle olan ilişkilerinin 
oldukça iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Selvi ve Temeloğlu (2006) ile 
Çetin (2010) çalışmalarında en yüksek düzeyde çıkan marka değeri boyutunun 
markanın algılanan hizmet kalitesi olduğunu tespit etmişlerdir. Katılımcıların 
konaklama tesisinin marka güvenirliliğini ve sadakatini de yüksek olarak 
değerlendirdikleri görülmektedir. Benzer şekilde Uygur’un (2008) araştırmasında da 
marka güvenirliliği ve marka sadakati ifadelerinin ortalamalarının yüksek olduğu 
görülmüştür. Dikkate değer bir sonuç da turistlerin risk algılarının çok düşük olduğudur.   
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4. 4. Korelasyon Analizi ve Hipotezlere İlişkin Bulgular  
Araştırma modeli ifadeleri arasındaki ilişkileri değerlendirmek amacıyla (H1, 

H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15 hipotezleri) korelasyon 
analizi yapılmıştır. Korelasyon katsayısı, iki değişken arasındaki ilişkinin miktarını, 
yönünü bulup yorumlamak amacıyla kullanılır. Korelasyon katsayısının 1.00 olması, 
mükemmel pozitif bir ilişkiyi; -1.00 olması, mükemmel negatif bir ilişkiyi; 0.00 olması 
ilişkinin olmadığını göstermektedir. Korelasyon katsayısının, mutlak değer olarak, 0.70-
1.00 arasında olması, yüksek; 0.70- 0.30 arasında olması, orta; 0.30-0.00 arasında 
olması ise, düşük düzeyde bir ilişki olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2002: 31-
32). Tablo 5’te marka faktörleri korelasyon matrisi verilmiştir. 

Tablo 5. Marka Faktörleri Korelasyon Matrisi 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Farkınd. Pearson 

Correlation 1        

  Sig. (2-tailed) .        
2.İmaj Pearson 

Correlation .614(**) 1       

  Sig. (2-tailed) .000 .       
3.Alg. Kalite Pearson 

Correlation .483(**) .642(**) 1      

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .      
4 Güven Pearson 

Correlation .428(**) .539(**) .629(**) 1     

     Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .     
5.Sadakat Pearson 

Correlation .509(**) .594(**) .576(**) .630(**) 1    

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .    
6.Marka TutumuPearson 

Correlation .429(**) .514(**) .535(**) .517(**) .625(**) 1   

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .   
7.Alg. risk Pearson 

Correlation -.189(**) -.246(**) -.128(*) -.165(**) -.249(**) -.225(**) 1  

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .011 .001 .000 .000 .  
8.Satın Alma Pearson 

Correlation .502(**) .557(**) .538(**) .499(**) .698(**) .717(**) -.232(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 

(**) Korelasyon 0.01düzeyinde çift taraflı öneme sahiptir. 

(*)   Korelasyon 0.05düzeyinde çift taraflı öneme sahiptir. 

Korelasyon matrisinde, araştırma modelinde yer alan hipotezlerin test edilmesi 
sonucunda H1, H3, H5, H6, H8, H11, H12, H13, H14, H15 hipotezlerin kabul edildiği, H2, 
H4, H7, H9, H10 hipotezlerinin ise reddedildiği görülmüştür. Hipotezler arasında en 
yüksek korelasyonun algılanan marka tutumu ile satın alma tercihi arasında olduğu 
ortaya çıkmıştır. Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik algılanan marka 
tutumu ile satın alma tercihi arasında (r= .717, p< .01)  anlamlı, pozitif ve yüksek 
düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Benzer şekilde Huang vd. (2010) de 
çalışmalarında marka tutumunun satın alma niyetinde en etkili faktör olduğunu 
belirtmişlerdir. 

 İkinci yüksek korelasyona sahip hipotez marka sadakati ile satın alma tercihi 
arasındadır. Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik marka sadakati ile satın 
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alma tercihi arasında (r= .698, p< .01)  anlamlı, pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişki 
olduğu görülmüştür. Kim vd. (2008a),  Hsu ve Cai (2009) çalışmalarında da marka 
sadakatinin müşterinin tekrar ziyaret etme niyetini artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 
Üçüncü yüksek korelasyona sahip hipotez algılanan marka kalitesi ile marka imajı 
arasındadır. Turistler tarafından konaklama işletmesine yönelik algılanan marka kalitesi 
ile marka imajı arasında (r= .642, p< .01)  anlamlı, pozitif ve orta düzeyde bir ilişki 
olduğu görülmüştür. Benzer şekilde Çetin (2010) algılanan marka kalitesi ile marka 
imajı arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Bignea vd. (2001) 
çalışmalarında destinasyon imajının olumlu olarak algılandığında turistler tarafından 
algılanan kalitenin de daha yüksek algılandığı sonucuna ulaşmışlardır. 

4. 5. Regresyon Analizine İlişkin Bulgular ve Hipotez Sonuçları  
 Regresyon analizi bağımlı değişken ile bir veya daha çok bağımsız değişken 
arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla kullanılan bir analiz yöntemidir. Bağımlı 
değişken bir, bağımsız değişken iki ya da daha fazla olduğunda çoklu doğrusal 
regresyon analizi yapılmaktadır (Büyüköztürk, 2002: 87). Bu çalışmada ilk olarak çoklu 
doğrusal regresyon analizi yapılmış ve enter metod kullanılmıştır. Açıklanan varyans 
oranı % 63’tür. İkinci olarak aşamalı regresyon blok metod uygulanmıştır. Modele önce 
marka farkındalığı, marka imajı ve algılanan kalite girilmiş; ikinci olarak algılanan risk, 
marka güveni; üçüncü olarak marka tutumu ve sadakati, bağımlı değişken olarak da 
satın alma tercihi girilmiştir. Model (H16, H17, H18 hipotezleri) regresyon analizi ile test 
edilmiştir. Bu durumda model anlamlı bulunmuş sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur.  

Tablo 6. Satın Alma Değişkenine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B Standart Hata Β T p 
Farkındalık .272 .063 .218 4.340 .000 
İmaj .347 .080 .248 4.329 .000 
Algılanan kalite .386 .073 .273 5.294 .000 
R=.628                 R2 =.395              F=85.719               p=.000 
Farkındalık .245 .062 .196 3.966 .000 
İmaj .271 .081 .194 3.362 .001 
Algılanan kalite .283 .079 .200 3.572 .000 
Risk -.104 .044 -.094 -2.361 .019 
Güven   .215 .065 .169 3.300 .001 
R=.649                  R2 =.421              F=8.719                 p=.000 
Farkındalık .126 .050 .101 2.514 .012* 
İmaj .088 .066 .063 1.346 .179** 
Algılanan kalite .079 .065 .056 1.226 .221** 
Risk -.022 .035 -.020 -.609 .543** 
Güven -.061 .056 -.048 -1.089 .277** 
Tutum .446 .044 .419 10.109 .000* 
Sadakat .397 .055 .340 7.255 .000* 
R= ,797a              R2 =.635             F=114.132               p=.000           Sh=.47 

 a. Yordayıcılar: (Sabit), Risk, algilanan kalite, farkindalik, tutum, güven, sadakat, imaj                 

*p<.05; ** p> .05 

          Tamamı bir arada denkleme alındığında turistlerin satın alma tercihinde en fazla 
etkili olan faktörlerin sırasıyla marka tutumu (β= .419, p<.05), marka sadakati (β= .340, 
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p<.05) ve marka farkındalığı (β= .101, p<.05) olduğu görülmektedir. Tutumlar, 
davranışların temelini teşkil ettiğinden satın alma tercihinde çok önemlidir (Keller, 
1993: 4). Turistlerin beklentilerinin karşılanarak tatmin edilmesiyle oluşan marka 
sadakati ise turistlerde tekrarlı satın alma davranışına yol açmaktadır. Yoğun rekabet 
ortamında işletmelerin sadık müşteriler oluşturması çok önemlidir. Çünkü işletmeler 
için mevcut müşterileri mümkün olduğunca elde tutabilmek yeni müşteriler 
kazanmaktan daha karlıdır (Tepeci, 1999: 224; Yüksel, 2003: 31). Marka tutumunun ve 
sadakatinin oluşması için de öncelikle markanın farkında olunması hatta marka 
farkındalığının yüksek (ilk akla gelen marka)  olması gerekmektedir. 

Bu bulgulara göre “Marka farkındalığı, algılanan kalite ve marka imajı 
değişkenleri, turistlerin satın alma tercihini pozitif yönde etkiler.” H16 hipotezi kabul 
edilmiştir. Literatür incelendiğinde benzer şekilde Kim vd. (2008a) çalışmalarında 
marka farkındalığı/çağrışımı, algılanan kalite boyutlarının müşterinin tekrar ziyaret 
etme niyetini artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Oh (2000)  çalışmasında güçlü marka 
farkındalığının satın alma niyetini artırdığı sonucuna ulaşmıştır. Bignea vd. (2001) 
çalışmalarında algılanan kalite ve imajın turistlerin tekrar satın alma niyetlerini, 
tavsiyelerini pozitif olarak etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

 “Marka farkındalığı, algılanan kalite, marka imajı, algılanan risk ve marka 
güveni değişkenleri turistlerin satın alma tercihini pozitif yönde etkiler.” H17 ve “Marka 
farkındalığı, algılanan kalite, marka imajı, algılanan risk, marka güveni, tutumu ve 
sadakati değişkenleri turistlerin satın alma tercihini pozitif yönde etkiler.” H18 
hipotezleri algılanan risk boyutu dışında kabul edilmiştir. Algılanan risk boyutunun 
satın alma tercihini negatif yönde etkilediği tablo 4’te görülmektedir. Literatürdeki 
çalışmalar da  benzer şekilde (Akın vd., 2009; Chen ve He, 2003; Kanıbir ve Nart, 
2009; Kim, vd., 2008b; Lan, 2007; Shan, 2002; Shivraj ve Vikas, 2004; Zhang vd., 
2012) algılanan risk ve satın alma tercihi arasında negatif düzeyde bir ilişki olduğunu 
tespit etmişlerdir. 

5. Sonuç ve Öneriler 
Konaklama işletmelerinin markalaşmasının turistin satın alma tercihleri 

üzerindeki etkilerini belirlemek üzere, araştırma kapsamına alınan zincir konaklama 
işletmelerinde konaklayan turistlere yönelik gerçekleştirilen alan araştırmasının 
bulguları ışığında elde edilen araştırma sonuçlarına göre turistlerin markayı, büyük bir 
oranda, güven ve isim olarak algıladığı görülmüştür. Marka, vaat edilen yararları 
sağlayacağına dair güven vermekte,  marka ismi ürüne ilave bir değer sağlamaktadır.  

Turistlerin, konaklama işletmelerinin marka faktörü boyutlarını yüksek düzeyde 
algıladıkları görülmektedir. Ortalaması en yüksek marka faktörü boyutları, konaklama 
işletmelerinin algılanan hizmet kalitesi ve güven boyutudur. Algılanan hizmet 
kalitesinin yüksek olmasında hizmeti sunanlar olarak çalışanların payı büyüktür. 
Dikkate değer bir sonuç da turistlerin risk algılarının çok düşük olduğudur. Hipotezler 
arasında en yüksek korelasyonun algılanan marka tutumu ile satın alma tercihi (r= .717, 
p< .01) arasında olduğu, ikinci yüksek korelasyona sahip hipotezin marka sadakati ile 
satın alma tercihi (r= .698, p< .01) arasında olduğu görülmüştür.  

Yapılan regresyon analizi sunucunda marka farkındalığı, algılanan kalite, marka 
imajı, algılanan risk, marka güveni, marka tutumu ve marka sadakati değişkenlerinin 
turistlerin satın alma tercihini algılanan risk boyutu dışında pozitif yönde etkilediği 
görülmüştür. Algılanan risk boyutunun turistlerin satın alma tercihini negatif yönde 
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etkilediği ortaya çıkmıştır. Regresyon analizi sonucunda model anlamlı bulunmuştur. 
Hepsi bir arada denkleme alındığında turistlerin satın alma tercihlerinde en fazla etkili 
olan faktörlerin sırasıyla marka tutumu, marka sadakati ve marka farkındalığı olduğu 
ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak konaklama işletmelerinin markalaşması, marka 
farkındalığını artırmakta, algılanan kaliteyi yükseltmekte, olumlu bir imaj oluşturmakta, 
risk algılarını azaltarak, turistlere güven vermekte, markaya karşı olumlu bir tutum 
oluşturmakta,  marka sadakati meydana getirmekte ve turistlerin satın alma tercihini 
pozitif yönde etkilemektedir. 
               Elde edilen sonuçlar çerçevesinde öneriler aşağıda yer almaktadır: 

Birbirine benzer hizmetler üreten konaklama işletmelerinin özgün ürün ve 
hizmetler üreterek farklılaşması, markalaşması gerekmektedir. Markalaşmak isteyen 
konaklama işletmeleri, öncelikle kaliteli ürün ve hizmet üretmeli, tutarlı olmalı, 
tüketicilerde marka farkındalığı sağlamalı, olumlu marka imajı oluşturmalıdır. 
Konaklama işletmelerinin markalaşması satın alma öncesi dönemde turistlerin 
rahatsızlık duyduğu algılanan riski azaltacak, güven oluşturacak ve karar verme sürecini 
kolaylaştıracaktır. 

Marka adı kolaylıkla hatırlamayı, tanınmayı sağlamalı, tüketicide olumlu 
çağrışımlar oluşturabilmelidir. Slogan ve logo da aynı şekilde farklı, dikkat çekici, 
kolaylıkla anlaşılır ve akılda kalıcı olmalıdır. Konaklama işletmeleri tarafından 
tüketicilerin markayı nasıl algıladıkları, tüketici zihninde nasıl konumlandırıldığının 
bilinmesi gereklidir.  

Konaklama işletmeleri hedefledikleri turistlerin davranışlarını, bu davranışları 
etkileyen faktörleri iyi analiz etmeli, onlara uygun marka stratejileri geliştirmelidir. 
Konaklama işletmeleri tüketici odaklı olmalı, markalar tüketicilerin duygulara hitap 
edebilmeli tüketiciyle duygusal bir bağ kurabilmelidir. Konaklama işletmeleri turistlerin 
beklentilerini karşılayarak, tatmin ederek marka sadakati oluşturmalı, elde ettikleri sadık 
müşterileri sayesinde hem fiyat artışlarından etkilenmeyen bir tüketici grubu 
oluşturulmuş hem de memnun olan müşterilerin ağızdan ağıza iletişimiyle pazarlama 
maliyetleri düşürülmüş olmaktadır. 

Bu araştırmanın bazı sınırlamaları ve kısıtlamaları bulunmaktadır. Bu alandaki 
araştırmaların önemi ve eksikliği göz önünde bulundurularak, bu alanda gelecekte 
yapılacak çalışmalar için bazı önerilerde bulunulabilir. Evren değiştirilerek farklı 
bölgelerde destinasyonlar da araştırma yapılabiliceği gibi seyahat acentaları ve tur 
operatörleri üzerinde de markalaşmanın etkileri incenebilir. Ayrıca ulusal ve uluslararası 
zincir konaklama işletmelerinde uygulanarak karşılaştırma yapılabilir. Diğer bir öneri, 
yerli ve yabancı turistlerin satın alma tercihlerindeki kültürel farklılıkların etkisi dikkate 
alınarak farklılıklar ve benzerlikler ortaya konulabilir. 
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Extensive Summary 
 

One of the main conditions of being steady in the service industry and providing 
a competitive advantage is branding. Branding is of vital significance for 
accommodation enterprises in the service industry. Branding is the process in which the 
company promotes its product or service to the consumer as a brand or the dependence 
of current brand on the target mass is increased (Branding guide, 2007, p. 8) 

As there are so many service-producing businesses at a similar level in the 
tourism industry, it makes the choice difficult. In this case, consumers prefer the 
branded products and services of the accommodation enterprises they trust in, which 
reduces the risks and make their life easier. 

 Business that want to achieve the success in the long term need to be aware of 
how to ensure brand loyalty and establish an emotional bond between the brand and the 
consumer, create a consumer group who doesn’t care about the price increases. They 
also need to know how brands are perceived by consumers to create sympathy for the 
brand and be aware of the effect of the brand on purchasing preferences. In this context, 
considering the increasing significance of branding today, accommodation enterprises in 
service industry are expected to give necessary importance to branding.  

The aim of this study is to determine the effect of branding on the purchasing 
preferences of tourists at accommodation enterprises. For this purpose, literature was 
examined and research models and hypothesis were developed. Tourists staying at chain 
accommodation enterprises in Antalya make up the study population. As access to the 
whole population exceeds the current opportunities in terms of time and cost, the 
sample is made up of volunteer tourists staying at chain accommodation enterprises 
(Asteria, Gloria, Majesty, Rixos, Robinson chain hotels) to fill in the questionnaire.  

 In this study, a questionnaire was applied to a total of 500 tourists. 398 valid 
questionnaires were evaluated. SPSS 13.0 statistical programme was used in data 
analysis.  The data control variables were evaluated by frequency and percentage, 
arithmetic mean, standard deviation. To measure the relations between the variables, 
correlation and regression analysis were used.  
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According to the findings of field research carried out for tourists staying at 
chain accommodation enterprises included in the scope of research, it was seen that 
tourists, in large part, perceived the brand as a trust and a name. Brand gives confidence 
to provide the promised benefits and brand name supplies an added value to the product. 

It is seen that tourists perceive the brand factor dimensions of accommodation 
enterprises in high level. The highest average size of brand factor dimensions is the one 
of perceived quality and trust of accommodation enterprises. In the fact that the 
perceived service quality is high, the share of employees, as service providers, is larger. 
The remarkable result is that the risk perceptions of tourist are very low. Of the 
hypothesis, it is seen that the first hypothesis with highest correlation is between the 
perceived brand attitude and purchasing preference (r= .717, p< .01), and the second 
hypothesis with a high correlation is between brand loyalty and purchasing 
preference(r= .698, p< .01). The third hypothesis with a high correlation is between 
brand quality and brand image. 

As a result of regression analysis, it was seen that the variables of brand 
awareness, the perceived quality, brand image, the perceived risk, brand trust, brand 
attitude and brand loyalty except the dimension perceived risk affect the tourists’ 
purchasing preferences positively. It was revealed that the dimension of the perceived 
risk affects the tourists’ purchasing preferences negatively. As a result of regression 
analysis, the model was found to be significant. When all in one equation is given, it 
was revealed that the most effective factors in tourists’ purchasing preferences are 
respectively brand attitude (β= .419, p<.05), brand loyalty (β= .340, p<.05) and brand 
awareness (β= .101, p<.05). As attitudes make up the base of behaviours, they are very 
important in purchasing preferences (Keller, 1993, p. 4). Brand loyalty which is the 
result of meeting the expectations of tourists contributes to repeat purchasing behaviour. 
In intense competitive environment, it is very important that businesses create loyal 
customers because, for enterprises, to retain the existing customers as much as possible 
is much more profitable than winning new customers. (Tepeci, 1999, p. 224; Yüksel, 
2003, p. 31) For the formation of brand attitude and loyalty, primarily brand awareness 
should be, and even brand awareness (the first brand that comes to mind) should be 
higher. 

As a conclusion, branding of accommodation enterprises increases brand 
awareness, raises the perceived quality, creates a positive image, reduce the perceptions 
of risk, gives confidence to tourists, create a positive attitude to the brand, give rise to 
brand loyalty and influences the purchasing preferences of tourists positively. 
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Özet 
Bu çalışmanın temel amacı, Safranbolu’da faaliyet gösteren konaklama işletmeleri 

yönetici ve çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerine bakış açıları, sosyal 
sorumluluk faaliyetlerini ne derecede yerine getirdikleri, yerine getirilen sosyal 
sorumluluk faaliyetlerinin işletmelere ne tür katkılar sağladığı ile ilgili algılarını 
belirlemektir. Bu çerçevede Türkiye turizm sektörüne yönelik sosyal sorumluluk 
konusunu bir bütün olarak ele alan çalışmaların yetersiz olması araştırmanın 
yapılmasındaki en önemli etken olmuştur. Bu kapsamda, personelin sosyal sorumluluk 
algılarını belirlemek amacıyla Safranbolu’da faaliyet gösteren konaklama tesislerinde 
çalışan 152 işgören ve yönetici üzerinde anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada; Safranbolu’da faaliyet gösteren 
konaklama işletmelerinin sosyal sorumlulukları konusunda duyarlı oldukları ve 
faaliyetlerinde sosyal sorumluluk ilkesi ile hareket ettikleri saptanmıştır. Bunun yanı 
sıra cevaplayıcıların müşterilere, topluma ve çevreye karşı sosyal sorumluluklar 
konusunda daha hassas davrandıkları ancak tedarikçilere karşı sorumluklar konusunda 
en az sosyal sorumluluk ilkesiyle hareket ettikleri bulgusuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Konaklama İşletmeleri, Safranbolu 

Abstract 
The main aim of this study is to determine the views of employees and managers 

working at the hospitality industry in Safranbolu towards the social responsibility of 
tourism enterprises, social responsibility activities carried out by the hotel enterprises, 
and their views on the advantages and contributions of social responsibility projects to 
the hotel business. This study will make contributions to the related literature on social 
responsibility at the hospitality industry by means of identifying the social responsibility 
activities of hotel enterprises, of which there is relatively limited number of 
studies.Within this context, a structured survey was conducted with 152 respondents 
including employees, managers and owners of the hotel enterprises through face to face 

                                                
* Bu çalışma “Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumlulukları: Safranbolu Örneği” başlıklı tezden üretilmiştir. 
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interviews in order to determine the perceptions of employees towards social 
responsibility. SPSS 15 for Windows was used to analyze the data. The research has 
found that the employees working at hospitality industry in Safranbolu are sensitive to 
the social responsibilities and they act socially responsible in their activities. 
Additionally the results show that the respondents behave socially responsible towards 
guests, society and natural environment, but that they are less responsible towards the 
suppliers.  
Key Words: Social Responsibility, Hospitality Industry, Safranbolu 

Giriş 
İşletmeler türlerine, kuruluş nedenlerine, faaliyette bulundukları ekonomik 

sistemin şartlarına, yönetimin algı ve uygulayış biçimine ve benzer etkenlere bağlı 
olarak farklı amaçlar gütmektedir. Bu amaçlar çok değişik niteliklere sahip olmakla 
beraber temel olanları kâr elde etmek, varlığını sürdürmek ve topluma hizmet 
götürmektir. Bununla birlikte teknolojik gelişmeler, artan rekabet, küreselleşme, 
değişen tüketici ihtiyaç ve talepleri günümüz ticaretinin geleneksel doğasını değiştirmiş, 
geleneksel ticaret anlayışında egemen olan kâr elde etme ve işletmenin devamlılığını 
sağlama anlayışı değişime uğramıştır. Günümüzde işletmeler kâr elde etmenin ve 
büyümenin yanı sıra küreselleşen dünyaya adapte olmak ve değişen toplumsal 
beklentilere cevap verebilmek için toplumsal alanda da bir takım yükümlülük ve 
sorumluluklarını yerine getirmek zorunda kalmışlardır. 

Turizm endüstrisinin en önemli unsurlarından biri olan konaklama işletmeleri de 
diğer işletmeler gibi varlıklarını sürdürebilmek, değişime ayak uydurabilmek ve rekabet 
edebilmek için doğal olarak kâr elde etmeyi amaçlarlar. Ancak topluma hizmet amacını 
gözetmeksizin, sadece kâr hedefleyen işletmelerin başarı şansı düşüktür. Bu çerçevede 
günümüzün değişen iş koşullarında konaklama işletmelerinin elde ettikleri maddi 
kazanç tek başına bir değer taşımamakta, elde ettikleri maddi değerleri topluma yararlı 
olacak faaliyetlerde kullanmayan konaklama işletmelerinin uzun dönemde yaşama 
şansları azalmaktadır. Bu durum konaklama işletmelerinin geleneksel amaçların da 
ötesinde dünyadaki değişimler doğrultusunda daha bütünleyici amaç ve sorumluluklar 
edinmelerini (Akyar, 2008, s.6) zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla ekonomik, sosyal ve 
teknolojik sistem içinde hızlı gelişim ve değişime tanık olan konaklama işletmelerinin 
kuruluş ve gelişme amaçları da başka boyutlar kazanarak kendi içinde evrim 
geçirmektedir. Bu bağlamda toplumun birer üyesi olan günümüz konaklama işletmeleri 
değişen turist/müşteri taleplerine paralel olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerini 
arttırmış, toplumu ilgilendiren çevresel, sosyal, ekonomik vb. faaliyetlerde kendilerini 
daha fazla göstermeye başlamışlardır. 

Bu çalışmanın temel amacı, konaklama işletmeleri çalışanlarının sosyal 
sorumluluk faaliyetlerine bakış açılarının belirlenmesidir. Bu amaçla UNESCO Dünya 
Miras Listesinde yer alan ve yılda ortalama 500 bin turistin ziyaret ettiği Safranbolu 
ilçesinde faaliyet gösteren konaklama işletmeleri uygulama alanı olarak seçilmiş ve 
uygulanan anket çalışmasıyla işgörenlerin sosyal sorumluluk algıları ölçülmeye 
çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde sosyal sorumluluk kavramına, otel 
işletmelerinin sosyal sorumluluk alanlarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın 
ikinci kısmında ise çalışma alanı olan Safranbolu’nun turistik gelişimi incelenmiş, 
sonrasında ise konaklama işletmelerinin sermayedarlarına, müşterilerine, iş görenlerine, 
devlete, rakiplerine, doğal çevre ve kültürel varlıkların korunmasına ve topluma karşı 
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sosyal sorumluluklarını ne ölçüde gerçekleştirdiğine yönelik olarak yapılan ampirik 
çalışmanın sonuçlarına yer verilmiştir.  

Literatür  
Sosyal sorumluluk hareketinin önem kazanmaya başlaması 20. yüzyılın başlarına 

kadar uzanmaktadır. Bu yıllarda işletmelerin toplum ve çalışanlar üzerindeki olumsuz 
etkileri dikkati çekmiş, bu etkileri önlemek ve ortadan kaldırmak için çareler aranmaya 
başlanmıştır. 1953 yılında R. Bowen’in yazdığı “İşadamının Sosyal Sorumluluğu” adlı 
kitapla akademik çevrelerde tartışmaların ivme kazanmasına neden olan (Tausif, 2012, 
s.37) sosyal sorumluluk kavramı; işadamının politikalarında, kararlarında ve 
faaliyetlerinde toplumun amaç ve değerlerine uygun davranması olarak tanımlanmıştır 
(Bowen 1953, s.6). Sosyal sorumluluk, iş veya görevlerin işgörenlere, topluma, çevreye 
saygılı, yasal gerekliliklere uygun ve ahlaki değerlere bağlı olarak yerine 
getirilmesidir(Karna vd., 2001, s.849). Lewit, 1958 yılında Harward Business 
Review’da yayınlanan “Sosyal Sorumluluğun Tehlikeleri” isimli makalesinde 
işletmelerin maddi kazanç sağlama arayışının ötesindeki tek sosyal sorumluluğunun iş 
yaşamındaki temel etik kurallara uymak olduğunu belirtmiştir (McWilliams vd, 2006, 
s.3). 

Toplumun refahını arttırmaya yönelik bir kavram olan sosyal sorumluluk; 
işletmenin ahlaki değerleri (Nalbant, 2005, s.194), çevresindeki kişi ve kurumların 
beklentilerini ve yasaları dikkate alarak, faaliyetlerinin toplumdaki etkisini ciddi bir 
şekilde değerlendirerek, ortaya çıkan sonuçlardan kendisini sorumlu hissederek 
(Özgener 2009, s.162), işletmeleri faaliyetlerini sürdürmeye zorlayan sorumluluk 
duygusudur. Sosyal sorumluluk; ekonomik ve yasal şartlara, iş ahlakına, işletme 
içindeki ve dışındaki bireylerin beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi ve politikası 
izlemek ve bunun insanları mutlu etmesi şeklinde tanımlanabilir (Özdemir ve Yaman, 
2008, s.85). Sosyal sorumluluk tanımlamalarından da anlaşıldığı üzere değer 
yoğunluklu bir konaklama işletme yönetiminde işletmeyi topluma yararlı kılabilmek 
için konaklama işletmelerinin sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve üstlendikleri bu 
sorumlulukları yerine getirebilmek için de kurumsal bir yapı oluşturmaları zorunluluk 
haline gelmiştir (Tığlı vd., 2007, s.2). 

Sosyal sorumluluk kavramına önem veren konaklama işletmeleri, işletmenin 
topluma karşı olan yararlı etkilerini arttırmaya, olumsuz etkilerini ise azaltmaya 
çalışırlar. Bu çerçevede, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (The World 
Business Council for Sustainable Development)’nde belirtildiği üzere sosyal 
sorumluluk; konaklama işletmelerinin topluma karşı dürüst davranmaları, paydaşlar ile 
ilişkilerini düzenlerken sorumlu bir tutum içinde olmaları, işgörenlerinin, ailelerinin ve 
toplumun hayat kalitesini yükseltirken ekonomik büyümeye katkıda bulunmaları gibi 
çok sayıda sosyal konular üzerine eğilmelerini gerektirir (Moir, 2001, s.18). Konaklama 
işletmeleri bir taraftan tüketicilerin/toplumun gereksinim duyduğu ürün ve hizmetleri 
işletmenin devamlılığını sağlayacak bir fiyattan üretip sunmak, diğer taraftan da 
işgörenlerinin, tedarikçilerinin, ortaklarının ve diğer tüm toplumsal kesimlerin 
beklentilerini dengeli bir şekilde karşılamak zorundadırlar (Aydemir ve Ateş, 2011, 
s.171). Bu temelde hareket eden konaklama işletmelerinin toplumda yarattıkları 
mutluluk, onların daha mutlu insan kaynaklarına, müşterilere ve hissedarlara sahip 
olmaları sonucunu getirmektedir (Tığlı vd., 2007, s.2). 
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Konaklama işletmelerinin sosyal sorumluluk alanları işletme içi ve işletme dışı 
olarak ayrılabileceği gibi teknolojik, doğal, politik, ekonomik, sosyal, kültürel, 
psikolojik, yasal başlıklarda da ele alınabilir. Konaklama işletmelerinin sosyal 
sorumluluğu zaman içinde toplum tarafından işletmelere yüklenen ekonomik, yasal, 
ahlaki ve isteğe bağlı görevleri kapsar (Rigby vd., 2011, s.117). Bu sorumlulukları 
aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür (Akyar, 2008): 

 Hissedarlara karşı sorumluluklar  
 Müşterilere karşı sorumluluklar 
 İşgörenlere karşı sorumluluklar 
 Devlete karşı sorumluluklar 
 Rakiplere karşı sorumluluklar 
 Tedarikçilere karşı sorumluluklar 
 Doğal çevreye karşı sorumluluklar 
 Topluma/halka karşı sorumlulukları 

Yukarıda sayılan alanların yanı sıra değişen zamanla birlikte konaklama 
işletmelerinin sosyal sorumluluk alanlarına yeni paydaşların eklendiği de görülmektedir. 
Bu paydaşlar arasında medya, sivil toplum kuruluşları, müşteri sözcüleri, çevreci 
aktivistler, finans kurumları ve bankalar da sayılabilir (Aktan ve Börü, 2007, s.18).  

Bu araştırmada sosyal sorumluluk alanları; hissedarlara, müşterilere, işgörenlere, 
devlete, rakiplere-tedarikçilere, çevreye ve topluma karşı sosyal sorumluklar olmak 
üzere yedi boyutta incelenmiştir. Konaklama işletmelerinde, hissedarlara karşı olan 
yükümlülükleri sosyal sorumluluğun başlıca konularından biridir. Çünkü hissedarlar, 
konaklama işletmelerinin hizmet üretebilmesi için kaynaklarını para ya da kredi 
biçiminde ortaya koyan işletme sahibi veya pay sahipleridir. Hissedarların, işletmeden 
temel beklentileri gelir elde etmektir. Bunun yanı sıra konaklama işletmelerinin, 
hesapların doğru tutulması, kâr ve zararın doğru ve gerçekçi olarak hesaplanması 
(Torlak, 2001, s.31-32),hissedarların önerilerinin ve sorunlarının dikkate alınması, yasal 
kısıtlamalar dışında gerekli bilgilerin verilmesi ve varlıklarının korunarak değerlerinin 
arttırılması gibi sorumlulukları da bulunmaktadır (Üstünay, 2008, s.54). 

Konaklama işletmelerinin müşteriler olmadan yaşamını sürdürmesi mümkün 
değildir. Dolayısıyla konaklama işletmelerinin temel amacı müşterilerin ihtiyaç ve 
isteklerini karşılamaktır. Bu kapsamda işletmelerin müşteri beklenti, ihtiyaç ve 
isteklerine uygun kalitede, hijyenik ve sağlığa uygun, güvenilir, makul fiyattan ürünler 
üretmelidirler. Konaklama işletmelerinin müşteri memnuniyeti yaratmak ve sosyal 
sorumluluk ilkesi çerçevesinde hareket etmek için sadece ürün ve hizmet üretiminde 
değil aynı zamanda ürünün sunumu, tanıtımı ve pazarlanması konularında da ilkeli 
davranmaları gerekmektedir. Bu bağlamda ürün sunumunda da hijyen kurallarına 
uymak, müşteriyi aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapmamak, reklam, pazarlama ve 
tanıtımlarında dürüst davranmak, müşterinin/misafirin güvenini kötüye kullanmamak 
v.b. hususlarda da sosyal sorumluluk ilkelerine uygun hareket etmelidir. Bu tür bir 
davranış, turist sayısı bakımından dünyanın ilk 6 turizm destinasyonu arasında bulunan 
ve turizmden önemli gelir elde eden Türkiye için hem iş etiğine uygunluk açısından 
hem de sosyal açıdan yadsınamayacak derecede önemlidir. 

Günümüz müşterileri, dünyada yaşanan olaylara karşı bireysel ya da demokratik 
kitle örgütleri aracılığıyla tepki verdikleri gibi hizmet aldıkları konaklama işletmelerinin 
de aynı tepkiyi verdiğini görmek istemektedirler. Örneğin günümüz çevreye duyarlı 
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turisti çevreyi kirleten ya da çevre korumacılığına gerekli özeni göstermeyen otellerde 
konaklamak istememektedir. Müşterilerde yaşanan bu değişim konaklama 
işletmelerinin konuya bakış açılarını da değiştirmiştir (Ateşoğlu ve Türker, 2010, 
s.208). Bu açıdan konaklama işletmecileri yöneticileri, toplumsal eğilimlerden büyük 
ölçüde etkilenerek kararlarını insani, sosyal, politik, yasal ve ahlaki boyutlarını 
düşünmeden alamaz hale gelmiş, konaklama işletmelerine birtakım olanaklar sağlayan 
ve birtakım kısıtlamaları da beraberinde getiren çevresel faktörleri de dikkate almak 
zorunda kalmışlardır (Devecioğlu, 2008, s.1). 

Konaklama işletmelerinin sorumluluk alanları içerisinde en hassas alanlardan biri 
de işgörenlere karşı taşıdığı sorumluluklardır. Konaklama işletmeleri, amaçlarına 
işgörenleri sayesinde ulaşırlar. Zira ürünün temel üreticisi ve sunucusu işgörenlerdir. 
Dolayısıyla müşteri memnuniyetinin önemli bir kısmı işgörenlerin davranış ve 
tutumlarına bağlıdır. İşgörenlerle ilgili sektördeki en önemli ihlaller uzun çalışma 
saatleri, ücretin düşük olması, barınma ve yiyecek imkânlarının kötü olması, ayrımcılık, 
kadın işgörenlere karşı cinsel taciz v.b. gibi faktörlerdir. Bu çerçevede konaklama 
işletmelerinin temel sorumlulukları bu koşulların düzeltilmesi ve ortadan kaldırılmasıdır 
(Bakırtaş, 2005, s.44-46).  

Küreselleşmenin bir sonucu olarak turizm sektöründe rekabet üstünlüğü 
sağlamada insan faktörü, konaklama işletmelerinin sahip olduğu en temel faktör olarak 
kabul edilmiş olup çağdaş yönetim anlayışlarında konaklama işletmelerinde işgörenlerin 
gereksinimlerinin karşılanması, temel yönetsel sorumluluklardan birisi olarak yerini 
almıştır (Pelit ve Güçer, 2007, s.35). Günümüzde işgörenler, sadece ekonomik 
değerlerle tatmin olmamakta, manevi tatmin, kendini geliştirme açısından da çalışma 
hayatını değerlendirmektedirler. Dolayısıyla işgörenler beklentileri ve amaçları 
doğrultusunda tatmin edilmedikçe onlardan verimli bir çalışma ve moral beklemek 
olanaksız hale gelmiştir. Ayrıca sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu tür sosyal 
sorumlulukların önemli bir kısmı konaklama işletmelerinin karşısına ayrıca yasal 
zorunluluk olarak da çıkmaktadır (Şimşek, 1999, s.73). 

Konaklama işletmeleri kararlarında etkili olan bir diğer sorumluluk alanı 
hükümetler ya da devlettir. Konaklama işletmeleri, bir taraftan hizmet üretme 
faaliyetinde bulunup kâr elde ederlerken diğer taraftan da devlete karşı sosyal 
sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Konaklama işletmelerinin vergilerini 
zamanında ödemeleri, işgörenlerine fazla mesai ücreti ödemeleri, vergi kaçırmamaları, 
işgörenlerin haklarını ihlal etmemeleri, sigortasız işgören çalıştırmamaları, gibi 
sorumlulukları, devlete yönelik sosyal sorumlulukların başında gelmektedir (Dinç, 
2004, s.66). 

Devlet, konaklama işletmelerinin hizmetlerini koşullara uyarak gerçekleştirmesi 
gerektiğini genel çizgilerle ortaya koyar. Konaklama işletmeleri bu koşulların gereğini 
yerine getirmekle yükümlüdürler. Devlet, konaklama işletmelerinden istihdama katkıda 
bulunmalarını, ekonomi politikalarına uymalarını ve elde edilen gelirin bir bölümünü 
vergi olarak düzenli aralıklarla ödemelerini ister. Öte yandan konaklama işletmeleri de 
devletten iyi ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamasını ve teşvik edilmeyi beklerler 
(Dalyan, 2007, s. 57; Pehlivan, 2004, s.27). 

Konaklama işletmelerinin rakipleriyle olan ilişkilerinde turizm endüstri rekabet 
koşullarının etkisi oldukça fazladır. Bu noktada özellikle aynı turizm pazarında 
bulunduğu rakiplerini zayıflatmak amacıyla hareket eden konaklama işletmeleri, 
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rakiplerine ciddi zararlar verebilmektedir (Çelik, 2004, s.12). Asılsız dedikodu ve kötü 
reklamlarla rakiplerini ortadan kaldırmaya çalışmak veya rekabeti sorumsuzca bir güç 
olarak kullanmak sadece rakibe değil ayrıca Türk turizmine de zarar vermektedir. Bu 
tarz sorumsuzluklar, sosyal ve ekonomik problemlerin doğmasının yanı sıra 
(Karaismailoglu, 2006, s.60) müşteri gözünde de ülke imajının sarsılmasına neden 
olmaktadır. Bu noktada konaklama işletmeleri, rakipleri ile dengeli bir ilişki kurmalı ve 
bu konuda hassas davranmalıdırlar.  

Konaklama işletmelerinin bir diğer sorumluluk alanı işletmeye hammadde, mal ve 
hizmet sağlayan tedarikçiler ile olan ilişkisidir. İşletmedeki ürün ve hizmetlerin 
üretilmesi için önemli girdi sağlayan tedarikçi firmalara karşı konaklama işletmeleri 
gerekli sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. Bu sorumluluklar alınan 
hammadde, mal ve ürünlerin ücretini zamanında ödemek, tedarikçilere dürüst 
davranmak, haksız rekabetten kaçınmak, tedarikçiler üzerinde rakipleri karşısında 
haksız rekabete neden olabilecek güç ve baskı kullanmamak, kalite artışı bakımından 
gereken destekleri sağlamak, tedarikçilerin çevresel sorumluluklarını hatırlatmak ve 
uyarmak(Torlak, 2003, s.49) gibi sorumluluklardır. 

Turizm sektörü, özellikle II. Dünya Savaşından sonra birçok ülke için önemli bir 
gelir kaynağı olmuştur. Ancak hızla artan turist sayısı, turizm faaliyetlerinin ağırlıklı 
olarak doğal çevre üzerinde gerçekleştiriliyor olması, doğal ve kültürel kaynakların 
kaçınılmaz bir biçimde tahrip olmasına neden olmuştur. 1980’lerden itibaren başta 
Amerika ve Batı Avrupa olmak üzere turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki 
olumsuz etkileri ve bu etkilerin turizmin kendi geleceğini tehlikeye attığının anlaşılması 
sonucu tüm dünyada çevreye duyarlı turist kitlesi ortaya çıkmıştır (Marangoz, 2007, 
s.279). 

Turizm ile kültürel ve doğal çevre simbiotik bir ilişki içerisindedirler. Kültürel ve 
doğal çevre, bir taraftan turizmin en önemli yaratıcı kaynakları iken diğer yandan 
turizmin en önemli olumsuz etkileri de bu alanlar üzerinde olmaktadır. Bu ilişkinin 
ortak yaşamsal nitelikte olduğu ve turizmin var olması için doğal ve kültürel çevrenin 
yaşaması gerektiği ortadadır (Kaya vd., 2011, s.256). Turizm, bir yandan turizm 
kaynaklarını yoğun bir biçimde kullanırken, diğer yandan da bu kaynakları korumak 
zorunda olan bir sektördür. Bu çerçevede konaklama işletmeleri de doğal kaynakları ve 
kültürel varlıkları kullanırken, onların korunması ve rasyonel kullanımı konusunda 
gerekli özeni göstermelidirler. Doğal dengeyi tahrip etmeyecek şekilde faaliyetlerini 
sürdürmeli ve çevre kirliliği gibi ortaya çıkabilecek sorunlara karşı önceden tedbir 
almalıdırlar. Böyle bir düşünce tarzı, konaklama işletmelerini ekonomik kuruluş olma 
anlayışından uzaklaştırıp sosyal bir kuruluş hüviyetine sokacaktır (Ataç, 1982, s.105). 

Konaklama işletmeleri, toplumdan veya yerli halktan ayrı düşünülebilecek 
kurumlar değildirler. Zira turizmden yerli halkın yararlanamaması, turizmin gelişiminde 
yerli halkın yetersizliği göstermesi, turizmin yararlarının düzensiz dağılımına yol 
açmaktadır (Özdemir ve Kervankıran, 2011, s.5). Ayrıca turizm endüstrisinin yarattığı 
olumsuz etkiler; kültürel yozlaşma, turistlerle yerli halk arasında çatışma gibi sosyo-
kültürel etkiler, çöp, trafik, kalabalık, betonlaşma, doğal kaynakların tahrip olması gibi 
çevresel sorunlar, turizmin yarattığı enflasyonist etkiler, ekonomik sızıntı v.b. ekonomik 
sorunlar yerli halkın turizmi olumsuz algılamasına neden olmaktadır. Yerli halk turizmi 
ne kadar olumsuz algılarsa turizme karşı tutumları da o derecede olumsuz olmaktadır. 
Bu nedenle konaklama işletmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetler ile toplumu oluşturan 
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bireylerin istek ve gereksinmelerini karşılamak, bunu yaparken de toplumsal normlara, 
değerlere ve inançlara saygılı olmak ve onları dikkate alarak faaliyette bulunmak, 
toplumun ekonomik ve sosyal refahına, yaşam kalitesine katkıda bulunmak(Şimşek, 
1998, s.53) zorundadırlar. 

Küreselleşen dünya ekonomisinde hizmet sektörünün önemi artarken turizm 
sektörü de bu gelişmeden etkilenmektedir (Coşar, 2008, s.47). Dolayısıyla hizmet 
unsurunun ön plana çıktığı ve çok farklı kültürlerden insanların çalışan ya da müşteri 
olarak bir arada bulunduğu, uluslararası normlara göre hareket etme tarzını belirlemek 
zorunda olan konaklama işletmelerinde sosyal sorumluluğun önemi daha da 
artmaktadır. 

Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik farklı 
ülkelerde yaşanan bu değişim Türkiye turizm endüstrisini de benzer şekilde etkilemiştir. 
Sosyal sorumluluk konusu ile ilgili olarak turizm işletmelerinin en sık eleştirildiği konu 
doğal kaynakların sorumsuzca kullanılması sonucu turizmin yarattığı çevresel kirliliktir. 
Özellikle az gelişmiş ülkelerde ekonomik kaygılar ön planda tutulduğu için turizmin 
yaratıcı kaynağı olan doğal ve kültürel değerler önemli ölçüde tahrip edilmektedir. Bu 
bağlamda kaynakların sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde tüm toplumun yararına hatta 
gelecek kuşakların yararına olacak şekilde kullanılması zorunludur. Toplumun yararına, 
değişen değer ve beklentilerine cevap veremeyen veya bunları önemsemeyen 
konaklama işletmeleri, toplumsal bir eleştiriyle karşı karşıya kaldığı gibi aynı zamanda 
güven kaybına da uğrayabilir. Bu nedenle sosyal sorumluluk açısından karar verici 
mekanizmaların, kendi çıkarlarını olduğu kadar toplumun genel çıkarlarını da 
geliştirecek ve koruyacak eylemleri yerine getirmesi olağanüstü önem arz etmektedir 
(Yüksel vd., 2005, s.298).Günümüz yöneticilerinin, hem çevrede meydana gelen 
değişiklikleri takip edebilmeleri hem de yoğun rekabet ortamında güçlü olabilmeleri ve 
varlıklarını sürdürebilmeleri için (Eşmen, 2005, s.21) işletmenin hedeflerini ve 
stratejilerini, etkileşim halinde oldukları sosyo-ekonomik yapı, kültürel yapı, devlet, 
sendikalar, işgörenler, hissedarlar, toplum, doğal çevre vb. değerleri koruyacak şekilde 
belirlemeleri ve aynı zamanda uyumlu bir hale getirmeleri gerekmektedir (Akatay, 
2008, s.105). 

Çalışma alanı 
Araştırmaya konu olan Safranbolu, Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz 

bölümünde yer alır. Türkiye’nin sanayi kenti olan Karabük’ün önemli bir ilçesidir. 
1,013km²’lik yüzölçüme sahip olan Safranbolu, il merkezine 10 km, Ankara’ya 223 km, 
İstanbul’a 410 km uzaklıktadır. Yerleşik nüfusu 2011 Nüfus sayımına göre 53,000 
kişidir (safranbolu.gov.tr, 2013). Safranbolu; tarihi, coğrafi ve kültürel varlıklarıyla 
alternatif turizm türleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Geleneksel Osmanlı 
tarzı evleri ile ünlü olan Safranbolu Batı Karadeniz bölümünün en önemli kültür turizmi 
destinasyonudur. 
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Şekil 1. Safranbolu İlçe Haritası 

Kaynak:Turkeymaps, 2013 

18. yy sonları ile 19. yy. başlarından kalan Safranbolu evleri, Osmanlı sivil 
mimarisinin en güzel örneklerini yansıtmaktadır. Evlerin yanı sıra Osmanlı döneminin 
ticari yaşamını yansıtan hanlar, hamamlar, arasta ve çarşılar ile Osmanlı döneminin 
zenginliği ve ihtişamını yansıtan, cami ve köprüler de şehrin önemli turistik 
değerleridir. Safranbolu’da yaklaşık 1200 kadar tescilli eser bulunmaktadır. Safranbolu 
tarihi eserleri ve evlerinin yanı sıra ilgi çekici doğal güzelliklere de sahiptir. Ormanlık 
alanlar, vadiler ve kanyonlar, yürüyüş, tırmanma, bisiklete binme gibi pek çok turistik 
etkinliğe de olanak sağlamaktadır.  

Geleneksel Türk toplum yaşantısının tüm özelliklerini yansıtan ve uzun tarihi 
geçmişinde yarattığı kültürel mirası, çevresel dokusu içinde koruyan Safranbolu, ilk kez 
1976 yılında “Safranbolu’da Zaman” adlı belgesel filmi ile özellikle akademik 
çevrelerin ilgisini çekmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünün 
girişimiyle SİT alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Safranbolu, Osmanlı sivil 
mimarisinin en iyi korunmuş şehirlerden birisi olması nedeniyle UNESCO tarafından 
17 Aralık 1994 tarihinde “Dünya Miras Listesi”ne alınmıştır. Tüm ülkede bulunan 
yaklaşık 50 bin kadar korunması gerekli Kültür ve Tabiat varlıklarının yaklaşık 1123 
adedi Safranbolu’dadır. (Safranbolubld, 2013). 

Safranbolu, diğer benzer özellikteki kentlere örnek olan yeni bir kültür turizmi 
destinasyonudur. Tarihi değerlerin yanı sıra; kent kültürünün, geleneklerinin ve yaşama 
biçiminin, içinde yaşayan halk tarafından turizme doğrudan katıldığı bu marka kent, 
Türkiye’de kültür turizminin gelişmesine ivme kazandırmıştır. Safranbolu’daki 
konaklama işletmelerinin %93’ü restore edilip otel ve pansiyon olarak işletilen eski 
konaklardan oluşmaktadır. 2013 yılı itibariyle Safranbolu’da faaliyet gösteren 
konaklama işletmelerinin sayısı ile oda ve yatak sayıları Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Safranbolu’daki Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerinin Oda 
ve Yatak sayıları 

İşletmenin Hukuki Yapısı 
Otel 

Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı 

 n % n % 
Kültür ve Turizm Belgeli 18 414 43 1006 41 

Belediye Belgeli 62 551 57 1405 59 

Toplam  80 965 100 2411 100 

Kaynak: Turizm Danışma Ofisi, 2013. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere; Safranbolu, oda ve yatak kapasitesi açısından önemli 
bir gelişme sağlamış olup bugün kentte, 414 oda (%43) ve 1006 yatak (%41) 
kapasitesine sahip Turizm İşletme Belgeli tesisin yanı sıra, 551 oda (%57) ve 1405 
yatak (%59) kapasitesine sahip Belediye Belgeli işletme faaliyet göstermektedir. 

1990’lı yıllara kadar şehrin en önemli ekonomik sektörü yöre insanının büyük 
ölçüde işçi olarak çalıştığı 3 Nisan 1937’de kurulan Karabük Demir-Çelik Fabrikası’dır. 
Safranbolu’da ilk turizm hareketleri 1990’lı yıllarda başlamış olup günümüzde en 
önemli 3. ekonomik sektör olarak kentin ekonomik yaşamına önemli katkı 
sağlamaktadır. Safranbolu’da çeşitlenen eğlence mekanları, yeme-içme ve konaklama 
olanakları ile yörenin turizm olanaklarının zenginleşmesi gibi olumlu gelişmeler, zaman 
ve mevsimden bağımsız 12 ay turizm olanağı sağlamakta olup kente gelen turist 
sayısının da artmasına neden olmaktadır (Acar, 2011, s.9-10). 

Safranbolu’ya gelen yerli ve yabancı turist sayısının yıllara göre dağılımı Tablo 
2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Safranbolu’yu Ziyaret Eden Turist Sayısının Yıllara Göre Dağılımı 

Yıllar Yabancı 
Ziyaretçi 

Değişim 
(%) 

Yerli 
Ziyaretçi 

Değişim 
(%) Toplam Değişim 

(%) 
1996* 2,950 - 38,750 - 41,700 - 
2000 5,900 100 57,250 48 63,100 51 
2005 17,750 200 80,050 40 97,800 55 
2010 22,600 27 138,100 72 160,700 64 
2011 32,650 44 173,650 26 206,300 28 
2012 38,680 18 183,700 6 222,380 8 

Kaynak: Turizm Danışma Ofisi, 2013. 

*Ziyaretçi sayıları ile ilgili verilerin toplanmaya başlandığı yıldır. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere; Safranbolu turizmi son 15 yılda her yıl %10 gelişme 
kaydederek turist sayısını yıllık ortalama 200.000’e çıkarmıştır. Bu sayıya 
günübirlikçiler de eklendiğinde Safranbolu’yu her yıl ortalama 500.000 turistin ziyaret 
ettiği görülmektedir. Safranbolu’da turizmden elde edilen gelirlerle ilgili olarak bilimsel 
istatistiki veriler olmamakla birlikte turizm gelirlerinin 50 milyon ABD doları olduğu 
tahmin edilmektedir (Turizm Danışma Müdürlüğü, 2013). 
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Metodoloji  
Araştırma, Safranbolu’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerindeki işgörenler, 

yöneticiler ve işletme sahipleri üzerinde çalışanların sosyal sorumluluk alanlarına ilişkin 
görüşlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın yapıldığı dönemde, 
Safranbolu’da faaliyet gösteren 80 konaklama işletmesinde yaklaşık 222 kişinin 
(Turizm Danışma Bürosu, 2013) istihdam edildiği belirlenmiş olup ana kütleyi temsil 
eden 152 kişiye anket uygulanmış ve bu anketlerin tamamı değerlendirmeye alınmıştır. 

Araştırma, Mart-Nisan 2013 döneminde konaklama işletmelerinin tüm 
kademelerindeki çalışanlarına yüz yüze anket yöntemi uygulanarak yapılmıştır. Anket 
formu, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde cevaplayıcıların demografik niteliklerini 
belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. İkinci bölümde, işletmeye ilişkin bilgilerin 
belirlenmesi amacıyla niceliksel ve kategorik sorular yer almıştır. Anketin üçüncü 
bölümü ise, ilgili yazındaki (Bakırtaş, 2005; Girgin, 2008; Korkmaz, 2009; Öztürk, 
2010) amprik çalışmalar dikkate alınarak hazırlanan sosyal sorumluluk alanlarına ilişkin 
önermelerden oluşmaktadır. Çalışmada cevaplayıcıların verilen önermeleri 5’li likert 
ölçeğinde (1=Kesinlikle katılmıyorum 5= Kesinlikle katılıyorum) cevaplandırmaları 
istenmiştir. Araştırma kapsamında katılımcılara 38 soru sorulmuş olup güvenilirlik 
analizi Tablo 3‘te verilmektedir.  

Tablo 3: Sosyal Sorumluluk Alanlarının Güvenilirlik Analizine Yönelik Bulgular 

 
Sorumluluk 

Alanları 
Soru Sayısı 

Güvenilirlik 
Katsayısı 

(α) 

Genel 
(α) 

Hissedarlara Karşı Sorumluluklar 6 0,798 

0,925 

Müşterilere Karşı Sorumluluklar 8 0,881 
Devlete Karşı Sorumluluklar 3 0,811 
İşgörenlere Karşı Sorumluluklar 7 0,899 
Tedarikçi ve Rakiplere Karşı 
Sorumluluklar 2 0,759 

Çevreye Karşı Sorumluluklar 5 0,863 
Topluma Karşı Sorumluluklar 7 0,830 
Yüksek güvenilirlik: 0,80 ≤ α < 1,00 

Çalışmadan elde edilen veriler, SPSS15.0 kullanılarak analiz edilmiştir. Bu 
kapsamda ilk olarak araştırma örnekleminin demografik özellikleri ile araştırma yapılan 
işletmelerin özelliklerinin frekans ve yüzde dağılımları tespit edilmiştir. İkinci aşamada 
ise, sosyal sorumluluk değişkenlerini oluşturan alt boyutlar ile ilgili önermelerin 
aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri analiz edilmiştir. Üçüncü aşamada ise iki 
örneklem gurubu arasında ortalamalar açısından fark olup olmadığını belirlemek 
amacıyla “t testi” ve ikiden çok örneklem arasında ortalamalar açısından fark olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla “Anova Testi” uygulanmıştır. 

Bulgular 
Tablo 4, araştırmaya katılan işgörenlerin ve araştırma yapılan işletmelerin 

özelliklerini göstermektedir. Araştırmaya katılanların %30,9’u kadın, %69,1,2u ise 
erkektir. Cevaplayıcıların yarıya yakını (%45,4) 30’dan yaşından küçüktür, %27’si ise 
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30-35 yaşları arasındadır. Ankete katılanların %54,6’sı evli, %45,4’ü bekâr olup 
%38,2’si lise mezunu, %39,5’i üniversite mezunudur. Cevaplayıcıların %43,4 gibi 
büyük bir çoğunluğu işletmede bir yıldan az süredir çalışmaktadır.%36,8’inin işletmede 
çalışma süresi ise 6-10 yıldır. Araştırmaya katılanların yarısından çoğu (%52,6) kalifiye 
elemandır. Cevaplayıcıların %10,5’i şef, %3,3’ü müdür yardımcısı, %9,9’u müdür, 
%23,7’si işletme sahibi veya işletme ortağıdır. 

Tablo 4. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri ve Araştırma Yapılan 
İşletmelerin Nitelikleri 

Değişkenler f % 

Cinsiyet Kadın 47 30,9 
Erkek 105 69,1 

Yaş 

30’dan Az 69 45,4 
30–35 41 27,0 
36–40 13 8,6 
41–50 22 14,5 

51 ve Üstü 7 4,6 

Medeni Durum Evli 83 54,6 
Bekar 69 45,4 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 31 20,4 
Lise ve Dengi 58 38,2 

Üniversite 60 39,5 
Y.Lisans/Doktora 3 2,0 

İşletmedeki Çalışma Süresi 

1-5 Yıl 66 43,4 
6-10 Yıl 56 36,8 

11-15 Yıl 20 13,2 
16 ve Üstü Yıl 6 3,9 

İşletme İçindeki Statü 

Müdür 15 9,95 
Müdür Yrd. 5 3,3 

Şef 16 10,5 
Kalifiye Eleman 80 52,6 

Diğer 36 23,7 

İşletmenin Hukuki Yapısı 

3 Yıldızlı 36 23,7 
2 Yıldızlı 1 0,7 

Özel Belgeli 89 58,6 
Belediye belgeli 26 17,1 

İşletmenin Sermaye Yapısı 
Aile İşletmesi 96 63,2 

Ortaklık 39 25,7 
Diğer 17 11,2 

Katılımcıların %58,6’sı özel belgeli, %23,7’ü 3 yıldızlı ve % 17,1’i belediye 
belgeli tesislerde çalışmaktadır. Araştırmaya katılanların % 63,2’siaile işletmesi 
türündeki işletmelerde çalışırken,% 25,7’si çok ortaklı tesislerde çalışmaktadır. 

Tablo 5,cevaplayıcıların hissedarlara karşı sorumluluklarına yönelik düşüncelerini 
göstermektedir. Tablo incelendiğinde; “Sosyal sorumluluk anlayışımız kısa ve uzun 



 
 

N. Türker – M. Uçar  5/3 (2013) 155-183 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 166

vadede işletmemize kâr sağlamaktadır” önermesine ilişkin değerin ( X = 4,309, s.s. = 
0,855) olumlu olduğu saptanmıştır. Önermeye ilişkin değerin yüksek çıkması 
katılımcıların, konaklama işletmelerinin toplumsal sorunların çözümüne katkı 
sağlamalarının kısa ve uzun vadede işletmelere kar sağladığının bilincinde olduklarını 
göstermektedir. Katılımcıların, “İşletmemizin doğuş ve gelişmesinde sosyal sorumluluk 
kavramı önemlidir” ( X = 4,296, s.s. = 0,905) ve “İşletmemiz paydaşlarını (sahiplerini, 
ortaklarını) bilgilendirirken şeffaf hareket etmektedir” ( X = 4,302, s.s. = 0,861) 
önermelerine katıldıkları ve bu konularda sosyal sorumluluk ilkesiyle hareket ettikleri 
görülmektedir. Keza, “İşletmemiz sosyal sorumluluğunu, hissedarların ekonomik 
kazançlarını en yüksek düzeye çıkarmakla kanıtlamaktadır” ( X = 3,848, s.s. = 1,211) 
önermesini de katılımcıların olumlu şekilde cevapladıkları söylenebilir. 

Tablo 5. Hissedarlara Karşı Sorumluluklara Yönelik Bulgular 

Hissedarlara Karşı Sorumluluklar 
Aritmetik 
ortalama  

( X ) 

Standart 
Sapma 
(s.s.) 

1. İşletmemiz sosyal sorumluluğunu, hissedarların 
ekonomik kazançlarını en yüksek düzeye çıkarmakla 
kanıtlamaktadır. 

3,848 1,211 

2. İşletmemiz hissedarların çıkarlarını, toplumun 
çıkarlarından daha çok ön planda tutmaktadır. 3,019 1,484 

3. İşletmemiz paydaşlarını (sahiplerini, ortaklarını) 
bilgilendirirken şeffaf hareket etmektedir. 4,302 0,861 

4. İşletmemiz için öncelikli hedef sosyal sorumluluktan 
ziyade işletmenin kârını arttırmaktır. 3,065 1,481 

5. Sosyal sorumluluk anlayışımız kısa ve uzun vadede 
işletmemize kâr sağlamaktadır. 4,309 0,855 

6. İşletmemizin doğuş ve gelişmesinde sosyal sorumluluk 
kavramı önemlidir. 4,296 0,905 

Çalışanların hissedarlara karşı sorumluluklara ilişkin önermelere katılım 
düzeyinin yüksek olması cevaplayıcıların hissedarlara karşı gerekli sorumlulukları 
yerine getirmek konusunda duyarlı olduklarını göstermektedir. Bu sonuç, günümüz bilgi 
toplumu işgörenlerinin bilinçli ve sorumluluk sahibi çalışanlar oldukları şeklinde 
değerlendirilebilir.  

Toplam kalite yönetimi felsefesinin temelini oluşturan müşteri kavramı 
konaklama işletmelerinin turizm pazarında ayakta kalabilmelerinin ön koşuludur. 
Dolayısıyla ürün ve hizmetlerin yüz yüz sunulduğu konaklama işletmelerinde 
müşterilere karşı sorumlulukları yerine getirmek ayrı bir öneme sahiptir. Bu çerçevede 
Tablo 6 incelendiğinde; ankete katılan konaklama işletmesi çalışanlarının, “İşletme 
çalışanlarımız müşteriye hizmet sunarken sorumlu bir şekilde hareket etmeye özen 
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göstermektedir.” ( X = 4,519, s.s. = 0,780), “İşletmemiz müşterilerinin isteklerini ve 
şikâyetlerini dikkate almaktadır.” ( X = 4,493, s.s. = 0,853), “İşletmemiz, müşterilerin 
hizmet kalitesine ilişkin görüşlerini dikkate almaktadır.” ( X = 4,493, s.s. = 0,763), 
“İşletmemiz, hijyen konusunda titiz davranmaktadır, tehlike ve riskleri ortadan 
kaldırmak için önleyici faaliyetlerde bulunmaktadır.” ( X = 4,480, s.s. = 0,868), 
“İşletmemiz gıdaların üretim-dağıtım-tüketim aşamalarında oluşması muhtemel 
biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelere dikkat etmektedir.” ( X = 4,473, s.s. = 0,660), 
önermelerine katıldıkları ve bu konulara karşı duyarlı oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 6. Müşterilere Karşı Sorumluluklara Yönelik Bulgular 

Müşterilere Karşı Sorumluluklar 
Aritmetik 
ortalama  

( X ) 

Standart 
Sapma 
(s.s.) 

1. İşletmemiz müşterilerinin isteklerini ve şikâyetlerini dikkate 
almaktadır. 4,493 0,853 

2. İşletmemiz müşteri istek ve ihtiyaçlarını sorumlu bir şekilde 
yerine getirmektedir. 4,407 0,871 

3. İşletmemiz müşterilerle ilişkilerinde müşterilerine karşı olan 
sosyal sorumluluğu ön planda tutmaktadır. 4,401 0,782 

4. İşletme çalışanlarımız müşteriye hizmet sunarken sorumlu 
bir şekilde hareket etmeye özen göstermektedir. 4,519 0,780 

5. İşletmemiz, müşterilerin hizmet kalitesine ilişkin görüşlerini 
dikkate almaktadır. 4,493 0,763 

6. İşletmemiz gıdaların üretim-dağıtım-tüketim aşamalarında 
oluşması muhtemel biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelere 
dikkat etmektedir 

4,473 0,660 

7. İşletmemiz, hijyen konusunda titiz davranmaktadır, tehlike 
ve riskleri ortadan kaldırmak için önleyici faaliyetlerde 
bulunmaktadır. 

4,480 0,868 

8. Olumlu bir imaj uyandırmak isteyen işletmemiz sosyal 
sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini yapmış olduğu 
çalışmalarla kanıtlamaktadır. 

4,302 0,789 

Cevaplayıcıların “İşletmemiz müşteri istek ve ihtiyaçlarını sorumlu bir şekilde yerine 
getirmektedir.” ( X = 4,407, s.s. = 0,871), “İşletmemiz müşterilerle ilişkilerinde 
müşterilerine karşı olan sosyal sorumluluğu ön planda tutmaktadır.” ( X = 4,401, s.s. = 
0,782), “Olumlu bir imaj uyandırmak isteyen işletmemiz sosyal sorumluluk bilinciyle 
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hareket ettiğini yapmış olduğu çalışmalarla kanıtlamaktadır.” ( X = 4,302, s.s. = 0,789) 
önermelerine katıldıkları görülmekte olup bu durum ankete katılanların, müşterilere 
karşı sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine önem verdiklerini ve sorumlu hareket 
etme konusunda duyarlı olduklarını göstermektedir. 

Konaklama işletmelerinin sorumluluk alanları içinde bulunan devlet, konaklama 
işletmelerinin faaliyetlerinde ve kararlarda etkili olmaktadır. Bu çerçevede konaklama 
işletmelerinin devlete karşı sorumlulukları ile ilgili Tablo 7 incelendiğinde; ankete 
katılan konaklama işletmesi çalışanlarının, ( X = 4,434, s.s. = 0,925) değerler ile 
“İşletmemiz devletin koymuş olduğu yasal gereklilikleri yerine getirmektedir” 
önermesine katıldıkları tespit edilmiştir. Katılımcıların, “İşletmemiz faaliyetlerini 
gerçekleştirirken mevcut ve gelecek nesilleri bir arada düşünerek hareket etmektedir” 
( X = 4,144, s.s. = 0,951), önermesine katıldıkları ve bu konuda sosyal sorumluluk 
ilkesiyle hareket ettikleri görülmektedir. Bu sonuç, konaklama işletmelerinin turizmin 
yaratıcı kaynakları olan kültürel ve doğal varlıkları kullanırken onların korunması ve 
gelecek nesillerin de bu kaynaklardan en etkin bir şekilde yararlanmasının sağlanması 
açısından önemli görülmektedir. Ayrıca, “İşletmemiz için öncelikli hedef ülke 
ekonomisine katkıda bulunmaktır.” ( X = 3,868, s.s. = 1,154) önermesi ile ilgili olarak 
da sorumlu hareket ettikleri söylenebilir. 

Tablo 7. Devlete Karşı Sorumluluklara Yönelik Bulgular 

Devlete Karşı Sorumluluklar 
Aritmetik 
ortalama  

( X ) 

Standart 
Sapma 
(s.s.) 

1. İşletmemiz için öncelikli hedef ülke ekonomisine katkıda 
bulunmaktır. 3,868 1,154 

2. İşletmemiz devletin koymuş olduğu yasal gereklilikleri 
yerine getirmektedir. 4,434 0,925 

3. İşletmemiz faaliyetlerini gerçekleştirirken mevcut ve 
gelecek nesilleri bir arada düşünerek hareket etmektedir. 4,144 0,951 

Konaklama işletmelerinin işgörenlere karşı sorumlulukları, sorumluluk alanlarının 
en hassas olanıdır. Çünkü işgörenler, konaklama işletmelerinde ürün ve hizmetlerin hem 
üreticisi hem de sunucusudurlar. Dolayısıyla müşteri memnuniyetinin önemli kısmı 
işgörenlerin tutum ve davranışlarına bağlıdır. Bu çerçevede Tablo 8 incelendiğinde; 
ankete katılan konaklama işletmesi çalışanlarının, “İşletmemiz tüm çalışanların sosyal 
güvenlik hizmetlerinden gerektiği şekilde yararlanmasını sağlamaktadır.” ( X = 4,427, 
s.s. = 0,865), “İşletmemizde iş etiği tüm çalışanlar tarafından benimsenmekte ve 
uygulanmaktadır.” ( X = 4,388, s.s. = 0,869), “İşletme çalışanlarımızın çalışma ortamı, 
çalışanlarımızın işyerinden beklentilerine cevap verebilecek niteliktedir.” ( X = 4,335, 
s.s. = 0,837),  “İşletmemiz çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı 
sağlamaktadır.” ( X = 4,335, s.s. = 0,845), “İşletmemiz çalışanlara eşit fırsatlar 
vermekte, gelişme ve ilerleme imkanı sağlamaktadır.” ( X = 4,190, s.s. = 1,059), 
“İşletmemiz çalışanların iş memnuniyetini en yüksek düzeye çıkarmak için olası her 
türlü araçtan yararlanarak çalışanlarının haklarını korumaktadır.” ( X = 4,125, s.s. = 
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1,075), “İşletmemiz, çalışanların çıkarlarını koruyabilmek için gerektiğinde ekonomik 
kaygıları ikinci plana atmaktadır.” ( X = 4,032, s.s. = 1,159) önermelerine katıldıkları ve 
bu konuda duyarlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 8. İşgörenlere Karşı Sorumluluklara Yönelik Bulgular 

İşgörenlere Karşı Sorumluluklar 
Aritmetik 
ortalama  

( X ) 

Standart 
Sapma 
(s.s.) 

1. İşletmemiz çalışanların iş memnuniyetini en yüksek 
düzeye çıkarmak için olası her türlü araçtan yararlanarak 
çalışanlarının haklarını korumaktadır. 

4,125 1,075 

2. İşletmemiz çalışanlara eşit fırsatlar vermekte, gelişme ve 
ilerleme imkanı sağlamaktadır. 4,190 1,059 

3. İşletme çalışanlarımızın çalışma ortamı, çalışanlarımızın 
işyerinden beklentilerine cevap verebilecek niteliktedir. 4,335 0,837 

4. İşletmemiz çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamı sağlamaktadır. 4,335 0,845 

5. İşletmemiz tüm çalışanların sosyal güvenlik 
hizmetlerinden gerektiği şekilde yararlanmasını 
sağlamaktadır. 

4,427 0,865 

6. İşletmemiz, çalışanların çıkarlarını koruyabilmek için 
gerektiğinde ekonomik kaygıları ikinci plana atmaktadır.  4,032 1,159 

7. İşletmemizde iş etiği ( iş ahlakı kuralları) tüm çalışanlar 
tarafından benimsenmekte ve uygulanmaktadır 4,388 0,869 

Turizm endüstrisinin özelliği gereği rakiplerle olan ilişkilerde piyasa koşullarının 
etkisi oldukça fazladır ancak günümüz sorumlu işletmecilik anlayışına göre konaklama 
işletmelerinin rakiplerine karşı kanun ve ahlak dışı hareketlerde bulunmaları ülke 
turizminin imajına zarar verebilmektedir. Tablo 9 incelendiğinde; Safranbolu’da faaliyet 
gösteren konaklama işletmelerinin, ( X = 4,269, s.s. = 1,234) değerler ile rakiplerine 
karşı herhangi bir kötü reklam, dedikodu, karalayıcı kampanya v.b. faaliyetlerde 
bulunmamaya özen gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, konaklama 
işletmelerinin benimsedikleri ahlaki tutum ve davranışların tedarikçiler tarafından da 
yerine getiriliyor olması işletmeler açısından önem taşımaktadır. Bu çerçevede 
katılımcıların, “İşletmemiz tedarikçilerinin de kamu yararına olan projelerde yer 
almalarına dikkat etmektedir” ( X = 3,888, s.s. = 1,082) önermesine katıldıkları ve bu 
konuda konaklama işletmelerinin sosyal sorumluluk ilkesiyle hareket ettikleri 
görülmektedir.  
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Tablo 9. Tedarikçi ve Rakiplere Karşı Sorumluluklara Yönelik Bulgular 

Tedarikçi ve Rakiplere Karşı Sorumluluklar 
Aritmetik 
ortalama  

( X ) 

Standart 
Sapma 
(s.s.) 

1. İşletmemiz tedarikçilerinin de kamu yararına olan 
projelerde yer almalarına dikkat etmektedir. 3,888 1,082 

2. İşletmemiz rakiplerine karşı herhangi bir kötü reklam, 
dedikodu, karalayıcı kampanya v.b. faaliyetlerde 
bulunmamaya özen göstermektedir. 

4,269 1,234 

Tablo 10 incelendiğinde; ankete katılan konaklama işletmesi çalışanlarının 
“İşletmemiz faaliyetlerini gerçekleştirirken kültürel ve doğal varlıkların korunmasına 
özen göstermektedir.” ( X = 4,427, s.s. = 0,873), “İşletmemiz kirli su ve katı atıkların 
çevreye zarar vermeyecek şekilde yok edilmesine büyük önem vermektedir.”  ( X = 
4,282, s.s. = 0,958), “İşletmemiz faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek çevresel 
etkileri araştırıp gerekli önlemleri almaktadır.” ( X = 4,250, s.s. = 0,799), “İşletmemiz 
faaliyetlerini gerçekleştirirken önemli oranda çevreye duyarlı hareket etmektedir.” ( X = 
4,250, s.s. = 0,839), “İşletmemiz bütün çevresiyle uzun vadeli bir ilişki temelinde 
hareket etmektedir.” ( X = 4,230, s.s. = 0,931) önermelerine katıldıkları ve konaklama 
işletmelerinin bu konuda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettikleri görülmektedir.  

Tablo 10. Çevreye Karşı Sorumluluklara Yönelik Bulgular 

Çevreye Karşı Sorumluluklar 
Aritmetik 
ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma 
(s.s.) 

1. İşletmemiz faaliyetlerini gerçekleştirirken kültürel ve 
doğal varlıkların korunmasına özen göstermektedir. 4,427 0,873 

2. İşletmemiz faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek 
çevresel etkileri araştırıp gerekli önlemleri almaktadır. 4,250 0,799 

3. İşletmemiz faaliyetlerini gerçekleştirirken önemli oranda 
çevreye duyarlı hareket etmektedir. 4,250 0,839 

4. İşletmemiz kirli su ve katı atıkların çevreye zarar 
vermeyecek şekilde yok edilmesine büyük önem 
vermektedir. 

4,282 0,958 

5. İşletmemiz bütün çevresiyle uzun vadeli bir ilişki 
temelinde hareket etmektedir. 4,230 0,931 

Ankete katılanların, konaklama işletmelerinin çevreye karşı sorumlulukları 
konusunda hem fikir olmaları dikkat çekicidir. Zira kültürel ve çevresel kaynaklar 
turizm sektörünün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. 

Konaklama işletmelerinin topluma karşı sorumluluk boyutu, toplum tarafından 
kabul edilen faaliyetlerde bulunmak, kabul edilmeyen faaliyetlerden ise kaçınmayı 
kapsamaktadır. Dolayısıyla konaklama işletmelerinin içinde faaliyet gösterdikleri 
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toplumun eğitim, çevre, sağlık, spor ve kültürel değerlerinin korunması için yapılan 
faaliyetleri desteklemeleri ve bu değerleri dikkate alarak hareket etmeleri 
gerekmektedir. Bu çerçevede, Tablo 11 incelendiğinde; ankete katılan konaklama 
işletmesi çalışanları, “İşletmemiz faaliyetlerini tanıtırken yanıltıcı bilgi vermekten, 
aldatıcı reklam yapmaktan kaçınmaktadır.” ( X = 4,486, s.s. = 0,709), “İşletmemiz 
kaliteli hizmet vermek konusunda bilinçli hareket etmektedir.” ( X = 4,473, s.s. = 
0,745), “İşletmemizdeki ahlaki tutumlar ve davranışlar aynı zamanda sosyal 
sorumlulukları yerine getirmek anlamına da gelmektedir.” ( X = 4,421, s.s. = 0,895), 
“İşletmemiz toplumsal sorunlara ve toplumsal değerlere karşı duyarlı davranmaktadır.” 
( X = 4,401, s.s. = 0,782), “İşletmemiz genel olarak sosyal sorumluluk standardına 
uygun hareket etmektedir.” ( X = 4,315, s.s. = 0,965), “İşletmemiz uzun dönemdeki 
başarılarını, büyük ölçüde toplumun çıkarlarını hesaba katmasına bağlamaktadır.” ( X = 
4,019, s.s. = 1,006) önermelerine katılmakta olup konaklama işletmelerinin topluma 
karşı sorumlulukları konusunda duyarlı oldukları görülmektedir. Ayrıca ankete 
katılanların, “İşletmemiz kamu yararına olan projelerde yer almaktadır ve bu projeleri 
maddi olarak da desteklemektedir.” ( X = 3,934, s.s. = 1,188) önermesine katıldıkları da 
söylenebilir. 

Tablo 11. Topluma Karşı Sorumluluklara Yönelik Bulgular 

Topluma Karşı Sorumluluklar 
Aritmetik 
ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma 
(s.s.) 

1. İşletmemiz uzun dönemdeki başarılarını, büyük ölçüde 
toplumun çıkarlarını hesaba katmasına bağlamaktadır. 4,019 1,006 

2. İşletmemiz toplumsal sorunlara ve toplumsal değerlere 
karşı duyarlı davranmaktadır 4,401 0,782 

3. İşletmemiz faaliyetlerini tanıtırken yanıltıcı bilgi 
vermekten, aldatıcı reklam yapmaktan kaçınmaktadır. 4,486 0,709 

4. İşletmemiz kamu yararına olan projelerde yer almaktadır 
ve bu projeleri maddi olarak da desteklemektedir 3,934 1,188 

5. İşletmemiz kaliteli hizmet vermek konusunda bilinçli 
hareket etmektedir. 4,473 0,745 

6. İşletmemizdeki ahlaki tutumlar ve davranışlar aynı 
zamanda sosyal sorumlulukları yerine getirmek anlamına 
da gelmektedir. 

4,421 0,895 

7. İşletmemiz genel olarak sosyal sorumluluk standardına 
uygun hareket etmektedir. 4,315 0,965 

Tablo 12 incelendiğinde; cevaplayıcıların yaşları ile konaklama işletmelerinin 
müşterilere karşı sorumlulukları (F = 2,683, p = 0,034), çevreye karşı sorumlulukları (F 
= 2,656, p = 0,035) ve topluma karşı sorumlulukları (F = 2,514, p = 0,044) arasında p < 
0,05 anlamlılık düzeyinde bir farklılık olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan 41-50 
yaş grubundaki kişilerin 30 yaşından az katılımcılara göre çalıştıkları işletmelerin 
müşterilere, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmediği 
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konusunda daha olumlu düşüncelere sahip oldukları söylenebilir. Değişen müşteri 
taleplerinin karşılanması ve toplumun değer yargıları ile kültürel varlıkların ve doğal 
çevrenin korunması, Safranbolu gibi önemli bir tarihi miras şehrinde kültürel varlıkların 
sürekliliğinin sağlanması ve kültür turizminin gelişmesi açısından son derece önemlidir. 

Tablo 12. Sosyal Sorumluluk Alanlarının Yaşa Göre Dağılımı 

Yaş n X  s.s. F P Tukey 

Müşterilere Karşı 
Sorumluluklar 

a. 30’dan 
Az 69 4,288 0,717 

2,683 0,034* a-d 
b. 30–35 41 4,509 0,487 
c. 36–40 13 4,634 0,425 
d. 41–50 22 4,642 0,292 
e. 51 ve 
Üzeri 7 4,678 0,278 

Çevreye Karşı 
Sorumluluklar 

a. 30’dan 
Az 69 4,110 0,782 

2,656 0,035* a-d 
b. 30–35 41 4,322 0,731 
c. 36–40 13 4,523 0,465 
d. 41–50 22 4,581 0,453 
e. 51 ve 
Üzeri 7 4,485 0,380 

Topluma Karşı 
Sorumluluklar 

a. 30’dan 
Az 69 4,122 0,745 

2,514 0,044* a-d 
b. 30–35 41 4,404 0,530 
c. 36–40 13 4,362 0,542 
d. 41–50 22 4,500 0,509 
e. 51 ve 
Üzeri 7 4,551 0,239 

Tablo 13 sosyal sorumluluk alanlarının medeni duruma göre dağılımını 
göstermektedir. Tablo incelendiğinde; araştırmaya katılan kişilerin medeni durumu ile 
konaklama işletmelerinin müşterilere karşı sorumlulukları (t = 2,696, p = 0,008), devlete 
karşı sorumlulukları (t = 2,481, p = 0,014), işgörenlere karşı sorumlulukları (t = 2,152, p 
= 0,033), tedarikçi ve rakiplere karşı sorumlulukları (t = 2,174, p = 0,031), çevreye karşı 
sorumlulukları (t = 2,544, p = 0,012), topluma karşı sorumlulukları (t = 2,839, p = 0,05) 
arasında p < 0,05 anlamlılık düzeyinde bir farklılaşma olduğu görülmektedir. 
Araştırmaya katılan evli çalışanların istihdam edildikleri konaklama işletmelerinin 
paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirdikleri konusunda bekâr kişilere göre 
daha olumlu düşüncelere sahip oldukları söylenebilir. 
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Tablo 13. Sosyal Sorumluluk Alanlarının Medeni Duruma Göre Dağılımı 

 Medeni 
Durum  N X  s.s. t p 

Müşterilere Karşı Sorumluluklar Evli 83 4,561 0,413 2,696 0,008* Bekâr 69 4,308 0,728 
Devlete Karşı Sorumluluklar Evli 83 4,305 0,742 2,481 0,014* Bekâr 69 3,961 0,965 

İşgörenlere Karşı Sorumluluklar Evli 83 4,382 0,616 2,152 0,033* Bekâr 69 4,118 0,890 
Tedarikçi ve Rakiplere Karşı 

Sorumluluklar 
Evli 83 4,222 0,831 2,174 0,031* Bekâr 69 3,905 0,967 

Çevreye Karşı Sorumluluklar Evli 83 4,419 0,603 2,544 0,012* Bekâr 69 4,130 0,794 
Topluma Karşı Sorumluluklar Evli 83 4,425 0,507 

2,839 0,005* Bekâr 69 4,134 0,748 

Tablo 14’de görüldüğü üzere; katılımcıların eğitim durumu ile hissedarlara karşı 
sorumlulukları (F = 3,411, p = 0,019), müşterilere karşı sorumlulukları (F = 3,597, p = 
0,015), devlete karşı sorumlulukları (F = 5,270, p = 0,002), işgörenlere karşı 
sorumlulukları (F = 3,236, p = 0,007),çevreye karşı sorumlulukları (F = 6,108, p = 
0,001) ve topluma karşı sorumluluklar (F = 4,679, p = 0,004) arasında p < 0,05 
anlamlılık düzeyinde bir farklılık olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan ilköğretim 
– lise ve dengi okul mezunlarının üniversite ve lisansüstü – doktora mezunlarına göre 
işletmenin hissedarlara karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konusunda 
daha olumlu düşündükleri, keza ilköğretim ile lise ve dengi okul mezunlarının, 
lisansüstü – doktora mezunlarına göre ve ilköğretim mezunlarının, üniversite ile 
lisansüstü – doktora mezunlarına göre işletmenin müşterilere karşı sorumluluklarını 
yerine getirip getirmediği konusunda daha olumlu düşüncelere sahip oldukları 
görülmektedir. Benzer şekilde ilköğretim ile lise ve dengi okul mezunlarının, üniversite 
mezunlarına göre işletmenin devlete karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmediği 
konusunda daha olumlu düşüncelere sahip oldukları, ilköğretim ile lise ve dengi okul 
mezunlarının, üniversite mezunlarına göre işletmenin işgörenlere karşı sorumluluklarını 
yerine getirip getirmediği konusunda daha olumlu düşündükleri, ilköğretim ile lise ve 
dengi okul mezunlarının, üniversite mezunlarına göre ve lise ve dengi okul 
mezunlarının lisansüstü – doktora mezunlarına göre işletmesinin çevreye karşı 
sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konusunda daha olumlu düşüncelere sahip 
oldukları, ilköğretim ile lise ve dengi okul mezunlarının, üniversite mezunlarına göre 
işletmenin topluma karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konusunda daha 
olumlu düşündükleri görülmektedir. Bu durum ilköğretim, lise ve dengi okul 
mezunlarının üniversite mezunlarına göre sosyal sorumluluk konularında daha duyarlı 
olduklarını göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bu bulgu benzer çalışmalarda 
ortaya çıkan sonuçlarla (Bakırtaş; 2005; Korkmaz, 2009) tutarlı değildir. İlgili yazında 
eğitim düzeyinin artmasına paralel olarak sosyal sorumluluk konularında da duyarlılığın 
arttığı belirlenmiştir.  
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Tablo 14. Sosyal Sorumluluk Alanlarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

Eğitim Durumu n X  s.s. F p Tukey 

Hissedarlara Karşı 
Sorumluluklar 

a. İlköğretim 31 3,989 0,695 

3,411 0,019* 
c(a-b) b. Lise ve Dengi 58 3,913 0,646 

c. Üniversite 60 3,638 0,651 d(a-b) d. L.üstü-Doktora 3 3,222 0,509 

Müşterilere Karşı 
Sorumluluklar 

a. İlköğretim 31 4,596 0,422 

3,597 0,015* 
d(a-b) b. Lise ve Dengi 58 4,562 0,384 

c. Üniversite 60 4,270 0,743 c(d-a) d. L.üstü-Doktora 3 4,166 1,120 

Devlete Karşı 
Sorumluluklar 

a. İlköğretim 31 4,505 0,719 

5,270 0,002* c(a-b) b. Lise ve Dengi 58 4,287 0,693 
c. Üniversite 60 3,855 0,765 
d. L.üstü-Doktora 3 3,666 1,459 

İşgörenlere Karşı 
Sorumluluklar 

a. İlköğretim 31 4,451 0,684 

3,236 0,007* c(a-b) b. Lise ve Dengi 58 4,433 0,561 
c. Üniversite 60 4,000 0,888 
d. L.üstü-Doktora 3 4,238 1,072 

Çevreye Karşı 
Sorumluluklar 

a. İlköğretim 31 4,612 0,431 

6,108 0,001* 
c(a-b) b. Lise ve Dengi 58 4,400 0,670 

c. Üniversite 60 4,030 0,746 b-d d. L.üstü-Doktora 3 3,933 1,331 

Topluma Karşı 
Sorumluluklar 

a. İlköğretim 31 4,543 0,437 

4,679 0,004* c(a-b) b. Lise ve Dengi 58 4,391 0,579 
c. Üniversite 60 4,076 0,714 
d. L.üstü-Doktora 3 4,142 0,989 

Tablo 15 incelendiğinde; katılımcıların işletmedeki statüleri ile konaklama 
işletmelerinin müşterilere karşı sorumlulukları (F = 3,334, p = 0,012) arasında p < 0,05 
anlamlılık düzeyinde bir farklılık olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan kalifiye 
eleman statüsündeki kişilerin istihdam edildikleri işletmelerin, müşterilere karşı 
sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konusunda işletme sahip ve ortakları ile 
müdür ve müdür yardımcısı statüsünde bulunanlara göre daha olumsuz düşüncelere 
sahip oldukları görülmektedir. Bu durum yönetsel kadronun müşterilerin işletme 
açısından önemini kavradığını ve müşteri memnuniyeti yaratmanın işletmenin 
sürekliliğini ve karlılığını sağlama açısından taşıdığı önemin farkında olduğunu 
göstermektedir.  

Tablo 15. Sosyal Sorumluluk Alanlarının Statüye Göre Dağılımı 

Statü N X  s.s. F p Tukey 

Müşterilere Karşı 
Sorumluluklar 

a. K. Eleman 80 4,334 0,667 

3,334 0,012* a(d-e) 
e-c 

b. Şef 16 4,406 0,641 
c. Müdür Yrd.  5 4,075 0,455 
d. Müdür 15 4,725 0,241 
e. Diğer 36 4,649 0,381 

Tablo 16’teki sonuçlar incelendiğinde; araştırmaya katılan çalışanların istihdam 
edildikleri işletmenin hukuki yapısı ile müşterilere karşı sorumlulukları (F = 3,250, p = 
0,024), devlete karşı sorumlulukları (F = 5,389, p = 0,002), işgörenlere karşı 
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sorumlulukları (F = 4,127, p = 0,008), tedarikçi ve rakiplere karşı sorumluluklar (F = 
4,877, p = 0,003) ve çevreye karşı sorumlulukları (F = 2,893, p = 0,037) arasında p < 
0,05 anlamlılık düzeyinde bir farklılık olduğu görülmektedir.  

Tablo 16. Sosyal Sorumluluk Alanlarının Hukuki Yapıya Göre Dağılımı 

Hukuki Yapı N X  s.s. F P Tukey 

Müşterilere Karşı 
Sorumluluklar 

a. 3 yıldızlı 36 4,458 0,374 

3,250 0,024* c-d 

b. 2 yıldızlı 1 4,875 ---- 
c. Özel 
Belgeli  89 4,351 0,693 

d. B. 
Belgeli 26 4,740 0,280 

Devlete Karşı 
Sorumluluklar 

a. 3 yıldızlı 36 4,351 0,689 

5,389 0,002* c(a-d) 

b. 2 yıldızlı 1 5,000 ---- 
c. Özel 
Belgeli  89 3,932 0,948 

d. B. 
Belgeli 26 4,576 0,494 

İşgörenlere Karşı 
Sorumluluklar 

a. 3 yıldızlı 36 4,377 0,499 

4,127 0,008* c(a-d) 

b. 2 yıldızlı 1 5,000 ---- 
c. Özel 
Belgeli  89 4,101 0,880 

d. B. 
Belgeli 26 4,626 0,400 

Tedarikçi ve Rakiplere 
Karşı Sorumluluklar 

a. 3 yıldızlı 36 4,055 0,673 

4,877 0,003* c-d 

b. 2 yıldızlı 1 4,500 ---- 
c. Özel 
Belgeli  89 3,915 1,034 

d. B. 
Belgeli 26 4,653 0,339 

Çevreye Karşı 
Sorumluluklar 

a. 3 yıldızlı 36 4,316 0,513 

2,893 0,037* c-d 

b. 2 yıldızlı 1 4,800 ---- 
c. Özel 
Belgeli  89 4,175 0,809 

d. B. 
Belgeli 26 4,615 0,441 

Belediye belgeli tesislerde çalışanların, özel belgeli tesislerde çalışanlara göre 
konaklama işletmelerinin müşterilere, tedarikçi ve rakiplere ve çevreye karşı 
sorumluluklarının yerine getirilmesi konusunda daha olumlu düşüncelere sahip 
oldukları görülmektedir. Benzer biçimde3 yıldızlı ve belediye belgeli tesislerde 
çalışanların, çalıştıkları işletmenin devlete ve işgörenlere karşı sorumluluklarının yerine 
getirilmesi konusunda özel belgeli tesislerde çalışanlardan daha olumlu düşündükleri 
görülmektedir. Bu sonuçlar literatürdeki diğer çalışmalardan (Bakırtaş, 2005) elde 
edilen bulgular ile tutarlı değildir. 
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Sonuç 
Bu çalışma Safranbolu gibi kültür turizm açısından gelişen bir turizm 

destinasyonunda sosyal sorumluluk ile ilgili olarak yapılan ilk çalışma olması sebebiyle 
önemlidir. Safranbolu’nun Batı Karadeniz’in en önemli kültür turizmi destinasyonu 
olması, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alıyor olması araştırmanın 
önemini arttırmaktadır. Araştırmanın ayrıca sosyal sorumluluk konusuyla ilgili oldukça 
az çalışmanın yapıldığı turizm endüstrisi ile ilgili yazına katkı sağladığı 
düşünülmektedir. 

Safranbolu’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin hissedarlara karşı 
sorumlulukları ile ilgili bulgular incelendiğinde; konaklama işletmelerinin doğuş ve 
gelişmesinde sosyal sorumluluk kavramının önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
İşletmeler, sosyal sorumluluk anlayışlarının kısa ve uzun vadede kendilerine kâr 
sağladığına inanmaktadır. Ayrıca, işletmelerin, hissedarların ekonomik kazançlarını en 
yüksek düzeye çıkarmaya verdikleri önem işletmelerin bu konudaki sosyal sorumluluk 
anlayışlarının gelişmiş olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, konaklama 
işletmeleri için öncelikli hedefin sosyal sorumluluk temelinde hareket etmek olduğu, 
toplumun çıkarlarını hissedarların çıkarlarından üstün tuttukları sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu durum işletmelerin topluma yönelik sorumluluklarını daha çok önemsediklerini 
göstermektedir.  

Konaklama işletmeleri çalışanlarının, müşteriye/konuklara hizmet sunarken 
sorumlu bir şekilde hareket etmeye özen gösterdikleri, müşterilerinin istek ve şikâyetleri 
ile hizmet kalitesine ilişkin görüşlerini dikkate aldıkları, konaklama işletmelerinin, 
hijyen konusunda titiz davranarak tehlike ve riskleri ortadan kaldırmak için önleyici 
faaliyetlerde bulundukları ve müşterilerine karşı olan sosyal sorumluluğu ön planda 
tutarak müşteri memnuniyeti yaratmak konusunda çaba gösterdikleri görülmektedir. 
Günümüzde işletmelerin sürdürülebilirliklerini sağlamaları, müşteri odaklı bir anlayışla 
faaliyetlerini yürütmeleri, işletmenin odak noktasını oluşturan müşterilerin otel 
işletmelerinin faaliyetlerinden memnun olmaları ve işletmelerin müşterilerin beklenti ve 
isteklerini karşılamaları ile mümkündür.   

Konaklama işletmelerinin devletle olan ilişkileri belli bir sisteme göre 
düzenlenmiştir. Bu çerçevede Safranbolu’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin, 
devletin koymuş olduğu yasal gereklilikleri yerine getirdikleri, konaklama 
işletmelerinin faaliyetlerini gerçekleştirirken ve kaynakları kullanırken bugünkü ve 
gelecek nesilleri düşünerek sorumlu hareket ettikleri ve öncelikli hedefin ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Konaklama işletmeleri, amaçlarına iş görenleri sayesinde ulaşırlar. Konaklama 
işletmelerinin temel kaynaklarından biri olan işgörenler, sosyal sorumluluk 
uygulamalarında da dikkate alınması gereken temel unsurlardandır. Araştırma bulguları, 
konaklama işletmeleri çalışanlarının sosyal güvenlik hizmetlerinden gerektiği şekilde 
yararlandıkları, çalışma ortamının beklentileri karşılayacak nitelikte sağlıklı ve güvenli 
olduğu, işgörenlerine eşit fırsatlar verilerek gelişme ve ilerleme imkanı sağlandığı, 
konaklama işletmeleri yönetiminin, işgören memnuniyetini en yüksek düzeye çıkarmak 
için olası her türlü araçtan yararlandıkları, işgörenlerin haklarını ve çıkarlarını korumak 
için gerektiğinde ekonomik kaygıları ikinci plana attıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.   

Konaklama işletmeleri, ekonomik yaşamın bir gereği olarak rekabet ortamında 
faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Dolayısıyla konaklama işletmelerinin rakipleriyle 
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olan ilişkilerinde sektör koşullarının etkisi çok fazladır. Bu koşullarda konaklama 
işletmelerinin rakiplerine karşı olan kötü ve karalayıcı faaliyetleri ülke turizminin imajı 
açısından olumsuz sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu çerçevede araştırmadan elde edilen 
bulgular incelendiğinde; konaklama işletmelerinin rakiplerine karşı kötü reklam, 
dedikodu, karalayıcı kampanya v.b. faaliyetlerde bulunmamaya özen gösterdikleri 
görülmektedir.  

Çevreye karşı sorumluluk, kültürel ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve 
turizmin yaratıcı kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 
bağlamda, bir kültür turizmi destinasyonu olan Safranbolu’da faaliyet gösteren 
konaklama işletmelerinin faaliyetlerini gerçekleştirirken kültürel ve doğal varlıkların 
korunmasına özen gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Konaklama işletmelerinin, 
faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek zararlı çevresel etkileri araştırıp gerekli 
önlemleri aldıkları, faaliyetlerini gerçekleştirirken bütün çevreleriyle uzun vadeli bir 
ilişki temelinde çevre duyarlılığı ile hareket ettikleri tespit edilmiştir. 

Konaklama işletmelerinin topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri, yerli 
halkın turizme karşı tutumu, desteği ve katılımcılığı açısından büyük önem taşımakla 
beraber toplumun, ekonomik ve sosyal refah konusunda gelişmesine de etki etmektedir. 
Bu çerçevede, konaklama işletmeleri uzun dönemdeki başarılarını, büyük ölçüde 
toplumun çıkarlarını hesaba katmasına bağlamaktadır. Toplumsal sorunlara ve 
toplumsal değerlere gösterdikleri duyarlılık, etik davranışlar ve kamu yararına olan 
projeleri desteklemeleri işletmelerin topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeye 
çalıştıklarının en belirgin göstergeleridir.  

Araştırmadan elde edilen sosyal sorumluluk alanlarına yönelik bulgular 
incelendiğinde, Safranbolu’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin genel olarak 
sosyal sorumluluk ilkesi ile hareket ettikleri görülmektedir. Ölçeğe ilişkin genel 
ortalamaya bakıldığında ankete cevap verenlerin çoğunluğunun, konaklama 
işletmelerinin sosyal sorumluluklarına yönelik önermeleri ortalamanın üzerinde 
değerlendirdikleri ve önermelere katılım düzeylerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu durum, Safranbolu’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin iş yaşamında 
sosyal sorumluluğun çok önemli bir yeri olduğuna inandıklarını ve bu durumun 
konaklama işletmeleri için birçok konuda avantaj sağladığı (maddi kazanç, olumlu imaj 
v.b.) konusunda güçlü algılarının olduğunu göstermektedir. 

Çalışma, Safranbolu için önemli bir ekonomik sektör olan turizm endüstrisinin 
uzun vadede sürdürülebilirliği, konaklama işletmelerinin kültürel varlıkların ve doğal 
çevrenin korunmasına katkı sağlayarak müşterilerin değişen ihtiyaç ve isteklerine cevap 
verebilmeleri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede 
turizmden uzun vadeli olarak yararlanılabilmesi, turizmin bölgenin ekonomik 
gelişimine katkı sağlayabilmesi için Safranbolu’da faaliyet gösteren konaklama 
işletmelerinin hissedarlara, müşterilere, devlete, işgörenlere, tedarikçi ve rakiplere, 
topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmede duyarlı ve hassas hareket etmeleri 
büyük önem arz etmektedir. Bu duyarlılığa sahip tesisler, sosyal sorumluluğun önemli 
bir halkla ilişkiler aracı olduğunu, işletmenin kalite imajını arttıran bir faktör ve 
özellikle Türkiye’nin kültür turizmi pazarındaki rakiplerine karşı avantaj sağlayacak bir 
üstünlük olduğunu ve uluslararası pazarlarda pazar paylarını arttırabileceklerini 
görmelidirler. 
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Extensive Summary 
Enterprises have different purposes depending on the type of business, aims of the 

establishment, conditions of the economic system in which they operate, the style of the 
management and other similar factors. Although these purposes have a wide range of 
qualifications, the basic ones are making a profit, sustainability of the enterprise, and 
providing service for the community. In addition to this, technological advances, 
increased competition, globalization, changing needs and demands of consumers have 
changed not only the nature of trade but also the main aims, including making profit and 
sustainability of the enterprise which are dominant factors in traditional commerce. 
Nowadays enterprises have to fulfill a number of obligations and responsibilities in 
social life in addition to making profit and providing growth of the businesses in order 
to adapt to the globalized world, and to respond to changing social expectations. 

Hospitality industry enterprises which are one of the most important assets of 
tourism industry inherently have sought to make profit in order to provide sustainability 
of the enterprise, to keep up with the change and to be able to compete. However, 
enterprises that solely aim to increase their profit disregarding the community services 
have low chance of success. Within this context, financial gain of the enterprises in 
today's changing business life does not value a stand-alone, and sustainability of the 
hospitality industry enterprises which do not use the revenues for the benefits of the 
society has been decreasing. Therefore it is mandatory for the hospitality industry 
enterprises to acquire complementary objectives and responsibilities beyond the 
traditional objectives parallel to the changes in the world. Hence, the hospitality 
industry enterprises which have witnessed rapid development and change within the 
economic, social and technological systems have acquired new dimensions on the 
objectives of establishment and development and have evolved according to the 
changing world. Within this context, hospitality industry enterprises have increased 
their social responsibility activities in parallel to changing tourist demands and they 
have begun to take part in environmental, social, and economic activities regarding the 
community. 

The main aim of this study is to determine the views of hospitality industry 
employees and managers towards the social responsibility concept, social responsibility 
activities carried out by the hotel enterprises, and their views on the advantages and 
contributions of social responsibility projects to the hotel businesses. For this purpose 
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Safranbolu which is a UNESCO World Heritage Site and visited by 500 thousands of 
tourists annually, was selected as the study area and a survey was conducted at the 
hospitality industry enterprises in order to determine the views and perceptions of 
employees and managers towards social responsibility. 

In the first part of the study, the term social responsibility is described and the 
social responsibility areas of tourism enterprises are explained. In the second part of the 
study, development of tourism industry in Safranbolu is examined and the results of the 
survey which was conducted to determine the hospitality industry employees’ views on 
the extent the hospitality industry enterprises fulfill their social responsibilities towards 
shareholders, customers, employees, government, competitors, natural environment, and 
community are presented.  

A structured survey was conducted on 152 respondents including employees, 
managers and owners of the hotel enterprises through face to face interviews in order to 
determine the views and perceptions of employees towards social responsibility. The 
respondents were asked to indicate their level of agreement or disagreement, using a 5-
point Likert scale, ranging from 1= totally disagree’ to 5= ‘totally agree’. SPSS 15 for 
Windows was used to analyze the data by applying descriptive statistics, including 
frequency, mean, and standard deviations. Independent sample t-tests and one-way 
ANOVA tests were conducted to identify the significant differences between two 
groups. Where significant differences in one-way ANOVA tests were found at p< .05, a 
Tukey test was used to determine the source of differences across the respondent 
subgroups. 

The study was carried out between March and April 2013. The survey was 
personally administered. A random sampling was used to select the respondents. 

The questionnaire developed for the study was based on the researchers’ previous 
studies (Bakırtaş, 2005; Girgin, 2008; Korkmaz, 2009; Öztürk, 2010). However, a 
number of modifications had to be included, given the special characteristics of the 
World Heritage City of Safranbolu. A three-page questionnaire was designed. There 
were 38 social responsibility statements on the responsibilities of hospitality industry 
enterprises towards shareholders, customers, employees, government, competitors, 
natural environment, and community.  

The demographic variables are as follows:  

 The sample was composed of 152 participants, of which 31% were female and 
69% were male. 

 55% of respondents were married while 45% were single.  

 Regarding the age groups, 45% of participants were below 30 years old, 
followed by the 30-35 category (27%). 

 38% of participants had a high school degree and 40% of them were graduates 
of universities.  

 43% of the respondents have been working at the hotel for less than one year 
while 37% of them for 6-10 years.  
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 Most of the participants were qualified employees (53%) while 11% of them 
were supervisors, 3% were assistant managers, 10% were managers, and 24% 
were the owners or the partners of the hotels. 

 57% of participants have been working at the hotels which holds special 
certifications issued by the Ministry of Culture and Tourism, 24% were 3 stars 
hotels while 17% of them were certified by the Municipality.  

 63% have been working at family-owned hotels while 26% at private hotel 
enterprises. 

The research has found that the employees working at hospitality industry in 
Safranbolu are sensitive to the social responsibilities and they act socially responsible 
in their activities. Additionally the results showed that the respondents behave socially 
more responsible towards guests, society, natural environment, but that they are less 
responsible towards the suppliers.  

This study also attempted to analyze the relationship between social responsibility 
and demographic variables such as age, marital status, education, length of employment, 
position, and so on. In this study, some differences by demographic variables appeared 
in age, marital status, education, position of the employee and the class of the 
enterprise.  

Age was a discriminator of perceptions toward social responsibility that 
respondents aged 41-50 showed more responsible social responsibility behavior towards 
customers, natural environment and community compared with respondents younger 
than 30.  

Marital status was also found to be a discriminator that married respondents 
indicated somewhat greater agreement on the statements about social responsibility 
towards customers, the government, employees, suppliers and competitors, natural 
environment and the society. Results showed that married employees are more positive 
than singles on the fulfillment of their social responsibilities towards all stakeholders of 
the enterprise.  

Level of education was found to be an antecedent of perceptions towards social 
responsibility in this study. Respondents who hold elementary and high school diploma 
are more sensitive to the issues of social responsibility compared to university 
graduates. This result contrasts with other studies that have been conducted in 
hospitality industry (Bakırtaş; 2005; Korkmaz, 2009). 

It was also found that perceptions varied according to the positions of the 
employees. Qualified respondents indicated less agreement on the statements on social 
responsibility compared to the assistant managers, managers and the owners or the 
partners of the enterprise.  

An interesting result is that the employees, working at the enterprises certified by 
the Municipality, showed more agreement on the statements of social responsibility 
towards customers, suppliers and competitors, and natural environment compared to 
employees who work at the hotels which hold special certification. 
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Özet 
Günümüzde birçok işletme etik dışı faaliyetlerle karşı karşıya kalabilmektedir. 

Örgüt içinde bu tip faaliyetlerin yaygınlaşması genel olarak liderin ahlak anlayışıyla 
yakından ilişkilidir. Etik lider ise bu anlamda sergilemiş olduğu faaliyetlerle ve yapmış 
olduğu uygulamalarla örgütlerde olumlu etik anlayışın yaygınlaşmasında veya 
yaygınlaşmamasında etkilidir. Aynı şekilde gün içerisinde aynı ortamı paylaşan 
işgörenlerin de liderin sergilemiş olduğu davranışlardan etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu 
etkileşimin olumlu ya da olumsuz olması ise lider-üye arasındaki değer uyumun 
bağlıdır. Bu anlamda bir farklılığın olması etik algının farklılaşmasında etkili 
olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde etik liderliğin demografik 
özellikler çerçevesinde işgörenler tarafından farklı algılanıp algılanmadığını 
araştırmaktır. Bu amaçla öncelikle farklı liderlik tarzlarının (Otantik, Manevi, 
Karizmatik ve Dönüşümcü Liderlik ve Makyavelizm) etik kavramına yaklaşımı ele 
alınmış, daha sonra etik liderlikten bahsedilmiştir. Araştırma, Türkiye’de faaliyette 
bulunan beş yıldızlı otel işletmelerindeki 1003 çalışanla gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. 
Araştırmada analiz yöntemi olarak frekans, t testi, Tukey-HSD testi ve ANOVA 
analizleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda işletmenin sahiplik yapısı, yaş 
değişkeni ve işyerinde hizmet süresi ile etik liderlik arasında anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Etik Liderlik, Otantik Liderlik, Manevi Liderlik, Karizmatik 
Liderlik, Dönüşümcü Liderlik, Makyavelizm,  Otel İşletmeleri 

Abstract 
 Many organizations may be faced with unethical activities.  The widespread of 
such activities in an organisation is closely connected with the leader’s sense of 
                                                
1Bu çalışma Murat YEŞİLTAŞ tarafından hazırlanan “Örgütsel Özdeşleşmenin Oluşmasında Belirleyiciler Olarak Etik Liderlik 
ve Etik İklim: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama” isimli doktora tez çalışmasından faydalanılarak hazırlanmıştır. 
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decency. The ethical leader, on the other hand, is influential in the widespread of 
positive ethical mentality in organisations with the activities he does and the practices 
he puts into action in this sense. In the same vein, it is inevitable for the employees 
sharing the same environment during the same day to be influenced by such behaviours. 
This paper aims at researching whether or not the ethical side of the leaders is 
perceived differently by the employees in a hotel business. The study was conducted 
with the participation of 1003 employees in the five-star hotels operating in Turkey. 
Survey technique was used in the study. As a result of analysisit was found significant 
relationship between age, ownership and work experience in the establishment and 
ethical leadership. 
Key Words: Ethical Leadership, Authentic Leadership, Spiritual Leadership, 
Charismatic Leadership, Transformational Leadership, Machiavellianism, Hotel 
Business. 

1. Giriş 
Günümüzde etiğin kurumsallaşmasında meydana gelen çökme ekonomilerde 

milyarlarca dolara varan zararlar oluşturmaktadır. Örneğin Amerikan kökenli Enron ve 
diğer şirketlerde oluşan etik skandallar,ülke ekonomilerine ve aynı zamanda şirketlere 
büyük zararlar vermiştir. Böyle bir durumda bireyler haklı olarak etik skandalın 
meydana geldiği örgütün liderinde yanlış olan nedir sorusunu sormaktadır (Brown ve 
Trevino,2006).Örgütlerde bu tarz üst düzey skandalların meydana gelmesi, deneysel 
anlamda yapılan çalışmalarda bir başka soruyu da gündeme getirmektedir. Bu soru 
liderlerin örgütlerde etik ile yeterince ilgilenip ilgilenmediğidir.Konuya ilişkin 
çalışmalar incelendiğinde, üst düzey yöneticilerin çok küçük bir kısmının “güçlü etik 
değerlere sahip olmak liderliğin en önemli gereğidir” düşüncesinde olduğu 
görülmektedir (Ponnu ve Tennakoon, 2009,s. 22).Belki de bu tarz etik dışı faaliyetlerin 
ve etik skandalların artması son yıllarda uygulamacıların ve akademisyenlerin bu 
konuya ilgi göstermesine neden olmuştur. Liderler gerçek dünyada örgütün hem gerçek 
hem de sembolik temsilcileridir. Sonuç itibariyle de örgüt içinde etik bir iklimin 
oluşturulmasında birinci derecede etken konumundadırlar. Bu noktada liderlerin örgüt 
içinde sosyal adaleti nasıl sağladıkları büyük önem arz etmektedir (O’Connell ve Bligh, 
2009, s. 214).  

 Farklı liderlik teorileri, etik kavramına yönelik farklı bakış açıları 
geliştirmişlerdir. Bu bakış açılarında birtakım benzerlikler olsa da, bazı noktalar etik 
liderlik konusunda farklılık göstermektedir. Dolayısıyla öncellikle farklı liderlik 
tarzlarının etik yönetime bakış açısını değerlendirmek, etik liderliğin daha iyi 
anlaşılmasında yararlı olacaktır. Bu nedenle dönüşümcü liderlik, otantik liderlik, 
manevi liderlik, karizmatik liderlik ve Makyavelist Liderlik ile etik arasındaki ilişkiye 
ve bu liderlik tarzlarında etiğin yerine çalışmada vurgu yapılmıştır. Bu liderlik tarzları 
etik içeriğe sahip olsa da tam olarak liderliğin etik yönüne vurgu yapmamaktadır.  

 Brown, Treviño ve Harrison (2005) tarafından Sosyal Öğrenme Teorisi 
çerçevesinde oluşturulmuş etik liderlik tarzı ise liderliğin etik yönüne yönelik yeni bir 
tasarımdır. Mayer, Aquino, Greenbaum ve Kuenzi (2012)’ye göre oluşturulan bu 
tasarım;işgörenlere ve insanlara etik örnek olmak, insanlara adil davranmak ve aktif 
tarzda ahlaki yönetim sergilemek şeklinde üç anahtar noktayı açıklamaktadır. Bunlardan 
ilk ikisi etik liderliğin ahlaki kişilik bileşenine vurgu yapmakta iken, son yapı etik 
liderliğin ahlaki yöneticilik boyutunu oluşturmaktadır. 
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 Bu çalışmada farklı liderlik türlerinin etik kavramına yaklaşımlarından 
bahsedilmiş; sonrasında da Brown ve diğerlerinin (2005) oluşturmuş olduğu etik liderlik 
tasarımı çerçevesinde otel işletmelerindeki işgörenlerin etik liderlik algıları 
araştırılmıştır.  

2. Liderlik Tarzları ve Etik 
 Bu kısımda, farklı liderlik tarzları ve bu tarzların etikle ilişkileri 
incelenmektedir. Liderlik teorilerinin etikle ilişkilerinin ortaya konması, etik liderliğin 
daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, örgüt içerisinde etik 
kültürün ve iklimin yerleştirilmesinde ve etik yönlendirmelerde liderin rolünün artması, 
doğal olarak bu alana yönelik araştırmaların da artmasına yol açmıştır. Bu durum, 
liderin etik davranışlarının ve bu davranışların bileşenlerinin tartışıldığı etik teorilerde 
“yeni dalga” olarak isimlendirilmektedir (Avey, Palanski ve Walumbwa, 2011, s. 573). 

2.1. Dönüşümcü Liderlik ve Etik 
Dönüşümcü liderler, astlarının tüm yetenek ve becerilerini ortaya çıkararak ve 

kendilerine güvenlerini sağlayarak; onlardan en üst düzeyde fayda elde etmeyi 
amaçlayan liderlerdir (Alkın ve Ünsar, 2007, s. 80). Dönüşümcü liderlik tarzı, hem 
liderin hem de çalışanın ahlâki değerlerini ve motivasyonunu olumlu yönde 
etkilemektedir (Price, 2003, s. 68). Burns (1985) ve Bass’ın (1978) oluşturduğu bu 
liderlik tarzının dört davranış bileşeni vardır. Bu bileşenler; karizma veya ideal etki, 
ilham verici motivasyon, entelektüel teşvik ve bireysel ilgidir (akt. Owen, Hodgson ve 
Gazzard, 2004/2007, s. 317; Topaloğlu ve Avcı, 2009, s.1104). Dönüşümcü liderlik 
tarzının en önemli bileşeni karizmadır. Karizma, lidere derin bir duygusal bağlılık 
sağlaması ve yüksek amaçlara ulaşması adına bireylere ilham verme yeteneği olarak 
ifade edilmektedir (Keeley, 1998, s.115). Bass (1998, s. 72), liderin karizmatik 
olmasının, bireylerin liderleri takip ve taklit etmesi açısından önemli olduğunu ifade 
etmektedir. Eğer liderin gerçekten dönüşümcü özellikleri varsa, sahip olduğu karizma 
ve ideal etki ahlâki ve etik standartlara sahip olduğunu da göstermektedir. 

Dönüşümcü liderlik teorisi; dönüşümcü liderin bireyin istenen davranışları 
sergilemesi ve aynı zamanda etik davranışlarda bulunması adına ödül sistemini 
kullanmaktadır. Dönüşümcü lider, örgüt amaçlarıyla bireysel amaçların ortak 
başarılması için faaliyet göstermekte; ödül sistemini de ancak bu ortak değerlere 
ulaşıldığı zaman kullanmaktadır (Baucus ve Beck- Dudley, 2005, s.362).  

Dönüşümcü liderliğin ahlâki değerlerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.Bu 
durum Bass’ın önceki çalışmalarında “dönüşümcü liderin kendi değerleri çerçevesinde 
etik değerler içerinde yer alan (erdemlilik, doğruluk) değerlere sahip” şeklinde yer 
almaktadır. Howell ve Avolio ise sosyalleşmeye vurgu yaparak, ancak sosyalleşmiş 
liderin ortak iyiyi düşünebileceğini ve bunun da gerçek anlamda dönüşümcü liderlik 
olabileceğini ifade etmektedir (akt. Bass ve Steidlmeier, 1999, s. 186). 

Dönüşümcü liderlikte, temel bir etik değer olarak özgecilik davranışı yer 
almaktadır. Dönüşümcü lider, takipçilerini bencilce davranış içerisinde bulunmadan 
başkalarını düşünerek yönlendirir. Dönüşümcü liderlikte bu tarz faaliyetler doğruluk, 
hizmet ve ortak ilginin artırılması gibi ilkeler içerisinde yer almaktadır. Bunun yanında 
dönüşümcü liderin takipçilerini çeşitli yollarla aynı yola sokmaya yönelik faaliyetler 
içerisinde bulunduğunu da ifade edebiliriz (Engelbrecht, Van Aswegen ve Theron, 
2005,s. 20). 
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Dönüşümcü lider, örgütlerde etik bir çevrenin/iklimin yaratılmasında ve etiğin 
kurumsallaşmasında önemli roller üstlenebilir (Carlson ve Perrewe, 1995). Sim (1991, 
s. 495), etiğin örgütlerde kurumsallaşmasında ve genişlemesinde; 1) örgütle iş gören 
arasında psikolojik bir anlaşmanın oluşturulması, 2) işgörenin örgütsel bağlılığının 
güçlendirilmesi ve 3) etik uyumlu bir kültürün yaratılmasının önemli olduğunu ileri 
sürmektedir.   

2.2. Otantik Liderlik ve Etik 
Otantiklik kavramının kökeni Yunan felsefesine dayanmakta (Avolio ve 

Gardner, 2005, s.319) ve kendini tanıma, olanı kabul etme, kendi kendine olma ve sahip 
olunan gerçekleri sürdürme anlamına gelmektedir (Klenke, 2007, s. 71). Diğer bir 
deyişle, “birey; kendi öz değerlerine, kişiliğine, tercihlerine ve duygularına bağlı olduğu 
ölçüde otantiktir” (Kesken ve Ayyıldız, 2008, s.736). Otantiklikle ilgili olarak Kernis 
(2003) tarafından yapılan çalışmada kavram “kişinin gerçek öz benliği” olarak ifade 
edilmiştir (akt.Gündoğdu ve İslamoğlu, 2012, s. 283). Otantikliğin kelime anlamından 
da anlaşılacağı gibi, kavram daha çok benlikle ilgili tanımlamalar üzerine odaklıdır. 
Dolayısıyla otantik liderlik, liderin benlik tanımlaması ve süreci üzerine odaklanmıştır. 

Otantik liderliği profesyonel açıdan etkili, etik açıdan da kuvvetli ve bilinçli bir 
liderlik tarzı olarak tanımlayabiliriz (Tabak, Polat, Coşar ve Türköz, 2012, s.93). 
Otantik liderlik modelinin gelişimi incelendiğinde, bu modelde pozitif örgütsel davranış 
kalıplarının, dönüşümcü liderlik teorisinin ve etik kavramının dikkate alındığı 
görülecektir (Gardner, Avolio, Luthans, May ve Walumbwa, 2005, s. 345). Örgütlerde 
otantik davranışlar sergileyen liderler, bu davranışları sergilemeye son veren liderlerden 
fazladır. Otantik davranışlar sergileyip sergilememesine bağlı olarak, otantiklik lideri 
toplumsal baskılara da bağlı olarak etik değerlere daha fazla önem vermeye 
yöneltmektedir. Otantik olma hali, ahlâki değerlerin sürdürülmesi ve her türlü zorluk 
altında bile ahlâki değerlere bağlı olmayı beraberinde getirmektedir (May, Chan, 
Hodges ve Avolio, 2003, s.247).  

Avolio, Luthans ve Walumbwa (2004) otantik liderliği “çok geniş kapsamlı 
olarak nasıl düşüneceğini ve nasıl davranacağını bilen, kendini çok iyi tanıyarak 
diğerlerini algılayan ve yönetsel anlamda diğerlerinin değerlerine saygılı,ahlâki bakış 
açısının, bilgisinin ve gücünün farkında olarak yöneten, birey olarak yetenekli, umutlu, 
iyimser, dirayetli ve yüksek ahlâki karakterlere sahip kimse” olarak tanımlamaktadır 
(akt. Avolio ve Gardner, 2005, s. 321). 

Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing ve Peterson (2008) otantik liderliğin 
temel bileşenlerini; ilişkilerinde şeffaflığa odaklanan, kişisel farkındalığı yüksek, 
içselleştirilmiş ahlak anlayışına sahip ve bilgiyi dengeli bir şekilde değerlendiren 
nitelikler olarak sıralamıştır. Öcal, Gümüştekin ve Çağ (2012, s.278),  ilişkilerde 
şeffaflığa yönelen yöneticilerin, örgütte her türlü gelişme, sonuç, amaç ve performans 
hedefleri konusunda çalışanlarla açık iletişim kurmakta olduğunu ifade etmektedirler.  
Bilginin dengeli değerlendirilmesi bileşeni, yöneticilerin karar alma sürecinde çoklu 
kanalardan bilgi alması ve örgüt politikalarının bu şekilde oluşturulmasını ifade 
etmektedir.  İçselleştirilmiş ahlak anlayışı bileşeni, yöneticilerin ahlaki değerleri kişisel 
çıkarları için göz ardı etmeyeceğinin önemli bir göstergesidir. Kişisel farkındalık ise 
yöneticilerin kendilerini olduğu gibi ifade edebilmesi ile güçlü ve zayıf taraflarının 
farkına vararak hareket etmesini ifade etmektedir.  
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May ve diğerleri (2003, s.250), otantik liderliğin örgüt içinde yaygınlaşabilmesi 
için, alınan kararlarda liderlerin etik bileşenleri desteklemesi gerektiğini 
vurgulamaktadır. Avolio ve Gardner (2005, s.324) otantik liderin böyle bir konuya 
destek verdiğini, aldığı kararlarda ahlaki kapasitenin, etkililiğin, cesaretin ve eğilimlerin 
artırılmasında önemli etkileri olduğunu, böylece etik temelli iş yapılış şekillerinin örgüt 
içinde yaygınlaşmasında ve otantikliğe ulaşmada başarı sağladığını ileri sürmektedir. 
 Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans ve May (2004, ss.805–806); otantik 
liderliğin dönüşümcü liderlik ve etik liderliğin bir birleşimi olabileceğini ifade 
etmektedir. Bu anlamda otantik lider, dönüşümcü liderlikte olduğu gibi yönlendirici 
veya işbirlikçi olabileceği gibi otoriter liderlik tarzı da sergileyebilir. Otantik lider, 
davranışlarında sahip olduğu derin kişisel değerleri ve samimiyeti kullanmakta, çalıştığı 
kurumda inanılırlığı tesis etmekte, saygıyı kazanmakta, bireylerin güvenini elde etmek 
için onlara farklı bakış açıları kazandırmakta ve işgörenlerle işbirliği sağlamak adına 
farklı bağlantılar gerçekleştirmektedir. Süreç içerisinde bütün paydaşlar aynı 
davranışları sergilemekte ve bunun örgüt kültürü olarak yaygınlaşmasına çalışmaktadır. 

2.3. Manevi Liderlik ve Etik 
Manevi liderlik yeni liderlik yaklaşımları arasında yer almaktadır. Maneviyat 

kavram olarak Allah’a yakınlık duygusu içinde olmak ve bunu yaparken yaşama ve 
Dünya’ya ait bütün değerlerden uzak durmayı ifade etmektedir. Maneviyat din ile iç 
içedir. İki kavram arasında farklılık olarak; din kavramında kişinin yaşamı içerisindeki 
inanç ve ibadetleri yer almakta iken, maneviyat kavramında yaşam ilkelerinin de yer 
alması gösterilebilir. Maneviyat kavramı bu haliyle herhangi bir biçimsel veya organize 
olmuş din kavramından daha geniş bir kavramı ifade etmektedir (Fry, 2003; Baloğlu ve 
Karadağ, 2009, s.167). 

Maneviyat; “bireyin kendini sorgulaması yoluyla bir anlama ulaşması” ya da 
farklı bir bakış açısıyla insanlarla bir bütün olma ihtiyacı, yaşama gücü ve içsel bir 
deneyim” olarak tanımlanabilir (Kesken ve Ayyıldız, 2008, s.745). Krishnakumar ve 
Neck (2002), alan yazında yaygın kullanılan tanımlamaların olduğunu ve bunlar 
arasında ön planda olan tanımlamaların üç farklı grupta toplandığını belirtmektedir. 
Bunlar; içsel odaklı bakış açısı, inanç temelli bakış açısı ve varoluşçu bakış açısıdır. 
İçsel bakış açısına yönelik değerlendirmeler incelendiğinde, bireyin içinden gelen güçle 
hareket ettiği görülecektir. İnanç temelli yaklaşımda, bireyin yapmış olduğu faaliyetler, 
inancının gereklerini yerine getirme amacıyladır. Varoluşçu yaklaşım ise, bulunulan 
işten anlam çıkarmaya veya orada bulunma nedenini açıklamaya yönelik 
tanımlamalardan oluşmaktadır. Eğer bireyin bulunduğu iş, birey için bir anlam ifade 
etmiyorsa,  bu durum onun davranışlarına yansıyacaktır.  

Maneviyat, bireyin sahip olduğu etik bilişle bağlantılıdır. Kavram, bireylerin 
farklı durumların etik yönünü nasıl algıladığıyla yakından ilgilenmektedir. Maneviyatın 
yükselmesi, bireyin etik olan ya da olmayan durumlara yönelik algılama durumlarını 
etkilemektedir (Fernando ve Chowdhury, 2010, s.212).  Maneviyat, kavramsal olarak 
etik temelli biliş düzeyi ile yakından ilintili olan ve bireylerin farklı durumları etik 
açıdan nasıl algıladığına karar vermesi açısından önemli bir faktördür (Fernando ve 
Chowdhury, 2010, s. 213). 

Manevi liderliğin temel amacı, bireylerin ve liderlerin temel ihtiyaçları olan 
üyelik ve arayış hislerini temel alarak onların manevi rahatlamalarını sağlamaktır (Fry 
ve Cohen 2009, s. 269). Manevi liderlik buna ilaveten ortak bir vizyonu oluşturarak, 
özgeci bir sevgiyi sağlayarak, işyerinde manevi bir ruhun gelişmesine katkı vererek, 
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güçlendirilmiş takımlar ortaya çıkararak, örgütsel bağlılığı güçlendirerek ve verimliliği 
artırarak manevi hazzın artmasına katkıda bulunmaktadır. Manevi liderliğin 
merkezinde, sahip olunan iş aracılığıyla oluşmuş arayış ve iş yerindeki sosyal 
bağlantılar yer almaktadır. Manevi liderliğin ortak bir vizyon oluşturması da bu yolla 
sağlanmaktadır (Fry ve Slocum, 2008, s.  90). 

Reave (2005, s. 670), manevi liderliğin sadece örgütün iç çevresinde değil dış 
çevresinde de olumlu etik etkilerinin olduğunu ileri sürmektedir. Manevi lider için; 
lider-üye etkileşiminin en üst düzeyde kullanılması yönünde hareket eden, müşterilerle 
de aynı etik değerlerin paylaşılması, yardım ikliminin oluşması ve çevresel değerlere 
saygılı bir örgüt için çaba harcadığını söylemek mümkündür. Liderin sahip olduğu 
manevi değerler ve davranışlar diğerlerine ve çevreye saygıyı beraberinde 
getirmektedir. 

2.4. Karizmatik Liderlik ve Etik 
Karizmatik liderlikte bireyler, liderin doğaüstü güçlere sahip ve olağan dışı bir 

kişi olduğuna veya en azından istisnai güçlere sahip olduğuna inanırlar. Liderin bu 
güçleri takipçilerin yararına olacak biçimde sık sık sergilemesini beklerler (Kozak, 
2008, s. 497). Temelde karizmatik lider, kendi davranışları ve yaptıkları ile ilham verici 
bir vizyon yaratarak, diğer liderlik tarzlarından ayrılmaktadır. Karizmatik liderlik 
tarzında lider, bireyin algılamalarına sahip olduğu yetenekler ve davranışlarıyla etki 
etmektedir. Böylece, bireylerin sadece liderin sahip olduğu yasal otorite sayesinde lideri 
takip seçenekleri kolaylaşmamakta; aynı zamanda liderin sahip olduğu sıra dışı 
yetenekleri de kolay algılamaktadırlar (Conger, Kanungo ve Menon, 2000, s.748). 
Karizmatik lider, çok fazla sayıda etik standartlara sahip, örgüt içerisinde etik uyumlu 
kültürün oluşturulmasında farklı bakış açıları sergileyen, kişisel ilişkilerle takipçilerini 
yönlendiren etkili bir lider olarak ifade edilebilir (Sims ve Brinkmann 2002, s. 328). 

Etkili liderliğin oluşumunda, sürekli olarak vurgulanan en önemli bileşen 
karizmadır. Karizma, hem bir özellik hem de bir davranış olarak bireylerin üzerinde 
sürekli bir etkiye sahiptir. Karizmatik lider; örgüt içerisinde üst düzey bir vizyon 
oluşturmakta, takipçileri açısından etkileyici bir iletişim ortamı yaratmakta, kişisel 
anlamda risk üstlenmekte ve üst düzey beklentilere etkin iletişim yoluyla cevap 
vermektedir (Chandler, 2009, s.76). Böyle bir liderlik tarzı, bireyin benliğine etki 
ederek örgütün misyonuyla ve vizyonuyla özdeşleşmesine katkı sağlamaktadır. Aynı 
zamanda karizmatik liderliğin bireyin örgüte dâhil olma, bağlılık ve özdeşleşme gibi 
farklı adanmışlık türlerine yönelik olumlu katkıları da vardır. Karizmatik liderliğin 
sahip olduğu karizma özelliği örgütsel açıdan değerlendirildiğinde, oldukça önemli 
sonuçlarının olduğu söylenebilir (Cicero ve Pierro, 2007, s. 299). 

Liderlik tarzları içerisinde etik değerlere sahip olan liderler olabileceği gibi, etik 
değerlere sahip olmayan liderler de bulunmaktadır. Benzer şekilde bazı karizmatik 
liderler etik değerlere sahipken, bazıları değildir. Karizmatik liderliği yansıtan etik 
özellikler; gücünü diğerlerine hizmet amacıyla kullandırmak, sahip olduğuvizyonu 
takipçilerinin ihtiyaçları ve ilham almalarına yönelik oluşturmak, eleştirileri dikkate 
alarak onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışmak, takipçilerini bağımsız düşünmeye sevk 
ederek lideri sorgulamaya teşvik etmek, çift yönlü iletişime açık olmak, takipçilerinin 
gelişmesine zaman ayırmak ve toplumsal ve sosyal ihtiyaçların karşılanması amacıyla 
içsel ahlâki standartlara güven duyulması için çaba harcamak şeklinde sıralayabiliriz. 
Bu özellikler etik karizmatik liderliği yansıtmaktadır. Etik olmayan karizmatik liderlikte 
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ise, karşımıza yukarıda sıralanan özelliklerin tam tersi çıkmaktadır (Howell ve Avolio, 
1992, s.45). 

2.5. Makyavelizm, Liderlik ve Etik 
Makyavelizm’de temel düşünce, ilkelerden ve kurallardan ziyade amaca uygun 

olan değerlerin (amaca uygunluk) rehber olarak görülmesidir (Kessler ve diğerleri, 
2010, s.1871). Bu durum Makyavelizm’de çıkarlar söz konusu olduğunda ahlaki 
noktaların görmezden gelindiğini göstermesi açısından önemlidir. Makyavelizm’de 
lider kendi amaçlarını gerçekleştirmek için manipülasyonu bir motivasyon aracı olarak 
kullanmakta;kendisi güvenilir bir kimse olmadığı gibi kimseye de güvenmemektedir 
(Brown ve Treviño, 2006, s. 604). Makyavelist özelliğe sahip lider manipülasyonu, aynı 
zamanda kaynaklar ve işgörenler üzerinde güç elde etmek için de kullanmaktadır 
(Minett, Yaman ve Denizci, 2009, s.488). 

Genelde Makyavelist tarzı liderlik yaklaşımı ve etik kavramları, bir eksenin iki 
ucu şeklinde tanımlanabilir. Çünkü liderlik özellikleri ve ahlâk felsefesi birbirine 
uymayan iki farklı yaklaşımdan ileri gelmektedir (Güney ve Mandacı, 2009, s. 85). 
Liderlik türleri içinde etikle paralel olmayan liderlik tarzlarından bir tanesi de 
Makyavelizm’dir (Brown ve Treviño, 2006, s. 604). Bu tarz liderlikte başarılı olunduğu 
sürece, başarı için her ne gerekirse o yapılmaktadır. Makyavelist liderlik “yapılan işin 
sonucunun lider için taşıdığı anlam” şeklinde tanımlanabilir. Makyavelist lider, kendi 
başarılarını “asalet” unsuru olarak kullanmakta, bu nedenle manipülasyonu ilk etapta 
başarılı olabilmek için gerekli bir unsur olarak görmektedir (Minett ve diğerleri, 2009, 
s.488). Manipülasyonun başarı için kullanılmasına rağmen etik olmayan liderlik 
davranışları içinde yer aldığını, etik olmayan bir lider davranışı olarak bireyin benliğine 
katkı sağlamak yerine, onu aldatıcı faaliyetlere yönelttiğini ve tutmayacağı sözlerin 
verildiği farklı bir liderlik davranış olarak gösterebiliriz (Yukl, 2002, s.v406). 
Dolayısıyla, Makyavelist Liderliğin etik olmayan liderlik tarzları arasında yer aldığı 
söylemek olasıdır. 

3. Etik Liderlik  
Örgütsel davranış ve yönetim alan yazınında birçok araştırmacı tarafından etik 

liderliğin bireysel, örgütsel ve grup sonuçları açısından etkileri değerlendirilmiş ve tam 
olarak neyi ifade ettiği sonucuna varılmaya çalışılmıştır (Zhu, 2008, s. 62). İlgili teori ve 
araştırmalar incelendiğinde, etik liderliğin iş etiği kapsamında hem normatif yaklaşımla 
hem de sosyal bilimsel temelli yaklaşımla tanımlandığı görülecektir (Brown ve 
Mitchell, 2010, s. 583). Sosyal bilimsel kaynaklı yaklaşım, etik liderliğe genel olarak 
psikoloji, sosyoloji ve örgütsel davranış temelli yaklaşmakta; bireylerin etik liderliği 
nasıl algıladığı üzerinde durmakta ve bu algılamaların sonuçları, belirleyicileri ve 
potansiyel uç noktalarının neler olabileceği üzerinde durmaktadır (Brown ve Mitchell, 
2010, s. 584).  

Alan yazında etik liderliği sosyal bilimsel çerçevede ele alan çalışmalar olmakla 
birlikte, normatif iş etiği temelinde oluşturulmuş tanımlamalar da bulunmaktadır. İş 
etiği alanında liderliğe normatif yaklaşım, genellikle “İşyerinde çalışana nasıl 
davranılmalıdır?” sorusuna odaklanmaktadır (Brown, 2007, s. 141).  Bu açıdan 
yaklaşıldığında, ahlâki veya etik liderlik kavramına yönelik çalışmalar, etik liderliğin ne 
şekilde olması gerektiği ve bunun temelinde yatan iyi/kötü, doğru/yanlış ve benzer 
tanımlamaların neler olduğu üzerinde yoğunlaşmaktadır (Bass ve Steidlmeier, 1999; 
Ogunfowora, 2009, s. 2).  Yapılan çalışmalar incelendiğinde etik liderlik ve 
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faaliyetlerinin “karakter” ve “yönlendirme” gibi iki kavram üzerinde yoğunlaştığı 
görülmektedir (O’Connell ve Bligh, 2009, s. 215).  

Brown ve diğerleri (2005, s.120)’ne göre etik liderlik; “kişisel faaliyetlerinde ve 
kişilerarası ilişkilerde normatif uygunluk çerçevesinde yönetim sergileyen ve bu tarz 
yönlendirmeleri iki yönlü iletişim, güçlendirme ve ahlâki düşünmeye yönelterek 
artırmayı hedefleyen bir liderlik tarzıdır.” Etik liderliğin normatif etik çerçevesinde 
değerlendirilmesi, neyin iyi neyin kötü olduğunun kararı içerisinde, yapılan işin nasıl 
yapılması gerektiği ve etiği “normlar” ve “standartlar” çerçevesinde ele almasıyla ortaya 
çıkmaktadır. Normatif etik, yapılan iş örgüte tam anlamıyla fayda sağlasa bile, o işin 
etik olup olmadığını tartışmaktadır (Bolat ve Seymen, 2003, s. 6). Köken olarak 
felsefeyi temel alan normatif yaklaşım, bireylerin işyerinde nasıl davranması gerektiğini 
tanımlamaktadır (Brown ve Mitchell, 2010, s. 583).   
 Yapılan tanımlamada dikkati çeken ilk nokta, etik değerlerin çift yönlü iletişimle 
yayılmasıdır. Etik değerler, çeşitli standartlar ve etik davranışları içermektedir. Etik 
değerler çerçevesinde olabildiğince bencil davranışlar yerine özgeci davranışların 
yayılması, etik liderin çift yönlü iletişimde yer verebileceği konular arasındadır (Bass ve 
Steidlmeier, 1999, s. 183). Lider, kendi etik değerlerini rol model olarak ve sergilemiş 
olduğu faaliyetlerle, güçlü mesajlar yoluyla bireylere iletmektedir (Sim ve Brinkmann, 
2002, s. 332).  Etik lider genel anlamda “muhteşem iyiye hizmet etmek adına” 
özgecidir. Aynı zamanda özgeci davranışların, etik liderliğin temelini oluşturduğu 
söylenebilir. Bir başka ifadeyle etik lider, en iyiye ulaşabilmek için ortak çıkarlarla 
uyumlu hareket etmekte ve sahip olduğu gücü bunun için kullanmaktadır (Martin, 
Resick, Keating ve Dickson, 2009, s. 131). 

Brown ve diğerlerinin (2005)  yapmış olduğu çalışmada etik liderlik kapsamında 
güçlendirici lider davranışları üzerinde durulmaktadır. Ahlaki sürecin yasallığını, 
dinamik bir benlik dönüşümü sağlamak adına, hem liderin etkileme süreci hem de 
bireyin güçlendirme süreçleri oluşturmaktadır (Bass ve Steidlmeier, 1999, s.183). Etik 
liderden bireylerin psikolojik olarak güçlendirilmeleri için ihtiyaçlarının karşılanması, 
işyeriyle uyumlu hale getirilmeleri (birey-iş uyumu) ve işinin anlamlı kılınması için 
çaba harcamaları gibi çeşitli beklentiler oluşmaktadır. Liderin bu tarz beklentileri 
karşılaması, çalışanların kendilerini geliştirmelerine ve işle ilgili yeteneklerini 
artırmalarına katkıda bulunabilir (Zhu, May ve Avolio, 2004). De Hoogh ve Den Hartog 
(2008) bu durumu, liderin güç paylaşımı olarak nitelendirmiş ve etik liderin bir bileşeni 
olarak ele almışlardır. Kalshoven, Den Hartog ve De Hoogh (2011) ise böyle bir 
durumun, yani güç paylaşımının çalışana daha fazla güç vermek ve çalışanın liderden 
daha bağımsız hareket etmesine kolaylık sağlamak anlamına geldiğini ifade etmektedir. 
 Brown ve diğerlerinin (2005) yapmış olduğu tanımlamaya yönelik alan yazın 
incelendiğinde, etik liderin; insanları ve geniş toplumu göz önünde bulundurarak çok 
dikkatli ve ilkeli kararlar alan bireyler şeklinde tasarladığı fikri yer almaktadır. Etik 
lider,  doğru şeyleri yapma arayışı içinde olan, profesyonel davranışlar sergileyen, 
doğruluk, dürüstlük, adalet ve açıklık içinde hareket eden bireyler olarak 
değerlendirilebilir (Walumbwa ve diğerleri, 2008, s. 102). 

Treviño, Hartman ve Brown (2000), kavramı bütüncül bir bakış açısı getirerek 
ikili sütun yaklaşımıyla ele almışlardır. Yazarlar ilk sütunda ahlâki bir kişilikten 
bahsetmektedirler. Bu sütun, liderin sahip olduğu özellikler (doğruluk, dürüstlük ve 
güvenilirlik), davranışlar (doğru şeyleri yapması, çalışanlarla ilgilenmesi, açık 
davranması ve kişisel ahlâka sahip olması) ve karar verme sürecinin (objektif, adil ve 
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etik kurallara uyması vb.) toplamından oluşmaktadır. İkinci sütunda ise, ahlâki 
yöneticilik boyutu yer almaktadır. Gözlenebilir davranışlarıyla rol model oluşturması, 
ödül ve disiplin sistemi ile etik ve değerler yoluyla iletişim kurması ikinci sütun içerinde 
yer almaktadır. Ahlâki yönetici çalışanların etik değerlerini, standartlarını ve ilkelerini 
sürekli olarak en üst düzeyde tutmaktadır. Bu standartlar çerçevesinde olumlu 
davranışlar sergileyen çalışanlara ise ödüllendirme sistemi uygulanmaktadır (McCann 
ve Holt, 2009, s. 213). Buna göre,ahlâki bir kişiliğe sahip olmak ve ahlâki yönetici 
özellikleri sergilemek, etik liderlik yaklaşımında ün kazanmanın koşullarını 
oluşturmaktadır (Treviño ve diğerleri, 2000). Liderin özel yaşamında etik davranışlar 
sergilememesi, liderlik rolü olarak etik olmayan davranışlara yönelmesine neden 
olacaktır (Palmer, 2009, s. 529).Diğer bir bakış açısıyla etik liderliğin bileşeni olan 
“ahlâki yönetici”; daha açık bir yönetim anlayışıyla hareket eden, açık bir şekilde etik 
hakkında konuşan ve fikirlerini ortaya koyan, adil olmak adına çalışanları güçlendiren 
ve adalet arayan kişidir. Bu durum, yöneticinin proaktif yaklaşımları arasında yer alan 
faaliyetleridir ve aynı zamanda etik değerlere önem verdiğinin de göstergelerindendir. 
Ahlâki yönetici; sürekli olarak verdiği mesajlarda etiği vurgulamakta, ödül ve disiplin 
gibi güçlendirme mekanizmalarını sürekli olarak devreye sokmakta, hareketlerinde ve 
kararlarında daha dengeli faaliyetlerde bulunmaktadır (Toor ve Ofori, 2009, s. 535). 

Etik liderden; örgüte, bireye, paydaşlara ve toplumun faydalarına yönelik olarak 
örgütsel amaçlar ve hedefler çerçevesinde bireyleri yöneltmesi ve rehberlik etmesi 
beklenir. Bir başka ifadeyle etik liderden etkili olması beklenir. Etkili olabilmesi adına 
mutlaka rol modellik yoluyla özgeci faaliyetlerini geliştirmelidir. Böyle bir durumun 
sonucunda, bireyler arasında rekabetten ziyade işbirliğinin gelişmesi, birbirine 
bağlılığın ve örgüte bağlılığın artışı söz konusu olmaktadır (De Hoogh ve Den Hartog, 
2008, s. 300).  

Kaynak: Yukl, 2002, s. 406. 

Tablo 1. 
Etik Liderliğin Değerlendirilmesinde Önerilen Kriterler 

Kriterler  Etik Liderlik  Etik Olmayan Liderlik 
Liderde güç kullanımı ve 
etkileme 

Çalışanlara ve örgüte hizmet eder. Personelin kişisel amaçlarını ve 
ihtiyaçlarının tatminini sağlar. 

Çoklu paydaşlarla ilgilenmenin 
değerlendirilmesi 

Uygun olduğu sürece onlarla 
denge ve bütünlük içerisinde 
hareket eder. 

Kişisel kazancının en yüksek düzeyde 
olduğu koalisyonun oluşmasını sağlar. 

 
Örgüt için vizyon geliştirme 

Çalışanların ihtiyaçlarını, 
değerlerini dikkate alarak vizyon 
geliştirir.  

Örgütün başarabileceği tek yönlü, kişisel 
bir vizyon oluşturur.  

Liderin davranışlarındaki 
doğruluk 

Farklı açılardan desteklenmiş 
olan, tutarlı faaliyetler 
çerçevesinde hareket eder. 

Kişisel amaçlarına uygun olan çıkarcı 
davranışlar sergilemektedir. 

Liderin kararlarında ve 
faaliyetlerinde karar alma tarzları 

Misyonun başarılması veya 
misyonun yerine getirilmesi için 
kişisel risk almaya isteklidir. 

Gerekli kararlarda ve faaliyetlerde liderin 
alması gereken riski üstlenmekten kaçınır.  

Operasyonları hakkında ilgililerle 
gerekli bilgiler açısından iletişime 
geçme 

Örgütteki olaylar, problemler ve 
faaliyetlerle ilgili tam zamanında 
ve eksiksiz açıklama yapar. 

Problemlerle ve gelişmeyle ilgili olarak 
önyargılı hareket eder, çalışanlara yönelik 
aldatma ve çarpıtma yöntemlerini kullanır. 

Eleştiren ve aynı fikirde olmayan 
çalışanlara yönelik cevap verme 

Kritik durumlarda sorunlarla ilgili 
daha iyi çözümler bulunabilmesi 
için çalışanları cesaretlendirir. 

Herhangi bir konuda önyargılı olma ve 
aynı fikirde de olmama durumunda baskı 
ve cesaret kırma yöntemini kullanır. 

Çalışanlarının yeteneklerini ve öz 
güvenlerini geliştirme 

Çalışanların kişisel gelişimleri 
için onlara koçluk ve mentörlük 
yapar ve eğitim verir. 

Gelişim düzeyi zayıf olan çalışanların 
gelişim düzeyini önemsizleştirir ve lidere 
bağımlı hale getirir. 
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Birçok kişi etik olmayan liderin, bireylere yanlış sözler vererek ve aldatıcı 
faaliyetlerde bulunarak muhtemel kötü sonuçların ortaya çıkması adına yönlendirici 
faaliyetler içerisinde olduğu ve bireylerin benliklerine aykırı faaliyetlerde bulunmasını 
sağladığı fikrindedir. Etik liderlikte, riskli bir girişimde bulunulacağı zaman bunun 
muhtemel maliyetleri ve faydaları hakkında çalışanlara bilgi vermek ve onların bilinç 
düzeyini artırmak kabul edilen bir davranış biçimidir (Yukl, 2002, s. 406).  

Yukl (2002) etik olan ve etik olmayan liderin özelliklerini sekiz başlık altında 
değerlendirmiştir (Tablo 1). Etik olmayan lider daha fazla kişisel odaklı ve yapısı itibari 
ile çıkarcı iken; etik liderlik davranışları sergileyen lider için daha fazla birlikte hareket 
etmeye odaklıdır 

4. Araştırmanın Yöntemi 
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu çalışmanın amacı otel işletmelerindeki iş görenlerin bireysel ve işletme 

özellikleri çerçevesinde etik liderlik algılamalarının değişip değişmediği araştırmaktır. 
Bu amaçla, Brown ve diğerleri (2005) tarafından hazırlanan 10 maddelik ölçek 
Türkiye’deki 5 yıldızlı otellerde çalışan işgörenlere dağıtılmış ve elde edilen veriler 
değerlendirilmiştir. Alan yazında özellikle 2000’li yıllardan sonra liderliğin etik 
boyutuna yönelik artan ilgiye rağmen, Türkiye’de bu alandaki çalışmalar henüz 
sınırlıdır. Özellikle otel işletmelerinde yöneticilerin uygulamalarının işletme içinde çok 
fazla belirleyici ve yönlendirici olduğu göz önüne alınırsa, konunun önemi daha fazla 
anlaşılacaktır. Bu noktadan hareketle araştırmada aşağıdaki hipotezler belirlenmiştir; 
H1: Otel işletmelerinde işgörenlerin etik liderlik algılamaları ile cinsiyet arasında anlamlı bir 

farklılık vardır.  
H2: Otel işletmelerinde işgörenlerin etik liderlik algılamaları ile yaş arasında anlamlı bir farklılık 

vardır.  
H3: Otel işletmelerinde işgörenlerin etik liderlik algılamaları ile eğitim durumu arasında anlamlı 

bir farklılık vardır.  
H4: Otel işletmelerinde işgörenlerin etik liderlik algılamaları ile çalıştığı bölüm arasında anlamlı 

bir farklılık vardır.  
H5: Otel işletmelerinde işgörenlerin etik liderlik algılamaları ile sektörde hizmet süresi arasında 

anlamlı bir farklılık vardır.  
H6: Otel işletmelerinde işgörenlerin etik liderlik algılamaları ile işletmede hizmet süresi arasında 

anlamlı bir farklılık vardır.  
H7: Otel işletmelerinde işgörenlerin etik liderlik algılamaları ile işletmenin sahiplik yapısı 

arasında anlamlı bir farklılık vardır.  
H8: Otel işletmelerinde işgörenlerin etik liderlik algılamaları ile bölümdeki hizmet süresi 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
4.2. Veri Toplama Aracı ve Yöntemi 
Araştırmada veri toplam aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket 

formları“dağıt ve topla” biçiminde uygulanmıştır. Çalışmadaetik liderliği ölçmek için 
Brown ve diğerlerinin (2005) geliştirmiş olduğu 10 maddelik ölçek kullanılmıştır. 
Ölçeğin kültürel farklılıklardan kaynaklanan yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılarak 
Türkçe kullanıma uygunluğu, geçerliliği ve güvenilirliği Tuna, Bircan ve Yeşiltaş 
(2012) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçek, geçerlilik çalışması sonucunda orijinal 
haline uygun olarak tek faktörlü bir yapı oluşturmuştur. Çalışmada ölçeğin güvenilirliği 
için Cronbach Alfa katsayısı (a) 0.92 olarak hesaplanmıştır. Ölçek; (1) Kesinlikle 
Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Ne Katılmıyorum Ne Katılıyorum, (4) 
Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum yargılarından oluşmaktadır. 
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4.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren beş yıldızlı otel 

işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada ele alınan evren çerçevesinde 
Türkiye’de faaliyette bulunan beş yıldızlı otel işletmelerine 1800 anket gönderilmiş 
bunlardan 1035 tanesi geri dönmüştür. Anketlerden 32 tanesi kullanılabilir nitelik 
taşımamaktadır.  Söz konusu anketler 13 ilde faaliyette bulunan 48 işletmeden elde 
edilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. 
İller Bazında Turizm İşletme Belgeli Konaklama İşletmelerinde Yatak, Çalışan (Evren) ve Örneklem 

Sayıları  (2009) 
BÖLGELER İLLER (UYTS)* YATAK 

SAYISI** 
İLLER BAZINDA İŞGÖREN 

SAYISI 
EVREN

*** 
ÖRNEKLEM 

SAYISI 
Akdeniz Antalya 15 137 735 81 264 337 

Mersin 1 378 223 27 

 
Ege 

İzmir 4 8 909 5 256 86 
Muğla  8 17 575 10 369 130 
Afyon 3 1 794 1058 80 

 
İç Anadolu 

Ankara 3 5 345 3 154 78 
Kayseri 1 432 255 33 
Nevşehir 1 1 436 847 27 

Marmara İstanbul 7 19 687 11 615 100 
Karadeniz Trabzon 1 335 198 20 

Sakarya 2 422 249 22 
Doğu Anadolu Erzurum 1 450 266 35 
G. Doğu Anadolu Gaziantep 1 846 499 28 

Anketler Türkiye’deki 7 coğrafi bölgedeki otellere tabakalı örneklem yöntemi 
çerçevesinde gönderilmiştir. Bu anlamda otel işletmelerinin belirlenmesinde bölgedeki 
otel işletmelerinin tabaka ağırlıkları tespit edilmiş ve otel işletmeleri de basit tesadüfî 
örneklem tekniği çerçevesinde belirlenmiştir. Geri dönüş oranı % 57,5 olarak 
gerçekleşmiştir. Anketlerin sağlıklı bir şekilde yorum yapılabilmesi için anketin geri 
dönüş oranının %70-80 üzerinde olması beklenilir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, 
Karadeniz ve Demirel, 2009, s. 136) . Baş (2008, s. 91) bazı anketler için yapılan dört 
yazışma sonunda elde edilen %50-60’lık cevaplama yüzdesinin yeterli olabileceğini 
ileri sürmektedir. Bu çalışmada ise tek gönderimde bu oran aralığına ulaşılmış ve yeterli 
kabul edilmiştir. Söz konusu anketler 24 Aralık 2010 tarihleri ile 07 Temmuz 2011 
tarihleri arasında dağıtılmış ve bu tarihler arasında toplanmıştır. 

4.4. Sosyo-Demografik Bulgular 
Araştırmaya katılanların % 35,4’ü kadın (355), % 64,6’sı erkeklerden (648) 

oluşmaktadır. Katılımcıların yaş ortalamaları incelendiğinde % 55, 8’i 20-29 yaş arası 

                                                
* Uygulama Yapılan Tesis Sayısı 
** İldeki Beş Yıldızlı Otellerde Bulunan Yatak Sayısı 
***Veriler 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde, 27.10.2010 tarihli 222964 sayılı dilekçe çerçevesinde yatak sayıları elde 
edilmiştir. Araştırmanın evrenineyatak başına 0,59 çalışan(Ağaoğlu,1992; Erdem, 2004)  kabulünden faydalanılarak ulaşılmıştır. 
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çalışanlardan oluşmaktadır. Bunu % 29,7 ile 20-29 yaş arası çalışanlar takip etmektedir. 
Yaş ortalamasında en düşük grup ise 50 yaş ve üstü çalışanlar (% 1,4) oluşturmaktadır.   

Çalışanların eğitim durumları incelendiğinde, katılımcıların % 45’inin lise 
mezunu olduğu görülmektedir. Bunu %22,6 ile lisans mezunları takip etmektedir. 
Katılımcıların % 16,2’si ise ön lisans mezunlarından oluşmaktadır. Anketi 
cevaplayanların % 28,5’i yiyecek içecek bölümünün bir üyesi olarak görev 
yapmaktadır. Aynı şekilde yiyecek içecek bölümünün bir üyesi olan ama mutfakta 
çalışan katılımcıların oranı ise %11,8’dir. Kat hizmetleri bölümünden 127 kişi (%12,7), 
ön büro bölümünden 112 (%11,2) kişi araştırmaya dâhil olmuştur. Araştırmaya en az 
katılım, satın alma bölümünden 19 (%1,9) ve halkla ilişkiler bölümünden 38 (%3,8) kişi 
şeklinde olmuştur. 

Katılımcıların %32,5’i 4–6 yıl arası, % 10,2’i ise 1 yıldan az süredir turizm 
sektöründe çalışmaktadır. İşletmenin çalışma süresi incelendiğinde % 78,3’ü bütün yıl 
faaliyet gösteren işletmelerden %21,7’si ise sezonluk işletmelerden oluşmaktadır. 
İşletmelerin sahiplik yapısına bakıldığında, % 54,1’inin bağımsız işletme%28,4’ünün 
uluslar arası bir zincirin halkası, % 17,4’ünün ise ulusal bir zincirin halkası olan 
işletmelerden oluştuğu görülmektedir. 

Ankete katılanların % 52,6’sı 1–5 yıl, % 25,9’u ise 1 yıldan az bir süre aynı 
işletmede çalışmaktadır. Aynı işletmede 6-10 yıl arasında çalışanların oranı ise % 
13,5’dir. Katılımcıların % 4,0’ü 16 yıldan fazla,  % 3,7 ise 11–15 yıldır aynı işletmede 
bulunmaktadır. Ankete katılan işgörenlerin aynı bölümde çalışma oranlarına 
bakıldığında % 32,3’ü 1-3 yıl, % 31,7’si 4-6 yıl arası bir süre aynı bölümde hizmet 
vermektedir. 

4.5. Etik Liderlik Ölçeğine Yönelik Güvenilirlik Analizi 
Tablo 3’de etik liderlik ölçeğine yönelik güvenilirlik analiz sonuçları 

görülmektedir. Güvenilirlik analizi içinCronbach's Alpha ( ) katsayısı hesaplanmıştır. 
Buna göre ölçeğin güvenilirliği =0,913 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç ölçeğin 
yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir. 

 
 

Tablo 3. 
Etik Liderlik Ölçeğine İlişkin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

 Madde İptal 
Edilirse Ölçek 

Ortalaması 

Madde İptal 
Edilirse Ölçek 

Varyansı 

Düzeltilmiş 
Madde-Toplam 

Puan Korelasyonu 

Madde İptal 
Edilirse Alfa 

Değeri 

Madde İptal 
Edilirse Ölçek 

Ortalaması 
EL1 31,9328 56,561 ,697 ,513 ,904 
EL2 32,0130 60,005 ,491 ,324 ,915 
EL3 32,1073 59,022 ,570 ,365 ,911 
EL4 32,1264 55,440 ,750 ,589 ,900 
EL5 32,1815 55,438 ,758 ,620 ,900 
EL6 32,0361 56,212 ,715 ,548 ,903 
EL7 32,1374 56,482 ,711 ,539 ,903 
EL8 32,0692 56,653 ,728 ,570 ,902 
EL9 32,0943 56,055 ,715 ,558 ,903 
EL10 32,1695 56,543 ,679 ,515 ,905 

 Ort. 35,6520 Var.:69,504 S.S.:8,33692  (a) =0,913  
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4.6. Etik Liderlik Ölçeğine Yönelik Faktör Analizi Sonuçları 
Etik liderlik ölçeğine yönelik faktör analizinde on soru orijinal ölçekle paralellik 

göstererek tek faktörde toplanmıştır. Bu durum Arslantaş ve Dursun (2008)’un 
çalışmalarında da aynı şekilde gerçekleşmiştir. Söz konusu tek faktör toplam varyansın 
% 56,590’ını açıklamaktadır. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) analizi sonucunda örneklem 
yeterliliği 0,936 olarak hesaplanmıştır. Yapılan Barlett testi soncunda X2

(45) = 5357,151; 
p< 0,001 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğe yönelik faktör yükleri 0,820-0,561arasında 
değişmektedir. Bu sonuç, değişkenlerin faktör analizine uygun olduğu göstermektedir. 

4.7. Çalışanların Etik Liderlik Algılamalarına Yönelik Bulgular 
Tablo 4’de araştırmaya katılan otel işletmesi çalışanlarının etik liderlik 

algılamalarına yönelik ankette yer alan her bir ifadeye yönelik yüzde, frekans, aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır.  

Etik liderlik algılamalarına yönelik her bir çalışanın vermiş cevapların 
ortalaması dikkate alındığında, “Bu otelde yöneticiler, iş görenlerin önerilerini dikkate 
alırlar” ifadesinin en yüksek ortalamaya ( X = 3,72)sahip olduğu görülmektedir. Bu 

Tablo 4. 
İşgörenlerin Etik Liderlik Ölçeklerine Yönelik Verdikleri Cevapların Yüzde, Frekans, Aritmetik, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

İFADELER  
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X

 

S.
S 

f % f % f % f % f % 

1)Bu otelde yöneticiler, iş görenlerin 
önerilerini dikkate alırlar. 

 

1000 278 27,7 359 35,8 217 21,6 98 9,8 48 4,8 3,72 1,11 

2)Bu otelde yöneticiler, etik standartları ihlal 
eden iş görenlere yaptırım uygularlar. 

1001 239 23,8 357 35,6 258 25,7 100 10,0 47 4,7 3,64 1,09 

3)Bu otelde yöneticiler, özel hayatını etik 
tarzda yürütürler.  

1003 215 21,4 305 30,4 340 33,9 99  9,9 44 4,4 3,54 1,06 

4)Bu otelde yöneticiler, çalışanların 
fikirleriyle yakından ilgilenirler. 

1002 227 22,6 316 31,5 277 27,6 123 12,3 59 5,9 3,52 1,14 

5)Bu otelde yöneticiler, adil ve dengeli 
kararlar verirler. 

1003 219 21,8 271 27,0 341 34,0 110 11,0 62 6,2 3,47 1,13 

6)Bu otelde yöneticiler, güvenilir kişilerdir. 1003 261 26,0 307 30,6 27
2 

27,1 11
9 

11,9 44 4,4 3,62 1,12 

7)Bu otelde yöneticiler, çalışanlarla iş etiği ve 
ya değerlerini tartışırlar. 
 

1002 200 19,9 344 34,3 284 28,3 119 11,9 55 5,5 3,51 1,10 

8)Bu otelde yöneticiler, işlerin etik bakımdan 
doğru biçimde nasıl yapılacağına ilişkin 
örnekler ortaya koyarlar. 

1003 227 22,6 316 31,5 312 31,1 111 11,1 37 3,7 3,58 1,06 

9)Bu otelde yöneticiler, başarıyı sadece 
sonuçlarla değil, aynı zamanda başarıya giden 
yolla da değerlendirirler. 
 

1003 244 24,3 297 29,6 295 29,4 112 11,2 55 5,5 3,56 1,13 

10) Bu otelde yöneticiler, karar verirken 
“yapılacak doğru şey nedir?” diye sorarlar. 
 

1003 214 21,3 302 30,1 307 30,6 115 11,5 65 6,5 3,48 1,13 
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ifadeye ankete cevap verenlerin; %27,7 si tamamen katıldıklarını, % 35,8’i 
katıldıklarını, %21,6’sı ne katılıp ne katılmadıklarını, %9,8’i katılmadıklarını, %4,8’i 
ise tamamen katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Etik liderlik algılamasına yönelik ikinci 
en yüksek ortalamaya sahip ifade ise “Bu otelde yöneticiler, etik standartları ihlal eden 
iş görenlere yaptırım uygularlar” ifadesi olmuştur. Ankete cevap verenlerin; %23,8’i 
tamamen katıldıklarını, % 35,6’sı katıldıklarını, %25,7’si ne katılıp ne katılmadıklarını, 
%10,0’u katılmadıklarını, %4,7’si ise tamamen katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Bu 
yargıya yönelik aritmetik ortalama X = 3,64 olarak gerçekleşmiştir.Ankete cevap veren 
katılımcıların yarıdan fazlasının kendi yöneticilerinin güvenilir kişiler olarak 
değerlendirmektedir. “Bu otelde yöneticiler, güvenilir kişilerdir” yargısına verilen 
cevapların ortalaması X = 3,62 olarak gerçekleşmiştir. 

Etik liderlik algılamasına yönelik verilen cevaplar göz önüne alındığında “Bu 
otelde yöneticiler, karar verirken bireylere “yapılacak doğru şey nedir?” diye sorarlar 
yargısının diğerlerine oranla düşük bir ortalamaya ( X =3.48) sahip olduğu 
görülmektedir. Bu durumda, yöneticilerin yapılan işlerde nispeten kendilerinin karar 
aldığını ortaya koyması bakımından önemlidir. Yargıya verilen cevaplara bakıldığında, 
diğer yargılara göre daha fazla katılmama ve kararsızlık ifadeleri yer almaktadır. Aynı 
şekilde yöneticilerin “adil ve dengeli karar almalarına” yönelik yargı da düşük bir 
ortalamaya ( X =3,47) sahip olduğu görülmektedir. Bu ifadeye yönelik iş görenlerin 
katılma düzeyleri (tamamen katılıyorum/katılıyorum) % 58,8 olarak gerçekleşmiştir. 
Katılmama düzeyleri ise (tamamen katılmıyorum/katılmıyorum)  % 17,2 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu durumda yöneticilerin kararlarının tutarlılık gösterdiğini 
söyleyebiliriz. 

4.8. İşgörenlerin Etik Liderlik Algılamalarının Betimleyici Değişkenler 
Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

Tablo 5’de işgörenlerin etik liderlik algılamaları ile betimsel özellikleri arasında 
(yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalıştığı bölüm, sektörde çalışma süresi, işletme çalışma 
süresi, işletmenin sahiplik yapısı, işyerinde çalışma süresi ve bölümde çalışma süresi) t 
testi, ANOVA (Tek Faktörlü Varyans)testi, ve Tukey- HSD testi sonuçları yer 
almaktadır. 

İşgörenlerin etik liderlik algılamaları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir 
farklılık olup olmadığına yönelik yapılan t-testinde 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı 
bir farklılık tespit edilememiştir (t:1,640; p=0,101; p>0,05). Diğer bir deyişle, cinsiyet 
değişkeni ile etik liderlik algılaması farklılaşmamıştır. Cinsiyet değişkenin ortalamaları 
dikkate alındığında, kadınların erkeklere göre daha fazla etik liderlik algısının olduğu 
görülmektedir. 
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*p <0,05;  **p<0,01 

Tablo 5. 
Otel İşletmelerinde Etik Liderlik Algılamaları ile Betimleyici Değişkenlerin Karşılaştırılması 

Değişkenler Gruplar n X  s.s. t/F p Tukey Hipotez 
Cinsiyet Kadın 355 3,62 0,79  

1,640 
 

0,101 
 
- 

H1: 
Ret Erkek 648 3,53 0,85 

 
Yaş 

20’den aşağı 61 3,51 0,91  
 
4,793 

 
 

0,001 
** 

 
b-c-d 
c-b 
d-b 

 
H2: 
Kabul 

20-29 arası 560 3,47 0,81 
30-39 297 3,68 0,80 
40-49 70 3,77 0,93 
50 ve üstü 15 3,88 0,53 

 
Eğitim Durumu 

İlköğretim (b) 130 3,65 0,83  
 
3,452 

 
 

0,008 
** 

  
H3: 
Kabul 

Lise(a) 451 3,48 0,83 
Ön Lisans(b) 162 3,64 0,71 
Lisans (b) 227 3,66 0,85 
Lisansüstü (a) 33 3,30 1,05 

 
 
 
 
 
 
Çalıştığı Bölüm 

Mutfak 118 3,61 0,78  
 
 
 
 
 
3,019 

 
 
 
 
 
 

0,001 
** 

 
 
 
 
 
b-j 
c-j 
g-j 

 
 
 
 
H4: 
Kabul 

Servis 286 3,43 0,85 
Kat  Hiz. 127 3,48 0,81 
Ön Büro 112 3,70 0,72 
İKY 41 3,63 0,91 
Muhasebe 69 3,70 0,69 
Güvenlik 61 3,37 0,92 
Satış Paz. 46 3,48 0,97 
Halkla İlişkiler 38 3,63 0,94 
Satın Alma 19 3,60 0,42 

Diğer 86 3,87 0,79 
 
Sektörde Hizmet 
Süresi 

1 yıl ve az (a) 102 3,46 0,83  
 
4,686 

 
 

0,001 
** 

a-e 
b-e 
c-e 
d-e 
e-a-b-c-d 

 
H4: 
Kabul 
 

1-3 (b) 291 3,54 0,81 
4-6 (c) 326 3,53 0,82 
7-9 (d)  152 3,51 0,87 

10 yıl üstü (e) 131 3,85 0,79 
İşletmenin 

Hizmet Süresi 
Sezonluk 218 3,53 0,84  

0,634 
 

0,526 
- 
 

H5: 
Ret Tüm Yıl 785 3,57 0,82 

 
Sahiplik Yapısı 

Ulusal Zincir 175 3,63 0,78  
3,660 

 
0,026 

* 

 
b-c 

 
H6: 
Kabul 
 

Uluslararası 
Zincir 

285 3,45 0,91 

Bağımsız Otel 543 3,60 0,79 
 

İşyerinde 
Hizmet Süresi 

1 yıl az 260 3,44 0,87  
 
3,229 

 
 

0,012 
* 

 
 
a-c 

 
H7: 
Kabul 
 
 

1-5 528 3,56 0,77 
6-10 135 3,72 0,81 
11-15 37 3,68 0,97 
16 ve üstü 40 3,71 1,00 

 
Bölümdeki 

Hizmet Süresi 

1 yıl az 260 3,48 0,86  
 
4,636 

 
 

0,001 
** 

 

a-e 
b-e 
c-e 
d-e 
e-a-b-c-d 

 
H8: 
Kabul 
 

1-3 528 3,58 0,78 
4-6 135 3,52 0,84 
7-9 37 3,47 0,87 
10 ve üstü 40 3,90 0,75 
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Etik liderliğin yaş değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek 
için ANOVA testi yapılmıştır. Yaş değişkeninin etik liderlik algısına yönelik tek yönlü 
varyans analizi sonucunda 0,01 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık (F= 4,793; 
p=0,001; p<0,01) tespit edilmiştir. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında 
oluştuğunun tespitine yönelik Tukey-HSD testi yapılmıştır. Ortalamalar dikkate 
alındığında yaş düzeyinin artmasıyla etik liderlik algılamalarının da arttığı 
görülmektedir. Buna göre en yüksek ortalama 50 yaş ve üstündeki ( X = 3,88) yaş 
grubunda gerçekleşmiştir. 
 Etik liderliğin eğitim düzeyi değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini 
test etmek için ANOVA testi yapılmıştır. Eğitim düzeyi değişkeni ile etik liderlik algısı 
arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık (F= 3,452; p=0,008; p<0,01) 
olduğu tespit edilmiştir. Eğitim düzeyi açısından lise ve lisansüstü eğitime sahip 
olanların (a), ilköğretim, ön lisans ve lisans eğitim düzeylerine göre (b) etik liderlik 
algılamalarının daha az olduğu gözlenmektedir. Etik liderliğin çalıştığı bölüm 
değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek için yapılan ANOVA testi 
soncunda 0,01 düzeyinde anlamlı bir farklılık (F= 3,019; p=0,001; p<0,01) tespit 
edilmiştir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğu Tablo 5’de verilmiştir. 

Sektörde çalışma süresi ile etik liderlik algısı arasında da ANOVA testi 
sonucuna göre 0,01 anlamlı düzeyinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. İşgörenlerin 
sektörde çalışma süresi arttıkça etik liderlik algılarının da yükseldiği görülmektedir. 
 İşletmenin hizmet süresi ile etik liderlik faaliyetleri arasında anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediği t-testi ile tepsi edilmiştir. Buna göre; işletmelerin sezonluk ya da 
tüm yıl çalışması arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık (t= 0,634; p=0,526; 
p>0,05) yoktur. Diğer bir ifade ile otelin hizmet süresi ile etik lider algısı 
farklılaşmamıştır. 

Sahiplik yapısı çerçevesinde etik liderlik algısı değerlendirildiğinde yapılan 
ANOVA testi sonuçlarına göre; sahiplik yapısı ile iş görenlerin etik liderlik algısı 
arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan ulusal zincir 
otel işletmesi iş görenlerinin diğer sahiplik yapılarındaki iş görenlere göre daha fazla 
etik liderlik algılarının olduğu görülmektedir.   

Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışmada, Türkiye’de hizmet veren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 

işgörenlerin etik liderlik algılamaları ve bu algılamaların çeşitli değişkenler ölçütünde 
değişip değişmediği araştırılmaktadır. Çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren beş 
yıldızlı otel işletmelerindeki çalışanların etik liderlik algıları bütüncül bakış açısı ile 
incelenmiştir.  Brown ve Trevino (2006) çalışmalarında kültürler arasında etik liderliğin 
farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılması gerektiğini ve bu tarz bir araştırmanın 
eksikliğinden bahsetmektedir. Yapılan çalışma bir anlamda bu açığı gidermek üzere 
gerçekleştirilmiştir.  Çalışmada Brown ve diğerleri (2005) tarafından hazırlanan etik 
liderlik ölçeğinden faydalanılmış ve 1003 işgörenle etik liderlik algısı değerlendirilmesi 
yapılmıştır. 

Çalışma kapsamına alınan otel işletmelerindeki işgörenlerin “Etik Liderlik 
Ölçeğine” vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, genel olarak işgörenlerin kendi 
yöneticilerini etik tarzda yönetim sergilediğini ifade ettiği söylenebilir. Ankete 
katılanların, demografik özelliklerine göre etik liderlik algılamaları incelendiğinde 
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cinsiyet değişkeni ile işletmenin sezonluk veya tüm yıl faaliyet göstermesi arasında 
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu iki değişken açsından değerlendirme 
yapıldığında işgörenlerin cinsiyet düzeyinde ve işletmenin çalışma süresi düzeyinde 
benzer etik liderlik algılarına sahip olduğunu söylenebilir. 

Araştırmada etik liderlik algısı ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir farklılık 
belirlenmiştir. Yaş düzeyi ilerledikçe etik liderlik algısının arttığı, buna karşın yaş 
değişkenin azalması ile bu algının azaldığını söylenebilir. Bu sonuç, daha önce McCann 
ve Holt (2009) tarafından gerçekleştirilen çalışmada elde edilen sonuç ile paralellik 
göstermektedir. McCann ve Holt (2009) etik liderliğin doğruluk boyutuna ele alarak 
yapmış oldukları çalışmada, çalışanların yaş düzeyi arttıkça etik algılama düzeyinin 
arttığını, buna karşın yaş düzeyi azaldıkça yöneticilerdeki etik liderlik algısının orta 
seviyeye doğru düştüğünü ifade etmektedir. Her iki çalışmada böyle bir sonucun ortaya 
çıkması, bir başka ifade ile yöneticilere yönelik bu tarz bir farklılaşmanın oluşması etik 
anlayışındaki farklılıktan kaynaklanabilmektedir. Bireylerin eğitim seviyeleri ve hatta 
eğitim hayatı boyunca iş etiği ile ilgili eğitim alıp almamasıda etik algılamada 
belirleyici olabilmektedir.  Bu anlamda otel işletmelerindeki çalışanlarda etik eğitimin 
artırılması örgüt içinde etiğin yaygınlaşmasında etkili olabilmektedir.  

Araştırmada çalışılan bölüm ve etik liderlik algısı arasında anlamlı bir farklılık 
tespit edilmiştir. Ortalamalar incelendiğinde, güvenlik bölümünün diğerlerine oranla 
daha düşük etik liderlik algısına sahip olduğu görülmektedir. Bu durum belki de 
güvenlik çalışanlarınınişletmenin kadrolu personeli olamamasından, bir başka deyişle 
dış kaynaktan temin edilmesinden kaynaklanabilmektedir. Sahiplik yapısı ve etik 
liderlik arasında da anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Buna göre, uluslararası 
otel işletmeleri çalışanları diğerlerine oranla daha düşük etik liderlik algısına sahiptir. 
Araştırmada, bölümde ve sektörde çalışma süresi ile etik liderlik algısı arasında anlamlı 
bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İki değişken açısından da, çalışma süresi 
arttıkça etik liderlik algısının arttığı görülmüştür.  

Örgütlerde yöneticilerin etik olan davranışları özendirmesi ve ödüllendirmesi, 
etik olmayan davranışları da cezalandırması gerekmektedir. Genel kabul gören şekliyle 
ödüllendirme, cezalandırmaya göre işgörenler üzerinde daha başarılı sonuçlar 
doğurmaktadır. Bununla birlikte cezanın olmaması da etik olmayan davranışların örgüt 
içinde artmasında etkilidir (Schwepker, 2001, s. 40).  

Liderin etik davranışları, örgüt içindeki etik iklimin şekillenmesinde 
belirleyicidir. Bu anlamda örgüt içindeki yönetim kademesinde bulunanların doğruluk, 
güvenilirlik, adalet ve açıklık gibi ilkeler çerçevesinde hareket etmesi etik davranışların 
örgüt içinde yaygınlaşmasında etkili olmaktadır. 

Üst yönetim örgüt içindeki etik beklentilerin farkında olmalıdır. Bu anlamda alt 
kademlerde oluşan beklentilerin tespit edilmesi ve oluşturulacak kurullarla tartışılması 
gerekmektedir. Araştırma sonuçları incelediğinde uluslararası otel işletmelerindeki ettik 
liderlik algısının diğerlerine göre daha düşük olduğu söylenebilir. Bununla birlikte bu 
tarz işletmelerde etik değerlerin daha fazla yerleşmiş olmasını beklemek yerinde 
olacaktır. Bu anlamda bu tarz işletmelerdeki etik anlayışın yayılmasında bir sorun 
olduğu düşünülebilir. Bunun için kendi etik değerlerini başta yöneticiler olmak üzere 
bütün çalışanlara eğitimlerle aktarmak yerinde olacaktır.  

İşletmedeki hizmet süresi ile etik liderlik algısı arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. Ortalamalar dikkate alındığında ise çalışma süresi arttıkça etik liderlik algısı da 
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artmaktadır. 1 yıldan az süre aynı işletmede çalışanların algılarının düşmesi yönetici-
çalışan arasındaki değer uyumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Bu anlamda otel 
işletmelerindeki en büyük sorunlardan biri olan işgören devir hızının azaltılmasına 
yönelik önlemlerin alınması bu sorunun da azaltılmasında etkili olabilir. 

Araştırmada etik liderlik algısı ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir farklılık 
tespit edilmiştir. Yaş ilerledikçe etik liderlik algısının arttığı tespit edilmiştir. Etik 
liderlik tarzı içinde yer alan güç paylaşımı bileşenin lider tarafından kullanılış biçimi 
burada etkili olduğu düşünülebilir.Otel işletmelerindeki yöneticilerin 
yetkilendirmelerini sadece işletmede deneyimli ve yaşı ileri olanlarla yapması, genç 
çalışanlara yöneticiler arasında değer uyumsuzluğunun ortaya çıkmasında etkili 
olmaktadır. Bu anlamda genç çalışanlara da yetkilendirmelerin yapılması ve güç 
paylaşımın adil yapılması aynı zamanda genç çalışanların işletmede daha uzun 
kalmasına ve değer uyumunun sağlanmasına katkı sağlayacaktır. 

Sınırlılıklar ve Sonraki Araştırmalar İçin Öneriler 
Bu çalışmada etik liderlik bütüncül bir bakış açısı ile ele almıştır. Bununla 

birlikte Martin ve diğerleri (2009)’nin çalışmalarında yer aldığı gibi çalışmanın etik 
liderliğin farklı özellikleri (doğruluk, merhamet etme, arkadaş canlısı olma ve adil karar 
verme gibi) doğrultusunda yeniden incelenmesi yerinde olacaktır. Zira farklı 
kültürlerdeki yöneticilerin farklı özellikleri bünyelerinde barındırdığı alan yazında yer 
almaktadır. Çalışma turizm sektöründe yer alan beş yıldızlı otel işletmelerini 
kapsamaktadır. Gelecekte bu çalışmanın farklı işletme türleri için de tekrarlanması 
yerinde olacaktır. 
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Introduction 
 An examination of research studies conducted recently in the field of business 
ethics shows that there is a considerable increase in the research concerning the ethical 
component of leadership. Different theories of leadership introduce different 
perspectives into the concept of ethics. Some aspects of these perspectives are 
congruent with ethical leadership while some of the aspects are not. Hence, firstly an 
evaluation of the perspective of different leadership styles concerning ethical 
management will be useful in that it helps ethical leadership to understand better. 
Therefore, the study lays emphasis on the correlations holding between transformational 
leadership, authentic leadership, spiritual leadership, charismatic leadership and 
Machiavellian Leadership and ethics and on the place of ethics in these styles of 
leadership. Even though these styles of leadership have ethic content, they do not place 
emphasis on the ethical aspect of leadership.  
 The leadership style which was established on the basis of the theory suggested 
by Brown et al (2005) is a new design concerning the ethical aspect of leadership. This 
design, which was formed in accordance with Mayer, Aquino, Greenbaum and Kuenzi 
(2012), accounts for three key points. The key points are: setting an ethical model to 
employees and to people, treating people justly, and displaying an actively moral 
management. The first two of them emphasise the moral personality component of 
ethical leadership whereas the last one forms the moral managership dimension of 
ethical leadership.  
 This study analyses the ethical leadership as perceived by the employees 
working in the hotel establishments in the light of ethical leadership formed by Brown 
et al (2005).  

 

Method  
Purpose of the Study  

 This study aims to examine whether or not the ethical leadership perceptions 
differ on the basis of the employees’ individual properties as well as on the properties of 
the business organisation. In line with our purposes, the 10-item scale designed by 



 
 

M. Tuna – M. Yeşiltaş  5/3 (2013) 184-209 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 207 

Brown et al. (2005) was distributed to the employees working in the 5-star hotels 
located in Turkey, and the data collected were put to analysis. Despite the increasing 
interest in the ethical aspect of leadership especially after late 2000s in literature, the 
number of relevant studies in Turkey is still limited. Considering the fact that the 
practices of managers especially in hotels are highly determinant and guiding in the 
business organisation, the importance of the matter will be better understood. Setting 
out from this point, the hypotheses below are determined;  

H1: Significant differences are available between the ethical leadership perceptions of 
the employees in hotel business and gender.  

H2: Significant differences are available between the ethical leadership perceptions of 
the employees in hotel business and age.  

H3:  Significant differences are available between the ethical leadership perceptions of 
the employees in hotel business and educational status.  

H4:  Significant differences are available between the ethical leadership perceptions of 
the employees in hotel business and the department of employment.  

H5:  Significant differences are available between the ethical leadership perceptions of 
the employees in hotel business and the length of working years in the sector.  

H6:  Significant differences are available between the ethical leadership perceptions of 
the employees in hotel business and the length of working years in the business 
organisation.  
H7:  Significant differences are available between the ethical leadership perceptions of 
the employees in hotel business and the ownership structure of the business.  
H8: Significant differences are available between the leadership perceptions of the 
employees in hotel business and the length of working years in the department.  
 

Population and sample 
 The research population was composed of the staff employed in the 5-star hotels 
operating in Turkey. In line with the population considered, 1800 surveys were sent to 
the 5-star hotels operating in Turkey, 1035 of which were returned. 32 of the surveys 
were not appropriate for use. They were obtained from the 48 businesses operating in 
the 13 provinces of Turkey. The rate of feedback was 57.5%. The feedback is expected 
to be over 70-80% so that they could be interpreted effectively (Büyüköztürk, Çakmak, 
Akgün, Karadeniz and Demirel, 2009:136). Baş (2008:91) contends that the 50-60% of 
answering rate which may be attained via four correspondences for some of the surveys 
could be sufficient. In this current research, however, the rate was attained with one 
sending. This could also be considered adequate. The surveys were given in the period 
between December 24 2010 and July 07 2011, and they were collected again in this 
same period.  
 

Data Collection and Interpretation  
 The survey technique was employed in the research as the tool of data 
collection. The survey forms were applied in the distribute-and-collect manner. The 10-
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item scale developed by Brown et al (2005) was regarded as the best scale to measure 
ethical leadership, and was used in the research. The misunderstandings stemming from 
cultural differences were removed and thus the scale was adapted into Turkish use, and 
the validity, reliability work was performed by Tuna, Bircan and Yeşiltaş (2012). The 
scale contains the statements: (1) definitely disagree, (2) disagree, (3) neither disagree 
nor agree, (4) agree, (5) definitely agree.  

 
Results  

 The ethical leadership perceptions of the employees working in hotels with 
regard to their superiors were analysed in this research. Consequently, it was found that 
the statement “the administrators in this hotel take the employees’ suggestions into 
consideration” voiced by the staff working in the 5-star hotels achieved the 
highestaverage( = 3,72).This is important in that it demonstrates that the 
administrators in hotel business partly adopt the mentality of participatory management 
and that they consider their inferiors’ views. It was also found in this research that the 
participants gave responses above the average ( = 3, 64) to the statement “sanction is 
applied to those violating the ethical standards”.  
 Trust and ethics are the concepts which are mutually related. They are integrated 
and inseparable (Van Den Akker, Heres, Lasthuizen and Six, 2009). The participants 
were found to agree with the statement “the administrators in this hotel are reliable 
people”. It was also found that the responses to the other statements were close to the 
level of “I agree”.  

 According to the test and ANOVA (one factor variance) test to see whether or 
not there were any significant differences between the employees’ perceptions of ethical 
leadership and their descriptive properties ( age, gender, educational status, the 
department of  employment, the length of working years in the sector, the length of 
working years in the organisation, the ownership structure of the business, the length of 
working years in the workplace, and the length of working years in the department), no 
significant differences were found between ethical leadership perceptions and gender, 
and between ethical leadership perceptions and the length of working years in the 
business organisation. Yet, significant differences were found to be available between 
ethical leadership perceptions and the other variables.  

 
Conclusions  

 This research made an attempt at examining the ethical leadership as perceived 
by the employees working in the 5-star hotels in Turkey and determining whether or not 
their perceptions differed according to a number of variables. For that purpose the scale 
of ethical leadership which was designed by Brown et al. (2005) was used, and the 
perception of ethical leadership was analysed with the participation of 1003 employees.  
 On examining the responses given by hotel employees to the “Ethical 
Leadership Scale”, it may be said that the employees found their managers ethical in 
general. To the degree analysis of the ethical leadership perceptions  on the basis of 
demographic properties, it was found that there were no significant differences in the 
variable of gender and of whether the hotel is seasonal or not. Following the evaluation 
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in terms of these two variables, it may be said that there are similarities in the ethical 
leadership perceptions between the gender levels and the length of working years.  
 Significant differences were found between ethical leadership perceptions and 
age. It may be said that as the age rises, the perception also rises but that the drop in age 
led to the drop in the perception. Such a difference concerning the same administrators 
may also stem from the sense of ethics.  Individuals’ level of education and even 
receiving or not receiving work ethics in the work life can be determinant in ethics 
perception. Thus, increasing ethics training among the hotel staff and spreading ethics 
within the organisation would be effective. Significant differences were found in the 
research between the department of employment and perception of ethical leadership. A 
close examination showed that the staff working in the security department had lower 
levels of ethical leadership perception. This may stem from the fact that security staff is 
usually not the hotel employees; they are hired from other sources. There were also 
significant differences between the ownership structure and ethical leadership. Hence, it 
was found that those working in international hotels had lower levels of ethical 
leadership perceptions. Moreover, significant differences were available between the 
length of working years in the department and in the sector and ethical leadership 
perceptions. In parallel to the length of working years, ethical leadership perception also 
increases.  
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Özet 
Finansal sistemin doğru bir şekilde işlemesini sağlayan unsurların başında 

bankacılık sektörü gelmektedir. Bu özelliğinden dolayı bankacılık sektörünün 
sorunlarının acilen ve doğru bir şekilde çözülmesi gerekmektedir. Bankacılık 
sektörünün önemli ihtiyaçlarından birisi de eğitimdir. Bankacılık faaliyetlerinin 
sorunsuz bir şekilde devam etmesi için çalışanların iyi bir eğitim alması gerekmektedir. 
Bankacılık sektörü çalışanlarının büyük bir kısmı muhasebe eğitimi almaktadır ve 
işlerinde yoğunluklu olarak muhasebe bilgisini kullanmaktadırlar. Bu çalışma ile 
bankacıların muhasebe eğitiminden beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Bankacılara anket yoluyla ulaşılmış ve bankacıların lisans eğitimlerinde aldıkları 
muhasebe grubu dersleri nitelik ve nicelik yönünden incelenmiştir.  
Anahtar kelimeler: bankacılık sektörü, banka çalışanları, muhasebe eğitimi   

Abstract 
One of the main elements that enable financial system to perform properly is the 

banking sector. Therefore, problems arising in the banking sector need to be addressed 
urgently and accurately. One of the main needs of the banking sector is education. 
Banking sector employees should have a good education in order for banking activities 
continue seamlessly. Majority of the banking sector employees go through an 
accounting education and use their knowledge of accounting at work. 

This study aims to determine the expectations of the banking sector employees 
from accounting education. Employees were reached through a survey and the 
accounting classes taken during undergraduate education were analyzed in terms of 
quality and quantity. 
Keywords: banking sector, employees in the banking sector, accounting education 
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Giriş 
Dünya ve ülkemiz ekonomisinde bankacılığın tartışılmaz bir yeri vardır. Finansal 

piyasalarda yaşanan krizler, muhasebe bilgisinin bankacılık sektörü açısından da ne 
kadar önemli olduğunu göstermiştir. Muhasebe bilgilerinin, bankacılar tarafından etkin 
şekilde kullanılması, yaşanması muhtemel krizleri engelleyecek ya da etkisini 
azaltacaktır.  

Yaşanan bu krizler, finansal piyasalarda güvenilir ve ihtiyaca uygun muhasebe 
bilgisinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde de muhasebe bilgisinin yoğun 
olarak kullanıldığı alanlarda muhasebe bilgi ihtiyacının yeterince karşılanması ve buna 
uygun çözümlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle finansal sistem içinde 
lokomotif özelliği olan ve hâkim bir konuma sahip bankaların ihtiyaçlarının 
karşılanması büyük bir önem arz etmektedir.  

Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte türev ürünler gibi finansal ürünlerin 
yaygınlaşması ve özellikle sermaye piyasalarının, küresel finansal hareketlerin önemli 
ve ağırlıklı odağı konumuna gelmesiyle hızlanan para, kredi ve sermaye hareketleri, 
muhasebe eğitiminin değişmesi gerekliliğini ortaya koymuştur (Öncü ve Aktaş, 2004, s. 
1). Bu gelişmelere paralel olarak bankacılık sektörünün ve bankacıların muhasebe 
bilgisi ihtiyaç ve beklentileri de değişmiştir.  

Yapılan bu çalışma ile finansal sistem içinde yer alan bankacıların; muhasebe 
eğitimi hakkındaki görüşleri ve muhasebe eğitiminden beklentileri ortaya konmaya 
çalışılacaktır. 

Bankacılık Sektörü 
Finansal ve ekonomik sistemin en önemli yapı taşlarından birisi olan bankalar, 

ticari hayatta işletme faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinin en önemli 
unsurudur (Takan ve Boyacıoğlu, s. 1). 17. yüzyılda girişimcilerin para yaratma 
sistemini keşfetmeleri ile geçen 300 yıl içinde bankacılık sektörü, başka bir sektörde 
olmadığı kadar gelişmiş ve finansal sistemin ve ekonomilerin vazgeçilmez unsuru 
haline gelmiştir. Bankacılık sektöründe yaşanan bu gelişme; ekonomik, sosyal ve ticari 
alanlarda önemli değişimlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Arslan ve Hotamışlı, 2007, 
s. 196). Ayrıca, istihdam, hizmet çeşitliliği ve teknolojik altyapı gibi yapısal konularda 
hızlı bir gelişme süreci yaşanmıştır (BDDK, 2002). 

1990’lı yılların sonlarına doğru Türk bankacılık sektörü; nispi olarak küçük, reel 
sektörden ziyade kamuyu desteklemekte, mevduatın krediye dönüşümü zayıf olan, risk 
yönetimi tam olarak yerleşmediği ve küresel sermayenin az ilgi gösterdiği bir sektördü. 
Ancak banka sahibi olmak isteyen kişi ve gruplarda aranması gereken niteliklerin 
yetersiz olması ve bankacılık lisansı verme konusundaki zafiyetlerin ortaya çıkması 
banka sayısının 81’e kadar yükselmesine neden olmuştur. Bu durum, sektörün 
ekonomiye etkisini ve katkısını artırmıştır. Ancak bankacılık sektöründeki bu şekilde bir 
hızlı büyüme, verimlilik ve etkinlik kriterlerinin tam olarak uygulanamamasına da 
neden olmuştur (BDDK-1, 2010). Bu nedenle bankacılık sektöründe yeniden 
yapılanmaya gidilmiş ve Türk bankacılık sektöründe yapısal dönüşüm sağlanmıştır. 
2001 yılında yaşanan kriz sonrasında uygulanan yeniden yapılanma politikaları 
sayesinde Türk bankacılık sektörü mevcut durumda en istikrarlı sektörlerin başında 
gelmektedir. Dünyada birçok gelişmiş ülke bankacılığı krizle mücadele ederken, şeffaf 
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raporlama standartlarının uygulanması, bankalarda operasyonel ve finansal 
yapılandırmanın sağlanması, denetim ve gözetim sisteminin etkinleştirilmesiyle finansal 
sistemin sağlam ve istikrarlı bir yapıya sahip olması, küresel krizin Türk ekonomisi ve 
bankacılığı üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını sağlamıştır (Babacan, 2012, s. 14).  

1999 yılında 81 olan banka sayısı, 2000’li yıllarda yaşanan yapısal değişim ve 
gelişim politikalarıyla önemli bir azalış göstererek 2011 yılında 48’e kadar düşmüştür. 
2012 yılında geçen yılın sayısı muhafaza edilmiş ancak Türk bankalarının 2012 yılında 
Avrupa’da yaşanan banka krizlerinden etkilenmediği için cazibe merkezi haline gelmesi 
ile 2013 yılında yabancı sermayeli bir bankanın kurulmasıyla banka sayısı 49’a 
çıkmıştır. AB üyesi ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türk bankacılık sektörünün büyüme 
potansiyelinin daha fazla olduğu görülmektedir. Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği 
durumunda küresel sermayeli bankaların ülkemiz finansal sisteme girişlerinde artış 
beklenmektedir. Bu artışla birlikte, bankacılık sektöründe etkinlik, rekabet ve kaynak 
dağılımının olumlu yönde etkilenmesi beklenmektedir. Ayrıca, küresel bankaların ileri 
teknolojiyi kullanmaları ile uluslararası piyasalara erişimi kolaylaşması gibi olumlu 
katkılar bir fırsat olarak değerlendirilmektedir (BDDK-2, 2010, s. 15). 2007-2013 
(Mart) yılları arasında banka sayıları tablo 1’de görülmektedir.  

Tablo 1: Yıllar İtibariyle Türkiye’de Faaliyet Gösteren Banka Sayısı 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mevduat Bankaları 33 32 32 32 31 31 32 
        
Kalkınma ve Yatırım Bankaları 13 13 13 13 13 13 13 
        
Katılım Bankaları 4 4 4 4 4 4 4 
        
Toplam 50 49 49 49 48 48 49 

Kaynak 1:BDDK 
Türk Bankacılık sektörü, finansal sistemin önemli bir unsuru ve tüm ekonomiyi 

etkileyen büyük bir sektördür. Bankacılık sektörü reel ekonomiye kaynak aktarımı 
sağlayan önemli bir aktördür (TBB, 2012, ss. 27-28). Grafik 1’de görüldüğü üzere her 
geçen yıl bankaların piyasaya verdiği kredi ve borçlarının arttığı görülmektedir.   
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Grafik 1: Bankaların Verdikleri Kredi ve Piyasadan Alacakları 

Kaynak 2: BDDK 
Bu gelişmelere paralel olarak, Aralık 2012 itibariyle İMKB’de işlem gören tüm 

hisse senetlerinin toplam piyasa değeri 550 milyar TL olarak gerçekleşmişken sadece 
finansal kurumların piyasa değeri ise 190 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Finansal 
kurumlar, gerçekleşen bu tutarı ile toplam piyasa değerinin yüzde 35’ini oluşturmuştur. 
(TBB, 2012). Aşağıda yer alan grafik 2’de banka bilançolarının bazı kalemlerinin 
GSYH’ya oranları görülmektedir. Bu verilerde göstermektedir ki; Türk bankacılık 
sektörünün toplam ekonomi içerisinde önemli bir yeri ve büyüklüğü vardır.   

 
Grafik 2: Bankaların Seçilmiş Bilanço Kalemlerinin GSYH'ya Oranı(Yüzde) 

Kaynak 3:TBB 
Ekonominin büyük bir kısmını oluşturan finansal piyasalarda; güven ve istikrarın 

sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalıştırılması, tasarruf sahiplerinin hak ve 
menfaatlerinin korunması ve mali sektörün geliştirilmesi finansal sistemin işlerliği 



 
 

O. Ünal  5/3 (2013) 210-225 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 214

açısından büyük önem arz etmektedir (Bilgin, 2010). Finansal sistemin önemli bir 
parçası olan bankaların işlerliğini sağlayan unsurların başında nitelikli finansal bilgi 
gelmektedir. Bankaların kullandıkları finansal bilginin nitelikli olmasını sağlayan ise 
muhasebe bilgi sistemidir. Bankacılık sektörünün ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda 
oluşturulacak bir muhasebe bilgi sistemi finansal sistemin işlerliğini ve işlevselliğini 
artıracaktır. Bu nedenle bankacılık sektörünün muhasebe eğitiminden beklentileri önem 
arz etmektedir. 

Muhasebe Eğitimi 
Genel olarak muhasebe eğitimiyle ilgili literatüre bakıldığında; Adler (1999), 

muhasebe eğitimin geliştirilmesine yönelik olarak etkin öğretme ve öğrenmeye yönelik 
konulara önem verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Kelly vd. (1999) ise eğitimcilerin, 
toplumun gelişmesine katkı sağlayabilecek, gerekli uyum sağlayabilme yeteneğine 
sahip ve “nasıl öğrenilmesi gerektiğini öğrenmiş” mezunlar yetiştirilmesi gerekliliğini 
ortaya koymuştur. Bazı ülkelerin muhasebe eğitimlerini karşılaştıran Wijewardena ve 
Cooray (1995), yaptıkları çalışmada; Avustralya’da finansal muhasebe eğitimi üzerine 
ağırlık verilirken Japonya’daki eğitimde yönetim muhasebesine ağırlık verildiği 
sonucuna ulaşmıştır. Stolowy ve Tenenhaus (1998) Avrupa ülkeleri arasındaki 
farklılıkların ve çokuluslu şirketlerin muhasebe boyutlarının dikkate alınarak muhasebe 
eğitiminde kullanılmasının etkili olacağı yönünde sonuçlara ulaşmıştır. Finansal 
muhasebe eğitiminin geliştirilmesi amacıyla Beattie & Jones (1993) ve Volmer (1993) 
tarafından yapılan çalışmalarda ise görsel bilgilerin, metinsel bilgilerden daha etkili 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Ünal ve Doğanay, 2008). 

Muhasebe eğitiminin, sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik olarak ise 
gerek yurtiçi gerekse yurtdışında yapılan birçok çalışma bulunmaktadır. Çalışmalar 
genel olarak; muhasebe derslerine, öğretim elemanlarına ya da öğrencilere ilişkin 
yapılmaktadır. Derslere ilişkin yapılan çalışmalar da müfredat geliştirme, ders 
geliştirme ve derslerin sunumu, pedagojik araçlar ve fakülte kariyeri ile ilgili olduğu 
görülmektedir (Ünal ve Doğanay, 2008). 

Son zamanlarda yapılan en dikkat çeken çalışmalardan birisi Zaif ve Ayanoğlu 
tarafından (2007) yapılmıştır. Yazarlar bu çalışmada; muhasebe eğitiminde kalitenin 
arttırılması ve ders programlarının önemine vurgu yapmışlar ve çalışmalarının sonucu 
olarak muhasebe mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerinin kazandırılması amacı ile 
bazı derslerin programlarda mutlaka yer almasının gerekliliğini vurgulamışlardır. Ancak 
çalışmalarının diğer bir sonucu da gerekli görülen bu derslerin çoğuna ders 
programlarında zaten yer verilmiş olmasıdır. Yazarlara göre buradaki sorun; muhasebe 
derslerinin toplam işletme bölümü dersleri içerisindeki ağırlığının yalnızca % 14 olması 
nedeniyle uygulamanın gereksinimlerini ve Muhasebe Eğitim Standartlarının önerilerini 
karşılamada yetersiz kalmasıdır. 

Muhasebe ders içeriklerine ilişkin Çürük ve Doğan (2002) tarafında yapılan 
çalışmada, muhasebe ders ve içeriklerinin üniversite-sanayi işbirliğiyle belirlenmesi 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmaya göre işletme yöneticilerinin %94’ü 
üniversitelerle işbirliğinin yapılması yönünde görüş bildirmiştir. Başka bir çalışma da 
Korukçuoğlu (1998) tarafından yapılmış ve benzer sonuçlara ulaşılmıştır.  

Sektörlerin muhasebe eğitiminden beklentilerini tespit etmeye yönelik birçok 
çalışma yapılmıştır. Uyar ve Yelgen (2012) tarafından yapılan konaklama sektörünün 
muhasebe eğitiminden beklentileriyle ilgili çalışmada muhasebe derslerinin içeriği 
belirlenirken, konaklama işletmelerinin taleplerinin dikkate alınmasını, turizm sektörü 
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uygulamasına yönelik mesleki derslerin fazlalaştırılmasını ve turizm sektöründe 
muhasebe departmanında potansiyel eleman eksikliğini tespit etmişlerdir. Üretim 
işletmelerinin muhasebe eğitiminden baklentilerini tespit etmeye yönelik Utku (2010) 
tarafından yapılan çalışmada ise muhasebe eğitimiyle ilgili en önemli unsurun 
muhasebe derslerinde uygulamalı derslerinin eksikliği olduğu ortaya konmuştur.  
Lojistik sektörüyle ilgili Tokay vd.(2010) tarafından yapılan çalışmada ise lisans 
eğitiminde verilen temel düzeyde muhasebe eğitiminin lojistik sektörü açısından yeterli 
olmadığı ve maliyet ve yönetim muhasebesi dersinin çok daha yetersiz olduğu tespit 
edilmiştir. Uzun ve Argüden (2010) tarafından yapılan iç denetim ile ilgili çalışmada ise 
muhasebe eğitiminde; muhasebe denetimi, iç denetim ve iç denetim mesleği için çok 
önemli olan sosyoloji, psikoloji ve iletişim becerileri gibi konulara ağırlık verilmesinin 
gerekliliği belirtilmiştir. Ayrıca bu çalışmada yazarlar, uygulamacıların lisans derslerine 
davet edilesinin uygulama ile teorinin arasında yer alan farklılığın giderilmesi açısından 
büyük önem taşıdığını tespit etmişlerdir.  

Acar ve Aktaş (2010) tarafından yapılan çalışma ise literatüre farklı bir katkı 
yapmıştır. Bu çalışmada yazarlar, LOGO Unity ERP yazılımının; işletmelerin maliyet 
muhasebesinin tutulduğu bölümde çalışabilecek nitelikte, uygulama bilgileri ile 
donatılmış, hem teorik hem de uygulama bilgisini pekiştirmiş, piyasanın istediği 
niteliklere sahip öğrencilerin yetiştirilmesine, muhasebe eğitiminin tüm bileşenlerinin 
yani öğrenci- öğretim üyesi- ders içeriği ve materyallerinin uyumlu bir biçimde 
bütünleştirilmesine, öğrencilerin işletmelerde karşılaşılabilecek çeşitli durumlara 
hazırlıklı olmasına imkân veren ve teorik dersleri takviye edecek bir ek uygulama dersi 
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Bankacılık sektörünün muhasebe eğitiminden beklentileriyle ilgili olarak en 
kapsamlı çalışma ise İbiş ve Çelikdemir (2011) tarafından yapılmıştır.  Bu çalışmaya 
göre; genel muhasebe, banka muhasebesi, banka tekdüzen hesap planı, vergi mevzuatı 
ve işlemleri, ms/office programları, kredilendirme süreci, değerleme işlemleri, vergi 
beyannamesi ve sigorta bildirgeleri ile diğer ilgili kurul ve kuruluşlara verilen raporların 
hazırlanması, kayıt araçlarını tanınması, banka hukuku ve Türkiye finansal raporlama 
standartları (TFRS) konularının bankacılık sektörü açısından önemli olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Yine bu çalışmaya göre; bankacılık sektörü-üniversite işbirliğiyle; 
eğitimlerin verilmesi, öğrencilere staj imkanı sağlanması, muhasebe ile ilgili ortak 
seminer ve sempozyum düzenlenmesi, sertifika programları ve kariyer günleri 
düzenlenmesinin yararlı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu çalışmaya göre teori 
ve uygulama arasındaki farklılıkların staj sayesinde giderilebileceği, muhasebe 
eğitimlerinin teorik eğitimin yanında pratik eğitimin de önemli olduğu dolayısıyla 
bankacılıkla ilgili muhasebe eğitimlerinin akademisyen ve bankacıların yapacakları 
yakın bir işbirliğiyle verilmesi yararlı olacağı tespit edilmiştir.  

Ülkemizde bankacılık sektörüne ilişkin muhasebe eğitimleri yükseköğretim 
seviyesinde; ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerde verilmektedir. Ancak, bu 
programlar genel ve özel olarak bankacılık sektörünün ihtiyacını tam olarak 
karşılayamamaktadır.  

Araştırmanın Amacı 
Bu çalışma kapsamında yapılan araştırmanın amacı, finansal sistem içerisinde 

önemli bir yeri olan bankacılık sektörünün, lisans düzeyindeki muhasebe eğitiminden 
beklentilerinin ortaya konmasıdır. Bankalarda görev yapan üst düzey çalışanlarının, 
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muhasebe grubu derslerinden hangi konulara önem verdiğinin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.  

Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 
Araştırma kapsamında, bankaların seçilmesindeki temel hedef; finansal sistem 

içerisinde önemli bir konuma sahip olmasıdır. Bu nedenle, finansal bilgilerin 
yoğunluklu olarak kullanıldığı bankalarda görev yapan, muhasebe bilgisini kullanan üst 
düzey çalışanlar hedef kitle olarak belirlenmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak 
bankalarda çalışanların değerlendirmelerine yer verilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren; mevduat, yatırım ve 
kalkınma ile katılım bankalarında çalışan üst düzey çalışanlarına, elektronik ortamda ve 
yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Banka çalışanlarında 298 kişinin 
katılımı sağlanmıştır.  

Tablo 2: Katılımcıların Cinsiyet Durumu 
 Frekans Yüzde Geçerli 

Yüzde 
Toplam 
Yüzde 

Kadın 92 30,9 31,6 31,6 
Erkek 199 66,8 68,4 100,0 
Total 291 97,7 100,0  
Kayıp  7 2,3   
Toplam 298 100,0   

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların %68,4’ünün erkek; %31,6’sının kadın 
olduğu görülmektedir. Katılımcıların mezun oldukları bölümlere bakıldığında ise 
ağırlıklı olarak işletme ve iktisat bölümleri olduğunu tablo 3’de görmekteyiz. 
Bankacılık bölümlerinden mezun, çalışan sayısının az olması sektör açısından önemli 
bir eksiklik meydana getirmektedir. Bankacılık eğitiminin yakın zamana kadar Türkiye 
genelinde meslek yüksekokulları ile yüksekokullarda verilmesi, üst düzey bankacıların 
genel olarak işletme, iktisat gibi bölümlerden seçildiği kanısına varmaktayız.  

Tablo 3: Katılımcıların Mezun Oldukları Bölümler 

Mezun olunan bölüm   Mevduat 
Bankası 

Yatırım ve 
Kalkınma 
Bankası 

Katılım 
Bankası 

Toplam  

Bankacılık Sayı 8 3 0 11 
Yüzde 72,7% 27,3% ,0% 100,0% 

Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri  

Sayı 10 1 0 11 
Yüzde 90,9% 9,1% ,0% 100,0% 

İktisat Sayı 56 7 7 70 
Yüzde 80,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

İşletme Sayı 73 21 14 108 
Yüzde 67,6% 19,4% 13,0% 100,0% 

Kamu Yönetimi Sayı 16 0 3 19 
Yüzde 84,2% ,0% 15,8% 100,0% 

Maliye Sayı 22 4 2 28 
Yüzde 78,6% 14,3% 7,1% 100,0% 

Diğer Sayı 185 36 26 247 
  Yüzde 74,9% 14,6% 10,5% 100,0% 
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Katılımcıların eğitim durumlarına baktığımızda ise %81,9’unun lisans, %18,1’inin 
lisansüstü mezunu olduğunu tablo 4’de görmekteyiz.  

Tablo 4: Katılımcıların Eğitim Durumu 

Eğitim durumu Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Toplam 
Yüzde 

Lisans 244 81,9 81,9 81,9 
Lisansüstü 54 18,1 18,1 100,0 
Toplam 298 100,0 100,0  

Katılımcıların çalıştıkları banka türlerinde ağırlığın mevduat bankasında olduğu 
görülmektedir. Ankete katılım, %74,2 oranında mevduat bankasında çalışanlardan 
olmuştur (Tablo 5). Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar dikkate alındığında bu 
sonucun normal olduğu herkes tarafında kabul edilecek bir durumdur.   

Tablo 5: Katılımcıların Çalıştıkları Banka Türü 

  Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Toplam 
Yüzde 

Mevduat Bankası 219 73,5 74,2 74,2 
Yatırım ve Kalkınma Bankası 42 14,1 14,2 88,5 
Katılım Bankası 34 11,4 11,5 100,0 
Toplam   295 99,0 100,0  
Kayıp 3 1,0   
Toplam   298 100,0   

Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen sorulardan elde edilen verilerin 
değerlendirilmesi SPSS 19.0 programı ile yapılmıştır. Araştırma kapsamında 
katılımcılara yöneltilen soruların birbirleriyle tutarlığını ve benzerliğini belirlemek 
amacıyla güvenilirlik analizi yapılmıştır. Sosyal bilimler alanında anket tarzında yapılan 
çalışmaların güvenilirliğinin ölçülmesinde yaygın şekilde Cronbach Alfa değeri 
kullanılmaktadır. Bunun nedeni, Cronbach Alfa değeri veya Alfa katsayısının 
güvenilirlik düzeyini yansıtmada güçlü bir araç olmasıdır. Bu çalışma için Cronbach 
Alfa değeri %91 olarak bulunmuştur (Tablo 6). Bu oran çalışmada kullanılan anketin 
yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Tablo 6: Güvenilirlik Analizi 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 
 

,917 ,919 

Araştırmanın Sonuçları 
Bankacılık sektörünün muhasebe eğitiminden beklentilerini ölçmeyi 

amaçladığımız bu çalışmada öncelikle katılımcılara lisans eğitiminde okutulan 
muhasebe grubu derslerinin önem derecesi ile ilgili sorular sorulmuştur. Bankacıların 
muhasebe grubu derslerinden hangilerini daha önemli buldukları, önem derecesi sırasına 
göre tablo 7’de görülmektedir. Tablo 7 ve grafik 1’de görüldüğü gibi finansal tablolar 
analizi dersi bankacılar tarafından en fazla önemli görülen ders olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bankaların temel görevleri arasında yer alan kredi verme işinin önemli bir 
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parçasını oluşturan kredi analizinde kullanılan bu dersin çok önemli olarak görülmesi 
normal karşılanacak bir durumdur. Finansal tablolar analizinden sonra önemli görülen 
dersler sırasıyla;  genel muhasebe, denetim, Türk muhasebe ve vergi sistemi, şirketler 
muhasebesi, muhasebe ve denetim standartları ve banka ve sigorta muhasebesidir.  

Tablo 7: Muhasebe Grubu Derslerinin Önem Derecesi 

Finansal Tablolar Analizi 1283 
Genel Muhasebe 1197 
Denetim 1141 
Türk Muhasebe ve Vergi Sistemi 1111 
Şirketler Muhasebesi 1082 
Muhasebe ve Denetim Standartları 1064 
Banka ve Sigorta Muhasebesi 1064 
Dönemsonu Muhasebe İşlemleri 1061 
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 1030 
Denetim ve Etik Değerler 1019 
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 1012 
Vergi Muhasebesi 1007 
Bilgi Teknolojileri Denetimi 982 
Bilgisayar Destekli Muhasebe 968 
İnşaat Muhasebesi 806 

Dış ticaret işlemleri muhasebesi, denetim ve etik değerler, maliyet ve yönetim 
muhasebesi, vergi muhasebesi, bilgi teknolojileri denetimi, bilgisayar destekli muhasebe 
ve inşaat muhasebesi dersleri katılımcılar tarafından nispi bir öneme sahip olduğu 
belirtilmiştir. Bu derslerle ilgili olarak gerekli gözden geçirilmeler yapılmalı ve 
bankacılık için özellik ve önem arz eden konular müfredata dâhil edilmelidir.  

 
Grafik 3: Muhasebe Grubu Dersleri Önemlilik Durumu 
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Katılımcıların beklentilerini tespit etmeye yönelik ikinci tür sorular muhasebe 
grubu ders içerikleriyle ilgilidir. Bankacıların muhasebe grubu ders içeriklerinin banka 
uygulamalarıyla ilişkisini ve güncelliğini tespit etmeye çalıştığımız bu kısımda 
katılımcılara tablo 8’de yer alan çeşitli sorular sorulmuştur.  

Tablo 8 Muhasebe Grubu Ders İçeriklerinin Değerlendirilmesi 
 Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsız Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 
% % % % % 

Muhasebe grubu derslerinde 
güncel konular ve 
uygulamalar yeterli ölçüde 
ele alınmalıdır. 

14,2 7,3 13,9 19,4 45,1 

Muhasebe grubu derslerinde 
banka uygulamalarının 
anlaşılması açısından uzman 
bankacıların derse katılması 
sağlanmalıdır. 

15,2 10,7 11,1 20,4 42,6 

Muhasebe grubu dersleri 
bankacıların ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır. 

11,5 18,8 35,4 23,3 11,1 

Kredi analizinde; incelenen 
şirketlerin mali yapısının 
anlaşılması açısından 
muhasebe grubu dersleri 
yeterlidir. 

11,9 22,0 34,3 23,8 8,0 

Muhasebe grubu dersleri ile 
bankacılık uygulamaları 
arasında çelişkiler 
bulunmaktadır. 

11,5 23,3 38,0 17,9 9,3 

Muhasebe grubu dersleri ve 
içerikleri, üniversite ile 
bankaların işbirliğiyle 
belirlenmelidir. 

11,8 13,8 16,3 25,3 32,9 

Bankacılıkla ilgili fakülteler 
kurulmalıdır. 

15,3 11,8 11,1 22,3 39,4 

Tablo 8 ve grafik 4’de görüleceği gibi katılımcıların en fazla önem verdikleri 
yargılar; “Muhasebe grubu derslerinde güncel konular ve uygulamalar yeterli ölçüde ele 
alınmalıdır” ile “Muhasebe grubu derslerinde banka uygulamalarının anlaşılması 
açısından uzman bankacıların derse katılması sağlanmalıdır” ifadeleridir. Bu 
yargılardan sonra “Muhasebe grubu dersleri ve içerikleri, üniversite ile bankaların 
işbirliğiyle belirlenmelidir” ifadesine de katılımcıların büyük bir kısmı olumlu görüş 
bildirmiştir. “Bankacılıkla ilgili fakülteler kurulmalıdır” ifadesine de katılımcıların 
büyük bir çoğunluğu kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir.  
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Grafik 4 Muhasebe Grubu Ders İçeriklerinin Değerlendirilmesi 

(1) Muhasebe grubu derslerinde güncel konular ve uygulamalar yeterli ölçüde ele 
alınmalıdır. 

(2) Muhasebe grubu derslerinde banka uygulamalarının anlaşılması açısından uzman 
bankacıların derse katılması sağlanmalıdır. 

(3) Muhasebe grubu dersleri bankacıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
(4) Kredi analizinde; incelenen şirketlerin mali yapısının anlaşılması açısından 

muhasebe grubu dersleri yeterlidir. 
(5) Muhasebe grubu dersleri ile bankacılık uygulamaları arasında çelişkiler 

bulunmaktadır. 
(6) Muhasebe grubu dersleri ve içerikleri, üniversite ile bankaların işbirliğiyle 

belirlenmelidir. 
(7) Bankacılıkla ilgili fakülteler kurulmalıdır. 

“Muhasebe grubu dersleri bankacıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır”, “Kredi 
analizinde; incelenen şirketlerin mali yapısının anlaşılması açısından muhasebe grubu 
dersleri yeterlidir” ve “Muhasebe grubu dersleri ile bankacılık uygulamaları arasında 
çelişkiler bulunmaktadır” şeklinde ifadelere katılımcılar ağırlıklı olarak kararsız 
kalmışlardır.  

Sonuç 
Bu çalışmayla finansal sistemin sacayağını oluşturan unsurlardan birisi olan 

bankacılık sektörünün muhasebe eğitiminden beklentileri ölçülmeye çalışılmış ve 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Muhasebe grubu derslerinin önemlilik durumları bankalar ve bankacılar açısından 
araştırılmış ve önem sırasına göre; finansal tablolar analizi, genel muhasebe, denetim, 
Türk muhasebe ve vergi sistemi, şirketler muhasebesi, muhasebe ve denetim standartları 
ve banka ve sigorta muhasebesi dersleri en önemli dersler olarak tespit edilmiştir. 
Bankacıların hem ticari ilişki içerisinde oldukları şirketleri değerlendirme hem de kendi 
finansal tabloları ve faaliyet etkinliklerini değerlendirmesi açısında önemlilik derecesi 
yüksek çıkan bu derslere hem müfredatta hem de uygulamada daha fazla ağırlık 
verilmelidir.  

Bankacıların muhasebe grubu ders içeriklerinin banka uygulamalarıyla ilişkisini 
ve güncelliğini tespit etmeye çalıştığımız kısımda ise güncel konular ve uygulamaların 
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yeterli ölçüde ele alınması, uzman bankacıların derse katılması ve muhasebe derslerinin 
ve içeriklerinin üniversite ile bankaların işbirliğiyle belirlenmesi gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Modern bankacılığın gereği olarak güncel konulara ve uygulamalara lisans 
eğitiminde yer verilmesi finansal piyasalar ve finansal sistem açısından çok büyük bir 
öneme sahiptir. Finansal ve ekonomik gelişmelerin muhasebe grubu derslerine 
yansıtılması bankaların işlevselliğini artıracak ve daha etkin faaliyet yürütmesini 
sağlayacaktır. Bununla birlikte uzman bankacıların lisans derslerine katılmalarının 
sağlanması da muhasebe eğitimi alan öğrencilerin teori ile pratiği eşzamanlı olarak 
görmesi açısından önemlidir. Uygulamanın nasıl yapıldığını öğrenen öğrencinin 
özgüveni artacak ve daha başarılı olacaktır. Hızla gelişen finansal sisteme birçok yeni 
konu ve kavram girmektedir. On yıl öncesine kadar çok nadir kullanılan türev ürünler, 
ipotekli konut finansmanı (mortgage) gibi kavramlar günümüzde sıklıkla kullanılır hale 
gelmiş ve finansal sistemin önemli bir parçasını oluşturmuştur. Literatüre giren bu ve 
benzeri yeni kavramların muhasebe grubu ders içeriklerine yansıtılması ve ağırlığını 
tam olarak belirlenebilmesi ancak üniversite-bankacılık sektörü işbirliği ile mümkün 
olabilecektir. 

Bankacılıkla ilgili fakülteler kurulması bankacılar tarafından istenen bir durum 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Tablo 3’de de görüldüğü gibi bankalarda çalışanların çok 
az bir kısmını(%3,6) bankacılık bölümü mezunları oluşturmaktadır. Bankacılık fakültesi 
kurulması durumunda daha fazla tercih edilen bir bölüm olacak ve hem kaliteli hem de 
bankacılık bilgisi ile donanımlı bankacılar yetiştirilecektir.   

Muhasebe grubu derslerinin bankacıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı, 
bankacılar kredi taleplerini değerlendirmede muhasebe grubu dersleri tam olarak yeterli 
olmadığı ve muhasebe grubu dersleri ile bankacılık uygulamaları arasında çelişkiler 
olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda uygulama ile 
teori arasında farklılıklar olduğu belirtilmekteydi. Son yıllarda muhasebe eğitiminin 
geliştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların faydasının ortaya çıktığını 
görmekteyiz. Bu çalışma ile uygulama ile teori arasında artık tam bir farklılık 
olmadığını en azından kararsız kalındığını görmekteyiz.  

 



 
 

O. Ünal  5/3 (2013) 210-225 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 222

 
Kaynakça 

Aktaş R., Acar, V., (2010). ”Üretim İşlevi ve Maliyet Muhasebesi Etkileşiminde 
Maliyet Muhasebesi Eğitiminden Beklentiler: Uygulama Eğitimi Model 
Önerisi”, Galatasaray Üniversitesi, XXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi 
Sempozyumu, 21-25 Nisan 2010 Alanya-Antalya. 

Arslan, R., Hotamışlı, M., (2007). “Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Çevrenin 
Bankaların Yapı ve Uygulamaları Üzerinde Oluşturduğu Teşvik ve 
Kısıtlamalar”, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 
14 Sayı: 1, 195-208. 

Babacan, A., (2012). “Türkiye Bankalar Birliği 55. Genel Kurul Toplantısı Açılış 
Konuşmaları”, Bankacılar Dergisi, 23 (81) 4-20. 

BDDK, (2002),Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı Gelişme Raporu- 
(V).   

BDDK-1, (2010), Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi, Çalışma Tebliği, Gözden 
Geçirilmiş 3. Baskı. 

BDDK-2, (2010), Stratejik Plan 2010-2012. 
Bilgin, T., (2010), http://www.halkbank.com.tr/investment/investment.asp?type= 

3&date=20100510113542, Erişim Tarihi: 14/07/2013. 
Coşkun, N.M.,  Ardor, H.N., Çermikli, A.H., Eruygur, H.O., Özturk, F., Tokatlıoğlu, İ., 

Aykaç, G., Dağlaroğlu,T., (2012). Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, 
Firma Davranışları ve Rekabet Analizi, TBB Yayın No:280. 

Çürük, T., Doğan, Z., (2002). “Muhasebe Ders ve İçeriklerinin Verilme Düzeyleri 
Konusunda İşletmelerin Üniversitelerden Taleplerinin Tespitine İlişkin Bir 
Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi , 17 (1), 107-126. 

Korukçuoğlu, A., (1998). “İşletmelerde Muhasebe Eğitimi ve Üniversitelerle İşbirliği”, 
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi , 13 (2), 13-24. 

Öncü, S., Aktaş, H., (2004). “Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları”, XXIII. 
Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 19-23 Mayıs, Antalya.  

Takan, M., Boyacıoğlu M., A.,(2011). Bankacılık Teori Uygulama ve Yöntem, Nobel 
Yayınevi, 4. Basım, Ankara. 

TBB, (2012), İstatistikî Raporlar, İMKB’de İşlem Gören Mevduat Bankaları, 
http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-
raporlar/IMKB_de_Islem_Goren_Mevduat_Bankalari_Toplu_Bilancosu__/1225
, Erişim Tarihi: 14/07/2013. 

Tokay, S., H., Deran, A., Arslan, S., (2010). “Lojistik Maliyet Yönetiminde 
İzlenebilecek Stratejiler ve Muhasebe Eğitiminden Beklentiler”, Galatasaray 
Üniversitesi, XXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 21-25 Nisan 
2010 Alanya-Antalya. 

Utku, B., D., (2010). “Üretim İşletmeleri Açısından Muhasebe Eğitiminin 
Değerlendirilmesi ve Beklentilerin Analizi: Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 
Bir Araştırma”, Galatasaray Üniversitesi, XXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi 
Sempozyumu, 21-25 Nisan 2010 Alanya-Antalya. 

Uyar, S., Yelgen, E., (2012). “Konaklama İşletmelerinin Muhasebe Eğitiminden 
Beklentileri”,  Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı:2, 327-
348. 



 
 

O. Ünal  5/3 (2013) 210-225 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 223

Uzun, A., K., Argüden, A., E., (2010). “İç Denetim Mesleğinin Akademik Eğitimden 
Beklentileri, Mesleki Akademik Gelişim İçin Öneriler”,  Galatasaray 
Üniversitesi, XXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 21-25 Nisan 
2010 Alanya-Antalya. 

Ünal, O.,  Doğanay, M., (2008). “Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitiminin Düzenleyici-
Denetleyici Kamu Kuruluşları Açısından Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve 
Denetime Bakış Dergisi, 26, 127-152. 

Zaif, F., Ayanoğlu, Y., (2007).  “The Importance of Education Programs in Improving 
The Quality of Education: An Empirical Analyze in Turkey”, GÜ İİBF Dergisi, 
9/1, 115-136. 

 



 
 

O. Ünal  5/3 (2013) 210-225 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 224

 

The Expectations of Banking Sector from Accounting Education 
 

Orhan ÜNAL  
Gazi University 

Collage of Banking and Insurance, Ankara, Turkey 
ounal@gazi.edu.tr 

 
Introduction 
Banking is inarguably an important factor in both Turkey’s and world’s 

economies. Crises in financial markets proved the importance of accounting knowledge 
in the banking sector. Effective use of this knowledge by employees in the banking 
sector can prevent potential crises or reduce their effects. To add more, in areas where 
accounting knowledge is used extensively, the need for accounting knowledge should 
be met and appropriate solutions must be developed in Turkey. Especially it is 
important that the needs of banks, which can be considered as locomotives in financial 
systems, are satisfied. The aim of this study is to present the opinions and expectations 
of banking sector employees in financial system on accounting education. 

Aim of The Study 
The aim of the study is to present the expectations of banking sector from 

undergraduate accounting education. The determination of measures that need to be 
taken to fulfill the expectations of employees working in top-end positions in banking 
sector from accounting education is aimed. 

The Scope and Method of the Study 
Main reason banks were selected for this study is their importance in the financial 

system. Consequently, top-end employees who use accounting knowledge in financial 
knowledge intensive banks are chosen as the target group. Parallel to the aim of the 
study, it consists of banking sector employees’ assessments. As part of the study, top 
end-employees working in all of the banks operating in Turkey were surveyed online 
and face-to-face. During this survey, a total of 298 results were obtained. 

SPSS 19.0 application was used to evaluate the results obtained from the 
questions in the survey. The coherence and similarity of the questions in the survey are 
measured by a test of reliability analysis. The results show an Alpha value of %91. This 
proves the survey used in this study is highly reliable. 

Results  
The importance of accounting courses are investigated from the point of view of 

banks and banking employees and in prioritized order: financial table analysis, general 
accounting, audit, Turkish accounting and tax system, corporate accounting, accounting 
and audit standards and insurance accounting are determined as the most important 
courses. The courses, which are important for banking employees to evaluate the 
corporations that they are in commercial relations and both their own financial tables 
and activity, need to be focused both on the curriculum and implementation. 
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In the part where we try to measure the relation of accounting courses with 
banking activities and its currency, the results suggest the current subjects and activities 
need to be taken in the account, expert banking employees should join classes and 
accounting courses and their contents should be decided by the university and banks 
working cooperatively. It is highly important that current subjects and applications are 
taken into account during undergraduate courses in terms of financial markets and 
financial system.  

Establishment of banking related faculties, which is also a desire of banking 
employees is one of the findings. A small proportion (%3,6) of banking employees 
consist of banking department alumni. In case of establishment, a banking faculty will 
be chosen by prospective students and will also offer quality and knowledgeable 
employees to the banking sector. 

The other result is as follows: accounting classes are not adequate in satisfying 
banking sector employees’ needs, accounting classes are not sufficient in assessment of 
credit requests and there may be conflicts between accounting classes and banking 
applications. 
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Özet 
 Son yıllarda finansal piyasalardaki gelişmelere paralel olarak, finansal araçlar da 
hızla gelişmiştir. Bunun bir sonucu olarak da, finansal araçların nasıl sınıflandırılacağı, 
bunların muhasebeleştirilme esasları da önemli hale gelmiştir. Finansal araçların 
çeşitlerinin her geçen gün artması sonucunda, finansal risk de ortaya çıkmıştır. Özellikle 
sabit kurlara dayalı Bretton Woods sisteminin 1970’li yıllarda sona ermesinden sonra, 
işletmeler finansal risklerle karşı karşıya kalmışlardır. TMS 39, işletmelerin finansal 
piyasalarda karşı karşıya kaldıkları finansal riskleri üç grupta toplamıştır. Bunlar; 
finansal aracın gerçeğe uygun değerinden kaynaklanan riskler, nakit akışından 
kaynaklanan riskler ve yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırımdan kaynaklanan 
risklerdir. Çalışmamızın konusunu oluşturan ve finansal risklerden korunma 
çeşitlerinden birisi olan yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırımdan kaynaklanan 
risklerden korunma Türkiye Muhasebe Standartlarından TMS 21 ve TMS 39’da 
açıklanmıştır.  

Çalışmamızın uygulama bölümünde, finansal riskten korunma çeşitlerinden birisi 
olan, yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden korunmaya örnek 
verilmiştir. Örnek uygulamamız üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde, yurtdışındaki 
işletmeye yatırım yapan işletmenin forward sözleşmesi yapmaması durumunda ortaya 
çıkacak döviz kuru riskleri yani kurlardaki artma ve azalmanın etkileri gösterilmiştir. 
Uygulamamızın ikinci bölümünde, işletmenin net yatırım riskinden korunmak için 
yapmış olduğu forward sözleşmesi ile ilgili muhasebe kayıtları gösterilmiş, işletmenin 
forward sözleşmesi yapmasının net yatırım riskinden işletmeyi nasıl koruduğu 
anlatılmıştır. Uygulamamızın son bölümünde de yabancı ülkedeki net yatırımın elden 
çıkarılması ve bunun sonuçları gösterilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Finansal Araç, Finansal Risk, Finansal Riskten Korunma, Net 
Yatırım Riski, Forward. 
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Abstract 
 In recent years, in line with developments in the financial markets, financial 
instruments developed rapidly. As a result of this development, how to classify financial 
instruments, recognition of these principles has become important. As a result of the 
every day increase in types of financial instruments, financial risks have emerged. 
Especially after the end of the Bretton Woods system that based on fixed exchange rates 
in 1970’s, entities faced the financial risk. IAS 39 gathered financial risks faced by 
businesses in the financial markets in three groups. These risks are risk arising from 
financial instruments at fair value and risk arising from cash flows and risk arising 
from the net investment in a foreign operation. Preventing from the risk arising from the 
net investment in a foreign operation hedge that composes the subject of this study and 
also one type of prevention from financial risk, is explained in Turkish Accounting 
Standards TAS 21 and TAS 39. 
 The implementation section of this study, one of the varieties of hedging, hedge 
accounting is an example of a net investment in a foreign operation. Example 
implementation is divided into three sections. In the first part, the increase and 
decreases at the exchange rates that arised from the position in which the entity made 
investment does not make forward contracts arised exchange rates are shown. In the 
second part of our application, the accounting records related to forward contract 
made for preventing from net investment risk are shown, and how the forward contract 
prevent the entity from net investment risk is explained. In the final part of the 
implementation, the disposal of the net investment in a foreign country and it’s results 
are shown. 
Key Words: Financial Instruments, Financial Risk, Hedging, Net Investment Risk, 
Forward. 

 1. Giriş 
 Finansal piyasalardaki gelişmelere paralel olarak, finansal araçlar da hızla 
gelişmiştir. Bunun bir sonucu olarak da, finansal araçların nasıl sınıflandırılacağı, 
bunların muhasebeleştirilme esasları da önemli hale gelmiştir. Finansal araçların 
çeşitlerinin her geçen gün artması sonucunda, finansal risk de ortaya çıkmıştır. Özellikle 
sabit kurlara dayalı Bretton Woods sisteminin 1970’li yıllarda sona ermesinden sonra, 
işletmeler finansal risklerle karşı karşıya kalmışlardır. Finansal riskleri TMS 39, finansal 
aracın gerçeğe uygun değerinden kaynaklanan riskler, nakit akışından kaynaklanan 
riskler ve yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırımdan kaynaklanan riskler şeklinde üç 
başlık halinde sınıflandırmıştır.  

Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
incelendiğinde, finansal araçlarla ilgili dört adet standart bulunduğu görülmektedir. 
Bunlar; TMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum”, TMS 39 “Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçme”, TFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” ve TFRS 9 
“Finansal Araçlar”dır.  

Finansal risklerin azaltılması için kullanılan finansal araçlardan en yaygın olarak 
kullanılanları türev finansal araçlardır. Çalışmamızın uygulama örneğinde de, türev 
finansal araçlardan forward sözleşmesi kullanılmıştır.  

Finansal risklerden birisi olan yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırımdan 
kaynaklanan risklerden korunma çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Bu tür riskten 
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nasıl korunulacağı ve nasıl muhasebeleştirileceği konusu Türkiye Muhasebe 
Standartlarından TMS 21 ve TMS 39’da açıklanmıştır. Çalışmamızda önce bu 
standartlarda yer alan çalışma konumuzla ilgili hükümler incelenmiştir. Çalışmamızın 
sonunda da bu hükümler çerçevesinde uygulama örneği yapılmıştır.   

2. TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” Kapsamında  
    Riskten Korunma Muhasebesi 

  TMS 39’da finansal riskten korunma araçları, unsurları, finansal riskten korunma 
çeşitleri ve bunların nasıl muhasebeleştirileceği özet bir şekilde aşağıdaki gibidir. 

 2.1. Finansal Riskten Korunma Aracı 
Finansal riskten korunma muhasebesi açısından, sadece, raporlayan işletme 

dışındaki (diğer bir ifadeyle, hakkında raporlama yapılan grup veya işletme dışındaki) 
bir tarafı içeren finansal araçlar finansal riskten korunma aracı olarak tanımlanabilir. 
Konsolide edilmiş grup içindeki işletmelerden veya işletme içindeki bölümlerden her 
biri, grup içindeki diğer işletmelerle veya işletme içindeki diğer bölümlerle finansal 
riskten korunma amaçlı işlemlerde bulunabilseler dahi, bu tür grup içi işlemler 
konsolidasyon işlemleri sırasında ihmal edilir. Dolayısıyla, bu tür finansal riskten 
korunma amaçlı grup içi işlemlerin, grubun konsolide finansal tablolarında finansal 
riskten korunma muhasebesine dahil edilmesi uygun görülmez. Ancak bunlar, 
raporlanan işletme dışında kalmaları durumunda, grup içindeki işletmelerin bağımsız 
veya bireysel finansal tablolarında finansal riskten korunma muhasebesine konu 
edilebilirler (TMS 39, md. 73). 

Normalde, bir finansal riskten korunma aracının bütünü için tek bir gerçeğe uygun 
değer bulunur ve gerçeğe uygun değerde değişikliğe yol açan etkenler birbirleriyle 
bağımlıdır. Bu nedenle, finansal riskten korunma ilişkisi, finansal riskten korunma 
aracının bütününe ilişkin olarak tanımlanır (TMS 39, md. 74).  

Tüm finansal riskten korunma aracının bir kısmı, örneğin türev ürün tutarının 
yüzde 50’si, bir finansal riskten korunma ilişkisinde finansal riskten korunma aracı 
olarak tanımlanabilir. Ancak bir finansal riskten korunma ilişkisi, finansal riskten 
korunma aracının geçerli olduğu sürenin sadece bir bölümünü için tanımlanamaz (TMS 
39, md. 75). 

(a) Korunulan finansal risklerin açıkça belirlenmesi, (b) finansal riskten korunma 
işleminin etkinliğinin kanıtlanması ve (c) finansal riskten korunma aracı ve farklı risk 
durumlarının özel olarak gösterilebilmeleri durumunda, tek bir finansal riskten korunma 
aracı, birden fazla risk türünden korunma amaçlı olarak gösterilebilir (TMS 39, md. 76). 

Finansal riskten korunma muhasebesi açısından, sadece, işletme dışındaki bir 
tarafı içine alan varlıklar, borçlar, kesin taahhütler veya gerçekleşme olasılığı yüksek 
tahmini işlemler finansal riskten korunma konusu kalem olarak tanımlanabilir. Finansal 
riskten korunma muhasebesi, grubun konsolide finansal tablolarında uygulanmaz; 
sadece, aynı grup içindeki işletmelerin bireysel finansal tablolarında, söz konusu 
işletmeler arasında gerçekleştirilen işlemler için uygulanır. İstisna olarak, grup içi 
parasal bir kaleme ilişkin yabancı para riskinin (örneğin, iki bağlı ortaklık arasındaki 
borçlar/alacaklar) TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri’ne göre konsolidasyon işlemi 
sırasında tam olarak elimine edilmeyen döviz kuru kazanç veya kayıplarına sebep 
olması durumunda, söz konusu yabancı para riski konsolide finansal tablolarda finansal 
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riskten korunma konusu kalem olarak sunulma koşullarını taşıyabilir. TMS 21’e göre 
grup içi parasal işlemin farklı para birimlerine sahip iki grup şirketi arasında 
gerçekleşmesi halinde, söz konusu işlemlerden kaynaklanan yabancı para kâr ve 
zararları konsolidasyon işlemleri sırasında tam olarak elimine edilmez. Buna ek olarak, 
gerçekleşme ihtimali yüksek grup içi tahmini bir işleme ilişkin yabancı para riski, anılan 
işlemin, işlemi yapan işletmenin geçerli para biriminden farklı bir para birimi ile 
yapılmış olması ve ilgili yabancı para riskinin konsolide kâr veya zararı etkileyecek 
nitelikte olması durumunda, konsolide finansal tablolarda finansal riskten korunma 
konusu kalem olarak sunulma koşullarını taşıyabilir (TMS 39, md. 80). 

Finansal riskten korunma konusu kalemin finansal bir varlık veya finansal bir 
borç olması durumunda, anılan kalemler, etkinliğin ölçülebilmesi koşuluyla, nakit 
akışlarının veya gerçeğe uygun değerinin sadece bir kısmı ile ilişkili bulunan riskler 
açısından (bir veya daha fazla seçilmiş sözleşmeye bağlı nakit akışı veya bunların bir 
oranı ya da gerçeğe uygun değerin bir yüzdesi) finansal riskten korunma konusu kalem 
olabilir. Örneğin faiz içeren bir varlık veya borcun maruz kaldığı faiz riskinin 
belirlenebilir veya ayrı olarak ölçülebilir bir bölümü finansal riskten korunma konusu 
risk olarak tanımlanabilir (TMS 39, md. 81). 

Bir finansal varlık veya finansal borç portföyünün maruz kalınan faiz oranı 
değişikliğine karşı gerçeğe uygun değer riskinden korunması işleminde (ki sadece bu tür 
bir finansal riskten korunma işleminde), finansal riskten korunan bölüm münferit bir 
varlıktan (veya yükümlülükten) ziyade bir yabancı para cinsinden (örneğin, dolar, euro, 
pound veya rand tutarı şeklinde) tanımlanabilir. Söz konusu portföy, risk yönetimi 
amacıyla, varlık ve borçlar ihtiva etmekte olsa dahi, tanımlanan tutar, varlık veya 
borçların bir tutarıdır. Varlık ve borçları ihtiva eden netleştirilmiş bir tutarın 
tanımlanmasına izin verilmez. İşletme, tanımlanan bu tutarla ilişkili olan faiz oranı 
riskinin bir bölümünü finansal riskten koruyabilir. Örneğin peşin olarak ödenebilen 
varlıklar içeren bir portföyün finansal riskten korunması durumunda, işletme, 
sözleşmeye bağlı yeniden fiyatlama tarihleri yerine tahmini yeniden fiyatlama tarihlerini 
esas almak suretiyle, gerçeğe uygun değerde meydana gelen ve korunan faiz oranında 
meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilebilen değişiklikleri finansal riskten 
koruyabilir. Finansal riskten korunan bölümün tahmini yeniden fiyatlandırma tarihlerine 
dayanması durumunda, finansal riskten korunan faiz oranında meydana gelen 
değişikliklerin ilgili tahmini yeniden fiyatlandırma tarihleri üzerindeki etkisi finansal 
riskten korunma konusu kalemin gerçeğe uygun değerindeki değişiklerin tespiti 
sırasında dikkate alınır. Sonuç olarak, peşin ödenebilir kalemler içeren bir portföyün, 
peşin ödenebilir nitelikte olmayan bir türev ürünle finansal riskten korunması 
durumunda, finansal riskten korunma konusu portföyde yer alan kalemlerin önceden 
ödeneceği tahmin edilen tarihlerinin değiştirilmesi veya gerçek peşin ödeme tarihlerinin 
tahmin edilenlerden farklı olması durumunda, etkin olmayan bir işlem (etkinsizlik) 
meydana gelmiş olur (TMS 39, md. 81A). 

2.2. Finansal Riskten Korunma Muhasebesi 
Finansal riskten korunma muhasebesi temel olarak belirli koşulları sağlayan 

işletmelerin normal muhasebe işleyişinin dışına çıkarılarak risk muhasebesinin kendine 
özgü ölçüm ve değerleme sistemi içinde değerlendirilmesidir. Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu özellikle 2004 yılından itibaren riskten korunma muhasebesine 
ilişkin bir dizi değişiklik ve kurallar getirmiştir. Bu kurallar şirketlerin finansal karar 
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verme ve yatırım süreçleri üzerinde önemli etkilere neden olmaktadır. Riskten korunma 
muhasebesi, muhasebenin işlevinin yalnızca finansal kararların sonucunu yansıtmaktan 
ibaret olmadığının, aksine bu kararları doğrudan etkilediğinin önemli göstergelerinden 
biridir. Riskten korunma muhasebesinin bir zorunluluk değil, şirketlerin tercihine bağlı 
bir uygulama olduğu unutulmamalıdır (Ateş, 2010, s. 85).  

Finansal riskten korunma muhasebesinde, finansal riskten korunma aracı ile 
finansal riskten korunma konusu kalemin gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen 
değişikliklerin kâr veya zarardaki etkileri muhasebeleştirilir (TMS 39, md. 85). 

4.2. Finansal Riskten Korunma Çeşitleri 
Finansal riskten korunma ilişkileri üç çeşittir (TMS 39, md. 86); 
a) Gerçeğe uygun değer riskinden korunma: Muhasebeleştirilmiş bir varlık 

veya borcun ya da muhasebeleştirilmemiş bir kesin taahhüdün veya bu tür bir 
varlık, borç ya da taahhüdün belirlenebilir bir bölümünün gerçeğe uygun 
değerinde meydana gelen, belirli bir risk unsuru ile ilişkilendirilebilen ve kâr 
veya zararı etkileyebilecek nitelikteki değişikliklere karşı gerçekleştirilen bir 
finansal riskten korunma işlemidir. 

b) Nakit akış riskinden korunma: (i) muhasebeleştirilmiş bir varlık veya borca 
(örneğin, değişken oranlı borçların gelecekteki faiz ödemelerinin tamamı veya 
bir kısmı) ya da gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini bir işleme ilişkin belirli 
bir riskle ilişkilendirilebilen ve (ii) net kâr veya zararı etkileyebilen nitelikteki 
nakit akışı değişikliklerinden korunmak için gerçekleştirilen bir finansal 
riskten korunma işlemidir.  

c) Yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden korunma:  
yurtdışındaki işletmeye; bağlı ortaklık, iştirak, şube ya da iş ortaklığı olarak 
sahip olan işletme, yurtdışındaki işletmeden alacak ya da borç niteliğinde 
parasal bir kaleme sahip olabilir. Öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşmesi 
planlanmayan ya da beklenmeyen bir kalem, özünde, işletmenin yurtdışındaki 
işletmedeki net yatırımının bir parçasıdır. Yurtdışı işletmede bulunan 
yatırımların riskten korunması işlemidir. 

2.3. Net Yatırım Riskinden Korunma 
Net yatırım riskinden korunma, işletmenin yurtdışı faaliyetinin (yurtdışındaki 

işletmedeki) varlıklarına ilişkin maruz kalacağı kur farkı riskinden korunma işlemi 
olarak tanımlanabilir. Finansal riskten korunma aracı, türev olabileceği gibi türev dışı da 
olabilir (Demir, 2009, s. 145). 

Yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler, 
net yatırımın bir parçası olarak muhasebeleştirilen parasal kalemlere ilişkin finansal 
riskten korunma işlemleri de dahil olmak üzere, nakit akış riskinden korunma 
işlemlerine benzer şekilde muhasebeleştirilir (TMS 39, md. 102); 

(a) Finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç veya kaybın etkin 
olduğu tespit edilen kısmı diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilir ve 

(b) Finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç veya kaybın etkin 
olmayan kısmı kâr veya zararda muhasebeleştirilir. 

Finansal riskten korunma işleminin etkin olan kısmıyla ilgili olan ve diğer 
kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilmiş bulunan finansal riskten korunma aracına 
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ilişkin kazanç ya da kayıp, yurtdışındaki işletmenin elden çıkarılması sırasında ya da 
elden çıkarılma dönemi içerisinde yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak 
özkaynaklardan çıkarılarak kar veya zarar içerisinde yeniden sınıflandırılır.  

3. TMS 21 “Kur Değişiminin Etkileri” Kapsamında Riskten Korunma  
    Muhasebesi 
TMS 21’de yurtdışındaki işletmeye yapılan net yatırımın neler olduğu, yatırıma ait 

kur farklarının nasıl muhasebeleştirileceği ve yurtdışındaki yatırımın elden çıkarılması 
aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.  

3.1. Yurtdışındaki İşletmeye Yapılan Net Yatırım 
Bir işletme, yurtdışındaki işletmeden alacak ya da borç niteliğinde parasal bir 

kaleme sahip olabilir. Öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşmesi planlanmayan ya da 
beklenmeyen bir kalem, özünde, işletmenin yurtdışındaki işletmedeki net yatırımının bir 
parçasıdır. Bu tür parasal kalemler uzun vadeli alacakları ya da kredileri içerebilir. 
Ticari alacak ya da borçları içermez (TMS 21, md. 15). 

Yurtdışındaki bir işletmeden parasal kalem alacağı veya söz konusu işletmeye 
parasal borcu olan bir işletme, bir grubun bağlı ortaklığı olabilir. Örneğin bir işletmenin 
A ve B olmak üzere iki bağlı ortaklığı vardır. B bağlı ortaklığı yurtdışındaki bir 
işletmedir. A bağlı ortaklığı, B bağlı ortaklığına kredi vermektedir. Kredi ödemesi bir 
plana bağlanmamışsa veya öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşmesi beklenmiyorsa A 
bağlı ortaklığının, B bağlı ortaklığından olan söz konusu alacağı, işletmenin B bağlı 
ortaklığındaki net yatırımının bir parçası niteliğinde olacaktır. Bu durum; A bağlı 
ortaklığının kendisinin de, yurtdışındaki bir işletme olması durumunda da geçerlidir 
(TMS 21, md. 15A). 

3.2. Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi 
Raporlayan işletmenin yurtdışındaki işletmesindeki net yatırımının bir parçasını 

oluşturan parasal bir kalemden kaynaklanan kur farkları, raporlayan işletmenin bireysel 
finansal tablolarında ve yurtdışındaki işletmenin kendi finansal tablolarında kar ya da 
zarar olarak muhasebeleştirilir. Yurtdışındaki işletmeyi ve raporlayan işletmeyi içeren 
finansal tablolarda (örneğin yurtdışındaki işletme bir bağlı ortaklık ise konsolide 
finansal tablolar), bu tür kur farkları başlangıçta diğer kapsamlı gelirin ayrı bir unsuru 
olarak muhasebeleştirilir ve net yatırımın elden çıkarılması durumunda kar ya da zarar 
olarak muhasebeleştirilir (TMS 21, md. 32). 

 Parasal bir kalem raporlayan işletmenin yurtdışındaki işletmesine yaptığı net 
yatırımın bir parçasını oluşturuyorsa ve raporlayan işletmenin geçerli para birimindeyse, 
yurtdışındaki işletmenin kendi finansal tablolarında kur farkı ortaya çıkar. Benzer 
şekilde, bu kalem yurtdışındaki işletmesinin geçerli para birimindeyse raporlayan 
işletmenin bireysel finansal tablolarında kur farkı ortaya çıkar. Bu kalem raporlayan 
işletmenin ya da yurtdışındaki işletmenin geçerli para biriminden başka bir para 
birimindeyse, raporlayan işletmenin bireysel finansal tablolarında ve yurtdışındaki 
işletmenin kendi finansal tablolarında kur farkı ortaya çıkar. Bu tür kur farkları 
yurtdışındaki işletmeyi ve raporlayan işletmeyi içeren finansal tablolarda (yani 
yurtdışındaki işletmenin konsolidasyon ya da özkaynak yöntemi ile dâhil edildiği 
finansal tabloda) diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir (TMS 21, md. 33). 
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3.3. Yurtdışındaki İşletmenin Elden Çıkarılması 
Yurtdışındaki işletmenin elden çıkarılmasında, diğer kapsamlı gelirde 

muhasebeleştirilmiş ve özkaynağın ayrı bir bileşeninde biriktirilmiş söz konusu 
işletmeye ait birikmiş kur farkları, elden çıkarmadan kaynaklanan kazanç veya kayıp 
muhasebeleştirildiğinde, özkaynaktan kar veya zarara aktarılarak (yeniden 
sınıflandırmaya ilişkin bir düzeltme olarak) yeniden sınıflandırılır (TMS 21, md. 48). 

İşletmenin yurtdışındaki bir işletmedeki payının tamamının elden çıkarılmasına ek 
olarak, aşağıdaki kısmi elden çıkarmalar elden çıkarma olarak muhasebeleştirilir (TMS 
21, md. 48A): 

(a) Kısmi elden çıkarmadan sonra işletmenin önceki bağlı ortaklığında kontrol 
gücü bulunmayan bir payı elinde bulundurmasına bağlı olmaksızın, 
yurtdışında bir işletmesi olan bağlı ortaklık üzerindeki kontrolün 
kaybedilmesini içeren kısmi elden çıkarmalar ve 

(b) Müşterek anlaşmadaki payın kısmen elden çıkarılmasından veya yurtdışında 
bir işletmesi olan iştirakteki payın kısmen elden çıkarılmasından sonra elde 
kalan payın yurtdışında işletmesi olan bir finansal varlık olması. 

Yurtdışında bir işletmesi olan bağlı ortaklığın elden çıkarılmasında, kontrol gücü 
olmayan paylarla ilişkilendirilen yurtdışındaki işletmeye ait birikmiş kur farkları, 
finansal durum tablosu dışında bırakılır ama kar veya zararda yeniden sınıflandırmaz 
(TMS 21, md. 48B). 

Yurtdışında bir işletmesi olan bir bağlı ortaklığın kısmen elden çıkarılmasında 
işletme, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen birikmiş kur farklarının oransal 
payını, söz konusu yurtdışı işletmedeki kontrol gücü olmayan paylarla yeniden 
ilişkilendirebilir. Yurtdışındaki işletmenin diğer herhangi bir elden çıkarımında işletme, 
sadece diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen birikmiş kur farklarının oransal payını, 
kar veya zararda yeniden sınıflandırır (TMS 21, md. 48C). 

Bir işletme, yurtdışındaki işletmesini satış, tasfiye, sermaye payının geri ödenmesi 
ya da işletmenin bir kısmından ya da tamamından vazgeçme şeklinde elden çıkarabilir. 
Yurtdışındaki bir işletmenin defter değerinin düşürülmesi, kendi zararı veya yatırımcı 
tarafından muhasebeleştirilen değer düşüklüğü nedeniyle kısmî bir elden çıkarma 
meydana getirmez. Dolayısıyla diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen kur farkı 
kazanç ya da kaybının herhangi bir kısmı, değer düşüklüğünün yansıtılması sırasında 
kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmaz (TMS 21, md. 49). 

4. Türev Finansal Araçların Muhasebeleştirme Esasları  
Türev araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar TMS 39 “Finansal Araçlar: 

Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardında yer almaktadır.  
Türev finansal aracı muhasebeleştirirken, türev aracın hangi amaçla edinildiği 

önemlidir.  Türev araç kısa süreli kâr elde etmek amaçlı mı (alım satım amaçlı), yoksa 
riskten korunma amaçlı mı elde edilmiştir. Bu sorunun cevaplanması gerekir. Çünkü, 
türev finansal aracın edinilme amacına göre, muhasebeleştirilesi de farklılık 
gösterecektir.  
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a) Alım  Satım Amaçlı Edinilen Türev Finansal Araçlar 

Türev finansal araçlar spekulasyon amacıyla elde edilmiş olabilir. Alım 
satım amaçlı, kısa süreli kar elde etmek (spekülasyon)  amacıyla elde 
edilen türev finansal araçlar gerçeğe uygun değer üzerinden değerlemeye 
tabi tutulur ve gerçeğe uygun değer farkı kar ve zarara (gelir tablosuna)  
yansıtılır (Demir, 2012, s. 271). 

b) Finansal Riskten Korunma Amaçlı Edinilen Türev Finansal Araçlar 

Türev finansal araçlar, finansal riskten korunma amacıyla elde edilmiş ise, 
finansal riskten korunma ilişkisinin çeşidine göre, muhasebeleştirilme 
esassları değişmektedir. Her bir finansal riskten korunma ilişkilerine göre 
muhasebeleştirilme esasları şöyledir; 

 b1) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma İşlemi Muhasebesi 
Finansal riskten korunma aracının gerçeğe uygun değerinin yeniden 
ölçülmesinden (türev nitelikli bir finansal riskten korunma aracı için) 
veya söz konusu finansal riskten korunma aracının defter değerine 
ilişkin yabancı para bileşeninin TMS 21’e göre ölçülmesinden 
kaynaklanan kazanç veya kayıplar, kâr ya da zararda 
muhasebeleştirilir ve finansal riskten korunma konusu kalemden 
kaynaklanan ve korunulan riskle ilişkilendirilebilen kazanç veya 
kayıp, finansal riskten korunma konusu kalemin defter değerine 
yansıtılır ve kâr veya zararda muhasebeleştirilir. Söz konusu durum, 
finansal riskten korunma konusu kalem maliyeti üzerinden ölçülmüş 
olsa dahi geçerlidir (TMS 39, md. 89).  

b2) Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemi Muhasebesi 
Nakit akış riskinden korunma işlemi,aşağıdaki gibi muhasebeleştirilir 
(TMS 39, madde 95); 

(a) Finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç veya 
kayıpların etkin olduğu tespit edilen kısmı  diğer kapsamlı 
gelir içerisinde muhasebeleştirilir ve 

(b) Finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç veya 
kaybın etkin olmayan kısmı kâr veya zararda 
muhasebeleştirilir. 

     Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırım Riskinden Korunma 
İşlemi Muhasebesi 

Yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden korunma amaçlı 
işlemler, net yatırımın bir parçası olarak muhasebeleştirilen parasal 
kalemlere ilişkin finansal riskten korunma işlemleri de dahil olmak üzere, 
nakit akış riskinden korunma işlemlerine benzer şekilde 
muhasebeleştirilir (TMS 39, md. 102); 

(a) Finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç veya 
kaybın etkin olduğu tespit edilen kısmı  diğer kapsamlı gelir 
içerisinde muhasebeleştirilir ve 
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(b) Finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç veya 
kaybın etkin olmayan kısmı kâr veya zararda 
muhasebeleştirilir. 

5. Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Forward Uygulama Örneği 
X işletmesi Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Faaliyetlerinde kullandığı para 

birimi TL’dir. 01 Mart 2013 tarihinde X işletmesi, İngiltere’de faaliyet gösteren Y 
işletmesinin %40’ını 250.000 Sterlin ödeyerek satın almıştır. Y işletmesinin 
faaliyetlerinde kullandığı para birimi Sterlin (£)’dir.  

X işletmesi, Y işletmesindeki net yatırımı dolayısıyla karşı karşıya kaldığı döviz 
kuru riskinden korunmak için A Bankası ile forward (ileri vadeli yabancı para) 
sözleşmesi yapmıştır.  

Forward sözleşmesinin detayları şöyledir; 

Anlaşma Tarihi 01 Mart 2013 

Bitiş (Vade) Tarihi 31 Mart 2014 

Anlaşma Tutarı 250.000 Sterlin 

Forward Kuru  1 £ = 2,75 TL 

Vade boyunca kurlar şu şekilde oluşmuştur; 
  01 Mart 2013  : 1 £ = 3,10 TL 

  31 Aralık 2013  : 1 £ = 3,00 TL 
  31 Mart 2014  : 1 £ = 2,92 TL  

Çözüm: 
Tekdüzen Hesap Planı’nda türev ürünler ile ilgili özel bir hesap bulunmamaktadır. 

Uygulamada Tekdüzen Hesap Planı’na göre türev ürünler için yapılan 
muhasebeleştirmede genellikle nazım hesaplar kullanılmakta ve bilanço dışında 
tutulmaktadır.  

Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ise 
türev finansal araçların finansal tablolarda asli hesaplarda izlenerek, sonuçlarının yine 
finansal tabloların içerisinde gösterilmesini benimsemiştir. Ayrıca, TMS/TFRS 
standartlarına göre, türev finansla araçlarla ilgili kamuoyuna açıklanması gereken 
hususlarında finansal tabloların dipnotlarında yer alması istenmektedir. 

Uygulama örneğinin çözümünde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları esas alınmakla birlikte, gerekli görülen yerlerde ise 
Tekdüzen Hesap Planı hükümleri dikkate alınmıştır.  

Uygulama örneğinde; 

 Önce, X işletmesinin, Y işletmesindeki yurtdışı net yatırımının döviz 
kurlarındaki değişimlerinin etkileri ile ilgili kayıtlar, forward sözleşmesi 
yapmadığı varsayılarak muhasebeleştirilmiştir.  
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 Sonra, X işletmesinin Y işletmesindeki yurtdışı net yatırımının döviz kuru 
riskinden korunmak için yapılan forward sözleşmesi ile ilgili vade boyunca 
yapılması gereken kayıtlar gösterilmiştir. Böylece X işletmesinin yapmış 
olduğu forward sözleşmesi ile yurtdışı net yatırımın döviz kuru riskinden 
nasıl korunduğu incelenmiştir. 

 Sonuç olarak da, X işletmesinin Y işletmesindeki yurtdışı net yatırımını elden 
çıkarması ile ilgili kayıtlar yapılmış ve yatırımın elden çıkarılmasının kâr 
veya zarar üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

A) X İşletmesinin Kayıtları (Forward Sözleşmesi Yapmasaydı)  

 01.03.2013 tarihinde A şirketinin, B şirketinin %40’ını satın alması:  
 

    01.03.2013       
     242 İŞTİRAKLER      775.000 
              - Y İşletmesi 
     
  102 BANKALAR                775.000  
       
      250.000 £ x 3,10 TL = 775.000 TL   
                                        / 
 

 31.12.2013 tarihinde dönem sonu kur değerlemesi:  
 TMS 21’in 32 ve 33 üncü maddeleri, yurtdışındaki işletmelerdeki net yatırımlara 

ait kur farklarının muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Bu maddelerde özetle; yurtdışındaki 
işletmeyi ve raporlayan işletmeyi içeren finansal tablolarda (örneğin yurtdışındaki 
işletme bir bağlı ortaklık ise konsolide finansal tablolar), bu tür kur farkları başlangıçta 
diğer kapsamlı gelirin ayrı bir unsuru olarak muhasebeleştirileceği belirtilmiştir. Yine 
ilgili maddelerde; parasal bir kalem raporlayan işletmenin ya da yurtdışındaki 
işletmenin geçerli para biriminden başka bir para birimindeyse, raporlayan işletmenin 
bireysel finansal tablolarında ve yurtdışındaki işletmenin kendi finansal tablolarında kur 
farkı ortaya çıkacağını belirtilmiştir. Ayrıca bu tür kur farklarının yurtdışındaki 
işletmeyi ve raporlayan işletmeyi içeren finansal tablolarda (yani yurtdışındaki 
işletmenin konsolidasyon ya da özkaynak yöntemi ile dâhil edildiği finansal tabloda) 
diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirileceği vurgulanmıştır. 

Buna göre, uygulama örneğimizde X işletmesinin, yurtdışındaki net yatırımı olan 
Y işletmesinin kullandığı paranın kurlarındaki değişiklikler aşağıdaki şekilde 
muhasebeleştirilecektir;  

               31.12.2013       
     5XX YURTDIŞI NET YATIRIM DEĞERLEME 
              FARKLARI         25.000 
          

 242 İŞTİRAKLER        25.000  
 
     250.000 £ x (3,10 TL – 3,00 TL)  
     = 25.000 TL Kur farkı 

                                  / 
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 31.03.2014 tarihinde kur değerlemesi:  
 

               31.03.2014       
     5XX YURTDIŞI NET YATIRIM DEĞERLEME  
              FARKLARI         20.000 
          

 242 İŞTİRAKLER        20.000  
 
     250.000 £ x (3,00 TL – 2,92 TL)  
     = 20.000 TL Kur farkı 

                                  / 
 Yukarıdaki yevmiye kayıtlarına göre, iştirakle ilgili Büyük Defter kayıtları şu 
şekilde olacaktır; 

    5XX YURTDIŞI NET YATIRIM  

            242 İŞTİRAKLER               DEĞERLEME FARKLARI 
        775.000           25.000         25.000 
            20.000         20.000 
        775.000             45.000         45.000 

 
                   730.000  

 
 X işletmesinin Y işletmesine yaptığı net yatırımı dolayısıyla, 775.000 TL 
tutarındaki yatırımı, kurlardaki düşme nedeniyle 45.000 TL azalarak, 730.000 TL 
olmuştur. Başka bir anlatımla, kurların düşmesinden dolayı 45.000 TL kambiyo zararı 
ortaya çıkmıştır.  

B) X İşletmesinin Forward Sözleşmesi ile İlgili Kayıtları  

 01.03.2013 tarihinde X işletmesinin, A Bankası ile forward sözleşmesi 
yapması:  
 

    01.03.2013       
     9XX FORWARD SÖZLEŞMESİNDEN  
              BORÇLULAR      687.500 
              - A Bankası 
     
  9XX FORWARD SÖZLEŞMESİNDEN  
          ALACAKLILAR                687.500  
          - X İşletmesi 
       
      250.000 £ x 2,75 TL = 687.500 TL Sözleşme bedeli 
                                        / 
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 31.12.2013 tarihinde kur değişmesi:  
               31.12.2013       

     2XX TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR                62.500  
 

  5XX TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR  
                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER  
                     FARKLARI         62.500 

 
     250.000 £ x (2,75 TL – 3,00 TL)  
     = 62.500 TL Kur farkı 

                                  / 
 

 31.03.2014 tarihinde kur değişmesi:  
               31.03.2014       

     5XX TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR GERÇEĞE  
              UYGUN DEĞER FARKLARI      20.000 
          

 2XX TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR                  20.000  
 
     250.000 £ x (3,00 TL – 2,92 TL)  
     = 20.000 TL Kur farkı 

                                  / 
 31.03.2014 tarihinde X işletmesinin A Bankası ile yaptığı forward 

sözleşmesinin sonlandırılması:  
- Forward Sözleşme Bedeli        : 250.000 £ x 2,75 TL               = 687.500 TL 

- Kur Farkı         : 250.000 £ x (2,75 TL – 2,92 TL) =   42.500 TL 
- Forward Sözleşmesinin Piyasa Fiyatı : 250.000 £ x 2,92 TL              = 730.000 TL 

 
                31.03.2014       

     102 BANKALAR                     730.000  
 

  2XX TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR      42.500 
102 BANKALAR       687.500 

 
     Forward sözleşmesinin sona erdirilmesi    

   31.03.2014       
     9XX FORWARD SÖZLEŞMESİNDEN  
              ALACAKLILAR                   687.500  
              - X İşletmesi  
 

9XX FORWARD SÖZLEŞMESİNDEN  
         BORÇLULAR       687.500 

                       - A Bankası 
     
     Nazım hesapların kapatılması    
                                        / 
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X işletmesi, Y işletmesindeki net yatırımı nedeniyle 45.000 TL kur farkı zararına 

uğramıştır. Yurtdışındaki işletmelerde bulunan net yatırım riskinden korunmak için A 
Bankası ile yaptığı forward sözleşmesi sonucunda 42.500 TL forward kârı elde etmiştir. 
Böylece X işletmesinin zararı 45.000 TL’den 2.500 TL’ye düşmüştür.  

Yukarıdaki kayıtlardan sonra, türev finansal varlıkla ilgili oluşan değerleme 
farkları, forward konusu olan Y işletmesi elden çıkarılıncaya kadar bilançonun 
özkaynaklar bölümünde bekleyecek, Y işletmesi elden çıkarıldığında, ilgili varlığın 
maliyetinden düşürülerek kapatılacaktır.  

c) X İşletmesinin Y İşletmesindeki Yatırımını Elden Çıkarması 
31.03.2014 tarihinde X işletmesi, Y işletmesindeki net yatırımını 740.000 TL’ye 

satsaydı; 
Yukarıdaki iştiraklere ve forward sözleşmesine ait yevmiye kayıtlarından sonra, 

iştirakle ilgili Büyük Defter kayıtları şu şekilde olacaktır; 
     

                       242 İŞTİRAKLER                
           775.000           25.000          
               20.000          
           775.000             45.000          

 
                    730.000  

 
 

5XX YURTDIŞI NET YATIRIM                      5XX TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 
        DEĞERLEME FARKLARI               GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI 

        25.000      20.000            62.500 
        20.000       
        45.000                   42.500 
        

 
TMS 21’in 48 inci maddesine göre, yurtdışındaki işletmenin elden çıkarılmasında, 

diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiş ve özkaynağın ayrı bir bileşeninde 
biriktirilmiş söz konusu işletmeye ait birikmiş kur farkları, elden çıkarmadan 
kaynaklanan kazanç veya kayıp muhasebeleştirildiğinde, özkaynaktan kar veya zarara 
aktarılarak (yeniden sınıflandırmaya ilişkin bir düzeltme olarak) yeniden sınıflandırılır. 
Bu maddeye göre X işletmesinin, yurtdışındaki yatırımı olan Y işletmesini elden 
çıkarması ile ilgili aşağıdaki gibi bir hesaplama ve muhasebe kaydı yapabiliriz.  
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İştirakin Kayıtlardaki Değeri     :   730.000 TL 

İştirakin Satış Tutarı      :   740.000 TL 
Satış Kârı       :     10.000 TL 

Yurtdışı Net Yatırım Değerleme Farkları   :   (45.000 TL)  
Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Farkları :     42.500 TL 

Net Satış Kârı       :       7.500 TL 
               31.03.2014 

     102 BANKALAR      740.000    
     5XX TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR GERÇEĞE 
              UYGUN DEĞER FARKLARI     42.500 
   
  242 İŞTİRAKLER      730.000    
       5XX YURTDIŞI NET YATIRIM 

         DEĞERLEME FARKLARI         45.000 
           645 MENKUL KIYMET SATIŞ  

             KÂRLARI          7.500 
                                  / 

6. Sonuç  
 TMS 39, işletmelerin finansal piyasalarda karşı karşıya kaldıkları finansal riskleri 
üç grupta toplamıştır. Bunlar; finansal aracın gerçeğe uygun değerinden kaynaklanan 
riskler, nakit akışından kaynaklanan riskler ve yurtdışındaki işletmede bulunan net 
yatırımdan kaynaklanan risklerdir. Çalışmamızın konusunu oluşturan ve finansal 
risklerden korunma çeşitlerinden birisi olan yurtdışındaki işletmede bulunan net 
yatırımdan kaynaklanan risklerden korunma Türkiye Muhasebe Standartlarından TMS 
21 ve TMS 39’da açıklanmıştır.  

 TMS 21’de yurtdışındaki işletmeye yapılan net yatırımın neler olduğu, yatırıma 
ait kur farklarının nasıl muhasebeleştirileceği ve yurtdışındaki yatırımın elden 
çıkarılması açıklanmıştır. Standarda göre, raporlayan işletmenin yurtdışındaki 
işletmesindeki net yatırımının bir parçasını oluşturan parasal bir kalemden kaynaklanan 
kur farkları, raporlayan işletmenin bireysel finansal tablolarında ve yurtdışındaki 
işletmenin kendi finansal tablolarında kar ya da zarar olarak muhasebeleştirilir. 
Yurtdışındaki işletmeyi ve raporlayan işletmeyi içeren finansal tablolarda (örneğin 
yurtdışındaki işletme bir bağlı ortaklık ise konsolide finansal tablolar), bu tür kur 
farkları başlangıçta diğer kapsamlı gelirin ayrı bir unsuru olarak muhasebeleştirilir ve 
net yatırımın elden çıkarılması durumunda kar ya da zarar olarak muhasebeleştirilir. 

 TMS 39’da finansal riskten korunma araçları, unsurları, finansal riskten korunma 
çeşitleri ve bunların nasıl muhasebeleştirileceği açıklanmıştır. Standarda göre, 
yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler, net 
yatırımın bir parçası olarak muhasebeleştirilen parasal kalemlere ilişkin finansal riskten 
korunma işlemleri de dahil olmak üzere, finansal riskten korunma aracından 
kaynaklanan kazanç veya kaybın etkin olduğu tespit edilen kısmı diğer kapsamlı gelir 
içerisinde muhasebeleştirilir ve finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç 
veya kaybın etkin olmayan kısmı kâr veya zararda muhasebeleştirilir. Finansal riskten 
korunma işleminin etkin olan kısmıyla ilgili olan ve diğer kapsamlı gelir içerisinde 
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muhasebeleştirilmiş bulunan finansal riskten korunma aracına ilişkin kazanç ya da 
kayıp, yurtdışındaki işletmenin elden çıkarılması sırasında ya da elden çıkarılma dönemi 
içerisinde yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak özkaynaklardan çıkarılarak kar veya 
zarar içerisinde yeniden sınıflandırılır.  

Çalışmamızın uygulama bölümünde, finansal riskten korunma çeşitlerinden birisi 
olan, yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden korunmaya örnek 
verilmiştir. Uygulama örneğimizde, işletme yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım 
riskinden korunmak için forward sözleşmesi yapmaktadır.  

Uygulama örneğimizin çözümünde, TMS 21 ve TMS 39’da yer alan hükümler 
dikkate alınmıştır. Standartlara uygun olarak bilançoda asli hesaplarda, türev finansal 
varlık olarak duran varlıklarda gösterilmiştir. Sözleşme süresi boyunca dönem 
sonlarında sözleşmenin gerçeğe uygun değerinin gösterilmesi amacıyla değerlemesi 
sonucu ortaya çıkan değerleme farkları ise bilançonun özkaynaklarında gösterilmiştir. 
Sözleşme sonucunda ortaya çıkan net değerleme farkı, yurtdışındaki işletmede bulunan 
net yatırım elden çıkarıldığında bilançodan gelir tablosuna aktarılmış ve elden 
çıkarmada ortaya çıkan kâr veya zarar ile ilişkilendirilerek kapatılmıştır.  

Örnek uygulamamız üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde, yurtdışındaki 
işletmeye yatırım yapan işletmenin forward sözleşmesi yapmaması durumunda ortaya 
çıkacak döviz kuru riskleri yani kurlardaki artma ve azalmanın etkileri gösterilmiştir. 
Uygulamamızın ikinci bölümünde, işletmenin net yatırım riskinden korunmak için 
yapmış olduğu forward sözleşmesi ile ilgili muhasebe kayıtları gösterilmiş, işletmenin 
forward sözleşmesi yapmasının net yatırım riskinden işletmeyi nasıl koruduğu 
anlatılmıştır. Uygulamamızın son bölümünde de yabancı ülkedeki net yatırımın elden 
çıkarılması ve bunun sonuçları gösterilmiştir.  
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Extensive Summary  
  In recent years, in line with developments in the financial markets, financial 
instruments developed rapidly. As a result of this development, how to classify financial 
instruments, recognition of these principles has become important. As a result of the 
every day increase in types of financial instruments, financial risks have emerged. 
Especially after the end of the Bretton Woods system that based on fixed exchange rates 
in 1970’s, entities faced the financial risk. 
 IAS 39 gathered financial risks faced by businesses in the financial markets in 
three groups. These risks are risk arising from financial instruments at fair value and 
risk arising from cash flows and risk arising from the net investment in a foreign 
operation. Preventing from the risk arising from the net investment in a foreign 
operation hedge that composes the subject of this study and also one type of prevention 
from financial risk, is explained in Turkish Accounting Standards IAS 21 and IAS 39. 
 At IAS 21, the net investment in a foreign operation, the accounting for 
investments and foreign exchange differences on disposal of the investment are 
described. According to the standard, run of the reporting entity's net investment in 
foreign exchange differences arising on a monetary item that forms part of the reporting 
entity's separate financial statements and the financial statements of the foreign 
operation are recognized in profit or loss. In the financial statements consist of Foreign 
business and the reporting entity (eg consolidated financial statements of the foreign 
operation is a subsidiary), such exchange differences are recognized initially in a 
separate component of other comprehensive income, in the position of disposal of the 
net investment, are recognized as profit or loss. 
 At IAS 39, the hedging instruments, components and their varieties and how to 
account for hedging are described. According to the standard, hedges of net investment 
in a foreign operation, recognized as part of net investment hedging transactions related 
to monetary items, including the gain or loss on the hedging instrument determined to 
be an effective part is recognized in other comprehensive income and gain or loss on the 
hedging instrument and the ineffective portion is recognized in profit or loss. Related to 
the effective portion of the hedge and recognized in other comprehensive income and 
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the gain or loss on the hedging instrument, to be sold abroad during or as a 
reclassification adjustment in the period of disposal by subtracting the gain or loss is 
reclassified from equity. 

 The implementation section of this study, one of the varieties of hedging, hedge 
accounting is an example of a net investment in a foreign operation. In the application 
example, the business make forward contracts to hedge a net investment in a foreign 
operation. 

 At the solution of the implementation part, the provisions of IAS 21 and IAS 39 
are taken into consideration. In accordance with the standards, at balance sheet 
accounts, derivative financial instruments are shown as fixed assets. The fair value of 
the contract during the contract period at the end of the period to show the valuation 
differences arising from the valuation of equity are shown in the balance sheet. Net 
valuation differences raised from the contract, the net investment in a foreign operation 
disposed of and transferred to the income statement from balance sheet and closed by 
relating profit or loss raised from disposal. 

 Example implementation is divided into three sections. In the first part, the 
increase and decreases at the exchange rates that raised from the position in which the 
entity made investment does not make forward contracts raised exchange rates are 
shown. In the second part of our application, the accounting records related to forward 
contract made for preventing from net investment risk are shown, and how the forward 
contract prevent the entity from net investment risk is explained. In the final part of the 
implementation, the disposal of the net investment in a foreign country and it’s results 
are shown. 
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Özet 

Günümüz rekabet şartlarında mal ya da hizmet üreten işletmelerin amaçlarına 
erişmeleri için süreç iyileştirme ve benzeri tekniklerden sıkça faydalandığı bir gerçektir. 
Süreç odaklı olmak ise kalitenin kontrolüne değil kalitenin yaratılmasına önem vermek 
anlamına gelir. Bu anlamı ile süreç iyileştirme Toplam Kalite Yönetiminin hedeflediği 
bir yaklaşım olarak görülmektedir.Hastane bilgi sistemleri, hastane verilerinin 
tamamının veya çoğunluğunun değerlendirmelerde kullanmak üzere toplandığı ve 
arşivlendiği bilgisayar sistemleridir. Bu sistem içerisinde özellikle görsel verilerin 
hasara ve kayba uğramadan depolanması ve kısa sürede ulaşılabilir olması önemli bir 
sorun olmaktadır. Bu sorunu aşmak için PACS adı verilen sistem geliştirilmiştir. Bu 
çalışmada farklı birimlerdeki görüntüleme sistemlerinin elde ettiği görsel verilerin bir 
mekânda arşivlenmesine ve gerektiğinde farklı noktalardaki kullanıcılara aktarılmasına 
olanak sağlayan bir arşivleme sistemi olan PACS’ın bir süreç iyileştirme tekniği olarak 
bir hastane uygulaması ile etkinliği irdelenmiştir.Bu sistemin uygulanması ve sonuçları 
ile ilgili değerlendirmede önemli bir süreç iyileştirme örneği olarak hastane ve 
müşterilere olumlu katkılar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: TKY, Süreç iyileştirme, PACS  

Abstract 
It is a realitythatthefirmsproducinggoods or services frequentlybenefited process 

improvementand similartechniques toachieve their objectives In today'scompetitive 
environment.Beingprocess-orientedmeans to give weight to the creation of quality but 
not to the control of quality. In this sense, process improvement is seen as an approach 
of Total Quality Management targeted. Hospital informationsystems are computer 
systems that collect andarchive all orthe majority of the hospitaldatafor use inthe 
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assessment.It isa major problem that storage of visualdatawithout lossanddamage and 
also the being availableof these data as soon as possiblein this system.System that 
calledPACShas been developedto overcome this problem.PACS is an archiving system 
that archive the visual dataobtained fromimaging systems in different unitsin a 
spaceand, allows the transfer of these data to usersat different points when needed.In 
this study,efficiency of PACS asa process improvementtechniquewas examined by the 
application ofahospital.It is concluded that the system providea positive contributionto 
customers and hospitalas an example ofan importantprocess improvement at the 
evaluationof the results and implementation of the system. 
Keywords: TQM, Process Improvement, PACS  

1. Giriş 
Klasik yönetim anlayışının sonuç odaklı yaklaşımdan öte TKY süreç ve sonuç 

odaklı bir yönetim anlayışıdır.Klasik yönetim anlayışında sonuçta yapılan kontroller 
hataları ayıklamaya çalışmakta bu ise maliyetleri artırma gibi bir durumu ortaya 
çıkarmaktadır. Sadece sonuç değil desüreçlerde kontrol altında tutulursa sonuçta 
karşılaşılan muhtemel hataların öncedengörülmesi ve engellenmesi söz konusu 
olacaktır. 

Toplam Kalite Yaklaşımı felsefesine uygun olarak sürekli geliştirme yaklaşımı 
süreç performansını geliştirme ve süreç yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca 
günümüz rekabet koşullarında kalite, zaman, maliyet ve müşteri memnuniyeti örgütlerin 
ulusal ve uluslararası alanda başarılı olmalarını belirleyen temel unsurlar olarak göz 
önüne alınmaları gereken faktörlerdir. Bu durum örgütleri hızlı değişime ve süreçlerini 
sürekli geliştirmeye zorlamaktadır.Bu şekilde oluşturulan bir mantıkla hareket 
edildiğinde hastaneler gibi hizmet ağırlıklı örgütlerin başarısı yapılan 
uygulamaların(özellikle radyoloji vb gibi hastalık tanı aşamalarında) ortaya çıkabilecek 
muhtemel hataları son aşamasında kontrol etmek yerine her bir sürecin aşamalarını 
kontrol etmek veya yönetmek hem müşteri(hasta) memnuniyeti hem de maliyetlergibi 
birçok faktörü etkilemesine bağlı olacaktır. Aynı zamanda bu şekilde yapılan yönetim 
uygulamaları sürecin son aşamasına gelmeden önce muhtemel hataları ve eksiklikleri 
elimine ederek tedbir alma imkânı kazandıracaktır. 

Bu çalışmada, teorik kısmında anlatılan ve bir süreç iyileştirme örneği olarak 
düşünülen PACS’ın bir hastane örgütünde uygulamaları ve sonuçlarının 
kalite,maliyet,zaman ve teknik ve müşteri memnuniyeti açısından değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla Sivas Numune Hastanesi örnek olarak seçilmiş ve bu 
hastanede sistemin uygulamadan önceki ve uygulamadan sonraki aşamaları, iş akış 
şemaları ile maliyet, zaman, kalite, teknik ve müşteri beklentileri açısından irdelenerek 
yorumlanmıştır. Aynı zamanda uygulama süreçleri de iş akış şemasıile incelenmiş ve 
yeni iş akış şemasıoluşturulmuştur.Sonuç olarak PACS’ın süreç iyileştirme açısından 
maliyet, zaman, kalite, teknik ve müşteri memnuniyeti konularında hastane yönetimine 
önemli katkılar sağladığı şeklinde değerlendirilmiştir. 

2. TKY ve Süreç İyileştirme  
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) her geçen gün imalat işletmelerinde olduğu 

kadar hizmet işletmelerinde de hem bir felsefe hem de bir teknik olarak kabul görür ve 
uygulanır olmuştur. Bir yönetim felsefesi olarak TKY, müşteri ihtiyaçlarını ön planda 
tutarak sürekli iyileştirmeyi, hatalı ürünleri yeniden işlemealmayı azaltmayı, uzun 
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vadeli düşünmeyi, takım çalışmasını, süreçlerin yeniden tasarımını, rekabetçi 
kıyaslamayı, takım odaklı problem çözmeyi, sonuçların sürekli ölçümünü ve 
tedarikçilerle yakın ilişkiler kurmayı vurgular (Ross,1993). TKY, uzun vadede 
işletmenin içi ve dışındaki müşterilerin beklentilerini karşılamak amacı ile süreçlerin 
iyileştirilmesi ve çalışanların katılımı yolu ile maliyetleri minimize etmek ve kaliteyi ve 
hızı maksimize etmek için girişilen tüm faaliyetlerdir (Kıngır,2010,s.17). Bu anlamda 
TKY’nin başlıca üç hedefinden söz etmek mümkündür (Imai,1997:43); 

1.Müşterinin isteklerini tatmin edecek ürün / hizmet üretmek, müşterinin 
güvenini kazanmak, 
2.İşletmeyi, süreçleri iyileştirici, daha az hata, daha düşük maliyet,daha az borç 
ve daha avantajlı sipariş getiren önlemlerle daha yüksek karlılığa yöneltmek, 
3.Çalışanların işletme hedeflerine ulaşma yolunda potansiyellerini tam 
olarakkullanmalarına yardım ederek, işletme politikasının yayılımını ve gönüllü 
faaliyetleriteşvik etmek. 
TKY’nin bu hedefleri dikkate alındığında 3 kavram ön plana çıkmaktadır. 

Bunlar müşteri, süreçler ve çalışanlardır. TKY’nin odak noktalarından biri olan süreçler, 
işletmelerdeki etkinlikleri işaret eder. Süreç; bir veya daha çok girdiyi, müşteriler için 
fayda sağlayan çıktıya dönüştüren faaliyetler bütünüdür (Gunesekaran ve Kobu, 2002: 
2523). TKY uygulamalarında,yakın müşteri ilişkileri, kararlı liderlik, TKY’nin 
benimsenmesi ve iletişimi, sıfır hata anlayışı, esnek üretim, eğitim artışı, çalışanları 
yetkilendirme, açık organizasyon, kıyaslama (benchmarking), yakın tedarikçi ilişkileri, 
ölçüm gibi çok sayıda ilkenin yanında süreç iyileştirmede bir ilke olarak öne 
sürülmüştür (Powell, 1995: 19). Süreç iyileştirme; işletmelerin iş süreçlerinin ve 
organizasyonel yapılarının, yapılacak olan inceleme ve analizler sonucunda, 
uygulanacak olan belirli yöntemler ile döngü sürelerini azaltmak, maliyetleri düşürmek, 
kalite ve iş performanslarında artış sağlamak amacı ile yapılan, müşteri beklentilerini en 
üst düzeyde karşılamayı hedefleyen çalışmadır (Harrington, 1995,s.339 aktaran; Eroğlu, 
2006,s.43).Süreç iyileştirme çalışmalarında ister köklü bir değişiklik isterse küçük 
değişiklikler yapılsın çalışmaların başlangıcında performans düzeylerinde düşüklükler 
gözlenebilir. Bu durumun pek çok nedeni olabilir. Bunlar içerisinde en dikkat çekenleri; 
çalışanların direnci, yapılan uygulamanın yeni olmasından kaynaklanan alışma süreci ve 
uygulamadaki eksikliklerdir. Bu aşamada önemli olan nokta üst yönetim ile birlikte 
çalışmalara tam destek sağlanıp, uygulamayı tek seferlik bir çalışma olmaktan çıkartıp 
sürekli iyileşmenin hedef alındığı ve her günün bir önceki günden daha iyiyi hedefler 
hale gelmesidir (Eroğlu, 2006,s.43).Pazar payını geliştirmede öncelikli bir öneme sahip 
olan süreç iyileştirme (Sharma,2006,s.1243) sürekli gelişme olgusunun(Kaizen) da 
esasını teşkil eder (Kobu ve Greenwead, 1991,s.12).Süreç iyileştirmenin temelinde eski 
yöntemleri bırakarak, yeni faaliyetler oluşturmak yer alır. Yeni faaliyetler 
oluşturulurken ise şu noktalara dikkat edilir (Talwar, 1993,s. 23); 

1Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi, ürünlerin fiyatı, fonksiyonu vekalitesinin 
sürekli olarak değerlendirilmesi, 
2.Katma değer oluşturmayan ancak yönetimin zamanını ve enerjisini 
tüketenfaaliyetlerin işletme dışında yaptırılması, 
3.Yetki ve sorumluluk devri ile çalışanların motive edilmeleri, 
4.Sürekli eğitim ile çalışanlara yeteneklerinin geliştirilmesi, 
5.Gereksiz faaliyetleri ortadan kaldırmak suretiyle, müşteri ve 
tedarikçilerleortaklıklar kurulması. 



 
 

A. R. İnce – Y. Erol – N. Karagöz  5/3 (2013) 243-257 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 246

TKY ile rekabet avantajı kazanmak isteyen işletmeler genel olarak kendilerine özgü 
süreç iyileştirme yöntemleri uygulamakla birlikte kimi yazarlar bunun için bir strateji 
geliştirmişlerdir.Oakland (2003)’ün geliştirdiği süreç iyileştirme stratejisi Şekil 1’de 
görüldüğü gibidir. 

 
Şekil 1.Süreç İyileştirme Stratejisi 

Kaynak: Oakland, J.S. (2003) Total Quality Management textwithcases, Burlington 
MA: Butterworth-Heinemann Publications, s.228. 
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3. PACS’IN Tanıtımı ve Kullanılması 
Hastane bilgi sistemleri,hastane verilerinin tamamının veya çoğunluğunun 

değerlendirmelerde kullanmak üzere toplandığı ve arşivlendiği bilgisayar sistemleridir 
(Özbek, Yardımsever ve Saka, 2007: 311). Hastanelerde kullanılan bilgi sistemleri daha 
çok metinsel verileri saklamak üzerinedir. Ancak teşhis ve tanı için metinsel verilerin 
yanında görsel verilerinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Görsel verilerin hasara ve 
kayba uğramadan depolanması ve kısa sürede ulaşılabilir olması önemli bir sorun 
olmaktadır. Bu sorunu aşmak için PACSadı verilen sistem geliştirilmiştir. İngilizcedeki, 
Picture ArchivingandCommunicationSystems teriminin baş harflerinden oluşan PACS, 
farklıbirimlerdeki görüntüleme sistemlerinin elde ettiği görsel verilerin bir 
mekândaarşivlenmesine ve gerektiğinde farklı noktalardaki kullanıcılara aktarılmasına 
olanak sağlayan bir arşivleme sistemidir(Bal, 2010,s.18). 

Röntgen, ultrason, MR, bilgisayarlı tomografi, mamografi gibi tıp alanında 
kullanılan görüntü kaydedici cihazların sağladığı görüntüler, uygun format 
olan‘DigitalImagingand Communications in Medicine’ yani DICOM’a dönüştürülerek 
yerelağ aracılığı ile PACS server’a iletilir. PACSserver, gelen bu görüntüleri alarak 
gerekli ayrıştırmalarıyapar ve görüntülerin kalıcı olaraksaklanacağı Veritabanı 
Sunucusu (DB Server)ve Dosya Sunucusuna (File Server) iletir. Böylelikle radyoloji 
birimlerindeveya başka birimlerdeki doktorların bilgisayarlarındauygun işlemci 
arayüzleri kullanılarak görüntülereulaşmaları mümkün olur. 

Görsel verilerin ayrıcı tanı, raporlama ve konsültasyon amaçlı olarak hem yerel 
hem de uzak merkezlerde en etkin şekilde incelenebilmesini sağlayan (Yıldırım,Öztaner 
ve Gülkesen, 2006). PACS ile veriler üzerinde farklı işlemleryapılabilir, teşhis ve tedavi 
için notlareklenebilir ve görüntülerin raporları alınabilir.Bu anlamda artırılabilir kayıt 
kapasitesi sunan PACS iyi bir görüntü arşiv sistemi olmanın bütün gerekliliklerini 
taşımaktadır (Bandon vd., 2004: 284).Hem hastahem doktor hem de hastane açısından 
önemli avantajlar sağlayan PACS birçok ülkede kullanılmaktadır. Amerika'daki 
hastanelerin % 28'inde PACS uygulaması bulunmaktadır.Türkiye'de ise PACS kullanan 
hastane oranı henüz %5'in altındadır (http://www.PACS.gen.tr/PACSnedir.php). 

4. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu çalışma ile teorik düzeyde ele alınan süreç iyileştirmenin bir hizmet işletmesi 

olarak hastanelerde uygulanabilirliğini ortaya koyabilmek amacı ile 
gerçekleştirilmiştir.Uygulama çalışması Sivas Numune Hastanesinde yapılmıştır. 
Veriler numune hastanesinin yönetiminden elde edilmiştir. Süreç iyileştirme öncesi ve 
süreç iyileştirme sonrası durumlar, daha rahat anlaşılması adına akış şemaları 
gösterilmiş ve bulgular ayrıca maliyet, zaman, teknik, kalite ve müşteri memnuniyeti 
boyutlarında karşılaştırılmıştır. 

5. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmanın teorik verileri oluşturulurken, çeşitli yerli, yabancı kaynaklarından 

yararlanılmıştır. Uygulamaya ait veriler ise Sivas Numune Hastanesinden temin 
edilmiştir. Müşteri memnuniyetini ölçmek amacı ile yarı yapılandırılmış görüşme 
tekniği kullanılmıştır. 
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6. Bulgular 
Bu çalışmada bir süreç iyileştirme örneği olarak PACS’ın öncesi ve sonrası 

durumlar, maliyet, zaman, teknik, kalite ve müşteri memnuniyeti boyutlarında ele 
alınmıştır. Süreç iyileştirme önce ve sonrası şu bulgulara ulaşılmıştır. 

6.1. Süreç İyileştirme Öncesi Durum  
Süreç iyileştirme öncesi durumu tespit edebilmek amacı ile iş akış şemaları 

ortaya konmuştur. Süreçhakkında yöneticiye, tasarımcıya, analiste ya da süreci 
anlamak, düzeltmek ya da iyileştirmek için çalışan herkese önemli bilgiler vermesi 
sebebi ile iş akış şemaları kullanılmaktadır (Bozkurt, 1998: 39). İş akış şemaları, 
süreçlerdeki aşamaların şematik bir ifadesidir. Aşamaların tamamını analiz etmeye 
hangilerinin kısaltılabileceği hangilerinin çıkartılabileceği, böylelikle çevrim sürelerinin 
azaltılabileceği konusunda önemli ipuçları verir. İş akış şemaları, bununla birlikte 
kontrol tabloları, Pareto grafikleri ve sebep – sonuç diyagramları gibi TKY 
çalışmalarında kaliteyi artırmak amaçlı kullanılır (Hodgetts, 1996,s.110-113). Süreç 
iyileştirme öncesi iş akış şeması şu şekildedir. 
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Şekil 2. PACS’ın Uygulanmasından Önceki Süreçler 
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Şekil 2’de hasta tedavi sürecinin tamamından ziyade film çekimi ile ilgili olan 
süreç ele alınmıştır. Geneli itibariyle bütün hastanelerde aynı şekilde gerçekleşen süreç 
kısaca şöyledir. Hastanın kabulü ve doktorun muayenesinden sonra şayet film çekimine 
gerek duyulmaz ise doktor teşhisi koyar ve uygun tedaviyi verir. Ancak doktor film 
çekilmesi gerektiğine karar verir ise hastayı radyoloji ünitesine yönlendirir. Radyoloji 
ünitesinde hastaya çekim için sıra verilmesinin ardından sırası gelen hastanın film 
çekimi yapılır. Çekilen filmin banyosunun yapılmasından sonra teknisyen filmin hatalı 
olup olmadığını tespit eder ve kalite kontrolünü yapar. Filmin bir uzmantarafından 
okunması gerekiyor ise teknisyen hastayı uzmana yönlendirir. Hasta uzmanın 
hazırladığı raporu alarak doktora gider. Doktor filmi tekrar etmek isteyebilir o takdirde 
hastayı yeniden radyoloji ünitesine yönlendirir. Ancak tekrarı gerek görmez ise elindeki 
filme göre hastanın tedavisini belirler.Film çekimine kadar olan süreçler iyileştirme 
çalışmasından (PACS’ın uygulanmasından) önce ve sonra aynı olduğundan inceleme 
boyutları açısından bu kısım değerlendirmeye alınmamıştır. Değerlendirmede hem 
iyileştirme öncesi hem de iyileştirme sonrası durum 5 boyutta incelenmiştir. Bunlar; 

6.1.1. Maliyet Boyutu 
Yapılan değerlendirmelerde film çekiminden doktorun filmin gerekliliğine karar 

vermesine kadar olan maliyetler incelenmiştir. Bu süreçte filmin tedarik maliyeti,filmin 
maliyeti,banyo malzemesinin maliyeti, banyo makinesi bakım onarımı maliyeti ve stok 
maliyeti gibi maliyetler tespit edilmiştir. PACS’ın devreye girmeden önceki bir yıllık 
dönem içerisinde 106 742 film çekimi yapılmış ve çekimlerin toplam maliyeti 48 220 
TL olduğu görülmüştür. Bu verilere göre PACS öncesi film başına ortalama maliyet 
0,45 TL dir. 

6.1.2. Zaman Boyutu 
Zaman açısından iyileştirmeden önceki sürecin şu şekilde gerçekleştiği tespit 

edilmiştir. Her bir filmin banyo edilmesi esnasında ortalama olarak 12 dakika zaman 
geçmektedir. Bunun yanından birkaç film birlikte banyo makinesine sokulduğundan bu 
süre 15 dakikaya kadar uzayabilmektedir. Banyodan çıkan filmler teknisyenin müsait 
olma durumuna göre hastalara verilmektedir. Böylelikle fazladan bir zaman kaybı 
yaşanabilmekte, bir hastanın film çekimi ve onu alması arasında 20-25 dakika 
geçebilmektedir. Bunlara ilaveten filmi alan hastanın doktora gitmesi ve gerekiyorsa 
uzmandan rapor alıp onunla birlikte doktoragitmesi de ayrıca bir zaman kaybına sebep 
olmaktadır. Toplamda hasta uzmana uğramak durumunda ise ertesi gün;uzmana 
uğramadan 30 dakikada doktora gelebilmektedir. 

6.1.3. Kalite boyutu 
Çekilen filmin kalitesi hastanın muayenesi açısından öncelikli bir konudur. 

Filmin ilk kalite kontrolü teknisyen tarafından yapılır. Teknisyen banyosu yapılmış 
filmin görünürlük kalitesini ve uygunluk kalitesini kontrol eder. Görünürlük kalitesi 
filmin net görülür olma durumu ve uygunluk kalitesi ise çekimin istenilen yerin uygun 
pozisyonda çekilmiş olma durumudur. Görünürlük ve uygunluk kalitesi açısından 
yeterli olmayan filmlerin başka bir yere gitmeden tekrar çekilmesi gerekir. Bu tekrar 
kararını da teknisyen verir.  

6.1.4. Teknik boyut 
Film çekiminin yapılmasının ardından film makinesi ile banyosu yapıldıktan 

sonra ancak kullanılabilir hale gelmektedir. Çekimde standart ve sabit boyutlarda film 
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kullanılmaktadır. Film ışığa, sıcağa, nem vs. uzun süre maruz kaldığında bozulmakta ve 
kullanılmaz hale gelmektedir. Filmin muayeneden önce ve sonra deforme olması ve de 
kaybolma riski de bulunmaktadır. Bununla birlikte röntgen filmleri, doğada kirlilik ve 
tıbbi atık oluşturmaktadır.Ayrıca filmin banyo makinesinde kullanılan banyo 
solüsyonları çevreye zararlı atıklardır. Çoğu hastanebunu arıtmadan deşarj etmekte ve 
çevre için tehlike oluşturmaktadır. Diğer hastaneler ise arıtım için büyük maliyetler 
ödemektedir.  

6.1.5. Müşteri Beklentileri ve Memnuniyeti Boyutu 
Diğer işletmeler gibi hastaneler de müşterilerin beklentilerini karşılayabildikleri 

ölçüde gelişirler. Sağlık kurumlarının temel hedeflerinden biri olan müşteri 
memnuniyeti genel olarak ‘müşterilerin istek ve beklentilerinin karşılanması veya bu 
istek ve beklentilerin üstünde hizmet verilmesi’ olarak tanımlanabilir (Tengilimioğlu, 
Işık ve Akbolat, 2008: 484). Hasta memnuniyeti, sağlık kurumlarında hizmet kalitesini 
değerlendirmede kullanılan temel öğelerden biridir (Kavuncubaşı, 2010: 294). 

Müşteri memnuniyetini test edebilmek için hastalarla bire bir yarı 
yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Buna göre hastalar ‘uzun bekleme 
sürelerinden’, ‘zaman zaman film çekim sıralarının karışmasından’ ve ‘oradan oraya 
gönderilmekten’ rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Hastaların film çekildikten sonra 
beklemeleri, birden çok hastaya ait filmlerin teknisyen tarafından ard arda banyo 
yaptırılması ve hastalara teslimin ayrı ayrı değilde en azından birkaç hastanın filmlerin 
birlikte teslim edilmek istenmesi sebebi ile bekleme süreleri uzamaktadır. Film 
çekiminde sıranın karışması film çekiminden önceki bir işlem olup burada dikkate 
alınmamıştır. Hastanın ‘oradan oraya gönderilmesi’ hastanın film çekimine gitmesi, 
filmi beklemesi, gerekiyor ise filmin tekrar edilmesi ve yine gerekiyor ise radyologa 
yönlendirilmesi ve tekrar doktora gitmesi gerekmektedir ki bu durumun hastaları en 
fazla rahatsız eden konu olduğu tespit edilmiştir.  
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6.2. Süreç İyileştirme Sonrası Durum 
Süreç iyileştirme sonrası iş akış şeması değişmiş ve şekil 3’deki hali almıştır: 

 

 
Şekil 3. PACS’ın Uygulanmasından Sonraki Süreçler 

H 

E 

E 

E 

H 

H 

E 

Film 
gerekiyor 

mu? 

Sekreterya – Barkot alımı 

Hasta girişi 

Poliklinik – Doktor muayene 

Radyoloji sekreterya – Sıra alımı 

Film çekimi 

Online film kontrolü - Teknisyen 

Standartla
ra uygun 

mu? 

Radyolog 
tarafından 
kontrolü 

gerekli mi? 

Radyolog inceleme ve raporlama 

Tedavinin verilmesi 

Hasta çıkışı 



 
 

A. R. İnce – Y. Erol – N. Karagöz  5/3 (2013) 243-257 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 253

PACS uygulaması sonrasında, öncesi durumda olduğu gibi filmin çekimine ait 
süreçler aynı kalmıştır. PACS sonrası durumda, filmin çekiminden sonra banyo süreci 
olmadığından teknisyen filmin kontrolünü bilgisayar ortamında yapmaktadır. Teknisyen 
filmin kalite kontrolünü yaptıktan sonra hastaya çıktı vermeden sistemden doktora veya 
radyoloğa direkt olarak aktarmaktadır. PACS sonrası durumun değerlendirmesi yine 5 
boyutta yapılmıştır.   

6.2.1. Maliyet Boyutu 
PACS’ınkurulması sürecinde belirli bir sabit maliyet oluşmuştur.Sistem 2 yıllık 

bakım maliyeti de dâhil olmak üzere 248850 TL ye kurulmuştur. PACS’ın aylık bakım 
maliyeti 3000 TL dir. PACS’ın devreye girmesinden sonraki bir yıllık dönem içerisinde 
122184 adet film çekimi yapılmıştır. Bu verilere göre PACS sonrası sabit maliyetler 
hariç film başına ortalama maliyet 0,29 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılda ortalama 
120000 adet film çekimi yapılması durumunda sadece film maliyetleri dikkate 
alındığında 9 yıl gibi bir sürece sistem kendini amorti edebilecektir. 

Bunun ötesinde PACS uygulaması ile özellikle kanser gibi uzun süreli 
hastalıkların erken tanısında ve gereksiz tetkik yapılmasının önüne geçerek de 
maliyetlerdüşürülebilmektedir. Şöyle ki hastanın akciğer grafisinde görülen bir imajın 
akciğer kanseri olup olmadığı şüphesine kapılan hekim direkt ileri görüntüleme 
tekniklerini kullanarak hasta hakkında oluşan şüpheyi ortadan kaldırması gereklidir. Bu 
da önemli bir maliyettir. Eğer sistemde hastanın daha önceki yıllara ait filmleri var ve 
bu filmlerde de aynı imaj mevcut ise bu hekimi rahatlatacak ve gereksiz tetkik 
istemeyecek ve de hasta bu tetkiklerin zararlı etkilerine maruz kalmayacaktır. 

6.2.2. Zaman Boyutu 
Süreç iyileştirme sonrasında çekilen filmin direkt olarak sanal ortama 

aktarılmasından dolayı banyo için geçen zaman ortadan kalkmıştır. Filmin direkt olarak 
teknisyenin, gerekiyor ise radyologun ve doktorun ekranına bir kaç dakika içinde 
düşmesimümkün olmaktadır. Yapılan ölçümler sonucunda bu sürecin 2-3 dakika olduğu 
tespit edilmiştir. 

6.2.3. Kalite boyutu 
Filmin sanal ortamda olması banyo ile geçen süreçte karşılaşılan 

olumsuzluklardan etkilenmesini ortadan kaldırmıştır. Filmin çekildiği şekli ile kalitesini 
muhafaza eder bir şekilde iletilmesi mümkün olmuştur.Burada filmi çeken makine ile 
PACS makinesinin aynı görüntüyü aldığı ve bilgisayara ilettiği gözlenmiştir. Görüntüler 
gerektiğinde lokal olarak büyütülebilmekte ve üzerinde ışık, renk değişimi gibi 
manipülasyonlar yapılabilmektedir. 

6.2.4. Teknik boyut 
Çekilen filmler,çevrimiçi sisteme taşınmış ve görünür olmuştur. Filmin 

bilgisayar ortamında büyütülüp küçültülebilmesi ile detaylıca incelenmesi mümkün 
olmuştur. Filmin taşınması sırasında veri kaybı olmamakta filmin incelenmesinde 
bilgisayar kullanıldığından filmin aydınlatılması daha kolay ve sağlıklı olabilmektedir. 
Bunun yanı sıra filmin saklanması da daha kolay olmakta ve gerekli durumlarda tekrar 
film basılabilmesi mümkün olabilmektedir. Film hastaların takibi için geliştirilmiş olan 
hastane bilgi sisteminin altında hasta ile ilgili dosyaya kaydedilmektedir. Uzun yıllar 
kalite kaybı olmadan saklanmakta ve gerektiğinde hastanın önceki görüntüleri ile 
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karşılaştırmalı olarak incelenebilmekte, böylelikle başarılı sonuçlar alınabilmektedir. 
Bunun yanı sıra filmin banyo edilmemesi banyo solüsyonlarının arıtım işini ve 
çalışanlar açısından kimyasal madde (ağır metaller)maruziyetini ortadan kaldırmış, 
böylece hem iş güvenliği arttırılmış hem de iş gücükaynaklarının etkin kullanımı 
sağlanmıştır.  

6.2.5. Müşteri Beklentileri ve Memnuniyeti Boyutu 
Süreç iyileştirme çalışması sonrasında hastalarla yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği uygulanarak beklenti ve memnuniyetleri konusunda sonuca varılmak istenmiştir. 
Hasta radyologa dahi gitmeden çekimin hemen ardından doktora gidebilmektedir. 
Hastaların film çekimi sonrasındaki beklemeleri ortadan kalkmıştır. Böylelikle 
görüşmelerde hastaların belirttikleri ‘uzun bekleme süreleri’ ve ‘oradan oraya 
gönderilmek’ sorunundan şikâyetçi olmadıkları sonucuna varılmıştır. 

7. Sonuç  ve Öneriler 
Bir hizmet işletmesi olarak hastanede gerçekleştirilen süreç iyileştirme çalışması 

maliyet,zaman, teknik, kalite ve müşteri memnuniyeti boyutlarında ele alınmıştır. Bu 
şekilde yorumlandığında; 
1.Maliyet Boyutunda; Süreç iyileştirme çalışması, başlangıçta sabit maliyetleri getirmiş, 
ancak 9 yıl veya daha kısa bir süre sonrasında yapılan yatırımları karşılayacağı ve 
ortalama birim maliyetler açısından daha avantajlı olacağı tespit edilmiştir. 

2.Zaman Boyutunda; Süreç iyileştirme sonrasında yeni durumun ilgili tarafların (hasta, 
teknisyen, doktor ve radyolog) vakit kayıplarını önlediği, kendilerine ve işlerine daha 
fazla zaman ayırabildikleri tespit edilmiştir. 
3.Kalite Boyutunda;Sistemin uygulanması ile birlikte hem çekilmiş olan filmler direkt 
olarak bilgisayar ortamına aktarıldığından kalite kayıpları yaşanmamış hem de 
görünürlük kalitesinden kaynaklanan film tekrarları azalmıştır. 

4.Teknoloji Boyutunda;Süreç iyileştirme sonrası önemli değişimlerden biri teknoloji 
boyutunda gerçekleşmiştir. PACS sayesinde çevrimiçi sistemdeki veriler, kolay 
işlenebilir, veri kaybı olmadan aktarılabilir, bozulmadan yıllarca saklanabilir hale 
gelmiştir. Bununla birlikte yeni sistemin çevre dostu olduğu görülmüştür. 

5.Müşteri Beklentileri Boyutunda;Süreç iyileştirme sonrası diğer önemli değişim 
müşteri beklentileri ve memnuniyeti boyutunda gerçekleşmiştir. Müşterilerin önceki 
sisteme oranla daha fazla memnun oldukları tespit edilmiştir. Hekim ve diğer sağlık 
çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ve hastalarının eski görüntüleri ile yeni durumlarını 
güvenilir olarak karşılaştırma imkânı veren sistemin kullanılması her açıdan büyük 
fayda sağlamaktadır.Bu nedenle büyük merkezlerde kullanılmasının gerekli olduğu 
düşünülmektedir. 

Sonuç olarak PACS gibi farklı yeni uygulamalar ve iş süreçlerinin iyileştirmesi 
ile filmin depolanması bunların kaybolmasını engelleyebilir; hastanelerin bilgi 
sistemlerinin birleştirilmesi yolu ile de bir hastanın değişik zamanlarda çekilmiş olan 
filmleri sistemde görülebilir hale gelebilir. Bu yolla hem gereksiz çekimleri ortadan 
kaldırmak, hem bunların zaman ve maliyetlerini en alt seviyeye düşürmek mümkün 
olabilir. Böylelikle ülke ekonomisine büyük miktarda tasarruf sağlanabilir. Bunun da 
ötesinde hastaların tedavi ve takip süreleri daha rahat bir şekilde takip edilip 
değerlendirilebilir. 
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Extended Abstract 
 

1. Introduction 
In accordance with the Total Quality Manner philosophy, continuous 

improvement approach underlies the basis of process management and process 
performance. Moreover, quality, time, cost and customer satisfaction are the factors 
required to be considered as the basic factors determining the success of organization in 
national and international arena in recent conditions of competition. This forces 
organizations to rapid change and improving the processes continuouslyAt the same 
time, such performing management applications will provide the opportunity of taking 
precautions eliminating the possible mistakes and deficiencies before the final stage. 

In this study, it was aimed to evaluate applications and results of PACS in a 
hospital organization considering as a process improvement sample and explained in its 
theory in terms of quality, cost, time, and customer satisfaction. For that purpose, Sivas 
Numune Hospital was chosen as a sample, and stages, work flow diagrams, cost, time, 
quality, technique and customer expectations of the hospital before and after the 
application of the system were analyzed and evaluated.  Besides, application processes 
were also analyzed with work flow diagrams and a new work flow diagram was created. 
Consequently, PACS was evaluated as providing important contributions upon the 
hospital management on cost, time, technique, and customer satisfaction in terms of 
process improvement.  

2. Method 
2.1. Purpose and Importance of the Research  

           This study was carried out to reveal the applicability of theoretically undertaken 
process improvement in hospitals as a service business. The feasibility study was 
conducted in Sivas Numune Hospital. The data were obtained from the management of 
Numune Hospital. The situation before and after the process improvement were 
presented with flow diagrams for a better understanding and the findings were also 
compared on dimensions of cost, time, quality and customer satisfaction.  
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2.2. Research Method 
While creating the theoretical data of the research, various national and foreign 

sources were benefited.  The data related to the application were obtained from Sivas 
Numune Hospital. Semi-structured interview technique was used to measure the 
customer satisfaction.  

3. Findings 
In this study, the situations before and after PACS were discusses on dimensions 

of cost, time, technique and customer satisfaction as a process improvement sample.  

4. Conclusion and Discussion 
The process improvement study carried out in the hospital as a service business 

was discussed on dimensions of cost, time, technique, and customer satisfaction. When 
evaluated in this way;  

1. On Expenditure Dimension; The process improvement study provided fixed 
costs in the beginning; however, it was determined that it will be more advantageous in 
terms of average unit costs and bear the investments that will be made 9 years later or 
earlier. 

2. On Time Dimension; At the end of the process improvement, new situation 
was determined as preventing waste of time of the related parties (patient, technician, 
doctor and radiologist) and their taking more time for their works and themselves. 

3. On Quality Dimension; Along with the application of the system, loss of 
quality was not experienced due to computerizing the films directly and film repetitions 
arising from the visibility quality were reduced. 

4. On technology Dimension; One of the important changes after the process 
improvement was actualized on technology dimension. By means of PACS, the data in 
the online system became easily processable, conveyable without data loss and storable 
for years without contamination. Moreover, the new system was noticed as being 
environmentally friendly.   

5. On Customer Satisfaction Dimension; After the process improvement, another 
important change occurred ion customer expectations and satisfaction dimension. The 
customers were determined as being more satisfied than the previous system. Use of the 
system that offers the opportunity of comparing old images and new situation of the 
patients reliably and facilitates the works of doctors and other medical personnel have 
provided great advantages in every respect. For that reason, it is considered to be used 
in big centers. Consequently, new different applications such as PACS and storing the 
films and improving the business processes can prevent loss of these; films of a patient 
taken in different times can become visible in the system through combining 
informational systems of hospitals. In this way, it can be possible both to remove 
unnecessary films and reduce time and costs of these to minimum. So, a great amount of 
savings to the national economy can be provided. What is more, treatment and follow-
up periods of the patients can be evaluated more easily.  
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Özet 
Havacılık emniyet yönetiminde sık kullanılan modeller insan faktörü ile 

çalışanların tutum ve davranışlarını havacılık kazalarının temeline oturtmuştur. Bu 
çalışmada havacılık sektörünün iş havacılığı alt sektöründe çalışan teknisyenlerin iş 
tatminleri araştırılmıştır.  

Veriler demografik bilgilerin toplandığı bir kişisel form ve İş Tatmin Ölçeği (JSS) 
ile toplanmış, tek yönlü varyans analizi ve t-testi yardımıyla analiz edilmiştir. 44 kişiyi 
kapsayan çalışma sonunda teknisyenlerin medeni halleri ile toplam iş tatminleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunduğu, diğer bireysel faktörlerin ise 
toplam iş tatminini etkilemediği, ancak iş tatmininin bazı alt boyutlarının teknisyenlerin 
sivil/asker kökenli olma durumundan, yetiştikleri okullardan, çalıştıkları şirket tipinden, 
sahip oldukları lisans tipinden etkilendiği, pozisyonlarının ve yaşlarının ise hiçbir 
boyutta iş tatminini etkilemediği görülmüştür. Yapılan genel bir değerlendirmede 
teknisyenlerin en çok işlerinin doğasından, en az işletme şartlarından iş tatmini 
duydukları sonucuna ulaşılmıştır.  
Anahtar Sözcükler: iş tatmini, emniyet, güdülenme, havacılık, iş havacılığı 

Abstract 
The most applicable models in safety management put the human factors, 

employers’ attitudes and behaviors at the center. This study reports an investigation of 
job satisfaction among business aviation technicians.  

A demographic information form and Job Satisfaction Survey (JSS) were used to 
collect data from 44 individuals. Data was analyzed using ANOVA and Student’s t-test. 
Our results show that there is significant difference in total job satisfaction levels with 
regard to marital status while other personal factors are not related to the total job 
satisfaction levels. However several sub dimensions of job satisfaction are affected by 
the workers’ military or civilian origin, their training background, types of companies 
they work in or their license category. No difference is found in age and position 
groups. Secondly, study shows that technicians are the most satisfied from the nature of 
their work, while they are the least satisfied by operational procedures. 
Keywords: job satisfaction, safety, motivation, aviation, business aviation 
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1. Giriş 
Havacılık sektöründe çok yaygın kullanılan bir söz olan “Havacılık tarihi kanla 

yazılmıştır” sözü, havacılık kural ve uygulamalarının daha önce gerçekleşmiş kaza ve 
kırımlardan yola çıkılarak oluşturduğunu ifade etmektedir. Bugün uçaklara güvenle 
binebiliyorsak, şüphesiz bunu havacılık kurallarının ve havacılık sektöründe yer alan 
şirketlerin yönetim biçiminin emniyetli bir faaliyet ortamı sağlamasına borçluyuz. 

Bugüne dek yapılan çalışmalar, kazaların büyük ölçüde insan faktörüne bağlı 
olduğunu göstermiştir. Kaza ve kırımları ortaya çıkaran sebepler insanın insanla, 
kuralla, makineyle ve çevreyle olan etkileşimlerinden kaynaklanmaktadır. İş tatmini ise 
çalışanların iş ve işyerlerine olan bir tutumudur. Bu tutumun çalışanın performansını 
etkilediği bir çok çalışma ile ortaya konmuştur.  

İş tatmini, performans ve dolayısıyla emniyet arasında kurulabilecek ilişki 
sebebiyle, havacılık sektörü için iş tatmini çalışmalarının önem arz ettiği 
düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı havacılık faaliyetlerinde önemli bir pozisyon arz 
eden teknisyenlik mesleğine yönelik mevcut anlayışı genişletmek, teknisyenlerin iş 
tatminlerinin hangi faktörlerden etkilendiğini anlamaya çalışmaktır. 

2.  İş Havacılığı Sektörü 
Havacılık en genel olarak “askeri havacılık” ve “sivil havacılık” olmak üzere iki 

kategoriye ayrılabilir. Askeri amaçlarla ya da güvenlik sağlama, gümrük ve sınır 
kontrolü gibi görevler için kullanılmayan hava araçları sivil hava aracı sayılır ve sivil 
hava araçlarıyla gerçekleştirilen havacılık faaliyetleri sivil havacılık kapsamına girer. 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) göre sivil havacılık, “ticari 
havacılık”, “hava çalışması” ve “genel havacılık” olmak üzere üçe ayrılır. “Ticari 
havacılık”, bir ücret karşılığında yolcu, kargo ya da posta taşımak suretiyle 
gerçekleştirilen sivil havacılık faaliyetidir. Ziraat, inşaat, fotoğraflama, gözlem, arama-
kurtarma, reklam vb. özel amaçlarla gerçekleştirilen havacılık faaliyeti ise “hava 
çalışması” olarak adlandırılır. “Genel havacılık” ise, ticari havacılık ve hava çalışması 
sınıfına girmeyen diğer uçuşları kapsar (Sheehan, 2003, s. 1-1).  

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yayınlamış olduğu 
yönetmeliklerinde “hava taksi” olarak da adlandırılan iş havacılığı, tarifesiz, yani talep 
üzerine gerçekleştirilen bir ticari havacılık faaliyeti olmakla beraber, 1-19 kişilik hava 
araçlarıyla gerçekleştirilir (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü [SHGM] 2007a: Madde 
19). Bu çalışma kapsamında incelenen “İş Havacılığı Sektörü”, 1-19 kişilik jet motorlu 
ya da turboprob motoru uçaklarla (sabit kanatlılar) veya helikopterlerle (döner 
kanatlılar) uçuş hizmeti gerçekleştiren operatörlerle (uçak işleticileri), bu operasyonların 
idamesi için operatörlerin aldığı bakım, eğitim gibi hizmetleri sunan işletmeleri 
kapsamaktadır. 

SHGM’nin resmi internet sitesinde yayınladığı verilere göre 2012 yılı ortasında 
Türkiye’de hava-taksi işletme ruhsatıyla faaliyet gösteren 60 adet operatör ve bu 
operatörlerin filosunda 156’sı sabit kanatlı, 51’i döner kanatlı olmak üzere 207 adet 
hava aracı bulunmaktadır (SHGM, 2012).  

2.1 İş Havacılığı İşletmeleri 
a. Operatörler: Operatörler iş hava aracını emniyetli bir şekilde işletmek üzere 

kurulmuş örgütlerdir. SHGM’nin yayınladığı SHY-6A Ticari Hava İşletmeleri 
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Yönetmeliği’nde belirlenmiş kriterlere sahip birer genel müdür, kalite müdürü, emniyet 
müdürü, uçuş işletme müdürü, eğitim müdürü, bakım müdürü, yer işletme müdürü 
istihdam zorundadırlar (SHGM, 2007a: Madde 19-21). Bakım yetkisi almadıkça bakım 
yapamazlar ve sadece bakımın planlamasını yapabilirler. Bir takım bakım faaliyetlerini 
kendi bünyelerinde gerçekleştirmek için bakım yetkisi almış olan operatörler de 
bulunabilir. Bu çalışmada bakım yetkisi almış operatörler için “Bakım Yetkili 
Operatörler” nitelemesi kullanılacaktır. 

b. Bakım kuruluşları: İş havacılığı taksi faaliyetlerinde kullanılan hava 
araçlarının bakımı, SHGM tarafından yetkilendirilmiş yetkili bakım kuruluşlarınca 
gerçekleştirilir. Bu kuruluşlarda da asgari olarak genel müdür, bakım müdürü, kalite 
müdürü ve emniyet müdürü gibi yetkili yöneticilerin istihdam edilmesi şart olmakla 
beraber, işletmenin bakım faaliyetlerini nitelikli iş gücü olan teknisyen ve teknisyen 
yardımcıları gerçekleştirir. Teknisyenler bakım kuruluşlarında bahsi geçen tüm 
pozisyonlarda yer alabilirler. 

c. Diğer kuruluşlar: Eğitim, yer hizmetleri, ikram hizmetleri kuruluşları gibi 
sektöre hizmet veren başka kuruluşlar da bulunmaktadır ancak teknisyen istihdamı söz 
konusu olduğunda başı operatörler ve bakım kuruluşları çektiğinden diğer kuruluşlar 
çalışma kapsamının dışında tutulmuşlardır. 

2.2 İş Havacılığında Teknisyenler 
“Bakım”, birlikte veya ayrı yapılmak üzere hava aracı ya da hava aracı 

komponentinin muayenesini, revizyonunu, parça değiştirmesini, “Hava Aracı Bakım 
Lisansı”, içeriğinde belirtilen herhangi bir hava aracı kategorisi ve tipi için, bilgi ve 
bakım deneyimi olarak ilgili yönetmeliğin gereksinimlerini karşılayan personelin 
niteliğini gösteren belgeyi, “Lisanslı Hava Aracı Bakım Personeli” ise hava aracı 
üzerinde bakım yapmak üzere SHGM tarafından yetkilendirilmiş personeli ifade eder 
(SHGM, 2007b). Lisanslı personel kısaca teknisyen olarak anılır ve teknisyenler: 

- SHY-145 bakım yetkisine sahip bir işletmede (bakım onarım kuruluşu) teknik 
müdür / bakım müdürü veya hava aracının bakımını gerçekleştiren teknisyen (SHGM, 
2007c), 

- SHY-6A kapsamında ruhsatlandırılmış bir hava-taksi işletmesinde bakım 
yönetimini gerçekleştiren teknik müdür / bakım müdürü / yer işletme müdürü veya 
kalite müdürü veya yardımcıları olarak çalışabilirler. 

Havacılık sektörüne teknisyen yetiştiren üç kaynak mevcuttur: (i) 
Üniversitelerdeki sivil havacılık yüksekokulları ya da Türk Hava Kurumu gibi sivil bir 
kuruluşta eğitim alarak teknisyenlik vasfı kazananlar, (ii) Bir SHY-145 yetkili bakım 
onarım kuruluşunda çalışarak deneyim yoluyla teknisyenlik vasfı kazananlar ve (iii) 
Türk Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri ya da Jandarma’da teknisyen olarak çalıştıktan 
sonra emekli olarak ya da ayrılarak sivil sektöre geçen ve Silahlı Kuvvetler’deki 
deneyimlerini kredilendirerek teknisyenlik vasfı kazananlar. 

Teknisyenlerin lisans kategorileri, onların hangi tip bakımları gerçekleştirerek bu 
bakımları onaylayabileceklerini belirler. Bu kategoriler A (hat bakım mekanik 
teknisyeni), B1 (Hava aracı mekanik bakım teknisyeni), B2 (Hava aracı aviyonik bakım 
teknisyeni) ve C (hava aracı üs bakım mühendisi veya teknisyeni) harfleriyle belirtilir. 
A kategori teknisyenin bakım onaylama yetkisi yoktur. Bir teknisyen B1, B2 ve C 
kategori yetkilerinin birine, ikisine ya da hepsine sahip olabilir. 
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Bu harf kategorilerinden bağımsız teknisyenlerin belirli bir tip hava aracı üzerinde 
yukarıda tanımlı işlemleri yapabilmesi için ise “tip eğitimi” adı verilen bir eğitimi 
tamamlamış olmaları gerekmektedir (SHGM, 2007b). Teknisyenler, bu eğitimi 
başarıyla tamamladığını gösterir belgelerle ilgili tipteki yetkilerini lisanslarına işletirler. 
Bir teknisyen, birden fazla tip ve sınıfta hava aracında yetkili olabilir. 

Özetle teknisyen olarak anılan hava aracı bakım personeli havacılık sektöründe 
önemli bir iş gücünü temsil etmektedir. Hava aracı bakımı ya da hava aracı bakımı 
yönetimi ise, emniyetli bir uçuşun ana unsurlarından olduğundan teknisyenlik mesleği 
pek çok açıdan incelenmeye ve değerlendirilmeye değer bir meslek olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen bu çalışma ve bulgular hakkında 
açıklamalara geçmeden önce havacılık emniyeti, havacılıkta kaza modelleri ve insan 
faktörü konularında bir takım açıklamalarda bulunarak bu kavramların iş tatmini ile 
ilişkisi ortaya konmaya çalışılacaktır. 

2.3 Emniyet 
Havacılık insanın doğasına aykırı olan uçma eylemini insan için mümkün hale 

getirmiştir, ancak bu aykırılık durumu çeşitli riskleri de beraberinde taşımaktadır. Bu 
sebeple sıkı bir emniyet yönetimine ihtiyaç duyulur.  

“Havacılık Emniyeti” kavramı, gösterilen yaklaşıma göre çeşitli şekillerde 
tanımlanabilir. ICAO’nun bu kavrama yüklediği anlamlar: 

- Sıfır kaza ya da ciddi kırım – özellikle yolcu açısından 
- Tehlikelerin bertaraf edilmesi 
- Çalışanların emniyetsiz davranışlardan ve durumlardan kaçınması 
- Hata farkındalığı 
- Kurallara/Yönetmeliklere uyma 
şeklindedir (ICAO, 2009, s. 2-1).  

Birçok çalışma göstermiştir ki insan faktörü, emniyeti sağlamak, sürdürmek, olası 
kaza ve kırımları engellemek konusunda hayati öneme haizdir (Hoole ve Vermeulen, 
2003: 52-57). Nitekim havacılığın başladığı yıllarda kaza sebeplerinde makine ve 
donanıma bağlı hatalar ön plana çıkarken bugünkü tablo farklıdır ve havacılık 
kazalarının %80’i insan hatasından kaynaklanmaktadır (Weigmann ve Shappell, 2011, 
s. 1006-1016). 

Havacılık kazalarını, sebeplerini, gerçekleşmesinin ardındaki yönetimsel 
mekanizmayı iyice irdeleyebilmek için çeşitli kaza modelleri ve yaklaşımlar 
geliştirilmiştir. Bu yaklaşım ve modeller arasında geçerlilik kazanmış olanlar SHELL 
modeli ve Reason İsviçre Peyniri Modeli’dir. ICAO tarafından geçerli görülmüş ve 
emniyet yönetim sistemine dâhil edilmiş olan bu her iki model de insanı emniyet 
sisteminin merkezine koymaktadır.  

SHELL modeli insanın diğer insanlarla ve yazılımla olan etkileşimleri üzerinden, 
Reason modeli ise emniyetsiz davranışın iki türünden biri olan hata yapma eğilimini ve 
çalışanın performansını emniyet ile ilişkilendirmişlerdir (ICAO, 2009, s. 2-13 – 2-14). 
Araştırmacılar Hawthorne Araştırmaları’na kadar uzanan çok sayıda çalışma ile 
performans ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmıştır (Jex 2002:130). 
İş tatmini ile performans arasındaki ilişki başta işgörenin kişilik özellikleri ile ilgili 
olup, bu özelliklere destek olarak da ödül beklentisi ve eşitlik duygusu ile ilişkilidir 
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(Gül, Oktay ve Gökçe, 2012). Petty ve diğerleri 1984 yılında yapmış oldukları bir meta 
analizde bireysel performans ve bireysel tatmin arasında kuvvetli ve tutarlı bir ilişki 
olduğunu göstermişlerdir (Petty, McGee ve Cavender, 1984, s. 712). Altaş ve 
Çekmecelioğlu, ülkemizde sanayi alanında yapmış oldukları 2007 tarihli bir 
araştırmada, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışının tüm boyutlarının performans 
üzerinde etkili olduğunu göstermişlerdir (2007, s. 47-57). Reason modelinde ikinci 
emniyetsiz davranış türü olan ihlal ise bir havacılık personelinin kasıtlı olarak kural, 
prosedür ihlali gerçekleştirmesi ya da eğitiminin dışına çıkan bir davranış göstermesidir 
ki bu hem örgütsel bağlılıkla hem de iş tatmini ile ilişkilidir.  Altaş ve Çekmecelioğlu 
aynı çalışmalarında, iş tatmini ve örgütsel bağlılık unsurlarının vatandaşlık davranışları 
ile ilişkili olduğunu ve örgütsel vatandaşlık davranışının tüm boyutlarının bireysel iş 
performansı ile ilişkili olması dolayısıyla performansın iş tatmini ve örgütsel bağlılıktan 
etkilendiğini ortaya koymuşlardır (2007, s. 47-57).  

Ayrıca iş tatmininin bazı alt boyutları, Reason’ın öngördüğü örtük sebep/hata 
gruplarından olan organizasyonel faktörlerden doğrudan etkilenmektedir. Şu halde iş 
tatmini, SHELL ve Reason modellerinin öne sürdüğü üzere insan temelli bir kaza 
yaklaşım modelinde, bir insan faktörü unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır ve havacılık 
emniyeti açısından da önemli bir ayrıntıyı ifade etmektedir. 

3.  İş Tatmini 
İş tatmini konusuna ilişkin ilk sistematik bilgiler 1930’lu yıllara dayanmaktadır 

(Gül, Oktay ve Gökçe, 2012, s. 15). İş tatmini genel olarak bireyin işine karşı çeşitli 
tutumları olarak tarif edilebilse de iş tatmini kavramının ortaya ilk çıktığı günden bu 
yana yapılan çalışmalar, içerisinde daha birçok boyut barındırdığını ortaya koymuştur 
(Locke, 1976, s. 1319). Locke’a göre iş ortamında oluşan durumlara karşı işgörenin bir 
çeşit tepkisi olan iş tatmini, Spector’a göre işgörenlerin işlerini ne kadar sevdiklerinin 
bir derecesidir (Spector, 1997, s. vii). Davis ise iş tatmininin işgörenin işinden hoşnut ya 
da hoşnutsuz olma durumu olduğunu düşünmektedir (Kumar ve Sharma, 2001, s. 769). 
Eren de iş tatmini dendiğinde akla ilk gelen konuların işten elde edilen maddi çıkarlar 
ile işçinin iş arkadaşları ve bir eser ortaya koymanın sağladığı mutluluk olduğunu 
belirtir (2010, s. 202). 

Sadece işgörenin tutumları ele alınarak yapılan tanımlar, iş tatmininin salt 
işgörenin duygu ve düşünce dünyasının bir ürünü olduğu gibi algılanmasına sebep 
olabilir, lakin bu tepki ve sevgi yalnızca işgörenin kendisinden kaynaklanmamaktadır ve 
işin işgörene sundukları da iş tatmininin belirleyicisi olmaktadır.  

Davis iş tatmininin, işin nitelikleriyle işgörenin isteklerinin birbirine uyması 
sonucunda ortaya çıktığını söylemiştir (Örücü, Yumuşak ve Bozkır, 2006, s. 39). Yani 
işgörenin bir takım istekleri, ihtiyaçları vardır. Bu istek ve ihtiyaçların işyeri tarafından 
ne kadar karşılandığı, daha doğrusu işyerinin sundukları ile işgörenin talep ettikleri 
arasındaki farklılık derecesi, iş tatmininin belirleyicisi olmaktadır. Oshagbemi’ye göre 
ise, çalışanın işten elde ettikleriyle, umdukları ve hak ettiğini düşündüklerinin bir 
mukayesesini yaparak sahip olduğu duygusal tepkidir (Oshagbemi, 1997, s. 511-519). 

İş tatmini konusunda yapılan araştırma sayısına bakıldığında iş tatmininin daha 
pek çok tanımının yapıldığı ve pek çok kez farklı boyutlarının incelendiği anlaşılabilir; 
ancak bu çalışmada iş tatmini ile ilgili motivasyonel yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. 
Spector’un, Davis’in ve Oshagbemi’nin tanımları performans, motivasyon ve iş tatmini 
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arasındaki ilişkiyi kurabilmek açısından hem kuramsal hem de ampirik olarak 
uygundur. 

3.1 İş Tatminine Yönelik Motivasyon Kuramları 
İşgörenler, işten ve iş çevresinden elde ettikleri memnuniyete paralel bir 

verimlilik gösterirler (Eren, 2010, s. 497). İş tatmin, işgörenin bekledikleri ile kendisine 
sunulanların bir mukayesesi sonucunda ortaya çıkmış bir tutum olarak değerlendirilirse 
bu tutumun bir ihtiyaç-motivasyon ekseninde gerçekleştiği sonucuna ulaşılabilir. 
Güdüler ihtiyaçların ortaya çıkması için zemin ve olanak hazırlayan potansiyel davranış 
belirliyecileridir (Eroğlu, 2011, s. 53). Güdülenme ihtiyacı belirgin kılar ve buna 
yönelik bir davranış oluşur. Bu davranışın hedefine ulaşması ise tatmini getirir.  

İhtiyaç kuramları “Kapsam Kuramları” ve “Süreç Kuramları” olarak ikiye ayrılır. 
Bu kuramlardan önemli olanlarına kısaca değinilecektir.  

a. Kapsam Kuramları 
İki gruba ayrılan motivasyon kuramlarından ilki işgörenin kendisinden ve kendi 

özelliklerinden kaynaklanan güdülenmeyi ön plana alan kapsam kuramlarıdır. Kapsam 
kuramları çeşitlidir. 

Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı ile ihtiyaçların hiyerarşik olduğunu öne 
sürmüştür. Bu beş basamaklı hiyerarşi, tabandan tepeye, Fizyolojik, Güvenlik, Sevgi ve 
Ait Olma, Takdir ve Saygı, Kendini Gerçekleme ihtiyaçları olarak sıralanır. Birey, her 
bir basamaktaki ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, bir yüksek basamaktaki ihtiyaçlar için 
güdülenir. Piramitte yukarıya çıkıldıkça ihtiyacı hisseden nüfus azalır. Maslow’un 
ihtiyaçlar hiyerarşisi bilişsel ve estetik ihtiyaçları içermediği ya da bu piramidin bireysel 
etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebileceği için eleştirilir (Miner, 2002, s. 134-
137). Maslow iş tatmininden ziyade motivasyona odaklanmıştır. Maslow’la benzer 
yaklaşımı gösteren ancak iş tatminine odaklanan kişi “İki Faktör Kuramı” sahibi 
Herzberg’dir (Burke, 2011, s. 170).  

Herzberg, 1969 yılında ortaya koyduğu kuramla, iş tatminini sağlayan faktörleri 
güdüleyici faktörler ve koruyucu faktörler (hijyen faktörleri) olarak ikiye ayırmıştır. 
Koruyucu faktörler iş tatmini sağlamaz ancak tatminsizliği önler. Güdüleyici faktörler 
ise iş tatmininin kaynağını oluşturur.  

Maslow’un basamaklı yapısına karşı, Alderfer ihtiyaçları üç grupta toplamış ve 
birden çok ihtiyacın hiyerarşik olmadan da eş zamanlı olarak kişiyi güdüleyebileceğini 
öne sürmüştür. Alderfer’e göre, hiyerarşiye bağlı olmadan, herhangi bir ihtiyaç 
giderildiğinde o ihtiyaca ait güdülenme azalır ve öncesinde olmayan ya da az olan başka 
bir ihtiyaca ait güdülenme devreye girer (Spector, 2003, s. 191). VİG ismi, ihtiyaçların 
ayrıldığı “Var Olma”, “İlişkide Bulunma” ve “Gelişme” gruplarının baş harflerinden 
oluşur.  

Alderfer’e göre bazı ihtiyaçlar var olmadan kaynaklanır; yani doğuştandır: Yeme, 
içme, barınma gibi. Var olmaya devam içinse bu ihtiyaçlar devam eder. İlişkide 
bulunma ihtiyacı ise sosyal ihtiyaçlara karşılık gelir ve insanın çevresindeki diğer 
insanlarla ilişkileri hem işte, hem de iş dışında tatmine etkide bulunur. Gelişme ihtiyacı 
ise kişinin kendi kişisel gelişimini, başka bir deyişle yetenek ve kapasitelerini 
geliştirmesine yöneliktir (Özdayı, 1990, s.60). 
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McClelland diğerlerinden farklı olarak ihtiyaçların kişinin kendisinde var 
olduğunu değil, öğrenmeyle edinilebileceğini öne sürer. McClelland da ihtiyaçları üçe 
ayırmış, bunları başarı ihtiyacı, ilişki ihtiyacı ve güçlülük ihtiyacı olarak sınıflamıştır. 
McClelland’a göre insanların kendi meslek alanlarındaki mükemmeliyetçi tutku ve 
duygularının ardında başarı ihtiyacı saklıdır ve başarı güdüsü toplumu ve bireyi en çok 
etki altında bırakan güdüdür (Eren, 2010, s. 526). 

b. Süreç Kuramları 
Kapsam kuramlarına bakıldığında, bireyin kendisinden kaynaklanan ihtiyaçları ön 

plana aldığı görülmüştür. Süreç kuramları ise davranışın ortaya çıkışından 
durduruluşuna kadar süreçte ortaya çıkan işyerinin ya da işverenin tepkileri veya iş 
arkadaşlarının değişen durumları gibi dış faktörleri de hesaba katan, böylelikle örgütsel 
davranış açısından sadece işgörenin ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda aldığı tepkileri de 
tutuma dâhil eden kuramlardır.  

Vroom, içsel bir ihtiyaç için oluşması gereken güdülenmenin gerekli şekilde 
ödüllendirilmediği ya da ödüllendirilmeyeceği beklentisinin güdülenmeyi 
engelleyeceğini düşünerek kapsam kuramlarından farklı olarak iş yerinin tutumunun 
işgören üzerindeki etkisini, dolayısıyla da kişisel farklılıkları dikkate almış ve beklenti 
kuramını oluşturmuştur. 

Lawler ve Porter, Vroom’un ümit kuramını örgüt koşullarına uyarlamak suretiyle 
geliştirmiş ve biraz daha rasyonalize ederek katkıda bulunmuşlardır. Örneğin bir geri 
besleme süreci eklenmiş, kişinin çaba ve performans gösterdikçe ödül beklentisinin 
arttığı düşüncesi beklenti kuramına ilave olmuştur (Miner, 2002, s. 193). Diğer bir katkı 
ise “algılanan ödül adaleti” kavramıdır. Lawler ve Porter’a göre kişi, kendisine verilen 
ödülü başkaları ile mukayese eder ve tatmin düzeyi kişinin ödülü kendi başarısına 
uygun bulup bulmamasına göre olumlu ya da olumsuz değişebilir. Bir başka katkı da 
görev ve rollerin belirginliği faktörüdür. Lawler ve Porter’a göre örgütte görev tanımları 
belirgin bir şekilde yapılmamış ve yetki/sorumluluk sahasında bir karmaşa mevcutsa, 
kişinin çaba ve başarıları olumsuz etkilenebilir (Eren, 2010, s. 541). 

Adams’ın ödül eşitliği kuramı Lawler ve Porter gibi adalet algısı üzerine 
yoğunlaşmıştır. Adams’a göre işgörenler, kendilerine verilen ödüllerle başkalarına 
verilen ödülleri, bunun yanı sıra kendileri ve başkalarının sunduğu girdileri mukayese 
ederek bunların ne oranda eşit olduğunu anlamaya çalışır. Bu anlama çabası işten elde 
edilen tatmini etkiler. 

Cranny ve Smith, ümit kuramını biraz daha basitleştirerek Basitleştirilmiş Süreç 
Modeli’ni ortaya atmışlar, çabanın başarıyı doğrudan etkileyen bir unsur olduğunu, 
ödülün tatmini etkilediği ölçüde çabayı tetiklediğini öne sürmüşlerdir (Eren, 2010, s. 
541). 

Skinner ise hedeflenen davranış değişikliğinin olumlu pekiştirme ile 
gerçekleşeceğini, yani ödülün, ödüle neden olan davranışın devamlılığını sağlamak 
üzere çevresel bir teşvik olduğunu öne sürmüştür. Bireyin başarı algısı ve prestij sahibi 
olma ihtiyacının doyurulması gibi içsel ödüller, dışsal ödüller tarafından desteklenerek 
olumlu bir pekiştirme gerçekleşmelidir. Skinner’a göre olumsuz pekiştirme de 
mümkündür ve arzulanan dışsal ödülün elde edilememesi kişide arzu edilen davranış 
değişikliğinin gerçekleşmesine engel olur (Eroğlu, 2011, s. 464-465). 
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Bazı düşünürler örgütsel adalet algısıyla ilgili kuramları da daha kapsamlı hale 
getirmişlerdir. Salancik ve Pfeffer, Sosyal Etki Kuramı ile işgörenin tatmin tutumu 
içerisinde sadece kendi işindeki kişileri değil, aynı zamanda başkalarının yaptığı işler ve 
iş yerlerini de mukayese ettiğini öne sürmüştür (Özdayı, 1990, s. 80).  

3.2 İş Tatminini Etkileyen Faktörler 
İş tatminine yönelik motivasyon kuramları incelendiğinde iş tatminini etkileyen 

faktörlerin çeşitlilik gösterdiği, bu faktörlerin örgütten, işgörenin iş ve sosyal 
çevresinden, çevresinden, kültürel altyapısından ve daha da önemlisi kendi ihtiyaç ve 
beklentileri doğrultusunda bireysel özelliklerinden kaynaklandığı görülmektedir. 

a. Bireysel Faktörler 
İş tatmini, her şeyden önce kişilerin ihtiyaç ve beklentileri farklı olduğundan 

özellikle bireysel faktörlere, ancak bunun yanı sıra bu ihtiyaç ve beklentileri 
şekillendirme potansiyeline sahip olan inanç ve değerlere, dolayısıyla da kültürel 
faktörlere bağlıdır. Ekonomik, sosyal, politik birçok durum da kişinin ihtiyaç ve 
beklentilerini değiştirebileceğinden bu gibi çevresel faktörler de iş tatmini üzerinde 
etkilidir. 

b. Örgütsel Faktörler 
Bireysel ihtiyaç ve beklentilere karşılık verecek diğer taraf olarak örgüte; yani 

ücret, yükselme fırsatları, işin doğası ve niteliği, politika ve prosedürler, çalışma 
şartları, örgütsel adalet vb. gibi örgütsel faktörlere de bağlıdır.  

2011 yılı başında yayınlanan, üç farklı şehirde altı adet sanayi kuruluşu 
çalışanlarını içerek bir çalışma ile örgütsel iletişim ile iş tatmin düzeyi arasında ilişki 
olduğunu ortaya konmuştur (Eroğluer, 2011, s.121-136). İletişim ve iş tatmini arasında 
benzer ilişkinin varlığı da sağlık sektörü çalışanları için 2009 yılında bulunmuştur 
(Karcıoğlu, Timuroğlu ve Çınar, 2009, s. 59). Hemşireler üzerine gerçekleştirilen bir 
başka araştırma örgütsel yapıdaki netlik, örgütsel cesaretlendirme, ödüllendirme, iş 
arkadaşları ve yönetici-meslektaş desteği gibi örgüt iklimi değişkenleri ile iş tatmini 
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermiştir (Doğan ve Üngüren, 2012, s. 27-
45). 

Bireysel faktörler ve örgütsel faktörlerin iş tatminine olan etkileri farklı olabilir. 
Kimi durumlarda bireysel faktörler tatminin ağırlıklı belirleyicisi olurken, diğer tarafta 
işyerinin sundukları tatminin ağırlıklı kaynağı olduğu görülmektedir. Nitekim Sosyal 
Sigortalar Kurumu Başkanlığı hastane başhekim yardımcıları üzerinde gerçekleştirilen 
bir iş tatmini araştırmasında örgütsel faktörlerin bireysel faktörlerden daha önemli rol 
oynadığı sonucuna ulaşılmıştır (Ağırbaş, Çelik ve Büyükkayıkçı, 2005, s. 326-350).  

Bireysel faktörlerde olduğu gibi bu faktörler ve iş tatmini arasındaki ilişkinin 
varlığı, yokluğu, yönü ve şiddeti sektör ya da mesleğe göre değişiklik gösterebilir. Hatta 
aynı meslekte yer alıp aynı sektörde çalışan fakat uzmanlıkları farklı olan çalışanların iş 
tatminleri arasında bile farklılık baş gösterebilir. Örneğin Ankara’daki devlet 
üniversitelerinde görev yapan akademisyenleri konu alan bir çalışma ile sosyal bilimler 
alanında çalışan akademisyenlerin dışsal etmenlere bağlı olan iş tatminlerinin fen-
mühendislik alanında çalışan akademisyenlere göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir 
(Bilge, Akman ve Kelecioğlu, 2007, s. 32-41). 
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Sektör ve mesleklere göre bu kadar çeşitlilik gösteren iş tatmini konusu çeşitli alt 
boyutlarda incelenmelidir, zira her birisinin pek çok boyutta farklı özellikleri olabilir. 
Bu yüzden iş tatminini çeşitli boyutlar seviyesinde incelemeden genel olarak ele almak 
ayrıntısız bir yaklaşım olur.  

4.  Yöntem 
4.1 Araştırmanın Amacı Ve Önemi 
Bu çalışmada iş havacılığı sektöründe çalışan hava aracı bakım personelinin iş 

tatmin düzeylerinin ölçülmesi ve yaş, medeni hal, lisans tipi, asker ya da sivil kökenli 
olma, yetişilen kurum ve bulunulan pozisyon ile iş tatminleri arasında anlamlı bir fark 
olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca çalışanların görev yaptıkları işletme tipleri ile bu 
işletme tiplerinde çalışanların iş tatminleri arasındaki fark da araştırma konusudur.  

4.2 Araştırmanın Metodolojisi 
Bu araştırma iş havacılığı sektöründe Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden uçak 

işletme ruhsatı alarak faaliyet gösteren operatörler ve bu operatörlere bakım hizmeti 
veren bakım onarım kuruluşlarında yönetici ya da teknisyen olarak görev yapan hava 
aracı bakım personelini kapsamaktadır. Coğrafi sınır Türkiye olarak belirlenmiştir. 
Kesin rakamlar dönem dönem değişmekle birlikte bu operatörlerde ve bu operatörlere 
hizmet veren bakım onarım kuruluşlarında 100 ila 120 adet B1 ve/veya B2 ve/veya C 
lisanslı hava aracı bakım personelinin görev yaptığı tahmin edilmektedir. Araştırma için 
kolayda örnekleme yolu kullanılmış ve araştırmaya 44 adet lisanslı hava aracı bakım 
personeli katılmayı kabul etmiştir. İş havacılığı sektörü çalışan sayısı bakımından küçük 
olduğundan evrenin nüfusu da düşüktür. Bu durum seçilen örneklemin de dar olması 
sonucunu yaratmıştır.  

Araştırmada kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölüm demografik verilerin toplanmasına yönelik bir form içermektedir. 

Bu form ile katılımcıların doğum yılı, medeni durumu, çocuk sahibi olup olmadığı, 
lisans tipi, kökeni, görev alınan işletme tipi, pozisyonu ve tip yetkileri sorularına yer 
verilmektedir. 

İkinci bölüm ise iş tatminini ölçmeye yöneliktir. Yapılan literatür araştırmasıyla 
kayda değer bir çoğunlukta emekli personelin bulunduğu evren için en uygun iş tatmini 
anketinin Paul Spector’a ait olan 36 soruluk İş Tatmin Ölçeği (İng. Job Satisfaction 
Survey: JSS) olduğuna karar verilmiştir. Spector’un İş Tatmin Ölçeği, başta insani 
hizmetler için geliştirilmiş olsa da tüm sektörlerde uygulanabilmektedir (Spector, 1985, 
s. 683).  

Ölçeğin orijinali 6’lı Likert ölçeği ile kullanılmaktadır, ancak bu çalışmada, 
Türkçedeki anlam farklılıkları üzerinde durularak 5’li Likert Ölçeği kullanılmış1, 
katılımcılara iş tatminine yönelik verilen ifadelere 1-5 arasında olmak üzere: 

- Kesinlikle katılmıyorum 
- Katılmıyorum 
- Kısmen Katılıyorum 

                                                
1 JSS ölçeğini geliştiren Paul E. Spector ile e-posta ile temas kurularak, ölçeğin 5’li Likert Ölçeği ile 
kullanılmasında bir sakınca olmadığı öğrenilmiştir. 
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- Katılıyorum 
- Tamamen Katılıyorum 

seçeneklerinden birini seçerek katılma düzeylerini belirtmeleri istenmiş, boş 
bırakma seçeneği sunulmamıştır.  

Tüm katılımcıların yanıtları analiz edilerek her bir boyuttaki ortalama iş tatmin 
puanları ve tüm yanıtların ortalaması alınarak toplam iş tatmin puanları elde edilmiştir. 
Bir bağımlı değişken ve bir bağımsız değişkenin varlığında, aralarındaki farklara 
bakılacak grup sayısı 2 ise t-testi, 2’den fazla ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
kullanılmıştır (Erkuş, 2009, s. 360). Verilerin analizi ve tabloların oluşturulmasında 
SPSS 17.0 (Statistical Package For Social Science) yazılımından faydalanılmıştır. 

4.3 Hipotezler 
Çalışmada aşağıdaki hipotezler sınanmıştır: 

H1: İş havacılığı sektöründe istihdam edilen teknisyenlerin bireysel özellikleri 
işlerinden duydukları toplam tatmin düzeylerini etkiler. 

H2: İş havacılığı sektöründe istihdam edilen teknisyenlerin işlerinden duydukları 
tatmin çeşitli alt boyutlarda bireysel özelliklerine göre farklılık gösterir.  

H3: İş havacılığı sektöründe faaliyet gösteren farklı tip işletmelerde çalışan 
teknisyenlerin işlerinden duydukları toplam tatmin düzeyleri farklıdır.  

H4: İş havacılığı sektöründe faaliyet gösteren farklı tip işletmelerde çalışan 
teknisyenlerin işlerinden duydukları tatmin çeşitli alt boyutlarda farklılık gösterir. 

5. Bulgular 
5.1 Ölçeğin Geçerliliği Ve Güvenilirliği 
Anketin Türkçesi için Yelboğa’nın çalışmasına başvurulmuş (Yelboğa, 2009, s. 

1066-1072), ve bazı sorular İngilizce aslına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Daha 
sonra konusunda uzman kişilerle görüşülerek ölçeğin araştırma için geçerlilik sağladığı 
görüşüne varılmıştır2.  

Anketin güvenilirliğinin anlaşılmasında Cronbach Alpha yöntemine başvurulmuş, 
güvenilirlik katsayısı olarak 0,872 değeri elde edilmiştir. 

5.2 Genel Değerlendirme 
Hipotezler test edilmeden önce teknisyenlerin genel tatmin durumları, alt boyut 

tatmin durumları ve değerlendirilen ifadeler aracılığıyla en düşük ve en yüksek tatmin 
kaynaklarını anlamak üzere bir takım incelemeler gerçekleştirilmiştir. 

36 ifadeden oluşan JSS formu iş tatminini ölçmenin yanı sıra iş tatminini dokuz 
alt boyutta değerlendirmektedir. Tüm katılımcıların ortalama iş tatminlerine 
bakıldığında bu sayının 3,298 olduğu görülür ve standart sapma da 0,42 olarak elde 
edilmiştir. Bu veriler katılımcıların ortalama tatmin puanlarının yüksek olduğunu 
göstermektedir. 

İş tatmininin alt boyutlarından elde edilen puanların ortalamasına bakıldığında iş 
tatminine en çok katkıda bulunan ve iş tatminini en çok engelleyen boyutlar ortaya 

                                                
2 Paul E. Spector ile de yazışılarak ölçeğin havacılık sektöründe kullanılabileceği görüşü alınmıştır. 
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çıkar. Tablo 1, katılımcıların alt boyutlara ait iş tatmin puanlarının ortalamalarının 
büyükten küçüğe sıralanmış halini göstermektedir.  

Tablo 1 – Katılımcıların İş Tatmini Alt Boyut Puan Ortalamalarının Büyükten 
Küçüğe Dizilişi 

Boyutlar Ortalama Tatmin Puanı 
İşin Doğası 4,267 

İş Arkadaşları 3,699 

Yönetici 3,494 
İletişim 3,472 

Şartlı Ödüllendirme 3,091 

Ücret 3,080 
Terfi ve Yükselme 2,955 

İlave Hak ve Ödenekler 2,847 

İşletme Şartları 2,778 

Toplam 3,298 (Standart Sapma: 0,42) 

 
Tablo 1’de yer verilen sonuçlara göre teknisyenlerin en çok tatmin olduğu boyut, “İşin 
Doğası”, yani işlerine yükledikleri anlam, ondan duydukları keyif ve işlerine duyduklar 
sevgidir. En az tatmin duyulan boyut ise “İşletme Şartları” boyutudur.  

“İşin Doğası” boyutunun öne çıkmasındaki sebebin kişilerin havacılık sektöründe 
çalışmayı oldukça ayrıcalıklı bulması ve mesleklerinin oldukça ilgi çekici olduğu 
düşünülebilir. “İşletme Şartları” boyutu ise bu ayrıcalıklı işin diğer sektörlerde olmadığı 
kadar detaylı, kurallı ve disiplinli yapılma zorunluluğunun tatmin boyutuna 
yansımasından ileri geliyor olabilir.  Detaylı düşünüldüğü zaman havacılık işini 
ayrıcalıklı, ulaşılmaz ya da prestijli kılan detaylar, bu disiplin ve kurallar bütününün 
gerektirdiği uzmanlık bilgisi ve yarattığı zorluk olduğu sonucuna da ulaşılabilir ki bu da 
bu sonucu ironik kılar. 

Ölçekte yer alan ifadeler katılımcıların tatmin ve tatminsizlik kaynaklarını 
anlamak için bir araç olarak kullanılabilir. İfadeler katılma düzeylerinden elde edilen 
puan ortalamalarına göre yüksekten düşüğe sıralandığında en yüksek ve eşit puana sahip 
iki ifade için elde edilen bulgular göstermektedir ki: 

- Katılımcılar “bazen yaptığım işin çok anlamsız olduğunu düşünüyorum” 
ifadesine büyük ölçüde katılmamıştır. Bu sorudan elde edilen puan 4,386’dır. (Bkz: 
Tablo 2) 
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Tablo 2 – Katılımcıların JSS Ölçeğinde Yer Alan 8. İfadeye Katılma Düzeylerinin 
Dağılımı 

“Bazen yaptığım işin çok anlamsız olduğunu hissediyorum” (Puan: 4,386) 

Yanıt 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kısmen 

Katılıyorum 
Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 
Frekans 23 15 6 0 0 

Yüzde 52,3% 34,1% 13,6% 0,0% 0,0% 

 

- Katılımcılar aynı puana sahip diğer bir ifade olan “Yaptığım işle gurur 

duyuyorum” ifadesine de büyük ölçüde katılmıştır. (Bkz: Tablo 3) 

Tablo 3 – Katılımcıların JSS ölçeğinde yer alan 27. ifadeye katılma düzeylerinin 
dağılımı 

“Yaptığım işle gurur duyuyorum” (Puan: 4,386) 

Yanıt 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kısmen 

Katılıyorum 
Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 
Frekans 1 0 2 19 22 

Yüzde 2,3% 0,0% 4,5% 43,2% 50,0% 

Öte yandan en düşük puana sahip ifade “Ücret” alt boyutuna aittir. 
Katılımcıların pek çoğu, “İş yerimde ücret artışları az ve seyrek oluyor” ifadesine 
katılmışlardır. Tablo 24’te bu ifadeye katılma oranlarına yer verilmiştir:  

Tablo 4 – Katılımcıların JSS Ölçeğinde Yer Alan 10. İfadeye Katılma Düzeylerinin 
Dağılımı 

"İş Yerimde Ücret Artışları Az ve Seyrek Oluyor" (Puan: 2,341) 

Yanıt 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kısmen 

Katılıyorum 
Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 
Frekans 2 3 13 16 10 

Yüzde 4,5% 6,8% 29,5% 36,4% 22,7% 

Genel tatmin yüksek olmasına karşın ücret artışları konusunda yaşanan 
tatminsizliğin muhtemel sebebi, teknisyenlerin çoğunluğunun maaşlarını döviz ile 
alması, efektif olarak Türk Lirası karşılığının yükselmesi ile aslında bir artış 
gerçekleşmesi ve kişilerin standartlarının yükselmesine karşılık, örgüt tarafından bir 
ödül sunulmuyor oluşunun başarı gereksinimini karşılamaması olabilir. Bu da 
teknisyenlerin ücret artışı boyutunda, ücret artışının maddi değerinden önce bu artışın 
kişinin kendi değeriyle ilgili algıladıkları gibi muhtemel bir duruma işaret ediyor 
olabilir. 
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5.3 Bireysel Faktörler Ve İş Tatmini 
a. Yaş:  
Araştırmaya katılanlar 9 aralıklı yaş gruplarına bölündüğünde Tablo 5’teki 

frekanslar elde edilmektedir. 

Tablo 5 – Katılımcıların yaş dağılımları 

Gruplar Sayı Yüzde 
27-35 7 15,91 % 
36-44 13 29,55 % 

45-53 16 36,36 % 

54-62 7 15,91 % 
63+ 1 2,27 % 

Toplam 44 100,00 % 

Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmış ve her bir yaş grubunun iş 
tatminleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıştır. Sonuçlar Tablo 6’da 
yer almaktadır. 

Tablo 6 – Yaş değişkenine göre tek yönlü varyans analizi sonuçları 

Bağımsız Değişken: Yaş 
Kareler 

Toplamı 

Karekök 

Ortalaması F p 

Ücret 0,616 0,154 0,241 0,914 
Terfi ve Yükselme 1,534 0,383 1,068 0,385 

Yönetici 2,129 0,532 0,968 0,436 

İlave Hak ve Ödenekler 4,451 1,113 1,812 0,146 
Şartlı Ödüllendirme 0,252 0,063 0,100 0,982 

İşletme Şartları 0,171 0,043 0,097 0,983 

İş Arkadaşları 3,178 0,795 1,781 0,152 
İşin Doğası 1,267 0,317 1,469 0,230 

İletişim 0,851 0,213 0,427 0,788 

Toplam 0,507 0,127 0,697 0,599 

Tablo 6’dan da görülebileceği üzere, her bir yaş grubunun iş tatminleri arasında 
istatistiksel açıdan (p<0,05) anlamlı bir fark saptanamamıştır. Ayrıca yaş artışının iş 
tatmini ya da herhangi bir alt boyutu ile olan ilişkisinin istatistiksel olarak anlamlı olup 
olmadığına korelâsyon analizi ile bakılmış, tatmin ve alt boyutlarının yaş ile anlamlı bir 
ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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b. Medeni hal 
Medeni hal işgörenlerin iş dışındaki yaşamının önemli bir belirleyenidir. Bu 

yüzden işgörenin iş yerinden olan beklentilerini değiştireceği düşünülmektedir. Bu 
çalışmaya katılan hava aracı bakım personeli medeni hallerine göre sınıflandığında iş 
tatminleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmaya katılanlar 
“bekâr”, “evli” ve “boşanmış” olarak gruplandırılmışlardır. Bu grupların frekansları ve 
toplam katılımcı sayısına olan oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Tablo 7 – Katılımcıların medeni hâl dağılımları 

Gruplar Sayı Yüzde 
Bekâr 5 11,40 % 
Evli 38 86,40 % 
Boşanmış 1 2,30 % 

Toplam 44 100,00 % 

Boşanmış katılımcı sayısı istatistiksel analize konu olmayacak kadar az 
olduğundan analiz kapsamına alınmamıştır. Boşanmış olanların yok sayılması 
sonucunda elimizde sadece 2 grup kaldığından medeni hal gruplarının iş tatminleri 
arasındaki farkın incelenmesi için t-testi kullanılmıştır. Testin sonuçlarına Tablo 8’de 
verilmiştir. 

Tablo 8 – Medeni Hâl Değişkenine Yönelik Gerçekleştirilen t-testi Analizi 
Sonuçları 

Bağımsız Değişken: Medeni 

Hal 
t p 

Ortalama 

Farkı 

Standart 

Hata Farkı 
Ücret -3,500 0,001 -1,050000 0,299957 

Terfi ve Yükselme -0,379 0,706 -0,110526 0,291471 
Yönetici -0,419 0,677 -0,150000 0,357857 

İlave Hak ve Ödenekler -2,805 0,008 -1,017105 0,362618 

Şartlı Ödüllendirme -2,406 0,021 -0,834211 0,346776 
İşletme Şartları 0,939 0,353 0,273684 0,291546 

İş Arkadaşları -1,509 0,139 -0,486842 0,322725 

İşin Doğası -2,125 0,040 -0,452632 0,213007 

İletişim -2,609 0,013 -0,802632 0,307632 
Toplam -2,731 0,009 -,0514474 0,188381 

Tablo 8’den de görüleceği üzere toplam iş tatmini medeni halden p<0,01 
düzeyinde etkilenmektedir. Alt boyutlar incelendiği zaman bu farkın Ücret, İlave Hak 
ve Ödenekler boyutlarında p<0,01 anlamlılık düzeyinde, Şartlı Ödüllendirme, İşin 
Doğası ve İletişim boyutlarında ise p<0,05 anlamlılık düzeyinde ortaya çıktığı tespit 
edilmiştir. 
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Hangi grubun tatminsizlik yaşadığını tespit etmek için ortalamalar karşılaştırılmış 
ve bekâr olanların evli olanlara göre ücret tatmininin zayıf olduğu görülmüştür. Bekâr 
personelin ev iktisadı konusunda evli personele nazaran sahip olduğu dezavantaj, temel 
ihtiyaçların ev dışı ve nispeten daha pahalı kaynaklardan temin ediliyor olması gibi 
genel sebeplerin etkili olduğu düşünülmektedir. İlave Hak ve Ödenekler boyutunda da 
bekâr katılımcılar daha tatminsizdirler. Gruplar arasındaki bu farkın ücret alt 
boyutundaki fark ile aynı sebeplerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca bekâr 
katılımcıların ödüllendirme konusundaki beklentilerinin daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. İşin doğasından duyulan tatmin konusunda ve iletişim alt boyutunda da yine 
bekârların daha yüksek beklentilere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüm bu verileri 
göz önünde bulundurarak genel bir yorum yapılacak olursa, evli katılımcıların hayat 
akışlarında daha farklı ihtiyaçları olduğu ve bu ihtiyaçların işe yönelik ihtiyaçların 
önüne geçebileceği, böylelikle bekârlara göre iş yeri kaynaklı beklentilerinin daha alt 
sıralarda kaldığı söylenebilir. 

c. Lisans Kategorileri 
Teknisyenlerin lisans kategorileri onların yetkili oldukları alanların sınırlarını 

belirlemektedir. Bu durumun işgörenlerin kendilerine atfettikleri değer ve dolayısıyla iş 
yerinden olan beklentilerini etkileyebileceği ve buna bağlı olarak da bu grupların iş 
tatmin düzeylerinin farklı olabileceği düşünülmektedir. Tablo 9’da katılımcıların sahip 
oldukları lisans kategorilerine göre gruplandırılmaları halinde elde edilen frekans ve 
yüzde tablosu yer almaktadır: 

Tablo 9 – Katılımcıların Lisans Tipleri Dağılımı 

Gruplar Sayı Yüzde 
B1 31 70,45 % 
B2 3 6,82 % 
B1 ve B2 9 20,45 % 

B1,B2 ve C 1 2,27 % 

Toplam 44 100,00 % 

Her üç lisansa sahip katılımcı sayısı istatistiksel analize konu olmayacak kadar 
düşük olduğundan analiz kapsamına alınmamıştır. Yapılan tek yönlü varyans analizi 
sonuçları Tablo 10’da listelenmiştir. 
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Tablo 10 – Lisans Tipi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişken: Lisans 

Tipi 

Kareler 

Toplamı 

Karekök 

Ortalaması F p 

Ücret 0,506 0,253 0,404 0,670 
Terfi ve Yükselme 0,273 0,136 0,357 0,702 

Yönetici 0,411 0,205 0,381 0,686 
İlave Hak ve Ödenekler 0,600 0,300 0,434 0,651 

Şartlı Ödüllendirme 0,655 0,327 0,549 0,582 

İşletme Şartları 3, 159 1, 580 4, 638 0,015 
İş Arkadaşları 0,480 0,240 0,516 0,601 
İşin Doğası 0,014 0,007 0,030 0,970 

İletişim 0,002 0,001 0,002 0,998 

Toplam 0,120 0,060 0,333 0,718 

Tablo 10’dan da görülebileceği üzere toplam iş tatmini ile lisans grupları arasında 
anlamlı bir fark tespit edilememiştir, ancak “İşletme Şartları” alt boyutu için p<0,05 
anlamlılık düzeyinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir. İşletme Şartları alt boyutundaki 
bu anlamlı farkın hangi grup lehinde olduğunu görmek için ortalamalara bakıldığında 
B1 kategori teknisyenlerin daha tatminsiz oldukları bulgusuna ulaşılmaktadır. Bu durum 
çeşitli sebeplerden kaynaklanabileceği gibi, gibi diğer gruplardaki standart hatanın 
yüksekliği sebebiyle de ortaya çıkmış olabileceğinden sağlıklı bir yorum yapabilmek 
söz konusu değildir. 

ç. Sivil / Asker Kökenlilik 
Ticari kuruluşlar ile askeri kuruluşlar arasında önemli yönetimsel farklılıklar 

bulunduğu düşünüldüğünde, asker ve sivil kökenli personelin ihtiyaçları, işyerinden 
beklentileri ve dolayısıyla da iş tatminleri arasında farklar olabileceği düşünülmektedir. 
Frekanslar şöyledir: 

Tablo 11 – Katılımcıların Kökenlerine Göre Dağılımı 

Gruplar Sayı Yüzde 
Sivil Kökenli 29 65,91 % 
Asker Kökenli 15 34,09 % 

Toplam 44 100,00 % 

Sonuçlar t-testi aracılığıyla sınanmıştır ve t-testinden elde edilen sonuçlar Tablo 
12’de yer almaktadır. 
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Tablo 12 – “Sivil/Asker kökenlilik” değişkenine yönelik gerçekleştirilen t-testi 
analizi sonuçları 

 Bağımsız Değişken: Köken 

(Sivil/Asker) t p 
Ortalama 

Farkı 

Standart 

Hata Farkı 
Ücret 1,007 0,320 0,247126 0,245338 
Terfi ve Yükselme 0,036 0,972 0,006897 0,193416 

Yönetici -0,355 0,724 -0,084483 0,237850 

İlave Hak ve Ödenekler 0,077 0,939 0,020115 0,261518 

Şartlı Ödüllendirme 0,461 0,647 0,112644 0,244197 
İşletme Şartları 1,090 0,282 0,220115 0,201881 

İş Arkadaşları -1,403 0,168 -0,305172 0,217549 

İşin Doğası -2,900 0,006 -0,404023 0,139332 
İletişim -0,310 0,758 -0,068391 0,220731 

Toplam -0,210 0,835 -0,028352 0,135226 

Tablodan da görüleceği üzere “işin doğası” alt boyutunda p<0,01 anlamlılık 
düzeyinde istatistiksel bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Grup istatistiklerine 
bakıldığında asker kökenli katılımcıların işin doğasından duydukları iş tatmininin daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. JSS’te yer alan ve “İşin Doğası” alt tatmin boyutunu 
ölçen sorulara bakıldığında soruların kişinin işini keyifli bulması, sevmesi, onunla gurur 
duyması ya da işini anlamlı bulup bulmamasıyla ilgili olduğu görülmektedir. Böyle bir 
sonucun ortaya çıkmasında, silahlı kuvvetler gibi ast/üst ilişkisinin oldukça keskin, 
ödüllendirme ve cezalandırma uygulamalarının yaygın olduğu disiplinli bir ortamdan 
sivil çalışma ortamına geçmiş olan emekli askeri personelin nispeten daha rahat olan 
sivil işini sevmesi ve onu keyifli bulmasının etkisi olduğu düşünülmektedir. 

d. Yetişilen Kurum 
Katılımcılar demografik bilgi formu aracılığıyla verdikleri yetişme kaynakları 

bilgilerine göre Tablo 13’te gruplandırılmıştır. 

Tablo 13 – Katılımcıların Yetiştikleri Kuruma Göre Dağılımları 

Gruplar Sayı Yüzde 
Sivil (Üniversite) 17 38,64 % 
Sivil (Türk Hava Kurumu –THK- 6 13,64 % 

Askeri (Hava Kuvvetleri) 4 9,09 % 
Askeri (Kara Kuvvetleri) 10 22,73 % 

Sivil (Diğer) 6 13,64 % 

Askeri (Jandarma) 1 2,27 % 

Toplam 44 100,00 % 
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Jandarma kökenli olan personel sayısı istatistiksel olarak analiz verisi 
sağlamayacak kadar düşük olduğundan bu analiz kapsamına alınmamıştır. Kalan 43 
personelin köken gruplarına göre iş tatmini ve alt boyutlarında sahip olduğu farklar tek 
yönlü varyans analizi aracılığıyla araştırılmıştır. Yapılan ANOVA testinin sonuçları 
Tablo 14’te yer almaktadır: 

Tablo 14 – “Yetişilen Kurum” Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi 
Sonuçları 

Bağımsız Değişken: 

Yetişme - Köken 

Kareler 

Toplamı 

Karekök 

Ortalaması F P 

Ücret 3,619 0,905 1,572 0,201 
Terfi ve Yükselme 0,518 0,129 0,329 0,856 
Yönetici 0,788 0,197 0,333 0,854 

İlave Hak ve Ödenekler 0,207 0,052 0,070 0,991 

Şartlı Ödüllendirme 2,791 0,698 1,210 0,323 

İşletme Şartları 1,707 0,427 1,033 0,403 
İş Arkadaşları 2,511 0,628 1,328 0,277 

İşin Doğası 2,109 0,527 2,648 0,048 
İletişim 1,684 0,421 0,890 0,479 
Toplam 0,525 0,131 0,712 0,589 

Grupların toplam iş tatmini durumları anlamlı bir fark arz etmemekteyken, yine 
“İşin Doğası” alt boyutunda anlamlı bir fark elde edilmiştir ve bir önceki “Sivil/Asker 
Kökenlilik” analizimizle aynı sonucu vermiştir. Gerek Hava Kuvvetleri gerekse de Kara 
Kuvvetleri kökenli katılımcılar, sivil katılımcılara göre p<0,05 anlamlılık düzeyinde 
istatistiksel anlama sahip olacak kadar daha fazla tatmin olmuşlardır. İşin doğasından 
duyulan tatminde başı Kara Kuvvetleri kökenli katılımcılar çekmekteyken, en düşük 
tatmin düzeyi sivil kökenli olan ancak üniversite ya da THK mezunu olmayan personele 
aittir. 

e. Pozisyon 
Çalışmaya katılan katılımcıların birisi hariç tamamı teknisyen ya da teknik müdür 

olarak görev yapmaktadır. Teknisyenler sadece yapmış oldukları ya da onaylamış 
oldukları bakımdan sorumlu iken, operatör bünyesindeki teknik müdürler, sorumlu 
oldukları filoda gerçekleştirilmiş tüm bakımların takibinden, bakım onarım kuruluşu 
bünyesindeki teknik müdürler ise kuruluş içerisinde gerçekleştirilmiş tüm bakımlardan 
sorumludurlar. 

Bu sorumluluk farkının işgörenlerin ihtiyaç ve beklentilerini, dolayısıyla da iş 
tatminini etkileyeceği düşünülerek katılımcıların pozisyonu ile iş tatminleri arasında 
anlamlı bir fark olup olmadıkları araştırılmıştır. 

Katılımcıların pozisyonlarına göre dağılımları Tablo 11’de sunulmuştur. 

 

 



 
 

T. Uyar  5/3 (2013) 258-288 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 276

Tablo 15 – Katılımcıların Pozisyonlarına Göre Dağılımı 

Gruplar Sayı Yüzde 
Teknisyen 25 56,82 % 
Teknik Müdür 18 40,91 % 
Kalite Müdürü 1 2,27 % 
Toplam 44 100,00 % 

Tablodan da görülebileceği üzere katılımcılardan sadece birisi teknik müdür ya da 
teknisyen olarak görev yapmamaktadır. Tek kişilik bu grup, istatistiksel olarak anlamlı 
bir örneklem teşkil etmeyeceği için analiz dışında bırakılmıştır. Kalan iki grubun iş 
tatminleri için yapılan t-testinin sonuçları Tablo 16’da yer almaktadır.  

Tablo 16 – “Pozisyon” Değişkenine Yönelik Gerçekleştirilen t-testi Analizi 
Sonuçları 

Bağımsız Değişken: 

Pozisyon t p 
Ortalama 

Farkı 

Standart 

Hata Farkı 
Ücret 0,555 0,582 0,133889 0,241136 
Terfi ve Yükselme -0,097 0,923 -0,018333 0,189704 
Yönetici -0,218 0,828 -0,050000 0,228996 
İlave Hak ve Ödenekler 0,026 0,979 0,006667 0,256525 
Şartlı Ödüllendirme -0,024 0,981 -0,005556 0,226794 
İşletme Şartları 1,335 0,189 0,261111 0,195522 
İş Arkadaşları 0,971 0,337 0,204444 0,210457 
İşin Doğası -0,164 0,871 -0,023889 0,145784 
İletişim -1,189 0,241 -0,243333 0,204735 
Toplam 0,230 0,819 0,029444 0,128154 

Tabloya bakıldığında yapılan t-testinin pozisyon gruplarının ne toplam iş 
tatminlerinin ne de iş tatmini alt boyutlarının istatistiksel olarak anlamlı fark arz 
etmediği görülmektedir. 

Bazı iş tatmini boyutlarında anlamlı bir fark oluşmamasının ardında yatan 
muhtemel sebeplerin iş havacılığı sektöründe teknik müdür ve teknisyen ücretleri 
arasındaki fark oldukça düşük olması (Ücret Boyutu), şirketlerin tüm teknik personele 
aynı hak ve ödenek politikasını uygulaması (İlave Hak ve Ödenekler Boyutu), teknik 
müdür ve teknisyen arasındaki hiyerarşik durumun sosyal hayata ya da işin niteliğine 
yansımaması (İşin Doğası, İletişim, İş Arkadaşları ve İşletme Şartları boyutları) olduğu 
düşünülmektedir. 

Görüldüğü üzere araştırmamız bizlere toplam iş tatmininin katılımcıların bireysel 
özelliklerinden sadece medeni halleri ve iş tatmininin alt boyutlarının ise katılımcıların 
bireysel özelliklerinin pek çoğundan etkilendiğini göstermiştir. 

Bu sonuçlar değerlendirilirse birinci hipotez (H1) sadece “medeni hal” faktörü 
için kabul edilebilir. İkinci hipotez (H2) ise  “yaş” ve “pozisyon” haricindeki tüm 
bireysel faktörler için kabul edilebilir. 
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5.3 Örgütsel Faktörler Ve İş Tatmini 
Kullanılan kişisel bilgi formunda işgörenin yer aldığı örgütle ilgili sadece örgütün 

yetkilerine yönelik iki soruya yer verilmiştir.  

Bu sorularla işletmenin tipi (operatör / bakım yetkili operatör / bakım onarım 
kuruluşu) öğrenilmiş ve eğer işletme bir operatör ise filolarında kaç uçak bulunduğu 
(tek uçak, 2-3 uçak, 4 veya daha fazla uçak) verileri toplanmıştır. 

Daha önceki başlıklarda açıklandığı üzere araştırmaya sadece operatörler ve 
bakım onarım kuruluşları dâhil edilmiştir. Katılımcıların görev aldığı kuruluşlar 
arasında kendi uçaklarının bazı bakım kalemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla yetki 
alan operatörler de bulunmaktadır. Bu sebeple katılımcıların yer aldığı kuruluşlar, 
“Operatörler”, “Bakım Yetkili Operatörler” ve “Bakım Onarım Kuruluşları” olarak üç 
kategoriye ayrılmıştır. Katılımcıların çalıştıkları şirketlerin yetki ve çeşitlerine göre 
dağılımı Tablo 17’de verilmiştir.  

Tablo 17 – Katılımcıların Çalıştıkları Şirketlerin Yetki ve Çeşitlerine Göre 
Dağılımı 

Gruplar Sayı Yüzde 
Operatör 31 70,45 % 
Bakım Yetkili Operatör 5 11,36 % 
Bakım Onarım Kuruluşu 8 18,18 % 
Toplam 44 100,00 % 

Gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi ile çalıştıkları örgüt tipine göre 
sınıflandırılan katılımcıların iş tatminlerinde anlamlı bir fark olup olmadığı 
araştırılmıştır. Varyans analizi sonuçları Tablo 18’de yer almaktadır: 

Tablo 18 – “Örgüt Tipi” Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişken: Şirket 

Tipi 

Kareler 

Toplamı 

Karekök 

Ortalaması F p 

Ücret 1,131 0,566 0,948 0,396 
Terfi ve Yükselme 0,148 0,074 0,198 0,821 
Yönetici 1,122 0,561 1,025 0,368 
İlave Hak ve Ödenekler 1,871 0,936 1,446 0,247 
Şartlı Ödüllendirme 1,148 0,574 0,991 0,380 
İşletme Şartları 1,645 0,822 2,139 0,131 
İş Arkadaşları 0,324 0,162 0,328 0,722 
İşin Doğası 0,910 0,455 2,129 0,132 
İletişim 2,799 1,399 3,282 0,048 
Toplam 0,184 0,092 0,509 0,605 

Tablo 18’den görüldüğü üzere sadece iletişim boyutunda olmak üzere, p<0,05 
anlamlılık düzeyinde bir fark tespit edilmiştir. Ortalamalara bakıldığında bakım onarım 
kuruluşlarında görev yapan katılımcıların iletişim boyutunda duydukları iş tatmininin 
operatörlere göre daha düşük olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 19 – “İletişim” Alt Boyutu İçin Katılımcıların Lisans Tipleri Gruplarına 
Göre Sahip Oldukları Puanların Ortalama, Standart Sapma ve Standart Hata 

Dağılımları 

  
N Ortalama 

Standart 

Sapma Standart Hata  İletişim Alt Boyutu 
Operatör 31 3,59677 0,669818 0,120303 
Bakım Yetkili Operatör 5 3,55000 0,447214 0,200000 

Bakım Onarım Kuruluşu 8 2,93750 0,678101 0,239745 
Toplam 44 3,47159 0,686701 0,103524 

Bakım yetkisi almış olsun ya da olmasın, operatörlerde görev yapan katılımcıların 
iletişim boyutundan duydukları tatminlerin hem ortalamaları hem de sapmaları 
birbirlerine yakındır. Buna keza, bakım onarım kuruluşunda görev yapan katılımcılar 
daha düşük bir iş tatmin puanına sahiptirler. 

Bakım yetkisi olmayan operatörler uçaklarının bakımlarını bakım onarım 
kuruluşlarında yaptırırken görev alan teknik müdür ya da teknisyenler sadece bakımı 
planlamaktan sorumludurlar. Bakım yetkisi olan operatörler de bazı hafif bakım 
kalemlerini kendileri gerçekleştirirken, ağır bakım kalemlerini yine bakım onarım 
kuruluşlarına yaptırmakta, büyük ölçüde bakım planlama ile ilgilenmektedirler. Ancak 
bakım onarım kuruluşları başka işletmelere ait uçaklara kabiliyetleri dâhilinde her tür 
bakımı yapmaktadırlar. 

Kullanılan ölçeğin iletişim boyutuna ilişkin sorularına bakıldığında çalışanların iş 
yerinde olup bitenlerden haberdar olup olmadığının, iş tanımının ve iş yeri hedeflerinin 
net olup olmadığının sorgulandığı görülmektedir. Tablo 19’daki sonucun eldesinde 
bakımı gerçekleştirilen uçağın üçüncü bir tarafa, yani bir müşteriye ait olması, bu 
müşteriye karşı bir sorumluluk hissedilmesi ancak bu müşteri ile yapılan anlaşmanın 
yönetim katında gerçekleşmesinin etkisi olabileceği gibi özellikle rol ve sorumlulukların 
belirgin olarak birbirinden ayrılması bakımından bir kurumda çalışan aynı görevlere 
sahip işgörenlerin sayısının fazla olmasının da etkisi olabilir.  

Nitekim bakım onarım kuruluşlarında aynı kurumda çalışan teknisyen sayısı 
operatörlere göre genelde daha fazladır. Tek uçak işleten operatörlerin çoğunda sadece 
tek bir teknisyen bulunurken bir bakım onarım kuruluşunda 10’dan fazla teknisyen 
görev alabilir. Bu hipotezleri desteklemek üzere tek uçak işleten operatörlerde görev 
yapan katılımcılarla, bakım onarım kuruluşlarında görev yapan katılımcıların iletişim 
boyutunda duydukları tatminler arasındaki fark araştırılmış, yapılan t-testi sınaması ile 
Tablo 20’deki sonuçlar elde edilmiştir: 
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Tablo 20 – Tek Uçak İşleten Operatörlerde Görev Yapan Katılımcılarla Bakım 
Onarım Kuruluşlarında Görev Yapan Katılımcıların “İletişim” Alt Boyutu için t-

testi Karşılaştırmaları. 

    
t df p 

Ortalama 

Farkı 

Standart 

Hata Farkı 

İletişim Eşit Varyans Kabulü -2,095 19 0,050 -0,697115 0,332785 

Eşit Olmayan Varyans 

Kabulü 

-2,165 16,537 0,045 -0,697115 0,321938 

Sınanan grupların ortalama ve standart sapma bilgilerine ise Tablo 21’de 
verilmiştir. 

Tablo 21 – Tek Uçak İşleten Operatörlerde Görev Yapan Katılımcılarla Bakım 
Onarım Kuruluşlarında Görev Yapan Katılımcıların “İletişim” Alt Boyutu İçin 

Ortalama, Standart Sapma ve Standart Hataları. 

  N Ortalama 

Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

Bakım Onarım Kuruluşu 8 2,93750 0,678101 0,239745 

Tek Hava Aracına Sahip Operatör 13 3,63462 0,774700 0,214863 

Bu analizler, tek uçak işleten operatörlerde görev yapan teknisyenler (genelde 
teknik müdür olarak görev yapmaktadırlar) kendi sahalarında olup biten her şeyden 
haberdar olduklarından iletişim boyutunda tatminsizlik yaşamazlarken, bakım onarım 
kuruluşlarında görev alan teknisyenlerin tatminsizlik yaşamakta olduklarını 
göstermektedir.  

Bu sonuçlara bakıldığında farklı tip işletmelerde çalışan teknisyenlerin iş tatmin 
düzeylerinin sadece tek bir alt boyutta anlamlı bir fark bulunduğu görülür. Yani toplam 
iş tatmini ile örgütsel faktörlere yönelik olan üçüncü hipotez (H3) geçerli değilken, alt 
boyutlara yönelik olan dördüncü hipotez (H4) geçerlidir. 

6. Sonuç ve Tartışma 
Havacılık kazalarının merkezinde insan bulunmaktadır. Havacılık sektörü gibi 

emniyetin ön planda olduğu sektörlerde kritik personelin performansı ve moralinin 
yüksek olması mühimdir. Birçok çalışma, performans ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymuştur. Bu sebeple, havacılık faaliyetlerinde kritik bir personel olarak yer 
alan teknisyenlerin iş tatminleri önemlidir. Bu çalışma iş havacılığı sektörü 
teknisyenlerinin iş tatminlerine yönelik gerçekleştirilen ilk araştırmadır, lakin çeşitli 
kısıtlılıkları mevcuttur. Bu kısıtlılıklardan ilki evren ve örneklem küçüklüğüdür. 
Araştırma havacılık sektörünün çok özel bir sahasını hedef aldığından evreni dardır. 
Diğer kısıtlılık ise cinsiyettir. Mesleği tercih edenlerin çok büyük çoğunluğunun erkek 
olması sebebiyle katılımcıların tamamı erkektir ve bu durum da bir kısıtlılık 
yaratmaktadır.  



 
 

T. Uyar  5/3 (2013) 258-288 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 280

Araştırma, iş havacılığı teknisyenlerinin iş tatminlerinin yüksek olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu durumun ardında havacılık sektörünün diğer pek çok sektöre nispetle 
daha yüksek ücret, daha belirgin rol ve görev tanımlarına sahip olmasının olduğu 
düşünülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu işleriyle gurur duymaktadır ve 
işlerinin çok anlamlı olduğunu düşünmektedirler. Buna keza en çok işyerlerindeki ücret 
artışlarının düşük olmasından şikâyetçidirler. İş havacılığı teknisyenleri en çok işlerinin 
doğasından tatmin duyarken, en az işletme şartlarından tatmin duymaktadırlar.  

İşletme şartları gerek getirdiği kâğıt işi, gerekse de katı kural ve prosedürler 
sebebiyle teknisyenlerin daha düşük tatmin duymalarına neden olmaktadır. Öte yandan 
pek çoğu uluslararası kurumlarca belirlenmiş bu işletme şartları havacılık sektöründeki 
kritik personelin birçok haklarını güvence altına almakta ve toplam iş tatmin düzeyinin 
yüksek olmasını sağlamaktadır. Tatminsizliğe sebep olan, kuralların, prosedürlerin, 
kalite ve emniyet sisteminin ön gördüğü kâğıt işinin kaldırılması ya da yumuşatılması 
mümkün değildir; fakat bu durum daha kullanıcı dostu bir sistemle, söz gelimi elde 
taşınabilir elektronik araçlar ya da kurulabilecek bir barkod sistemi ile kâğıttan 
arındırılarak ve bu kural ve prosedürlerin daha az emek harcanarak takip edilmesinin 
sağlanması önerilerimizden biridir.  

Bireysel faktörler ve örgütsel faktörler ile iş tatmini ve iş tatmininin alt boyutları 
incelendiğinde ise ulaşılan bulgular özet olarak aşağıda yer almaktadır: 

İş havacılığı teknisyenlerinin toplam iş tatminleri, bireysel faktör olarak sadece 
medeni hallerinden etkilenmektedir ve bekâr teknisyenlerin evli teknisyenlere göre daha 
tatminsiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu tatminsizlik Ücret, İlave Hak ve Ödenekler, 
Şartlı Ödüllendirme, İşin Doğası ve İletişim alt boyutlarında gerçekleşmiştir. Literatüre 
bakıldığında medeni hal değişkeninin farklı meslek gruplarında farklı etkileri olduğu 
görülür. Örneğin Türkiye’de akademisyenlerle gerçekleştirilen bazı iş tatmini 
araştırmalarının bulgularına göre akademisyenlerin iş tatminleri medeni hallerine göre 
farklılaşmamaktadır (Bilge vd., 2007, s. 38). Benzer bir duruma Bursa Polis Koleji 
çalışanlarında da rastlanmış, medeni halin iş tatmini üzerinde farklılaştırıcı bir etkisi 
görülmemiştir (Aksu, 2012). 2011 yılında hemşireler üzerine yapılan bir araştırmada da 
medeni halin iş tatmini üzerinde anlamlı bir fark yaratmadığı görülmüştür (Çınar ve 
Dursun, 2011). Türkiye’de diğer sektörlerde yapılan pek çok çalışmayla 
karşılaştırıldığında iş havacılığı sektöründeki teknisyenlerde görülen bu farkın ilgi 
çekici olduğu söylenebilir, ancak bekâr katılımcı sayısının sadece 5 olmasının önemli 
bir kısıtlılık yarattığı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Katılımcılar yaşları ve pozisyonlarına göre gruplandıklarında hem toplam iş 
tatminleri hem de iş tatmini alt boyutları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 
Yaş gruplarının iş tatminleri arasında anlamlı bir fark bulunmaması ilgi çekicidir, zira 
genelde yaş ilerledikçe iş tatmininin arttığı düşünülmektedir (Yavuz ve Karadeniz, 
2009). Geçmişteki görgül araştırmaların geneli de orta yaşlara doğru yaş ilerledikçe iş 
tatmini düşüş gösterse de orta yaş sonrasında yeniden artışa geçtiğini ortaya koymuştur 
(Spector, 1997, s. 25). Havacılık sektöründe gerçekleştirilmiş bazı araştırmalara 
bakılırsa yaş ve iş tatmini arasında beklenen ilişkiye rastlanabilir: Örneğin hava 
ambulans sektöründe görev yapan hemşireler üzerine gerçekleştirilen bir araştırmada 
daha yaşlı olan işgörenlerin iş tatminlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir 
(Whitley vd., 1990). Bu çalışmada beklenen farka rastlanılmaması sektörde kıdemden 
ziyade lisansiye personel olmanın önemli olmasına ve örgüt tarafından işgörenlere 
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sağlanan imkânların kıdeme bağlı olarak kayda değer farklılıklar göstermemesinden 
kaynaklanıyor olabilir. 

Katılımcıların sahip oldukları lisansların tiplerine göre gruplandığında İşletme 
Şartları alt boyutunda B1 Kategori lisans sahipleri aleyhinde anlamlı bir fark olduğu 
tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcılar arasındaki 15 yıldan daha uzun süre deneyimli 
personel İlave Hak ve Ödenekler alt boyutunda deneyimsiz personele göre daha fazla 
tatmin olmuşlardır. 

Katılımcılar kökenlerine göre gruplandırıldıklarında ise sivil kökenli 
katılımcıların sadece İşin Doğası alt boyutunda asker kökenli katılımcılara göre daha 
tatminsiz oldukları, toplam iş tatminlerinde anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür. 
İlave olarak hem Kara Kuvvetleri’nden emekli katılımcılar hem de Hava 
Kuvvetleri’nden emekli katılımcılar sivil kurumlarda yetişenlere göre İşin Doğası alt 
boyutunda daha fazla tatmin olmuşlardır. Literatürde çalışanları kökenlerine ya da 
emekli oldukları kurumlara göre gruplandırarak iş tatminleri arasındaki farkı tespit 
etmeyi hedefleyen başka bir araştırmaya rastlanmamıştır, ancak Hoole ve Vermeulen 
Güney Afrikalı sivil ve askeri pilotları içeren iş tatmini araştırmalarında askeri 
personelin iş tatminlerinin sivil personele göre daha düşük olduğunu tespit etmişlerdir 
(2003). Holle ve Vermeulen’in araştırma sonuçlarına göre bir değerlendirme yapılacak 
olursa, askeri kurumlardan emekli olmadan önce görece daha düşük iş tatminine sahip 
olan askeri personelin sivil sektöre geçiş sonrasında tatminlerinde önemli bir artış 
gerçekleştiği ve meslek hayatlarına sivil sektörde başlamış olanlara göre daha yüksek 
bir iş tatmini duydukları tahmininde bulunulabilir. Bu alanda yapılacak boylamsal 
araştırmalar sivil ve asker kökenli çalışanların iş tatmini farklarını açıklayabilecek yeni 
veriler sağlayabilir. 

Örgütsel faktörlerin iş tatminine etkileri incelendiğinde ise çalışılan işletmenin bir 
operatör mü, bakım yetkili bir operatör mü yoksa bakım kuruluşu mu olduğunun sadece 
İletişim alt boyutunda, o da operatörlerde çalışan katılımcılar lehinde olmak üzere 
anlamlı bir fark yarattığı görülmüştür.  

Araştırma boyunca havacılık sektörü çalışanları hakkında pek az araştırma 
bulunduğu görülmüştür. Araştırma içerisinde değinildiği gibi, havacılık kazalarının 
merkezinde insan yer almaktadır ve havacılık çalışanlarının işlerine ve işyerlerine karşı 
tutumlarının araştırılması, davranışlarının analiz edilmesi emniyetli bir havacılık için 
önem arz etmektedir. Bu tip çalışmaların ülkemiz havacılık sektörü için daha çok 
gerçekleştirilerek literatürün bu yönde genişletilmesi ve daha emniyetli bir havacılık 
için örgütsel davranış sahasında daha çok çalışma yapılması önerimizdir. 
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EK-1: YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ İŞ TATMİN ÖLÇEĞİ (JSS) 

JSS - İŞ TATMİN ÖLÇEĞİ 
 

 
* Bu sorularda daha anlaşılır olabilmesi için anlamı değiştirmeyecek değişiklikler 
yapılmıştır. 
** Bu sorular ingilizce orjinalinden faydalanılarak yeniden oluşturulmuştur. 
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1 . Yaptığım iş karşılığında adil bir maaş aldığımı düşünüyorum. *           
2 . İşimde yükselme şansım çok düşüktür.           
3 . Yöneticim yaptığı işte oldukça yeterlidir.           
4 . İşimin karşılığında bana sağlanan hak ve ödeneklerden memnun değilim. *           
5 . İşimi iyi yaptığım zaman takdir edilmekteyim.           
6 . İşyerimdeki kurallar işi hakkıyla yapmamı zorlaştırmaktadır.           
7 . Birlikte çalıştığım insanları seviyorum.           
8 . Bazen yaptığım işin çok anlamsız olduğunu hissediyorum.           
9 . İşyerimdeki iletişimin iyi olduğunu düşünüyorum.           

10 . İşyerimde ücret artışları az ve seyrek oluyor.**           
11 . İşini iyi yapana adil bir şekilde yükselme şansı veriliyor.           
12 . Yöneticim bana karşı adil değildir.           
13 . İşyerimde verilen hak ve ödenekler diğer pek çok işletmeden kadar iyidir.           
14 . Yaptığım işten hoşnut kalınmadığını düşünüyorum.**           
15 . İyi bir iş yapmak için harcadığım çabalar nadiren formalite işler tarafından engellenir.           
16 . Birlikte çalıştığım insanların yetersizliğinden dolayı daha çok çalışmak zorundayım.           
17 . İşyerimde yaptığım işleri seviyorum.*           
18 . Bu işyerinin hedefleri bana açık ve belirgin gelmiyor.           
19 . Bana verdikleri ücreti düşündüğümde takdir görmediğimi hissediyorum.           
20 . Bu işyerindeki insanlar diğer işyerlerindeki kadar hızlı yükselmektedirler.           
21 . Yöneticim çalışanlarının hislerine çok az ilgi gösterir.           
22 . İşyerinde aldığımız hak ve ödenekler adaletli bir şekilde verilmektedir.*           
23 . Bu işyerinde çalışanlar çok az ödüllendiriyorlar.           
24 . İşyerimde iş yüküm çok fazla.*           
25 . İş arkadaşlarımdan ve onlarla çalışmaktan keyif alıyorum.*           
26 . Çoğu zaman bu işyerinde neler olduğunu bilmediğimi hissediyorum.           
27 . Yaptığım işten gurur duyuyorum.           
28 . Zam almak için yeterli şansa sahip olduğumu düşünüyorum.**           
29 . İşyerinde almamız gerekip de almadığımız ek ödenekler ve haklar var.           
30 . Yöneticimi seviyorum.           

31 . 
Bu işyerinde çok fazla kağıt işiyle (yazışma, form doldurma vb) uğraşmak 
zorundayım.           

32 . Çabalarımın gerektiği kadar ödüllendirildiğini sanmıyorum.           
33 . Yükselmek için yeterli şansa sahip olduğumu düşünüyorum.           
34 . İşyerimde çok fazla çekişme ve kavga var.           
35 . İşim keyiflidir.           
36 . Yapmam gereken işler yeterince açık ve net değildir.           
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Extensive Summary 

1. Introduction 
Aviation activities include many risks due to their nature, thus an effective safety 

management is essential for the elimination of these risks. Safety management aims to 
understand the root causes of the accidents and eliminate them. A big majority of the 
accidents are related to human factors, rather than mechanical or technological. The 
most applicable models in safety management are Reason and SHELL models, which 
put the human factors at the center (ICAO, 2009). According to these models, the 
interactions between liveware, management, software and hardware are crucially 
important and these interactions are affected by workers’ behaviors and attitudes. Job 
satisfaction is the attitude of a worker to his/her job and affects the performance (Altaş 
& Çekmecelioğlu, 2007, p. 47-57). This study reports an investigation of job 
satisfaction among business aviation technicians. 

 

2. Methodology 
a. Measurement Instrument 
A demographic information form was used to collect demographical data and Job 

Satisfaction Survey (JSS) developed by Spector (1985) was selected as measurement 
instrument. Yelboğa’s Turkish translation of JSS (2009) was used with modifications. 
The expressions in the scale were based on the five point Likert scale. 

b. Sampling 
The study surveyed 44 business aviation technicians which represents 

approximately 40% of the total number in the Turkish business aviation sector. Simple 
random sampling was used. Table 1 shows the demographics of the sample: 
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Table 1: Sample Demographics  

  Freq. Percent   Freq. Percent 
Age   Origin (Detailed)    

27-35 7 15,91% Civil (University) 17 38,64% 
36-44 13 29,55% Civil (TAA) 6 13,64% 
45-53 16 36,36% Military (Air Force) 4 9,09% 
54-62 7 15,91% Military (Army) 10 22,73% 
63+ 1 2,27% Civil (Other) 6 13,64% 

    Military (Gendarme) 1 2,27% 
Marital Status       

Single 5 11,40% Position    
Married 38 86,40% Technician 25 56,82% 
Divorced 1 2,30% Technical Manager 18 40,91% 

    Quality Manager 1 2,27% 
License Cat.       

B1 31 70,45% Employer Type    
B2 3 6,82% Operator 31 70,45% 
B1 & B2 9 20,45% Operator + Main. 

Auth. 
5 11,36% 

B1, B2 &C 1 2,27% MRO Organization 8 18,18% 

        
Origin       

Civilian 29 65,91%     
Military 15 34,09%       

 

3. Findings 
Average job satisfaction point of the sample is equal to 3.298 out of 5 with a 

standard deviation of 0.42, which means that sample was generally satisfied. When sub 
dimensions’ average points were analyzed, it was possible to understand the 
contributions of sub dimensions to the result. According to this descriptive analysis, 
“Nature of Work” is the most satisfying factor for sample while the “Operating 
Conditions” sub dimension is the least. 

Data was also analyzed using one-way ANOVA and Student’s t-test to seek 
differences between groups’ total job satisfaction levels and level of sub dimensions of 
job satisfaction. 

Results show that there is significant difference in total job satisfaction levels with 
regard to the marital status of technicians while other personal factors are not related to 
the total job satisfaction levels. However, several sub dimensions of job satisfaction are 
affected by the workers’ military or civilian origin, their training background, the types 
of companies they work in or the category of licenses they have. No difference is found 
in total job satisfaction and its sub dimensions in different age and position groups. 
These results were summarized at the following table: 
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Table 2: Summary of Differences 
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Pay - - - - - - - 

Promotion - - - - - - - 
Supervision - - - - - - - 

Fringe Benefits - + - - - - - 

Contingent rewards - + - - - - - 

Operating conditions - - + - - - - 
Coworkers - - - - - - - 

Nature of work - + - + + - - 

Communication - + - - - - + 
Total Job Satisfaction  + - - - - - 

 

4. Discussion 
There are two limitations of this study. One of them is the small size of the 

sample, due to limited size of Turkish business aviation sector, the population of 
universe was about 120 and 44 of them who were selected with simple random 
sampling, participated in the study. The other is the male dominance in the sample, due 
to the male dominance in the sector itself. 

On the other hand, this study is the first job satisfaction investigation which is 
dedicated to aircraft technicians, especially in a specific field of aviation such as 
business aviation. Results are parallel to the general perception of aviation sector in 
Turkey, which is thought as a satisfying sector for its employees. 

Results show that there is significant difference in total job satisfaction levels with 
regard to marital status. This result may be found interesting when other studies in 
different sectors show that marital status does not influence total job satisfaction in 
academics, polices and nurses (Bilge 2007, Aksu 2012, Çetin & Dursun 2011). 
Moreover, job satisfaction is expected to increase with age as many empirical studies 
showed before (Spector 2007, Yavuz & Karadeniz 2009), however no difference is 
found in age and position groups in this study. These results may be a result of 
standardized personnel policy of business aviation sector due to regulations, low power 
distance and high salary opportunities independent from experience.  
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Özet 
Günümüzdeki lojistik içeriğine uygun ilk akademik çalışmalar yirminci yüzyılın 

ortalarında görülmektedir. 1961 yılında alanın ilk dergisi olan “Transportation Journal” 
yayınlanmaya başlamıştır. Ardından “International Journal of Logistics Management, 
Journal of Business Logistics” gibi dergiler yayınlanmıştır (Gravier ve Farris, 2008). 
Aynı dönemde bilim adamları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren dernekler 
kurulmuştur. Lojistik ve taşımacılık ile ilgili akademik çalışmalar ise Yale Üniversitesi 
rektörlerinden Henry Adams’ın 1850’de açtığı “Ulaşım Ekonomisi” dersine kadar 
uzanmaktadır (Farris, 1997).Çalışmamızda giderek önem kazanan lojistik bilimine 
ülkemizde akademik anlamda nasıl yaklaşıldığının, 1980-2011 yılları arasında 
alanındaki yerli yazının içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Belirlenen amaç doğrultusunda Türkiye’de lojistik alanında ne kadar bilimsel çalışma 
yapıldığı YÖK Elektronik Tez arşivinden, yerel indekslerden faydalanılarak tespit 
edilmiş, elde edilen veriler yayınlanma yıllarına, yapıldıkları üniversite, enstitülere, 
özgün dillerine ve alana özel anahtar kelimelerine göre dağılımları incelenmiş, 
konularının değişim trendleri, araştırma nişleri belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İçerik Analizi, Lojistik Yazını, Lojistik Yönetimi 

Abstract 
First academic studies in logistics can be seen in mid twentieth century. 

“TransportationJournal” is the first of its scope, was published in 1961. After that, 
other journals such as “InternationalJournal of LogisticsManagement, Journal of 
BusinessLogistics” were published (Gravier and Farris, 2008). At the same period, 
associations which bring scientists, sector representatives together were established. 
First academic study goes back to 1850’s, when Henry Adams, who was president of 
Yale University, offered the course “Economics of Transport” (Farris, 1997). In this 
study, our country’s academic perspective of logistics science will be determined by 
content analysis method in national publications between the years of 1980-2011. All 
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scientific researches that have been conducted in Turkey about “Logistics”, are 
searched in YÖK ElectronicTheses archive and local indexes. The distribution of data 
obtained is analyzed according to publishingyears, universities/institutes, languages, 
keywords, research scopes, and subjects’ trends of change are determined.  
Keywords: Content Analysis, Logistics Literature, Logistics Management 

1. Giriş 
Türklerin Orta Asya’da başlayıp günümüze kadar uzanan sürecinde varlıklarını 

etkin bir şekilde devam ettirmelerini sağlayan aktif faktörlerden birinin de “Lojistik” 
olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Göçebe yaşam tarzının oluşturduğu kültür, İpek ve 
Baharat Yolu gibi tarihin önemli ticaret güzergâhlarında edinilmiş deneyimler, çağ açıp 
çağ kapattıran Kavimler Göçü ve yine tarihe yön veren gemilerin karadan 
yürütülmesiyle kazanılmış İstanbul’ un fethi Türklerin hayatında lojistiğin ne kadar da 
önemli bir yer kapladığını göstermektedir. 

Tarihsel olarak Türkiye’de yaşanan lojistik alanındaki gelişmeleri, sosyal, kültürel 
ve ekonomik açıdan farklılık yaratan 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar kararları öncesi 
ve sonrası olarak iki ayrı bölümde incelemekte fayda vardır.  Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk yıllarını içine alan 28 Ocak 1980 öncesi dönemde Türkiye, yıllarca süren savaşların 
etkilerini sona erdirmek, yeni rejimin özümsenmesini sağlamak ve Türkiye 
Cumhuriyeti’ni payidar kılabilmek için iyi bir ekonomik düzen kurmaya çalışmıştır. 
Türkiye bu yıllar arasında basit bir ifade ile “kendi yağında kavrulmaya” çalışan bir 
ülke konumundadır. Bu dönemde, ülke içinde sanayinin gelişmesini sağlamak, devletin 
ve milletin ihtiyaç duyduğu ürünleri ülke sınırları içinde yerli sermaye, emek ve 
teknoloji ile üretmek amaçlanmıştır (Işık, 2009). 

Dünyada 1970’li yıllarda ekonomik, sosyal ve siyasal nitelikli gelişmeler 
yaşanırken, ithal ikameci sanayileşme stratejisini takip eden Türkiye, 1980’li yıllarda 
artık bu modelin değişiminin kaçınılmaz olduğunu fark etmiş ve 24 Ocak 1980 
Kararları ile birlikte devlet müdahalesinden serbest piyasa yönüne, ithal ikamesi 
sanayileşme stratejisinden ihracata dayalı büyüme modeline geçiş yapılmıştır. Bu model 
çerçevesinde devletin ekonomik faaliyetler içerisindeki etkinliğinin azaltılması ve özel 
sektörün güçlendirilerek iç ve dış piyasalarda ağırlık kazanabilmesi için bankacılık, faiz, 
kur, kamu maliyesi ve dış ticaret gibi alanlarda yapısal değişimi ve dönüşümü 
gerektiren yeni düzenlemelere gidilmiştir (Mucuk, 2008; Alptekin, 2009). 

Söz konusu tedbirlerin alınması ile birlikte 1980’li yıllarda; dış ticaret hacmi 
yükselmiş, ihracatın bileşimi sanayi ürünleri lehine değişmiş, ödemeler dengesinin 
görünmeyen işlemler bölümünde önemli artışlar yaşanmış, mal ve hizmet fiyatlarına 
yönelik resmi ve karaborsa fiyat oluşumunun önüne geçilebilmiş, yabancı sermaye 
girişinde hareketlenmeler olmuş ve imalat sanayi kapasite kullanım oranları da 
yükselmiştir (Karaçor ve Alptekin, 2006). 

Dünya üzerindeki gelişmiş ülkelerin tamamının entegre olduğu günden güne 
gelişen lojistik sektörü, Türkiye’de de 1980’lerle 1990’lı yıllar arasında kara, hava, 
deniz, demiryolu ve kombine taşımacılık alanlarındaki yatırımlarla alt yapısını 
oluşturmuş, 1990’lı yıllarda da atılıma geçmiştir. Dünyadaki benzer uygulamalara 
paralel biçimde hizmetlerini çeşitlendiren ve uzmanlaştıran Türkiye’de yerleşik lojistik 
sektörü, 2000 yılının başına gelindiğinde, emekleme devresini geride bırakarak, yerli ve 
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uluslararası şirketlerde işbirliğine giden, yurtdışı bürolar açan hizmetlerinin kalitesini 
sürekli artıran, dinamik bir sektör haline gelmiştir (Babacan, 2003). 

Türkiye lokasyon olarak Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa arasında bir 
aktarma merkezi ve köprü oluşturmasından kaynaklanan avantajlı konumu ile birçok 
otorite tarafından lojistik üssü olma iddiası veya ideali ile tanımlanmaktadır. Türkiye 
coğrafyasının lojistik bakış acısıyla önemli üstünlükleri vardır. Türkiye, dünya 
coğrafyası üzerindeki konumu, sahip olduğu genç ve dinamik nüfusu ve lojistik 
sektörüne verilen önem ve yatırımlar sayesinde lojistik sektöründe dünyada önemli bir 
lojistik üs konumuna gelebilecek bir potansiyele sahiptir. Türkiye’nin Doğu ile Batı 
arasındaki geçiş noktasında bulunması, üç tarafının denizlerle çevrili olması, dağıtım 
merkezlerine yakınlığı ülkemizin lojistik üs olma potansiyelini öne çıkarmaktadır 
(Akdemir, 2011). Lojistik üs olma yolunda bu kadar avantajı olan ülkemizin Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğinin 25 Aralık 2012 tarihli 6. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası 
raporunda Ulaştırma ve Lojistik Meclisi başlığında ele alınan en önemli sorun lojistik 
köyler için gerekli alt yapının oluşturulamamış olmasıdır (TOBB, 2012).  

Dünya Bankası tarafından 2007 yılında ilk defa geliştirilen ve 2010 yılında 
güncellenen ve ülkelerin lojistik performansını belirli kriterlere göre elde ettikleri 
skorlarla sıralandırarak ölçen Lojistik Performans indeksine (LPI)  (Güner ve Coşkun, 
2012) göre Türkiye, 2007 yılında 3,15 olan puanını % 11,4 arttırarak, 2012 yılında en 
üst değerleme aralığı olan 3,42-5,00 puan aralığına 3,51 ile girerek komşu ülkelerinde 
bu puan aralığına girebilen tek ülke olarak ve 27. sırada yer almıştır. Buna karşılık 
Türkiye’nin elverişli konumuna ve dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri olmasına 
rağmen, LPI’da 27. Sıradan daha yukarılarda yer almasının sebeplerinden biri 
ülkemizde lojistiğe tam olarak bir bilim dalı gözüyle bakılmaması olabilir mi? 

2. Lojistik Disiplininin Gelişimi 
Lojistik uygulama odaklı bir bilim dalıdır. Lojistiğin araştırma nesnesi, ağlar arası 

akıştır. Bilim olarak Lojistik yaklaşım diğer disiplinlere göre ağlar ile ekonomik 
sistemleri ve nesnelerin (ürün, bilgi, insan ve para gibi) akışları gibi ekonomik süreçleri 
yorumlamasından dolayı farklılaşmıştır. Lojistik bu ağları tanımlar, açıklar, analiz eder 
ve geliştirir, ayrıca bu objeleri birden fazla disiplin perspektifler ve araştırma 
yöntemlerinin uygulanmasıyla takip etmektedir. Lojistiğin nihai amacı, ekonomik, 
ekolojik ve sosyal hedeflerin dengeli bir başarı ile ilerlemesidir (Delfmann vd., 2010). 
Lojistik işletme, ekonomi, mühendislik, bilişim, sosyal bilimler gibi disiplinlerde kök 
salmıştır, ancak bu kök disiplinlerin bilgi tabanlarının sinerjik kombinasyonları yoluyla 
ilerlemeyi hedeflemektedir (Delfmann vd., 2010).  

Thomas Kuhn’una göre bir bilim, dışsal bulgular ve bazı paylaşılan kavramsal, 
içsel bağlarla tanımlanabilmektedir. Dışsal bulguları, belli sınıflarda bir olgu ve 
problem ile ilgilenen bir grup profesyonel olması, bu kişilerin gözlemlerini ve 
araştırmalarını özel teknik dergilerde ve konferanslarda paylaşması ve benzer eğitim 
deneyimi ve profesyonel olarak bir disiplin içinde, sınavlara ve uygulamalara dayalı 
tarzda, düzenli eğitiminin sağlanması ile ilişkili olması gerekmektedir. Son olarak, bu 
kişiler, paylaşılmış hedefleri takip etmekle kendilerini zorunlu hissetmelidir. Bu 
özellikleri oluşturdukları takdirde bilimsel bir topluluk olarak adlandırılabilecektirler 
(Klaus ve Müller, 2012).   

Bu kapsamda Lojistik bilimine baktığımızda günümüzdeki lojistik içeriğine uygun 
akademik çalışmalar yirminci yüzyılın ortalarında görülmeye başlanmıştır. 1961 yılında 
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alanın ilk dergisi “Transportation Journal” yayınlanmaya başlamıştır. Ardından 
“International Journal of Logistics Management, Journal of Business Logistics, 
International Journal of Physical Distribution and Logistics Management” gibi dergiler 
yayınlanmıştır (Gravier ve Farris, 2008). Aynı dönemde bilim adamlarını, sektör 
temsilcilerini bir araya getiren ABD’de “Council of Logistics Management” ve 
Almanya’ da “Bundesvereinigung Logistik” gibi dernekler kurulmuştur (Klaus ve 
Müller, 2012). 1963 yılında kurulan “ Council of Logistics Management” 2004 yılında 
ismini “Council of Supply Chain Management Professionals” olarak revize etmiştir.  

Lojistik ve taşımacılık ile ilgili akademik çalışmalarsa Yale Üniversitesi 
rektörlerinden Henry Adams’ın 1850’de açtığı “Ulaşım Ekonomisi” dersine kadar 
uzanmaktadır (Farris, 1997). Günümüzde lojistik alanındaki eğitim ihtiyacı sektörün 
önde gelen kuruluşlarını, eğitim ihtiyacını karşılamak için üniversiteler kurmak zorunda 
bırakmaktadır. Bunun bir örneği Kühne Nagel’in kurmuş olduğu Kühne Logistics 
University’dir (Kühne Logistics University, 2013). Ayrıca birçok kurum kendi iç eğitim 
ihtiyacını karşılamak üzere akademiler kurmaktadır. 

2.1. Türkiye’ de Lojistik Disiplini 
Lojistik ve TZY ile ilgili ilk program 1988 yılında 9 Eylül Üniversitesi Deniz 

İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulu bünyesinde açılmıştır (Küçüksolak, 2006). 
Bugün ülkemizde lojistik alanında eğitim veren birçok üniversite bulunmaktadır. Bu 
okullardan biri de ülkemizde lojistik alanındaki eğitim ihtiyacını gidermek amaçlı 2007 
yılında kurulan TÜRLEV (Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitim Vakfı) ‘in açmış 
olduğu Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokuludur (Beykoz Lojistik Meslek 
Yüksekokulu, 2013). 

2012 ÖSYS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda belirtilen 
lojistik programı ön lisans ve lisans programları ile ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
internet sitesinde yer alan üniversitelerin internet sitelerinden edinilen bilgiler ile 2012-
2013 eğitim yılı için toplamda 57 adet ön lisans, 21 adet lisans, 12 adet yüksek lisans ve 
5 adet doktora programı bulunmaktadır (ÖSYM, 2012; Yükseköğretim Kurulu, 2013).  

2.1.1. Sektörel Birlikler 
Özel sektörde, lojistik yaklaşımlarını geliştirmek için iş adamları, bugün Ek A’da 

belli başlılarının sıralamasını yaptığımız derneklerde bir araya gelmekte, gerek 
düzenledikleri fuarlarda, gerek kongrelerde sektörel farkındalıklarını arttırmayı 
hedeflemektedir. Özellikle UND ve UTİKAD gibi kuruluşlar dernek olmalarına rağmen 
adeta bir meslek odası gibi çalışmakta, ulusal politikaların belirlenmesinde ve 
uygulamaya yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesinde etkin rol üstlenmektedirler. 

Lojistikte sektörel sorunları dile getirmek, firmaların farkındalıklarını sağlamak 
amaçlı dergiler (ör. Unibusiness, Utalojistik, Ulaşım Online, Logitrend) yayınlanmakta, 
lojistik web siteleri (ör. www.lojistikdunyasi.com, www.lojistikhaber.com, 
www.lojiturk.com, www.lojistikci.com) oluşturulmaktadır. Bununla birlikte lojistik 
sektörünün insan kaynakları sitesi sloganıyla yayında olan www.lojistikcv.com sitesi 
sayesinde profesyonel iş hayatında lojistik sektörü ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarına 
ulaşma imkanı bulmaktadır. Ayrıca özel sektörün desteğiyle üniversiteler arası lojistik 
vaka yarışması düzenlenmekte, bu sayede lojistiğe ilgi duyan öğrencilerin kendilerini 
geliştirmede fırsat tanınmaktadır. 
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2.1.2. Akademik Çevre 
Akademik anlamda Türkiye’de lojistik bilimine katkı sağlamak, eğitimi 

kolaylaştırmak amaçlı akademisyenler kitaplar yazmakta, ayrıca yayınevleri yurt dışı 
kaynaklı eserleri Türkçe’ye çevirterek bu amaca destek olmaktadır.   

Lojistikle ilgili akademik gelişime katkı sağlamak amaçlı araştırmalar yapmakta. 
Bu çalışmaları bilimsel platformlarda duyurmaktadırlar. Lojistik alanında yapılan 
çalışmaları bilimsel platformda duyurma amaçlı Türkiye’de gerçekleştirilen kongreler 
arasında ilki 2012 yılında yapılan Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi ve ilk 
olarak 2003 yılında yapılan International Logistics and Supply Chain Congress 
bulunmaktadır. Ayrıca on ikincisi düzenlenecek olan Ulusal İşletmecilik kongresinde 
ilk defa “Lojistik” ana konular arasında yer almıştır (12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 
2013). 

Ancak ülkemizde lojistik ile ilgili bu kadar eğitim kurumu, düzenlenen kongreler, 
dernekler var iken, özel sektör aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürürken ve lojistik ile 
ilgili birçok akademik çalışma yapılırken maalesef akademik anlamda özgün bir lojistik 
dergisi bulunmamaktadır.  Bu da yayın yapacak araştırmacıları zorlamakta, araştırmaları 
için farklı dergilerde kendilerine uygun alanlar aramak zorunda bırakmaktadır. 

3. Araştırma 
3.1. Amaç ve Kapsam 
Bir disiplin olarak lojistik biliminin gelişmesinde Thomas Kuhn’un 

çalışmalarından yola çıkarak tarihsel birikimlerin, çevresel etkilerin, bilimsel 
araştırmalar ve yayınların, eğitimlerin, derneklerin, vb. etkili olduğunun 
belirtilebilmektedir. Bu kapsamda konumuzla birebir ilişkili olan lojistik alanında 
yapılmış, bilimsel araştırmalar ve yayınlar bize lojistik biliminin gelişimini incelemek 
açısından ışık tutmaktadır.  

Bizim bu çalışmadaki amacımız, ülkemizde, ihracatın ve döviz girdilerinin 
arttırılması amacıyla oluşturulan 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Kararları ile birlikte 
dış ticaret işlem hacminde yaşanan değişiklikleri milat kabul ederek, 1980 yılından 
2011 yılına kadarki süreçte “Lojistik” alanında yazılan, lisansüstü düzeyinde yapılmış 
tezlerin ve yayınlanan makalelerin değerlendirilmesidir.   

Belirlenen bu amaç doğrultusunda ülkemizde 1980-2011 yılları arasında ne kadar 
lisansüstü tezin, makalelerin yayınlandığı, nasıl bir dağılım içerdiği, konuların değişim 
trendleri incelenmiş, araştırma nişleri belirlenmiştir.   

3.2. Varsayımlar ve Kısıtlar 
Araştırmamızın varsayımı, belirlemiş olduğumuz anahtar kelimeler ile ilgili 1980-

2011 dönem aralığındaki bütün tezlerin YÖK ulusal tez merkezi elektronik tez arşivine 
(http://tez2.yok.gov.tr/ ) yüklenmiş olduğu varsayılmıştır. Bununla birlikte Akademia 
Sosyal Bilimler İndeksinde (ASOS) (http://asosindex.com/ ) belirlemiş olduğumuz 
anahtar kelimeler ile ilgili 1980-2011 dönem aralığında kayıtlı dergilerinin ilgi 
makalelerinin yüklenmiş olduğu varsayılmıştır. 2012 yılına ait tez ve makalelerin tam 
olarak veri tabanında kayıtlı olmayacağı varsayılarak çalışmanın dönem aralığı 1980-
2011 olarak belirlenmiştir.  
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Araştırmamızın bir kısıtı, bazı tez ve makalelere ilişkin hiçbir anahtar sözcüğün 
verilmemiş olmasıdır. Böyle çalışmaları fark ettiğimizde, özetini incelemiş ve ilgili 
kategoride çalışma değerlendirilmiştir. Bir diğer kısıt ise, akademisyenlerimizin yurt 
dışı dergilerde yayımladığı çalışmalar dahil edilmemiştir.  

3.3. Çalışmanın Tasarımı 
3.3.1.Kullanılan Yöntem 
Çalışmamızda içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşeğe göre 

içerik analizinde temel amaç, verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere 
ulaşmaktır. İçerik analizinde temelde yapılacak ikilem, birbirine benzeyen verileri 
belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucuların 
anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır (Camkıran, 2011). 

Hangi akademik çalışmaların araştırmamıza dahil edileceğini kurgularken aşağıda 
belirttiğimiz ölçütler belirlenmiştir: 

1. Akademik çalışmalar ASOS indeks ve YÖK ulusal tez merkezi elektronik tez 
arşivine indekslenmesi 
2. Akademik çalışmaların adresi Türkiye olması 
3. Akademik çalışmaların Lojistik alanlarında olması 
4. Akademik çalışmaların basım yılı 1980-2011 tarihleri arasında olması 
Araştırma sırasında YÖK veri tabanından ön bir çalışma yapılmış ve anahtar 

sözcükler oluşturulmuştur. Oluşturulan bu anahtar sözcüklere daha sonra tek tek YÖK 
veri tabanında ve ASOS’da sorgulanmış, sorgulama sonucunda çıkan yayınlar, ana 
başlıklarda kodlanmıştır.  

3.3.2.Kodlama ve Sınıflandırma 
Çalışmamızda lojistik yazınına dair ana başlıklarının belirlemesinde Dr. M. Hakan 

Keskin’in “Kavramlar, Prensipler, Uygulamalar, Lojistik El Kitabı Küresel Tedarik 
Zinciri Pratikleri” kitabının içindekiler kısmındaki başlıklar, Ebbe Gubi, Jan Stentoft 
Arlbjùrn ve John Johansen’nin “Distribution & LogisticsManagement” dergisinde 
yayınlanmış “Doctoral dissertations in logistics and supply chain management A review 
of Scandinavian contributions” adlı çalışmalarında belirttikleri başlıklar ve II. Lojistik 
ve Tedarik Zinciri Kongresinde belirtilmiş bildiri konuları baz alınarak Tablo 1’deki ana 
başlıklar belirlenmiştir (Gubi vd., 2003; II. Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 2013). 

Tablo 1: Lojistik Yazınına Dair Seçilen Ana Başlıklar 

1. AĞ TASARIMI VE DAĞITIM YÖNETIMI 14. LOJISTIK YATIRIM ANALIZI 
2. BAKIM YÖNETIMI 15. LOJISTIK YÖNETIMI 
3. DEPO YÖNETIMI 16. MÜŞTERI İLIŞKILERI YÖNETIMI (CRM) 
4. DIŞ KAYNAK KULLANIMI 17. PAKETLEME VE KATMA DEĞERLI HIZ. 
5. ELLEÇLEME 18. PERFORMANS YÖNETIMI 
6. ENVANTER YÖNETIMI 19. SEKTÖREL UYGULAMALAR 
7. İNSANI YARDIM- AFET LOJISTIĞI 20. STRATEJIK LOJISTIK PLANLAMA 
8. JIT UYGULAMALARI 21. TEDARIK ZINCIRI YÖNETIMI 
9. KALITE YÖNETIMI 22. TERSINE LOJISTIK 
10. LOJISTIK BILIŞIM VE İLETIŞIM 23. TÜRKIYE’DE LOJISTIK 
11. LOJISTIK EĞITIMI 24. ULAŞTIRMA YÖNETIMI 
12. LOJISTIK TARIHI 25. ULUSLAR ARASI LOJISTIK 
13. LOJISTIK MERKEZLER – KÖYLER 26. YALIN LOJISTIK 
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3.4. Analiz Sonuçları 
1980-2011 yılları arasında yayınlanan akademik çalışmaları incelediğimizde 

ASOS’da indekslenmiş 257 adet makaleye ve YÖK veri tabanında 1506 adet teze 
ulaşılmıştır. 

 
Şekil 1: Yıllara Göre Akademik Çalışmaların Dağılımı 

Akademik çalışmaların çalışmamız kapsamında seçilen ana başlıklar çerçevesinde 
konularına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırayı 33 adet makale ve 204 adet tez ile 
Tedarik Zinciri Yönetimi, ikinci sırayı 20 adet makale ve 181 adet tez ile Envanter 
Yönetimi, üçüncü sırayı ise 16 adet makale ve 181 adet tez ile Ağ Tasarımı ve Dağıtım 
Yönetimi konuları almaktadır. Akademik çalışmaların konu başlıklarına göre 
dağılımıyla ilgili diğer veriler Ek B’de yer almaktadır. 

Akademik çalışmaların üniversitelere göre dağılımını incelediğimizde ilk sırayı 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, ikinci sırayı İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ve üçüncü 
sırayı İstanbul Üniversitesi’nin almış olduğunu görülmektedir. Bu sıralamaya dahil olan 
ilk vakıf üniversitesi ise 10uncu sıradaki İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’dir.  

Tablo 2: Akademik Çalışmaların Üniversitelere Göre Dağılımı (İlk 10) 

SIRA ÜNİVERSİTE ADET % 
1. Dokuz Eylül Üniversitesi 185 10,49% 
2. İstanbul Teknik Üniversitesi 184 10,44% 
3. İstanbul Üniversitesi 161 9,13% 
4. Marmara Üniversitesi 136 7,71% 
5. Yıldız Teknik Üniversitesi 94 5,33% 
6. Gazi Üniversitesi 91 5,16% 
7. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 90 5,10% 
8. Boğaziçi Üniversitesi  78 4,42% 
9. Anadolu Üniversitesi 55 3,12% 

10. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 50 2,84% 
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Lojistik yazınını en çok inceleyen ilk 5 üniversitenin ana başlık dağılımına 
baktığımızda, Dokuz Eylül Üniversitesinin 18 yayın ile “Lojistik Yönetimi”, İstanbul 
Teknik Üniversitesinin 25 adet yayın ile “Tedarik Zinciri Yönetimi”, İstanbul 
Üniversitesinin 26 yayın ile “Türkiye’de Lojistik”, Marmara Üniversitesinin 19 adet 
yayın ile “Ulaştırma Yönetimi”, ve Yıldız Teknik Üniversitesinin 13 yayın ile “Tedarik 
Zinciri Yönetimi” konularına ağırlık verdiği tespit edilmiştir. Yerli lojistik yazına en 
çok katkıda bulunan ilk beş üniversitenin yayın sayılarıyla ilgili detaylı çizelge Ek 
C’dedir. 

Ferda Erdem’in “Örgütsel Davranış Araştırmalarında Niş Alanlar Nasıl 
Belirleniyor? Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Yazını Üzerine Kısa Bir 
Değerleme” başlıklı makalesinde izlediği yol örnek alınarak, öncelikli olarak yıllar 
itibariyle ana başlıklar sıralanmış ve her yıl için en az 3 kere çalışılmış olması dikkate 
alınarak akademik çalışmalar arasından bir ön eleme yapılmış ve sonrasında en sık 
çalışılan ana başlıklar belirlenmiştir. Akademik çalışmaların %47’si (832 adet) sırasıyla 
beş ana başlık üzerinde yoğunlaşmaktadır: tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimi, 
ağ tasarımı ve dağıtım yönetimi, lojistik yönetimi, ulaştırma yönetimi. (Erdem, 2009) 

Belirlenen bu konuların kesintisiz incelenme sürecine bakıldığında 1987-2011 
aralığıyla envanter yönetiminin en uzun süre incelenen konu olduğunu ortaya 
çıkmaktadır.  Bu ana başlığı 2000-2011 aralığıyla tedarik zinciri yönetimi takip 
etmektedir.  

Tablo 3: Alan Ana Başlıklar 

ANA BAŞLIKLAR AKADEMİK ÇALIŞMA ADEDİ 

Tedarik Zinciri Yönetimi  (2000-2011) 220 

Envanter Yönetimi  (1987-2011) 198 

Ağ Tasarımı ve Dağıtım Yönetimi  (2001-2011) 170 

Lojistik Yönetimi  (2002-2011) 112 

Ulaştırma Yönetimi  (2001-2011) 132 

Pareto analizine göre başlıklar incelendiğinde ise başlık dağılımlarının %20’sinin, 
lojistik yazınının %80’nini karşılamadığı gözlemlenmiştir. 
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Şekil 2: Pareto Analizine Göre Akademik Çalışmaların Dağılımı 

Araştırmaya dâhil edilen tezlerin tez türüne göre bir sınıflama yapıldığında, bu 
tezlerin 1311 (%87) tanesinin yüksek lisans, 194 (%13) tanesinin doktora tezi olduğu 
gözlemlenmiş, bir tezin türünün belirtilmediği fark edilmiştir. 

.    

                                           
Şekil 3: Tez Türüne Göre Dağılım 

Hazırlanan tezlerin ilk 5 üniversiteye göre dağılımı Tablo 4’de gösterilmiştir. Bu 
analize göre lojistik yazınıyla ilgili en çok yüksek lisans tezi İstanbul Teknik 
Üniversitesinde, en çok doktora tezi ise Dokuz Eylül Üniversitesinde yapılmıştır. 

Tablo 4: Üniversitelere Göre Tezlerin Dağılımı (İlk 5) 

SIRA ÜNİVERSİTE YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM % 
1. İstanbul Teknik Üniversitesi 159 22 181 12,1% 
2. Dokuz Eylül Üniversitesi 126 31 157 10,5% 
3. İstanbul Üniversitesi 128 26 154 10,3% 
4. Marmara Üniversitesi 116 16 132 8,8% 
5. Yıldız Teknik Üniversitesi 71 21 92 6,1% 
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Tamamlanmış tezlerin enstitü düzeyinde incelemesine baktığımızda 723 yüksek 
lisans ve 100 doktora teziyle Fen Bilimleri Enstitüsü birinci sırada gelmekte, bunu 451 
yüksek lisans ve 78 doktora teziyle Sosyal Bilimler enstitüsü takip etmektedir. Üçüncü 
sırada yer alan 67 yüksek lisans ve 8 doktora tezi tamamlanmış bulunan Mühendislik ve 
Fen Bilimleri Enstitü’lerini ilk sırada yer alan Fen Bilimleri Enstitü’leriyle 
birleştirdiğimizde yurt içinde alanda yapılan tezlerin %59,63’nü altında imzaları olduğu 
görülmektedir. Burada ilk üç sırayı dikkate aldığımızda ise enstitülerde yapılan tezlerin 
tüm tezlerin %94,75’ini oluşturduğu görülmektedir. Enstitü bazlı olarak yapılan tezlere 
ait detaylı veriler Ek D’de yer almaktadır. 

Konu başlıklarına göre tezlerin dağılımı incelendiğinde ilk sırada “Endüstri ve 
Endüstri Mühendisliği” yer almakta, peşinden “İşletme” gelmektedir.   

Tablo 5: Konu Başlığına Göre Tezler (İlk 5) 

KONU BAŞLIĞI ADET % 
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 678 45,0% 
İşletme 348 23,1% 
Denizcilik 128 8,5% 
Ekonomi 88 5,8% 
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri 41 2,7% 

Ana başlıklarına göre tezlerin karşılaştırmasını yaparsak, yüksek lisansta en çok 
araştırması yapılan konunun 180 tez ile “Tedarik Zinciri Yönetimi” ve 164 tez ile 
“Envanter Yönetimi”, doktorada en ise 30 tez ile “Ağ Tasarımı ve Dağıtım Yönetimi” 
ve 24 tez ile “Tedarik Zinciri Yönetimi” olduğu gözlemlenmiştir. Ana başlıklarına göre 
tamamlanan tezlere ait detaylı veriler Ek E’de yer almaktadır. 

Yıllara göre yayınlanan makaleleri incelediğimizde bir artış ivmesi 
gözlemlenmektedir (Şekil 4). ASOS’da ilk 2001 yılında gözlemlenen makaleler 2011 
yılına kadar artarak devam etmiş ve arama kriterlerimize göre toplamda 257 adet 
makale indekslenmiştir. 

              
Şekil 4: Yıllara Göre Makale Adetleri 

İlk yazarların üniversiteleri baz alınarak yapılan incelemede makale adetlerine 
göre ilk sırada Dokuz Eylül Üniversitesi yer almaktadır. 



 
 

A. Z. Acar – P. Gürol  5/3 (2013) 289-312 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 299

 
 
 
 

Tablo 6: Üniversitelere Göre Makale Adetleri (İlk 10) 

SIRA ÜNİVERSİTE ADET 
1. Dokuz Eylül Üniversitesi 28 
2. Anadolu Üniversitesi 18 
3. Afyon Kocatepe Üniversitesi 8 
4. Atatürk Üniversitesi 8 
5. Sakarya Üniversitesi 8 
6. Hacettepe Üniversitesi 7 
7. İstanbul Üniversitesi 7 
8. Süleyman Demirel Üniversitesi 7 
9. Gazi Üniversitesi 6 

10. Karadeniz Teknik Üniversitesi 6 

Dergilere göre makale adetleri incelendiğinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi birinci sırada yer almaktadır.  

Tablo 7: Dergilere Göre Makale Adetleri (İlk 10) 

SIRA DERGİ ADET 
1. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE. Der. 18 
2. Atatürk Üniversitesi İİB. Der. 14 
3. Ege Akademik Bakış 13 
4. Anadolu Üniversitesi SB. Der. 10 
5. İstanbul Ticaret Üniversitesi SB. Der. 9 
6. Dumlupınar Üniversitesi SB. Der. 8 
7. Ankara Üniversitesi SBF. Der. 7 
8. Atatürk Üniversitesi SBE. Der. 7 
9. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF. Der. 6 

10. International Journal of Business and Management Studies 6 

4. Sonuç ve Değerlendirme 
Bu çalışmada, Türkiye’deki lojistik yazınının tarihsel gelişimi konusu ele alınmış 

ve giderek önem kazanan lojistik bilimine ülkemizde akademik anlamda nasıl 
yaklaşıldığı, 1980-2011 yılları arasında alanındaki yerli yazının içerik analizi 
yöntemiyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle lojistik kavramı 
tanımlanmış, tarihsel gelişimi incelenmiş, Türkiye’de lojistik sektörü değerlendirilmiş, 
lojistik disiplininin gelişimi ve Türkiye yansımaları açıklanarak, lojistiğin bir disiplin 
olarak görülmesinin temel fonksiyonlarından biri olan lojistik alanında Türkiye’de 
yapılmış akademik çalışmalar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Lojistiğin bir disiplin olarak belirlenebilmesi için gerekli olan faktörler 
incelendiğinde, yurt dışında günümüzdeki lojistik içeriğine uygun akademik 
çalışmaların yirminci yüzyılın ortalarında görülmeye başlandığı belirtilmiş, yapılan 
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akademik çalışmaların lojistik çatısı altında toplanabilmesi için 1961 yılından 
başlayarak lojistikle ilgili akademik dergilerin yayımlanmaya başladığı gözlemlenmiş, 
gene aynı dönemlerde sektör temsilcilerini ve bilim adamlarını bir araya getiren 
dernekler kurulmuştur. 

Ülkemizde ise 1988 yılında açılan 9 Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve 
Yönetimi Yüksek Okulu ile lojistik ve tedarik zinciri yönetimi eğitimi ile ilgili ilk 
temeller atılmıştır. Bugün 57 üniversitede ön lisans, 21 üniversitede lisans, 12 
üniversitede yüksek lisans ve 5 üniversitede doktora programı bulunmaktadır. 
Böylelikle lojistik biliminin geleceğiyle ilgili öğretim elemanı, araştırmacı ve eğitimli 
profesyonel personel yetiştirilmektedir. 

Ülkemizde, lojistik alanında yapılan akademik çalışmaların duyurulmasında 
önemli bir faktör olan kongreler gerek ulusal gerekse uluslar arası düzenlenmekte bu 
sayede bir bilim dalı olmanın uluslar arası gerekliliklerinden birisi yerine 
getirilmektedir. 

Özel sektörde, lojistik yaklaşımlarını geliştirmek için kurdukları derneklerde bir 
araya gelen iş adamları düzenledikleri fuarlar ve kongrelerle sektörel farkındalıklarını 
arttırmayı hedeflemektedir. Özellikle UND ve UTİKAD gibi kuruluşlar dernek 
olmalarına rağmen adeta bir meslek odası gibi çalışmakta, ulusal politikaların 
belirlenmesinde ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesinde etkin rol 
üstlenmektedirler.  

Ancak ülkemizde lojistiğin bir disiplin olarak kabul edilmesi için gerekli olan 
faktörlerden eğitim kurumları, meslek odaları, kongreler, akademik çalışmalar var iken 
T.C. Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı sitesinde (T.C. Üniversitelerarası Kurul 
Başkanlığı, 2013) yer alan doçentlik sınav alanlarında lojistik biliminin yer almaması 
ülkemizde lojistik alanında akademik kariyer yapmak isteyen akademisyenlerin 
doçentliğini farklı disiplinlerden almak zorunda bırakmaktadır. Bununla birlikte 
araştırmanın veri toplama aşamasında YÖK elektronik veri tabanında ayrıntılı arama 
seçeneğinde yer alan konu filtresinde lojistiğin yer almaması da YÖK’ün lojistik 
bilimine yaklaşımını göstermektedir. Fakat bazı çalışmalarda gözlemlenen lojistiğin bir 
disiplin olarak algılanması yerine, pazarlamanın bir alt kolu olarak görülmesi gene de 
kabul edilebilir bir yaklaşım olmamaktadır.  

1980-2011 yılları arasında yayınlanan akademik çalışmaları incelediğimizde 
ASOS’da indekslenmiş 257 adet makaleye ve YÖK veri tabanında 1506 adet teze 
ulaşılmıştır. Çalışmamıza dahil ettiğimiz lojistik alanındaki akademik çalışmaların 
yıllara göre dağılımını incelediğimizde çalışmaların artan bir ivme ile yayınlandığı 
gözlemlenmiştir (Şekil 5). 1980 sonrası süreçte ülkemizin serbest piyasada ihracata 
dayalı büyüme modeline geçmesi ile birlikte firmaların artan rekabet koşullarında 
maliyetlerini azaltmak için lojistiği bir çıkış yolu görmesi ve global bazda lojistik 
alanında yapılan çalışmaların artması neticesinde ülkemizde lojistik bilimi gerek 
akademik gerekse ticari anlamda öznem kazanmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak da 
akademisyenlerimiz bu bilim dalına olan ilgilerini giderek arttırmış ve yaptıkları 
çalışmalarda lojistik bilimine yer vermişlerdir.  
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Şekil 5: Yıllara Göre Makale ve Tez Dağılımı 
Akademik çalışmaların konularına göre dağılımı incelendiğinde ilk 3 sırayı 

Tedarik Zinciri Yönetimi, Envanter Yönetimi ve Ağ Tasarımı ve Dağıtım Yönetimi 
oluşturduğu bulunmuştur. Günümüzde artık çok da sık duymaya başladığımız “Şirketler 
değil tedarik zincirleri rekabet etmektedir” sözünden de yola çıkarak lojistik biliminin 
ana araştırma unsurlarını şekillendirmede önemli bir faktör olan sektörel ihtiyaçların bir 
sonucu olarak Tedarik Zinciri Yönetimi konu başlığının öne çıkması çok da şaşırtıcı bir 
durum değildir. 

Ayrıca, yüksek öğretim seviyesinde verilen derslerin ağırlıkları incelenerek, 
yapılan yayınlarla dersin ağırlığı arasındaki paralellik değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 
Üniversitelerin web siteleri üzerinden yapılan incelemede ön lisans seviyesinde 49 
üniversitenin ve lisans seviyesinde 19 üniversitenin müfredatına ulaşılabilinmiştir. 
Yaptığımız müfredat analizinde çalışmamıza paralel olarak, akademik çalışmalarda en 
çok işlenen konu olan Tedarik Zinciri Yönetiminin ön lisans seviyesinde %61 ve lisans 
seviyesinde %84 oranında yer aldığı tespit edilmiştir. Envanter yönetiminin ise ön lisans 
seviyesinde %69 ve lisans seviyesinde %74 oranında üniversitelerimizin müfredatlarda 
yer almaktadır. Dolayısıyla akademisyenlerimizin araştırma alanlarındaki eğilimlerinin 
yüksek öğretim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine de yansıdığı gözlemlenmiştir. Buna 
rağmen akademisyenlerimizin araştırma ilgi alanları ile verdikleri dersler arasındaki 
paralelliğe dair bulgunun ayrı bir çalışmada test edilmesine ihtiyaç vardır.  

Akademik çalışmaların üniversitelere göre dağılımını incelediğimizde ilk 1988 
yılında Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulunu açarak lojistik eğitim ile ilgili 
ülkemizdeki ilk temelleri atan Dokuz Eylül Üniversitesinin, ikinci sırayı İstanbul 
Teknik Üniversitesinin ve üçüncü sırayı İstanbul Üniversitesinin almış olduğunu 
görülmektedir. Makalelerin yayınlandığı dergilerde ise ilk sırayı gene lojistik eğitiminin 
ülkemizde ilk çıkış noktası olan Dokuz Eylül Üniversitesine ait bir dergi olan Dokuz 
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisidir.  Bununla birlikte maalesef 
akademik anlamda özgün bir lojistik dergisi bulunmamaktadır. Bu da yayın yapacak 
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araştırmacıları zorlamakta, araştırmaları için farklı dergilerde kendilerine uygun alanlar 
aramak zorunda bırakmaktadır. 

Buna karşılık, hazırlanan tezlerin üniversitelere göre dağılımı incelendiğinde 
lojistik yazınıyla ilgili en çok yüksek lisans tezi İstanbul Teknik Üniversitesinde, en çok 
doktora tezi ise Dokuz Eylül Üniversitesinde yapılmıştır. İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği bölümünün lojistik ve tedarik zinciri konularına 
olan yakınlığı ve mesleki kariyer anlamında hedef sektör olması, ayrıca Dokuz Eylül 
Üniversitesinde Denizcilik Fakültesi ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinin olması bu 
sıralamada ilk sıralarda yer almalarının önemli sebeplerindendir. 

Yayınlanmış tezlerin enstitü bazlı incelemesine baktığımızda Fen Bilimleri 
Enstütüsü birinci gelmekte, bunu Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mühendislik ve Fen 
Bilimleri Enstitüsü takip etmektedir. Bu da ülkemizde lojistik bilimine sayısal ağırlıklı 
bir araştırma eğilimi olduğunu göstermektedir. Ayrıca YÖK elektronik veri tabanındaki 
konu başlıklarına göre sıralama yapıldığında sayısal eğilimin bir sonucu olarak en fazla 
“Endüstri ve Endüstri Mühendisliği” konu başlığında tezlerin sınıflandırıldığı 
gözlemlenmiştir. “Endüstri ve Endüstri Mühendisliği” konu başlığının ardından 
“İşletme” gelmektedir. Bu bulgu yayınların çıkış noktası olan üniversiteler ile ilgili 
bulguyu destekler niteliktedir. 

Belirlenen bu konuların kesintisiz incelenme sürecine bakıldığında araştırma 
alanları olarak,  1987-2011 aralığıyla envanter yönetiminin en uzun süre incelenen konu 
olduğunu ortaya çıkmaktadır.  Bu ana başlığı 2000-2011 aralığıyla tedarik zinciri 
yönetimi takip etmektedir. Ayrıca globalleşme ile tedarik zinciri yönetiminin öneminin 
artması, gerek sektörel ihtiyaçlar, gerekse akademisyenlerin yabancı yayınlardaki 
akademik trendleri takip etmek kaygılarının bir sonucu olarak çalışılan akademik yayın 
adedi baz alındığında tedarik zinciri yönetimi birinci sırada yer almaktadır. İlk 
dönemlerde firmalar kendi iç yapılarında iyileştirmeye gitmek için envanter yönetimini 
ön plana çıkarırken, global çağda ağlar arası zincirde fark yaratabilmek için tedarik 
zincirine ağırlık verilmiştir.  

Pareto analizine göre başlıklar incelendiğinde ise başlık dağılımlarının %20’sinin, 
lojistik yazınının %80’nini karşılamadığı gözlemlenmiştir. Şöyle ki,  “Türkiye’de 
Lojistik” başlığında akademik çalışmaların %80’ine ulaşmak gerekiyordu, fakat ancak 
başlıkların %46’sına gelince (12. Başlıkta)  %80 değerine ulaşılmaktadır. Bu bağlamda 
Türkiye’de lojistik bilimine ilişkin araştırmaların daha gelişme evresinde olduğu 
anlaşılmaktadır.  

Ülkemizde lojistik bilimi sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmektedir. Hatta 
özel sektör kurduğu derneklerle işgücü ihtiyacını karşılamak için okullar açmakta, 
eğitimler düzenlemektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak da lojistik bilimi ile ilişkili 
yapılan akademik çalışmalar ülkemizde özel sektörün üzerinde durduğu konuları 
yansıtmaktadır. Bu kapsamda, özel sektör temsilcileri bağlı oldukları şirketlerde lojistik 
faaliyetlerinde fark yaratmak, sektörün nabzını tutmak ve rekabet avantajı sağlamak için 
öncelikli olarak araştırma alanları başlığında yer alan konulardaki faaliyetlerini 
incelemeli, geliştirmeli ve gerekirse değiştirmelidir. 

Ayrıca lojistik disiplininin eğitimini almış öğrencilerin profesyonel iş 
hayatlarında sektörün ihtiyaçlarını destekleyebilecek donanımda yetişmeleri için 
akademisyenler ders içeriklerinde araştırma alanları konu başlıklarının üzerinde 
durmalı, hatta saha örnekleri ile derslerini desteklemelidir. Bununla birlikte, yüksek 
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öğretim seviyesinde eğitimin asıl amacının topluma lojistik bilimi ile ilgili akademik 
bakış açısına sahip, olayları sorgulayıp, değerlendirebilecek ve gerektiğinde çözüme 
kavuşturacak bireyleri kazandırmak olduğu unutulmamalıdır. 
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Ek A: Sektördeki Kurum ve Kuruluşlar (TC Başbakanlık Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı, 2010) 

İSİM KISALTMA TANIM WEB SİTESİ 
Uluslararası 

Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmet 

Üretenleri Derneği 

UTIKAD 

Türkiye’de ve uluslararası alanda kara, 
hava, deniz, demiryolu, kombine 
taşımacılık ile lojistik hizmetleri üreten 350 
şirketin üye olduğu sivil toplum örgütüdür. 

www.utikad.org.tr 

Lojistik Derneği LODER 

Özellikle konferanslar, eğitim ve lojistik 
firmalarını bilgilendirme alanlarında 
faaliyet gösteren ve 2,505 üyesi bulunan 
mesleki bir dernektir. 

www.loder.org.tr 

Türkiye Kargo, 
Kurye ve Lojistik 

İşletmecileri Derneği 
KARİD 

Kargo, Kurye, Dağıtım ve lojistik 
işletmecileri arasında birlik ve uyumu 
sağlamak amaçlı kurulmuş 27 üyesi 
bulunan bir dernektir 

www.karid.org.tr 

Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği UND 

Türkiye kara nakliye sektörünün her türlü 
sorununu ulusal ve uluslararası platformda 
çözmek amacıyla bir araya gelen sektör 
temsilcileri tarafından kurulmuş bir meslek 
örgütüdür ve 940 üyesi vardır. 

www.und.org.tr 

Demiryolu 
Taşımacılığı Derneği DTD 

Demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin 
gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve 
demiryolu taşımacılığının payını 
yükseltmek temel amacıyla kurulmuş bir 
dernektir ve 26 üyeye sahiptir. 

www.dtd.org.tr 

Uluslararası 
Karayolu ile Yük 

Taşımacıları 
ve Acente Sahipleri 

Derneği 

UKAT 

Karayolu yük taşımacıları ile ilgili gümrük 
problemlerinin çözümü, sektördeki yıkıcı 
rekabetin önlenmesi ve sorunların 
çözümündeki zaman kaybını ortadan 
kaldırmak için kurulmuş 2,000 üyeli bir 
dernektir. 

www.ukat.org.tr 

Türkiye Nakliyeciler 
Derneği TND 

Tüm sektör kuruluşlarını bir büyük 
organizasyon içinde bir araya getirerek, 
sektörün ulusal ve uluslararası 
sosyoekonomik açıdan etkin bir güç unsuru 
haline gelmesini sağlamak amacı ile 
kurulmuştur ve 150 üyesi bulunmaktadır. 

www.tnd.org.tr 

Araç Lojistikçileri 
Derneği ARLOD 

Dernek sürücülere güvenli sürüş ve araç 
nakliyesi yükleme ve taşıması konularında 
eğitimler vermektedir. Otomotiv sektörüne 
bitmiş araç lojistiği alanında destek veren 
firmalardan oluşan 22 üyeli bir dernektir. 

www.arlod.org 

Türkiye Liman 
İşletmecileri Derneği TÜRKLİM 

Özel sektör liman ve iskele işletmecilerinin 
sektörel sorunlarına ortak bir platformda 
çözüm aramak ve dayanışmayı 
sağlamak amacı ile kurulmuş 56 üyeli bir 
dernektir. 

www.turklim.org 

 
 
 
 
 



 
 

A. Z. Acar – P. Gürol  5/3 (2013) 289-312 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 306

Ek B: Akademik Çalışmaların Konu Başlıklarına Göre Dağılım 

SIRA ANA BAŞLIK MAKALE TEZ TOPLAM % 

1 Tedarik Zinciri Yönetimi 33 204 237 13,44% 

2 Envanter Yönetimi 20 181 201 11,40% 

3 Ağ Tasarımı ve Dağıtım Yönetimi 16 181 197 11,17% 

4 Ulaştırma Yönetimi 40 127 167 9,47% 

5 Lojistik Yönetimi 11 135 146 8,28% 

6 Türkiye'de Lojistik 17 99 116 6,58% 

7 Performans Yönetimi 13 60 73 4,14% 

8 Uluslararası Lojistik 9 50 59 3,35% 

9 Dış Kaynak Kullanımı 8 50 58 3,29% 

10 Depo Yönetimi 3 53 56 3,18% 

11 Lojistik Bilişim ve İletişim Sistemleri 5 49 54 3,06% 

12 Tersine Lojistik 13 38 51 2,89% 

13 Stratejik Lojistik Planlama 12 33 45 2,55% 

14 Sektörel Uygulamalar 3 41 44 2,50% 

15 Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM) 15 25 40 2,27% 

16 Lojistik Tarihi 11 27 38 2,16% 

17 Elleçleme 1 34 35 1,99% 

18 Lojistik Yatırım Analizi 7 18 25 1,42% 

19 JIT Uygulamaları 4 14 18 1,02% 

20 Bakım Yönetimi 3 15 18 1,02% 

21 Kalite Yönetimi 2 15 17 0,96% 

22 Lojistik Merkezler - Köyler 5 12 17 0,96% 

23 Yalın Lojistik 2 14 16 0,91% 

24 Lojistik Eğitimi 2 13 15 0,85% 

25 Paketleme ve Katma Değerli Hizmetler   11 11 0,62% 

26 İnsani Yardım - Afet Lojistiği 2 7 9 0,51% 
TOPLAM 257 1506 1763 100% 
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Ek C: İlk 5 Üni. Ana Başlıklara Göre Akademik Çalışmaların Dağılımı 

ANA BAŞLIK Dokuz 
Eylül Üni 

İstanbul 
Teknik Üni 

İstanbul 
Üni 

Marmara 
Üni 

Yıldız 
Teknik 

Üni 
TOPLAM % 

Tedarik Zinciri Yönetimi 18 25 11 18 13 85 11,2% 

Envanter Yönetimi 12 13 13 18 6 62 8,2% 

Ağ Tasarımı ve Dağıtım 
Yönetimi 15 17 11 9 10 62 8,2% 

Lojistik Yönetimi 33 13 23 16 6 91 12,0% 

Ulaştırma Yönetimi 9 16 24 19 11 79 10,4% 

Türkiye'de Lojistik 23 9 26 7 2 67 8,8% 

Uluslararası Lojistik 14 9 12 7 3 45 5,9% 

Depo Yönetimi 3 11 3 4 4 25 3,3% 

Performans Yönetimi 6 13  2 7 28 3,7% 

Dış Kaynak Kullanımı 6 6 5 8 4 29 3,8% 

Lojistik Bilişim ve İletişim 
Sistemleri 8 10 1 4 2 25 3,3% 

Tersine Lojistik 1 7 2 2 2 14 1,8% 

Sektörel Uygulamalar 4 8 4 3 4 23 3,0% 

Stratejik Lojistik Planlama 6 4 4 3 3 20 2,6% 

Elleçleme 8 4 7 1 2 22 2,9% 

Lojistik Tarihi 2  3 8 3 16 2,1% 

Lojistik Yatırım Analizi 3 3 5  4 15 2,0% 

Müşteri İlişkileri 
Yönetimi(CRM) 3 2  2 3 10 1,3% 

Bakım Yönetimi 1 1 1   3 0,4% 

Lojistik Eğitimi 4 2 3   9 1,2% 

Yalın Lojistik 1 5   4 10 1,3% 

JIT Uygulamaları 2 1 1 1  5 0,7% 

Kalite Yönetimi  2 1 2  5 0,7% 

Paketleme Ve Katma 
Değerli Hizmetler 3    1 4 0,5% 

Lojistik Merkezler - Köyler  3 1 1  5 0,7% 
İnsani Yardım - Afet 
Lojistiği    1  1 0,1% 

GENEL TOPLAM 185 184 161 136 94 760 100% 

% 24,3% 24,2% 21,2% 17,9% 12,4% 100%  
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Ek D: Enstitü Bazlı Tezlerin İncelemesi 

ENSTİTÜ YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM 

Fen Bilimleri Enstitüsü 723 100 823 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 451 78 529 

Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü 67 8 75 

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü 24 3 27 

Savunma Bilimleri Enstitüsü 9   9 

İşletme Enstitüsü  9   9 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 5 1 6 

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü 4   4 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 2 2 4 

Avrupa Birliği Enstitüsü  3   3 

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 2   2 

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü  2   2 

Enformatik Enstitüsü 2   2 

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü 2   2 

Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü 2   2 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 1   1 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü  1   1 

Deniz Bilimleri Enstitüsü   1 1 

Muhasebe Enstitüsü  1   1 

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 1   1 
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Ek E: Ana Başlıklara Göre Tezler 

ANA BAŞLIK YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM 

Tedarik Zinciri Yönetimi 180 24 204 

Envanter Yönetimi 164 17 181 

Ağ Tasarımı ve Dağıtım Yönetimi 151 30 181 

Lojistik Yönetimi 116 19 135 

Ulaştırma Yönetimi 104 23 127 

Türkiye'de Lojistik 84 15 99 

Performans Yönetimi 50 10 60 

Depo Yönetimi 52 1 53 

Dış Kaynak Kullanımı 44 6 50 

Uluslararası Lojistik 46 4 50 

Lojistik Bilişim ve İletişim Sistemleri 43 6 49 

Sektörel Uygulamalar 38 2 40 

Tersine Lojistik 33 5 38 

Elleçleme 30 4 34 

Stratejik Lojistik Planlama 26 7 33 

Lojistik Tarihi 15 12 27 

Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM) 22 3 25 

Lojistik Yatırım Analizi 17 1 18 

Kalite Yönetimi 15   15 

Bakım Yönetimi 14 1 15 

Yalın Lojistik 12 2 14 

JIT Uygulamaları 14   14 

Lojistik Eğitimi 13   13 

Lojistik Merkezler – Köyler 10 2 12 

Paketleme ve Katma Değerli Hizmetler 11   11 

İnsani Yardım - Afet Lojistiği 7   7 
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Extensive Summary 

Introduction  
According to Logistics Performance Index, Turkey is entered the highest 

valuation range from 3.42 to 5.00 points with 3.51 points in 2012 and ranked 27th. 
According to neighboring countries, Turkey is the only country that capable of this 
highest range. Although Turkey’s convenient location, and one of the top 20 economies 
in the world, why does not Turkey have better range than 27th? This could be related to 
view point of logistics science in our country.  

In this study, we aim to determine our country’s academic perspective of logistics 
science, which has a growing importance, by content analysis method in national 
publication between the years of 1980-2011. According to that purpose, all scientific 
researches that studied in Turkey about “Logistics”, are identified in YÖK Electronic 
Theses archive and local indexes. This obtained data’ s distribution is analyzed 
according to publishing years, universities and institutes,   original languages, and key 
words, and also, research niches, subjects’ trend of change is determined. 

Data and Methodology 
In this study, content analysis technique used for analyzing data.   Çalışmamızda 

içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Academic studies which will be included in our 
study is organized as follows: 

 Academic studies must be indexed in YOK Electronic Theses archive 
and ASOS Index. 
 Academic studies must be addressed in Turkey 
 Academic studies must be in field of logistics 
 Academic studies must be published between the years of 1980-2011 

Firstly, a preliminary study was made in YOK Electronic Theses archive, and 
keywords determined. After that, determined keywords searched in YOK Electronic 
Theses archive and ASOS, and finding studies coded in main topics.  
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Results 
When we analyze the published academic studies between the terms of 1980-

2011, there are 257 articles in ASOS, and 1506 thesis in YOK Electronic Theses 
archive. 

 

Figure 1: Academic Studies Distribution by Year 

Conclusion 
In our country, while the factors are existing that are necessary for the accepting 

logistics as a discipline (like educational institutions, professional associations, 
conferences, academic studies), the absence of an academic logistics journal is an 
important missing. 

Logistics does not exist in associate professorship examination field in Turkey, for 
this reason, academics that want a career in logistics science, have to take the 
examination in different disciplines.  

In some studies, logistics is seen as a sub-branch of marketing, rather than as a 
discipline. This is not an acceptable approach. 

When we analyze the published academic studies, there is 257 article in ASOS, 
and 1506 thesis in YOK Electronic Theses archive, and there is an increasing 
momentum of academic studies distribution of years.  

In academic studies, Dokuz Eylül University, which is the first university that 
offered a program that related to logistics in 1988, is in the first ranks. 

When we analyze the published theses institutes, Institute of Science is first, 
Institute of Social Science is second, and Institute of Engineering and Sciences is third, 
and this is show us that in our country, there is a quantitative study tendency in logistics 
science, and as a result of quantitative trend, “Industrial and Industrial Engineering” is 
the most classified subject heading in YOK Electronic Theses archive. 
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In analyzing of the continuous process of logistics study areas, “inventory 
management” is the longest studied subject between the terms of 1987-2011, and after 
that area, “supply chain management” is coming between the terms of 2000-2011. 
 Also, on the basis of the number of academic studies “supply chain 
management” is the first, because of increasing importance of supply chain management 
with globalization, sectoral needs, and foreign trends in academic studies. Companies, 
emphasis on inventory management for improving their internal structures in first terms, 
but in global time, companies focus on supply chain management to make a difference 
between the supply chain networks. 

According to Pareto analyze, we see that, the distribution of the study areas of 
20% is not meet the 80% of the academic studies. This shows that, studies about 
logistics discipline in Turkey, is in stage of development. 
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Özet 
Bu araştırmada stratejik yönetim kapsamında etik davranışı belirleyen sosyal 

davranış kurallarının insan kaynakları yönetimi uygulamalarına etkisi incelenmiş ve 
insan kaynakları yönetiminin idari karar ve eylemlerinde sosyal davranış faktörünün ne 
ölçüde belirleyici olduğu araştırılmıştır. Sonuçta insan kaynakları yöneticilerinin sosyal 
davranış yönünden gelişmiş çalışanlara yaklaşımının pozitif olduğu görülmüştür. Bu 
olumlu bakış açısın nedeniyle bu tür çalışanların işe alınma sürecinden başlayarak, 
birçok örgütsel uygulamada emsallerine göre daha avantajlı konuma geldiği tespit 
edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, etik davranış, sosyal 
davranış. 

Abstract 
This study analyzes the social code of conduct as a determinant of ethical conduct 

on human resources practices in terms of strategic management and investigates how 
effective the factor of social conduct is in the human resources managers’ decisions and 
actions.  As a result, it has been seen that human resources managers have a positive 
attitude towards the employees having advanced social conduct and confirmed that the 
employees having advanced social conduct have an advantage over their peers in many 
organizational practices beginning from the recruitment process.   

Keywords: strategic management, human resource management, ethical conduct, social 
behavior. 
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1. Giriş  

Sosyal hayatı, çalışma hayatını, organizasyonları ve bütünüyle toplumu bir arada 
tutan, anlamlı ve değerli kılan unsur, insan ilişkileridir. İnsan ilişkilerinde başarılı olmak 
bir arada yaşamanın ve birlikte iş başarmanın temel koşuludur. Bu koşulun etkin bir 
şekilde yerine getirilmesi, insanı değiştiren ve geliştiren, kendisine ve başkasına 
saygısını arttıran sosyal davranış (görgü-protokol) kurallarının bilinmesine ve titizlikle 
uygulanmasına bağlıdır.  

İnsanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren hayatının sonuna kadar sürekli dış 
dünya ile iletişim içindedir. Hatta ölüm nedeniyle ebediyete intikalinden sonra bile 
kalıcı olmak, isim bırakmak, iyi duygularla hatırlanmak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu 
amaçla ismini taşıyan eserler, hayır kurumları bırakarak veya görkemli mezarlar inşa 
ettirerek yaşayanlara mesaj vermekte, olumlu imaj yaratmaya çalışmaktadır. 

Bu imajın oluşturulmasında toplumun ve diğer insanların zorlaması, isteği ve 
beklentisi söz konusu değildir. Fakat kişi böyle davranırsa doğru algılanacağını 
düşünür. Bu tutuma yol açan sosyal davranış, insan ilişkilerinde uyulması beklenen 
saygı ve nezaket kuralları olarak, insan ilişkilerinin yazılı olmayan yasaları gibidir.  

İnsanlar özel hayatlarında ve iş hayatlarında davranışlarını, konuşmalarını, tavır 
ve hareketlerini bu yazılı olmayan yasal sınırlara uydurmaya çalışırlar. Bu sınırlara 
uyulmamasının, az veya çok toplumsal tepkiye maruz kalmak dışında, biçimsel bir 
cezası yoktur. Uyulması halinde kişi hem özel hayatında hem de iş hayatında fark 
yaratır. Sevilen, sayılan, dostluğu aranılan ve önemsenen (Jandt, 2002, s.102) bir insan 
haline gelir.  

Sosyal davranış kuralları, stratejik yönetim açısından iş etiği ve davranış etiği 
boyutu ile insan kaynakları yönetimi uygulamalarını önemli ölçüde ilgilendirmektedir. 
İnsan kaynakları yönetiminin hedef kitlesi çalışanların tamamıdır. Çalışanların işe 
alınmasından oryantasyon sürecine, eğitim geliştirme ve kariyer yönetiminden ücret ve 
terfilere, performans yönetiminden disiplin uygulamalarına ve ayırmaya ilişkin bir dizi 
insan kaynakları uygulamaları, sosyal davranış boyutları da içermektedir. Bu nedenle bu 
çalışmada öncelikle yönetim, stratejik yönetim ve insan kaynakları, iş etiği ve insan 
kaynakları uygulamaları, insan kaynakları yönetimi ve sosyal davranış ilişkisi teorik 
boyutlarıyla ortaya konulmaktadır. Çalışmanın uygulama bölümünde insan kaynakları 
yöneticilerinin karar ve eylemlerinde sosyal davranışın etkisi analiz edilecektir. 

2. Kuramsal Çerçeve 
2.1. Yönetim 
İki veya daha fazla kişinin birlikte iş yaptığı her olayda bir yönetim olgusundan 

söz edilebilir. Bazı teorisyenler yönetimi diğerleriyle birlikte iş yapma yeteneği olarak 
görmektedir (Bovee vd.,1993, s.5) Genel olarak yönetim, tahsis edilmiş kaynakları 
kullanarak belirli hedeflere ulaşma sürecidir. Yönetim, çoğu zaman mal ve hizmet 
üretmek olan amaca ulaşmak için, insan kaynakları başta olmak üzere, doğal kaynaklar, 
sermaye, hammadde, makine, enerji ve zaman gibi kaynakların etkili ve verimli 
kullanılmasını kapsar.  

Yönetimin süreç, bilim, sanat ve meslek özelliğinden söz edilebilir. Bir süreç 
olarak yönetim, örgütün elindeki kaynakları planlayarak, organize ederek, yürüterek, 
kontrol ederek, diğer insanlar aracılığı ile etkili ve verimli bir şekilde kullanarak, 
amaçların gerçekleştirilmesini ifade eder (Ülgen ve Mirze, 2010, s.24). Bu süreçte, 
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esasen üretimin en önemli kaynağı olan insan, yürütme aracı olarak da ön plana 
çıkmaktadır. Bir başka ifadeyle, iş yapma bilimi ve sanatı olarak da algılanan yönetim, 
başkaları aracılığı ile başkaları ile veya başkaları sayesinde sonuçlara ulaşmayı olanaklı 
kılmaktadır. Sonuç itibariyle insan, yönetim olgusunun olmazsa olmazını 
oluşturmaktadır.  

Yönetim bir süreç olmanın yanında, kendine özgü kavramları, yöntemleri, ilkeleri 
ve teorileri olan bir bilimdir. Bu boyutuyla aynı zamanda psikoloji, sosyoloji, sosyal 
psikoloji, davranış bilimleri gibi bilim dallarıyla ilişkilidir.  

Yönetim yönetsel bilgiyi sezgi, muhakeme, tecrübe ile kullanarak, insanlar 
aracılığı ile amaçlara ulaşma sanatıdır. Yönetim konusunda aynı bilgi birikimine sahip 
iki yöneticinin aynı düzeyde yönetim becerisine sahip olmaması, onun sanatsal yanını 
gösterir.  

Herhangi bir disiplinin bilgi ve bulgularının profesyonelce uygulanan bir meslek 
haline gelebilmesinin birinci şartı, o alanda “öğretilebilir bilgi birikimi” olmasıdır. 
Yönetim alanında bilimsel araştırmalar ve uygulamalar sonucu genel kabul gören teori 
ve bilgi haline gelen kavram, metot, sistem, teknik ve yaklaşımlar, yönetimin 
öğretilebilir yönünü oluşturmaktadır (Koçel, 2011, s.5). Bu nedenle yönetim aynı 
zamanda profesyonel bir uğraşı, uygulayıcılarına gelir ve saygınlık kazandıran önemli 
bir meslektir. Üstelik modern toplumlarda hızla gelişen bir meslektir (Genç, 2007, s.23).      

Bu mesleğin uygulayıcıları olan yöneticiler, yönetim alanında birikmiş bilgi 
birikimini kullanarak, başkaları ile çalışarak ve bunlar aracılığı ile iş görerek, örgütleri 
amaçlara ulaştıran kişiler olarak (Koçel, 2007, s.63)  bazı temel görevleri yerine 
getirirler. Bu anlamda bilginin kontrolü, dağıtımı ve sözcülük görevi; karar verme 
kapsamında girişimci, rahatsızlıkları giderici, kaynakları paylaştırıcı ve müzakerecilik 
görevi; kişilerarası görevler kapsamında örgütü temsil etme,  liderlik yapma  ve örgüt 
dışı ilişkileri geliştirme gibi görevleri yerine getirirler. Özellikle örgüt elemanlarının işe 
alımı, eğitim ve geliştirilmesi, motivasyonu konusunda yöneticinin önemli görev ve 
sorumlulukları vardır (Bovee, vd., 1993, s.14). Örgütlerin sürekliliğinde etkin olan bu 
görevlerin yerine getirilmesi için yöneticinin en başta bilgi birikimi, etkin kişilik 
özellikleri ve en önemlisi bazı sosyal özelliklere sahip olması gerekir.  

Örgütün büyüklüğüne karmaşıklığına bakılmaksızın bütün yöneticiler kaçınılmaz 
bir şekilde etik sorunlarla baş etmek zorunda kalırlar (Goodpaster, 1984, s.3). Bu 
sorunların çözümünde sosyal ve davranışsal özellikler yöneticinin etkinliğine önemli 
ölçüde katkıda bulunur.  Özellikle yöneticinin ilişki başlatma ve sürdürme, dinleme, 
iltifat etme, yardım isteme, konuşmayı sürdürme, gruba katılma, soru sorma, yönerge 
verme, teşekkür etme, özür dileme, ikna etme, sosyal davranış ve protokol kurallarına 
uyma (Genç, 2007, s.31), empati yapma, başkalarını anlama, genel kabule uygun 
giyinme, etkili konuşma, beden dilini uygun kullanma gibi yetenekler, yönetsel 
etkinliğini ve saygınlığını arttırır. Bu nedenle Genç (2007, s.33)’e göre bir yöneticinin 
en önemli becerisi sosyal becerilerdir. Bu nedenle yöneticinin etkinliğinde sosyal 
davranış konularındaki yetkinliği de önemli bir rol oynar diyebiliriz. 

2.2. Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları 

Dünya sürekli değişiyor. Bu geçmişte böyleydi, gelecekte de böyle olacak. 
Değişime uyum sağlayabilmek için öncelikle değişimi öngörmek, beklemek ve hazır 
olmak gerekir. Hazır olmak geleceğe yönelik uzun dönemli öngörülerde bulunmakla 
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olanaklıdır. Bu anlamda yöneticilerin en önemli aracı uzun vadeli ve stratejik düşünmek 
ve bu amaçla uzun dönemli planlar yapmaktır.  

Uzun dönemli ya da stratejik planların amacı, kuruluşların gelecekteki 
doğrultusuna yöne verecek kararları şimdiden almaktır. Her kuruluşun (aslında her 
canlının) temel problemi yaşamını sürdürmektir. Yaşamın sürdürülmesi iki temel 
yeteneğe bağlıdır: büyüme yeteneği ve değişme yeteneği (Betz, 2010, s.2). Bu anlamda 
strateji kuruluşların bu iki yeteneğini muhafaza ederek, amaçlara ulaşmasının araçlarıdır 
(Barutçugil, 2013, s.17). 

Strateji uzun dönemli değişime yönelik perspektiftir. Etkin bir strateji ileriye 
bakmayı, değişim gereksinimini önceden görerek, ona hazırlanmayı gerektirir (Betz, 
2010, s.10). Strateji oluşturma, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin tamamını 
kapsayan Stratejik yönetim ise, yönetim için söylenebilecek bütün hususları kapsar. 
İlave olarak stratejik yönetim olgusu uzun dönemde hayatta kalmayı, karlılığı ve rekabet 
üstünlüğünü sürdürmeyi hedefler. Esasen modernist görüş, stratejik yönetimin 
amaçlarını uzun dönemli nihai sonuç, uzun dönemde yaşamını devam ettirilmesi, 
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve ortalamanın üzerinde getiri (Ülgen ve Mirze, 2010, 
s. 28) şeklinde özetlemektedir.  

Bu koşulların sağlanabilmesi için etkili ve verimli olmak hem araçsal hem de 
amaçsal özellikler taşıdığı için son derece önemlidir. Ancak etkili ve verimli olmanın 
koşulu da değer yaratan stratejilerin hayata geçirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle 
kalıcı olmak adına değer yaratmak son derece stratejik bir önem taşımaktadır. Değer 
yaratmanın odaklandığı nokta ise insan kaynaklarıdır. Zira günümüzde değer yaratanlar 
ancak bilgi ve bilgiye sahip çalışanlardır. Bu nedenle işletmelerin uzun dönemli 
başarılarında insan kaynaklarının yetkinliğinin ve yaratıcılığının etkisinin büyük önemi 
vardır (Barutçugil, 2004, s. 29).  

Bu büyük önemi nedeniyle “insan kaynakları stratejik yönetimin kilit unsurudur” 
denilebilir. Her ne kadar çok yüksek düzeyde bir stratejik bilinçle hareket eden işletme 
yönetimi veya seçilen stratejistler, çok detaylı iç ve dış çevre analizleri ile işletmeye 
uygun stratejiler belirleyerek, uygulanması amaçlı işletme yapıları ve sistemleri 
oluştursalar da, bunca çaba insan unsuru işin içine girmeden sonuç üretememektedir. 
Zira stratejik yönetim uygulamaları ancak uygun yapı ve sistemlerin oluşturulması, 
uygun liderlik, uygun kurum kültürü ve paylaşılan değerler, ve nihayet yetenekli, 
yaratıcı, değer yaratan, bilgiye odaklı insan kaynağı ya da çalışanlar var olduğu sürece 
arzulanan sonuçlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle işletmeler, stratejik yönetim sürecini 
insan kaynaklarıyla birlikte değerlendirmelidir.  

2.3. İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 

Stratejik yönetimin amaç ve hedefleriyle bireysel amaçlarını birleştirmiş, 
yetenekli ve yaratıcı insan kaynaklarını, yönetim süreçleri içinde etkileyen hususların 
başında etik kavramı gelmektedir. Etik Yunanca “ethos” kavramından üretilmiş olup, 
geniş anlamda ahlaki davranışın niyet, eylem ve sonuçlarıyla ilgilidir. Etik kişinin 
hayata ve içsel yaşama temel yönelimini ifade eder. Etik ve ahlak teoride yakın 
kavramlardır. Etik davranış, alışkanlıklar ve geleneklerden hareketle,  neyin doğru ve 
yanlış, neyin iyi ve neyin kötü olduğunu açıklar (Gilley, vd., 2009, s.401) Bu anlamda 
etik, insanların davranışlarını iyi veya kötü; doğru veya yanlış değerleme ölçütü olarak 
kişileri yönlendiren değerler, kavramlar, yargılar bütünüdür.  
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Temelini din, kültür, çevre ve geleneklerin oluşturduğu ahlak olarak 
adlandırdığımız davranış kurallarına herkesin uyması beklenmektedir. Bireylerin ahlaki 
değerler ve toplumsal sorumluluklar çerçevesinde ve doğru-yanlış ilkeleri ışığında nasıl 
davranması gerektiğini gösteren kurallar manzumesi yani etik, insan eylemlerine 
yönelik olup, bireysel davranışların ahlakiliğini sorgulamaktadır (Saruhan ve Yıldız, 
2009, s.105). Bireysel davranışın ahlakiliği boyutu hem yöneten hem de yönetilen 
olarak insan kaynağını hem ilgilendirmekte hem de etkilemektedir.  

İşletmede ya da organizasyonda iş etiği, ahlaki konuları incelemek, etikle ilgili 
prensipler ve standartları geliştirmek üzere, kurumdaki uygulamalara odaklanır. İş etiği 
yönetsel anlamda belirli kurallar veya ahlaki standartlar çerçevesinde belirli kararları 
açıklar. İş etiği ortak kültürel değerlere odaklanır (Dowling,1990, s.163). Etik 
kapsamındaki bir eylemin etik veya etik olmayan (doğru veya yanlış) yargısı genellikle 
yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, çıkar grupları, yasalar ve toplum tarafından 
belirlenir. Bu grupların yargısı doğru olmasa da toplumun faaliyetlerini, yönetimin 
kabul etme veya reddetme kararlarını etkiler (Gilley, vd., 2009, s.401). 

Ahlaki yönetim anlamında etik, doğru veya iyi kabul edilen bireysel davranış 
anlamına gelir (Bovee, vd., s.118). Bireysel davranışlar daima bir mihenk taşı ile 
sınanır. Bu mihenk taşı ahlak kurallarıdır. Yönetimin her eyleminin bir etik davranış 
boyutu vardır ve bu çoğunlukla yönetime sorun olarak döner. Çalışma hayatında 
yönetimlerin yüzleşmek zorunda kaldığı etik davranış  sorunlarının başında dürüst ve 
hakça davranış, adalet (Morley, 2004, s.357), insan haklarına uyumlu ve saygılı 
davranış (Crush, 2007, s.29), psikolojik taciz ve her türlü ayırımcılıktan (Harrington, 
2007, s.4) kaçınma, emeğe saygı gösterme, insana değer verme, olumlu insan ilişkileri, 
yasadışı istem ve uygulamalara karşı çıkabilme, rüşvet, yolsuzluk, zimmete para 
geçirme, adam kayırma gibi hususlar gelmektedir.  

Bu anlamda yukarıda sayılan ve yönetsel etik ile ilişkilendirilen sorunların tamamı 
insana ilişkindir ve insan kaynakları yönetimini de ilgilendirmektedir. Zira insan 
kaynakları faaliyetlerinin çoğu seçim ve karar süreçlerini gerektirmektedir. Bu 
seçimlerin hangi adil prosedürlere göre yapılacağı, kararların nasıl verileceği (Woods, 
1997, s.402) ve uygulamanın nasıl yapılacağı, etik dışı işlem ve uygulamaların önüne 
nasıl geçileceği (Demirkaya ve Özcüre, 2008, s.606) gibi hususlar insan kaynakları 
birimlerinin yüzleşmek zorunda kaldığı önemli problemlerden bazılarıdır. 

Demirkaya ve Özcüre (2008) tarafından, uygulama alanı olan Türkiye’de İnsan 
Kaynakları Yöneticileri Derneği üyeleri ile yapılan bir çalışma, insan kaynakları 
yöneticilerinin etik konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını ve yasa ve etik dışı 
teklifleri reddetmekten çekinmediklerini ortaya koymaktadır. Çalışmaya katılan insan 
kaynakları uzmanları ücretleme ve kariyer yönetiminde etik dışı bir yönlendirme 
olmadığını ve performans değerlemenin hakça yapıldığını, işten çıkarmada yazılı 
kurallar ve belirlenmiş önceliklerinin olduğunu belirtmişlerdir. 

Bazı araştırmalar (Gilley et al, 2009, s. 401), müşteriler ve halk arasında etik bir 
itibarın oluşturulması, gelişmiş müşteri memnuniyeti ve daha fazla performans ve daha 
fazla gelir olarak işletmeye dönmektedir. Ayrıca etik davranış, operasyonel verimlilikte 
ve çalışan bağlılığında artışa da yol açmaktadır. 
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2.4. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sosyal Davranış İlişkisi 

İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarında sosyal davranışa ilişkin hususlar 
özellikle iş görüşmelerinde ve işe yerleştirme ve örgütsel sosyalizasyon sürecinde ortaya 
çıkmakta ayrıca bütün insan kaynakları yönetimi uygulamalarını da ilgilendirmektedir. 
Bu anlamda kariyer geliştirme, performans yönetimi, ücret yönetimi, örgüt kültürü, 
örgüt iklimi, disiplin uygulamaları, iş ortamı kılık-kıyafet uygulamaları, ayırma ve 
ayırma görüşmesi, idari işlere ilişkin olarak kurumsal etkinlikler, törenler ve protokol 
uygulamaları yoğun sosyal davranış süreçlerini içermektedir. 

Sosyal davranış kuralları tutumlar, değerler, duygular, merak, öğrenme, 
kıskançlık, duygusal zeka (Asna, 2006, s.48), konuşma sanatı (Gürzap, 2007, s.37) ve 
hitabet, inandırıcılık, dinleme (Adair, 2006, s.81), beden dili kullanımı, imaj gibi 
boyutlarıyla bireyin etkinliğini belirlemektedir. Öte yandan günlük çalışma yaşamı 
içinde selamlaşma, tanışma, tanıştırılma, randevular, sözünde durma, karşı cinsle 
ilişkiler, hediyeleşme, davetler, yemek ve masa kuralları, ziyaretler, karşılama, 
uğurlama, törenler, giyim ve donatılar, ast-üst ilişkileri ve protokol uygulamaları 
(Demirkaya, 2013) gibi, çalışma hayatında herkesi ilgilendiren boyutlarıyla dikkate 
alındığında hem çalışanların, hem çalıştıranların, hem de organizasyonun imajını 
(Sampson, 1995, s.12) ve etkinliğini olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir. İmaj ve 
etkinliğin müşteriler üzerinde, dolayısıyla sürdürülebilir rekabet üstünlüğü, uzun 
dönemde yaşamını devam ettirebilmek ve ortalamanın üzerinde getiri elde etmek 
hedefleri üzerinde belirleyiciliği bilinmektedir.  

Bütün bu nedenlerle etik davranışı etkileyen hususlar kapsamda özellikle sosyal 
davranış (görgü) kuralları (Ülgen ve Mirze, 2010, s.484) yönetsel etik boyutu ile ve 
stratejik yönetimle ilişkisi nedeniyle çalışmamızın odak noktasını oluşturmaktadır. 
Çalışmada sosyal davranış kurallarının insan kaynakları uygulamalarına etkisi analiz 
edilmekte, bu amaçla özellikle insan kaynakları yöneticilerinin önemli yönetsel 
kararlarında sosyal davranış uygulamalarından nasıl etkilendiği analiz edilmektedir.  

3.  Metodoloji 
Çalışmanın amacı, etik davranışı belirleyen sosyal davranış kurallarının insan 

kaynakları yönetimine etkisini analiz emektir. Bu anlamda insan kaynakları 
yöneticilerinin çalışanlara yönelik karar ve uygulamalarında bireyin sosyal davranışının 
ne ölçüde belirleyici olduğunu ortaya koymaktır.  

Araştırmanın modelinde aşağıdaki hipotezler kurulmuş ve test edilecektir. 
H1: Sosyal davranış açısından gelişkin adaylara mülakatta yüksek puan verilir. 

H2: Sosyal davranış açısından gelişkin adaylara diğer şartlar eşit olmasa bile işe almada 
öncelik verilir. 

H3: Sosyal davranış açısından gelişkin adayların örgütsel sosyalizasyonda başarılı 
olacağı düşünülür. 

H4: Sosyal davranış açısından gelişkin personelin eğitim ihtiyacı olmayacağı düşünülür. 
H5: Sosyal davranış açısından gelişkin personele eğitime katılma önceliği verilir. 

H6: Sosyal davranış açısından gelişkin personele performans değerlemede emsallerinden 
yüksek puan verilir. 
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H7: Sosyal davranış açısından gelişkin personele ödüllendirmede öncelik verilir. 

H8: Sosyal davranış açısından gelişkin personele aynı performansı gösterenlere göre 
yüksek zam önerilir. 

H9: Sosyal davranış açısından gelişkin personele emsallerine göre terfide öncelik 
sağlanır. 

H10: Sosyal davranış açısından gelişkin personeli elde tutmak için her türlü özendirme 
aracı kullanılır. 

Araştırmanı evreni Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) işletmeleri ile sınırlı 
olup rassal olarak seçilen toplam 53 insan kaynakları yöneticisi pozisyonundaki 
uygulamacının yanıtı incelemeye alınmıştır. 

Oldukça sade bir ölçek geliştirilerek, uygulamacılara 5’li Likert ölçeğine göre 
yanıtlanacak, somut sorular yöneltilmiştir. Elde edilen veriler yanıt veren kişilerin 
oranları (yüzdeleri) şeklinde ifade edilmiştir.  

Sorulara verilen yanıtların oranları tablolar halinde belirlenmiş ve önemli görülen 
hipotezler yönünden katılanlarla - katılmayanların oranları arasında anlamlılık testleri 
uygulanmıştır. Anlamlılık testlerinde “oranlararası farklılık testi” kullanılmış ve  

                             

formülünden yararlanılmıştır. Anlamlılık testlerinde önem düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. 
Z<2.0 ve P>0.05 olması ise, iki grup arasında önemli fark bulunmadığını ifade 
etmektedir. Z>2.0 ve P<0.05 olması iki grup arasında anlamlı fark bulunduğunu 
belirtmektedir. 

          4.  Araştırmanın Bulguları 
Anket sorularına verilen her yanıt için aşağıdaki tablolar şeklinde düzenlenmiştir.  

Tablo-1: Görgülü, terbiyeli, iyi görünümlü, pozitif enerji veren (sosyal davranış 
açısından gelişkin) adaylara mülakatta yüksek puan veririm ifadesinin dağılımı 

Görgülü, terbiyeli, iyi görünümlü, pozitif enerji 
veren (sosyal davranış açısından gelişkin) 
adaylara mülakatta yüksek puan veririm 

Frekans % 

Kesinlikle katılmam 1 1.9 
Katılmam 3 5.7 
Kararsızım 5 9.4 
Katılırım 30 56.6 
Kesinlikle katılırım 14 26.4 
TOPLAM 53 100.0 

Yukardaki tablodan da anlaşılacağı üzere anket sorularını yanıtlayanların % 83 
gibi büyük bir çoğunluğu sosyal davranış açısından gelişkin adaylara mülakatta yüksek 
puan verdiğini ifade etmiştir. Buna karşın % 7.6 katılmamış, % 9.4’ü de kararsız 
kalmıştır. Oranlar arası farklılık testine göre (Z>2.0; P>0.05) olarak elde edilmiş Tablo 
1 deki soruya katılanlarla katılmayanlar arasında önemli fark görülmemiştir.  
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Tablo-2:  Sosyal davranış açısından gelişkin adaylara diğer şartları eşit olmasa bile 
işe almada öncelik veririm ifadesinin dağılımı 

Sosyal davranış açısından gelişkin adaylara diğer 
şartları eşit olmasa bile işe almada öncelik veririm 

Frekans % 

Kesinlikle katılmam 2 3.8 
Katılmam 8 15.1 
Kararsızım 16 30.2 
Katılırım 23 43.4 
Kesinlikle katılırım 4 7.5 
TOPLAM 53 100.0 

Ankete katılanların % 50.9’u sosyal davranış açısından gelişkin adaylara diğer 
şartlar eşit olmasa bile işe almada öncelik verdiğini belirtmiştir. Buna karşın % 18.9’u 
buna katılmazken, % 30.2’si kararsızlık bildirmiştir.  Oranlar arası farklılık testine göre 
Tablo 2 deki soruya katılanlarla katılmayanlar arasında önemli fark görülmemiştir. 
(Z>2.0; P>0.05).  

Tablo-3:  Sosyal davranış açısından gelişkin adayların örgütsel sosyalizasyon 
sürecinde başaralı olacağını düşünürüm ifadesinin dağılımı. 

Sosyal davranış açısından gelişkin adayların 
örgütsel sosyalizasyon sürecinde başaralı 
olacağını düşünürüm 

Frekans % 

Kesinlikle katılmam 2 3.8 
Katılmam 3 5.7 
Kararsızım 12 22.6 
Katılırım 31 58.5 
Kesinlikle katılırım 5 9.4 
TOPLAM 53 100.0 

Ankete yanıt veren insan kaynakları yöneticilerinin % 67.9’u sosyal davranış 
açısından gelişkin adayların örgütsel sosyalizasyon sürecinde başarılı olacağını 
düşündüğünü ifade etmiştir. Buna karşın % 9.5’i olumsuz yanıt vermiş, % 22.6’sı da 
kararsızlık ifade etmiştir. Oranlar arası farklılık testine göre Tablo 3 deki soruya 
katılanlarla katılmayanlar arasında önemli fark görülmemiştir. (Z>2.0; P>0.05).  
Tablo-4: Sosyal davranış açısından gelişkin adayların eğitim ihtiyacı olmayacağını 

düşünürüm ifadesinin dağılımı 
Sosyal davranış açısından gelişkin adayların 
eğitim ihtiyacı olmayacağını düşünürüm 

Frekans % 

Kesinlikle katılmam 8 15.1 
Katılmam 24 45.2 
Kararsızım 11 20.7 
Katılırım 10 19.0 
Kesinlikle katılırım - - 
TOPLAM 53 100.0 

Soruyu yanıtlayan katılımcıların ancak % 19’u olumlu yanıt vererek, soruya 
katılmışlardır. Buna karşın % 60.3’ü sosyal davranış açısından gelişkin adayların eğitim 
ihtiyacı olmayacağı görüşünün aksine görüş belirtmişlerdir. % 20.7’si ise kararsız 
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olduğun bildirmiştir. Oranlar arası farklılık testine göre Tablo 4 deki soruya katılanlarla 
katılmayanlar arasında önemli fark görülmemiştir. (Z>2.0; P>0.05).  

Tablo-5: Sosyal davranış açısından gelişkin çalışanların kariyer gelişimi için 
eğitimlere katılmasına öncelik veririm ifadesinin dağılımı 

Sosyal davranış açısından gelişkin çalışanların 
kariyer gelişimi için eğitimlere katılmasına 
öncelik veririm 

Frekans % 

Kesinlikle katılmam 1 1.9 
Katılmam 5 9.4 
Kararsızım 9 17.0 
Katılırım 30 56.6 
Kesinlikle katılırım 8 15.1 
TOPLAM 53 100.0 

Katılımcıların % 71.7 gibi büyük bir çoğunluğu sosyal davranış açısından gelişkin 
adayların kariyer gelişimi için eğitimlere katılmasına öncelik verdiğini, dolayısıyla 
kariyer planlarını desteklediklerini ifade etmişlerdir. Desteklemeyenler % 11.3, 
kararsızlar ise % 17 oranında kalmıştır. Oranlar arası farklılık testine göre Tablo 5 deki 
soruya katılanlarla katılmayanlar arasında önemli fark görülmüştür. (Z<2.0; P<0.05).  
Tablo-6:  Sosyal davranış açısından gelişkin çalışanlara performans değerlemede 

emsallerine göre yüksek puan veririm ifadesinin dağılımı 
Sosyal davranış açısından gelişkin çalışanlara 
performans değerlemede emsallerine göre yüksek 
puan veririm 

Frekans % 

Kesinlikle katılmam 4 7.5 
Katılmam 9 17.0 
Kararsızım 15 28.3 
Katılırım 23 43.4 
Kesinlikle katılırım 2 3.8 
TOPLAM 53 100.0 

İnsan kaynakları yöneticilerinin çoğunluğu sosyal davranış açısından gelişkin 
çalışanlara performans değerlemede yüksek puan verdiklerini ifade etmiştir. Ancak bu 
soruya katılmayan % 24.5 ve kararsız kalan % 28.3 oranında yanıt veren oluşu dikkate 
değer bulunmuştur. Yöneticilerin % 47.2’si soruya katıldıklarını belirtmişlerdir. Oranlar 
arası farklılık testine göre soruya katılanlarla katılmayanların oranı arasında önemli fark 
bulunduğu dikkat çekmiştir. (Z>2.0; P<0.05).  

Tablo-7: Sosyal davranış açısından gelişkin adaylara ödüllendirmede öncelik 
veririm ifadesinin dağılımı 

Sosyal davranış açısından gelişkin adaylara 
ödüllendirmede öncelik veririm 

Frekans % 

Kesinlikle katılmam 2 3.8 
Katılmam 17 32.0 
Kararsızım 12 22.6 
Katılırım 19 35.9 
Kesinlikle katılırım 3 5.7 
TOPLAM 53 100.0 
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Ödüllendirme önceliğine ilişkin değerlendirmede de yakın sonuçlar ortaya 
çıkmıştır. Katılımcıların % 35.8’i ödüllendirmede öncelik vermezken, % 41.6 sının 
ödüllendirmede öncelik verdiği, % 22.6 insan kaynakları yöneticisinin de bu soruya 
kararsız kaldığı anlaşılmıştır. Oranlar arası farklılık testine göre iki grup arasında önemli 
fark bulunmamıştır. (Z<2.0; P>0.05).  

Tablo-8:  Sosyal davranış açısından gelişkin adaylara aynı performansı gösteren 
emsallerine göre yüksek zam oranı öneririm ifadesinin dağılımı 

Sosyal davranış açısından gelişkin adaylara aynı 
performansı gösteren emsallerine göre yüksek zam 
oranı öneririm 

Frekans % 

Kesinlikle katılmam 4 7.5 
Katılmam 14 26.4 
Kararsızım 11 20.7 
Katılırım 21 39.7 
Kesinlikle katılırım 3 5.7 
TOPLAM 53 100.0 

Aynı performansı gösteren adaylar arasında sosyal davranış açısından gelişkin 
olanlara yüksek ücret zammı önerisine sorusuna verilen yanıtlar bir birine yakın 
bulunmuştur. Katılımcıların % 33.9’u yüksek zam önerisine olumsuz yanıt verirken, % 
45.4 katılımcı bu görüşü destekler yanıtlar vermiştir.  Katılımcıların  % 20.7’si kararsız 
kalmıştır. Oranlar arası farklılık testine göre iki grup arasında önemli fark 
saptanmamıştır. (Z<2.0; P>0.05) 

Tablo-9: Sosyal davranış açısından gelişkin çalışanlara terfide öncelik sağlarım 
ifadesinin dağılımı 

Sosyal davranış açısından gelişkin çalışanlara 
terfide öncelik sağlarım 

Frekans % 

Kesinlikle katılmam 4 7.5 
Katılmam 13 24.6 
Kararsızım 6 11.3 
Katılırım 24 45.3 
Kesinlikle katılırım 6 11.3 
TOPLAM 53 100.0 

Sosyal davranış açısından gelişkin çalışanlara terfide öncelik sağlarım diyen insan 
kaynakları yöneticisi oransal olarak % 56.6’ya ulaşmıştır. Bu görüşü olmayanların oranı 
% 32.1’dir. Oranlar arası farklılık testine göre iki grup arasında önemli fark vardır. 
(Z<2.0; P<0.05).  
Tablo-10: Sosyal davranış açısından gelişkin çalışanları elde tutmak için her türlü 

özendirme aracını kullanırım ifadesinin dağılımı 
Sosyal davranış açısından gelişkin çalışanları elde 
tutmak için her türlü özendirme aracını kullanırım 

Frekans % 

Kesinlikle katılmam 2 3.8 
Katılmam 8 15.1 
Kararsızım 6 11.3 
Katılırım 31 58.5 
Kesinlikle katılırım 6 11.3 
TOPLAM 53 100.0 



 
 

H. Demirkaya  5/3 (2013) 313-327 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 323

İnsan kaynakları yöneticilerinin büyük çoğunluğu (% 69.8) sosyal davranış 
açısından gelişkin çalışanları elde tutmak için her türlü özendirme aracını kullandığını, 
% 18.9’u ise bunu önemsemediğini ifade etmiş, % 11.3’ü de kararsız kalmıştır. Soruya 
katılanlarla katılmayanların oranları arasında oranlar arası anlamlılık testine göre  
anlamlı fark bulunmuştur. (Z>2.0; P<0.05). Soruya katılanların oranı katılmayanların 
dört katına yakındır. Bu katılanların lehine önemli farkın bulunmasına yol açmıştır. 

5.  Sonuç 

Çalışmamızda hipotez1, hipotez2, hipotez3, hipotez4, hipotez7 ve hipotez8 
anlamsız olarak, hipotez5, hipotez6, hipotez9 ve hipotez10 anlamlı olarak bulunmuştur. 
Bu nedenle sonuç olarak insan kaynakları yöneticilerinin, sosyal davranış açısından 
gelişkin adaylara mülakatlarda çok büyük oranda yüksek puan verdiğini, işe almada 
öncelik verenlerin oranı da dikkate alındığında sosyal davranış açısından gelişkin 
adayların işe girme şansının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu; yöneticilerin ayrıca 
sosyal davranış açısından gelişkin adayların örgütsel sosyalizasyon sürecinde de başarılı 
olacağını düşündüklerini, bunun da kararlarını pozitif yönde etkileyebileceği 
belirtilebilir. 

İnsan kaynakları yöneticilerinin sosyal davranış açısından gelişkin çalışanların 
yüksek oranda kariyer politikalarını destekleme eğiliminde oldukları, kariyer amaçlı 
eğitimlere katılmalarına öncelik verdikleri, dolayısıyla bu tür çalışanların 
organizasyonların üst kademelerine tırmanmalarının daha kolay ve hızlı olabileceği 
değerlendirilebilir. 

Sosyal davranış açısından gelişkin çalışanların performans değerlemede ve 
ödüllendirmede emsallerine göre daha şanslı olduğu, yöneticilerin bu tür çalışanları elde 
tutmak için çok daha fazla özendirici araçları kullanmaya istekli olduğu, dolayısıyla 
uzun yıllar birlikte çalışmak isteğini gizlemediğinin anlaşılmış olması nedeniyle bu 
çalışanların diğerlerinden daha fazla değerli sayıldığı öne sürülebilir.  

Sonuç olarak bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, sosyal davranış 
açısından gelişkin adayların işe alınma sürecinde ortaya konulan önceliğinin, eğitim ve 
geliştirme, kariyer planlama ve yükseltme, ücret, ödüllendirme ve elde tutma gibi 
çalışana yönelik diğer uygulamalarda devam ettiği söylenebilir.  

Although there are many studies about the term of ethics and its impact on human 
resuorces, in literature there has not been an outstanding study on the rules of social 
behavior related to the impact of human resource management. For this reason this 
study can be accepted as a pioneer research. In addition to this, this research leads 
contribution to national and international literature and it will also considerably 
instructive due to the reason relateded to rules of social behavior of employees and 
employers  
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Extensive Summary 
 

1. Introduction 
What holds the social life, work life, organizations and, as a whole, society 

together and makes them meaningful and valuable is human relations.   Being 
successful in human relations is the basic condition for coexisting and succeeding 
together.  Effectively fulfilling this condition depends upon being aware of and 
following the code of social conduct (etiquette, protocol), which changes and develops 
human and makes him/her respect himself/herself and others more.  

Human beings are continuously in communication with the outer world since 
from birth to the end of their life.    Yet more, they seek to be perpetual even after died, 
leave their name behind and be remembered with good feelings. Therefore, they try to 
create a positive image giving a message to the living by leaving a work named after 
them or charities behind or having magnificent burial places constructed. 

In creating this image, there is no pressure, request or expectation by the society 
and other people.   But one thinks that he/she would be perceived correctly if he/she acts 
so.  The social conduct leading to this attitude, as the rules of respect and courtesy 
which are expected to be followed in human relations, is like the unwritten laws of 
human relations.  

In their private and work lives, people endeavour to fit their conduct, speaking, 
manners and acts in these unwritten legal limitations.   Crossing these limits does not 
result in any formal penalty except for being exposed to social reaction, more or less.    
If not crossed, one makes a difference in both personal and work life. He/she becomes a 
person loved, respected, cared for whose friendship is wanted (Jandt, 2002, p.102).   
This difference results in unexpected doors being opened automatically.  

From the aspect of strategic management, code of social conduct is significantly 
concerned with the practices of human resources management due to its dimension of 
business ethics and code of conduct.  The target of the human resources management is 
all of the employees.  From recruitment, training development and career management, 
performance management to orientation, compensation and promotion, discipline 
practices and to termination, a series of practice of human resources management also 
includes the dimension of social conduct.  Hence, this study presents particularly 
management, strategic management and human resources, business ethics and human 
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resources practices and the relationship between human resources management and 
social conduct in theoretical dimensions.  The practical part of the study will analyze the 
effect of the social conduct on the human resources managers' decisions and acts.  

2. Methodology 

The hypothesis below will be developed and tested in the study model: 

H1: The candidates having advanced social conduct gets high interview scores. 

H2: The candidates having advanced social conduct are given precedence in recruitment 
even if the other conditions are not equal.  

H3: The candidates having advanced social conduct are considered to be successful at 
organizational socialization.  

H4: The personnel having advanced social conduct are considered not to need training. 

H5: The personnel having advanced social conduct are given precedence in 
participating in training. 

H6: The personnel having advanced social conduct are scored higher than their peers in 
performance valuation.  

H7: The personnel having advanced social conduct are given precedence in rewarding. 

H8: The personnel having advanced social conduct get higher rise in their salary than 
those who shows the same level of performance.  

H9: The personnel having advanced social conduct are given precedence in promotion 
over their peers.  

H10: Any and all kinds of incentive means are used to retain the personnel having 
advanced social conduct. 

In this study, a highly plain scale was developed and the practitioners holding the 
position of a human resources manager are asked concrete questions to be responded 
according to Likert scale of 5.  The responses given are expressed in the percentages of 
the respondents.   

The percentages of the responses to the questions are tabulated and, for those 
hypotheses deemed important, tests were carried out for the significance between the 
percentages of those who agreed and not agreed. In the tests of significance, “test of 
difference between percentages” was used as well as the following formula:   

                             

In the test of significance, the level of significance was considered as 0.05. Z<2.0 and 
P>0.05 means that there is no significant difference between two groups.  Z>2.0 and 
P<0.05 indicates a significant difference between two groups. 
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3. Result 

In our study hypothesis1, hypothesis2, hypothesis3, hypothesis4, hypothesis7, and 
hypothesis8, are found to be meaningless;  hypothesis5, hypothesis9 and hypothesis10, 
are found meaningfull. Thus the result as it follows: It can be suggested that human 
resources managers score the candidates having advanced social conduct significantly 
high at interviews, that, given the percentage of those who give precedence in 
recruitment, the candidates having advanced social conduct have a higher chance of 
getting the job compared to others; and that managers consider that the candidates 
having advanced social conduct would also succeed in organizational socialization and 
this may positively affect their decisions.  

It can also be argued that human resources managers strongly tend to support the 
career policies of the candidates having advanced social conduct, give them precedence 
in participation in the trainings for career development purposes, and thus it might be 
easier and quicker for these employees to move up the upper levels of organization.    

It can be asserted that the employees having advanced social conduct are deemed 
more valuable than the others with the understanding that they have the edge over their 
peers in performance valuation and rewarding and that managers are willing to use 
much more incentive means to retain them, thereby not hiding the fact that they want to 
work with them for long years.     

Consequently, when we evaluate all these factors together, we can say that the 
precedence given to the candidates having advanced social conduct in recruitment 
process continues in the other practices related to the employees such as training and 
development, career planning and promotion, remuneration, rewarding and retention.    
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